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Palasovszky Ödön

8 boldogság és mandulavirág
Ez is azon az emlékezetes télen esett, mikor az elvetemült gyümölcsárus ga-

rázdálkodott a városban. Mérgezett gesztenyéket árult és rengeteg embert 

megbabonázott, míg aztán elvette méltó büntetését. Egy pap is vásárolt a 

gesztenyékb�l, Páter Gé. Ezzel meg ez történt.

Bemegy a templomba és prédikálni kezd a 8 boldogságról. Egyszer csak, 

mintha megszállná az ördög, valami forróságot érez a mellében és mindent 

visszafelé csavar. Mintha valami hihetetlen �r volna odabenn, ahol a szív ver, 

és virágzó barackfák szállnának föl és alá. Tik-tak! Kedves szemek és szitkok, 

csókok id�szaka és jóvátehetetlen lépcs�njárások esztend�i bukkannak fel 

egy körömfeketényi id� alatt. Emlékek – fölül egy béna Szahara, ami mindent 

betemet – fáj, fáj – de ezek a barackfák a szahara-paplan alatt, ezek a virágzó 

barackfák egyre csak szállnak föl és alá. Tájékok, tájékok, hidak és szédülé-

sek és szakadékok – most föl a lépcs�n, föl, csak föl, cipelni, csak cipelni ezt 

a rettenetes nehéz batyut! Milyen rab az ember – és hogy fél, hogy fél! ó ezek 

a szorongások! – De a barackfák egyre szállnak, hát miért nem szólt soha senki 

róluk, hát miért mondunk mindig mást, mint ami barackvirág, mint ami száll 

és dobog – hiszen ezek dobogtatják az ember szívét…?

És mintha pirosan, pirosan úszna. És így kezdi meleg szemekkel: „Boldo-

gok a gazdagok, mert �k poggyászok nélkül utaznak, boldogok, akik telve van-

nak harcokkal és mámorok gazdagságával. Boldogtalanok csak a szegények.”

A hív�k közül valaki megtántorodott, mintha homlokon ütötték volna, aztán 

egész testében reszketni kezdett. De rajta kívül senki sem vett észre semmi 

különöst. Már ez is a gazdagok szekerét tolja, dörmögte egy vörösbajuszos 

k�faragó. De a barackfák egyre integettek: „Boldogok, akik kacagnak, mert a 

sírás és nevetés könnyei között mi a különbség? Hajnalban hallani az ölel�k 

nyöszörgését, de a máglyán senki se sírt! Boldogok a kacagók, akik teljes ked-

vükben elégnek, mert a teremtés fájdalma övék.”

„Boldogok, akik nem az igazságra szomjaznak, mert az igazság mindig 

más, az igazság arca forrong – boldogok a forrongók, adjátok át magatokat 

a lüktetésnek, csókra szomjazzatok – mélységre és magasságra!” Bizony ezek 

a  nehéz cip�k feltörik a bokákat, és a ruhák is szorítanak. Éjszaka futni az 

országúton, mikor halottak feküdhetnek az árok mentén – sötét szobában és 

erd�n egyedül, rettegni a látomásoktól és a szél borzasztó hangjaitól – nem, 

nem – így bezárva lenni! és így állni! csak állni! magánosan és nem merni 

nyúlni senki felé!… De nézd csak, a barackfák találkoznak a halottakkal, és a 

halottak milyen szépek… Tik-tak! A peremek most megnyíltak, az éles kavicsok 

felpattantak, mint a gesztenyék, és szétterült a kedves zöld fény – ebben aztán 

már öröm járni. Zöld, zöld! Ahá! Hát azért sugárzik úgy, aki prédikál.

„Boldogok a tisztátalanok, mert �k az igazi kóstolgatók, �k az igazi utazók 

völgyeken, csúcsokon, tengereken – láz csontjaikban az iszap, mely ragyogni 

szeretne és bugyborékolni, mint a vér, hajtja �ket az iszapkapitány, mert fáj az, 
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ami tisztátalan, és gyullad, aki fáj. Tik-tak, tik-tak, mindennek legalján ugyanaz 

lakik és fodrozódik.”

Csókok, csókok. Egy távoli világrész örvényl� szele kapta el. Valahonnan 

délr�l, egészen délr�l.

„Boldogok a féktelenek, a szakgatók, akik bántanak, a bántók. Mit vesznek 

�k el? Fájnak �k, gyújtanak és nyitogatnak. Bánt, ami van. Bántsatok csókkal, 

szépséggel, meredek világokkal.”

Valami nehéz varázslat tartotta leny�gözve az embereket. Most már érezték, 

hogy valaki gonosz játékot �z velük. De mint az istállóba zárt állatok a földren-

gés el�tt, hördülve, nyöszörögve hánykolódtak a padokban, anélkül hogy meg 

tudták volna mondani, mi az a veszedelem, melynek közelsége zsilipeket tép 

föl bennük, torkukat szorongatja és mint átláthatatlan felh� tódul az agyukra.

Páter Gét már semmi sem tarthatta vissza. Meggondolatlan szerelmek �zték. 

Mondd ki! Mondd ki, incselkedtek vele, mondj ki mindent, ami barackvirág, min-

dent, ami mandulavirág! Kék selymek hömpölyögtek és déli szél fújt, déli szél…

„Boldogok az irgalmatlanok, mert irgalmatlanok a fák és a csöppek, ir-

galmatlanok a szerelmes ölek, a közel, a távol, a szembenállás, irgalmatlan a 

fény! az emlék, a születés, a  játék – irgalmatlan minden, ami teljes bennünk 

és körülöttünk.”

Egyszerre imbolygó árnyak emelkedtek zihálva. Innen is, onnan is. De ez 

még csak a hatodik boldogság volt. Páter Gé újra színét változtatta, mint aki kék.

„Boldogok a háborgók, mert viharok vannak a földön és a föld felett, folyton 

alakuló változás, mindig változó folytonosság. Boldogok a békétlenek, keser� 

ingeikben, az ellenkez�k, akik összecsapnak, mint a n� és a férfi , a bontók, 

akik zajlanak, mint a természet meleg er�i és szabadok, szabadok, mint az 

édes katasztrófák, melyek egyaránt teremtenek és pusztítanak – és jól teszik.”

A barackfák tánca egyre vadabb lett Nem is barackfák, mandulafák. Egy er-

d� kerget�zött. Most – az egész gyülekezet színe el�tt – egy virágzó mandulafa 

jött át a falon és ferdén keresztülszelte a csarnokot. Lassan úszott a mennyezet 

felé. A padokból a szószékig szivárgott a nehéz sz�kölés. De Páter Gé mindeb-

b�l semmit sem hallott. „Mondj ki, mondj ki!”, incselkedett vele a mandulafa. 

„Hát te honnan jöttél”, akarta kérdezni Páter Gé. „Azt hittem, a mellemben la-

kol.” Vajon mi fog történni? El lehet-e viselni ezt a sugárzó bokrot?

„Boldogok a bátrak, a szabadok, akik soha nem szenvednek csorbát, a min-

dig résen állók, a  forró-medr�ek, a pozdorjázók, akik sohasem késlekednek, 

akik elmerülnek és hömpölyögnek – és szétszórják magukat, hogy újra talál-

kozzanak önmagukkal.” – –

A virágzó mandulabokor lassan úszott a mennyezet felé. Egyik ágával sú-

rolta a papot. Ekkor úgy rémlett, mintha az egész csarnok valami irtózatos 

dörrenéssel kettéroppanna, akár egy jégtábla – a pap a szószékkel a magasba 

lendülne, a többiek pedig süllyednének – süllyednének viharzó átkaikkal. – –

A  varázs megtört. Öklök és bosszúálló rikácsolások százai zúgtak a pap 

felé. Lövés dördült el. Páter Gé megnyúlt, mint egy végtelen sugárzó mandula-

fa, amit elborít a karmazsin, aztán lehanyatlott az � bolondos tik-takjával és 

hancúrozó virágzó cserjéivel.

A gesztenyesüt�, mikor kés� este arra járt, megüt�dve ismerte föl egy hó-

bafagyott hullában a papot, aki kevéssel azel�tt gesztenyét vásárolt nála. „Veled 
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ugyan elbántak! – Akad egy kis hely melletted itt a hóban? Még néhány gesz-

tenyén túl kell adnom, aztán majd melléd fekszem. Nincs kellemesebb ágy, 

mint a puha fehér hó. Aztán csak nem nézhetem ezt a rettenetes józanságot, 

muszáj, hogy egy-két részegít� gyümölccsel valami kis varázslatot �zzek! Nem 

kisebb dologról van szó, mint hogy mindent fölforgassunk fenekestül. Tudod, 

Páter Gé, új szerz�dést kell kötnünk a férfi  és az asszony, a fi atalok és az öre-

gek között.”

Még egy kis ideig ott állt a gesztenyesüt�, nézte, hogyan szóródnak szét 

a hívek és hogy viszik szerte fogcsikorgatva, nyögve a pap beszédének nehéz 

átkát, mintha tropikus növényzet forró magvait hordanák széjjel a januárban. 

Akkor lehajolt a halotthoz és szeretettel simogatta meg a homlokát. „Jól van, 

Páter Gé”, mondta neki, „szép t�led, hogy ilyen szépen beszéltél.” És egy virág-

zó gallyat szúrt a szívébe.

A Hófehérke-Punalue
Mért? Mért? Mért ezek a jóvátehetetlen égések? Ez a se ég, se föld. De hát hova 

folyton ezeket a nagy tüzeket bennem? Hiszen már egészen elhamvadok. – – És 

a virágok! Hiszen elszíjják minden véremet! Folyton? Folyton? Gyújtasz még? 

Ültetsz még? – –

SZÚRD MEG AZ UJJAD KEDVESEM! EGY CSEPP PIROS VÉRT HÓFEHÉRKÉNEK!

Hófehérke meg a hét kisödönke
Egy rózsaszín� kagylóban laktak, hét egész egyforma kisödönke.
Egyszer csak betoppant Hófehérke.
A haja holló, a szája vér –
Egy szeletet tört a kenyérkéb�l, egy kortyot ivott a borocskából,
Végigpróbált szépen hét kis ágyat,
Elaludt –
Akkor hazatértek a kisödönkék.
Hét kisödönke, hét kis árva.
Egésznap odakünn csatangoltak,
Mert menni kell és visszatérni – egyre-egyre –
K� vérzi a tizennégy talpat – de menni kell,
Tövis vérzi a hetven ujjat, hétpár térden száz horzsolás –
Hiába-hiába, kisödönkék, öklözni kell a földnek gyomrát
A kincsekért –
Át vadcsapáson, vízmosáson, keresni kell egy déli tájat,
Egy új virágot –
És este üres kézzel hazatérni.
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Hej, ki evett a tányérkámból? Ki ivott a pohárkámból? Ki túrta össze a kis ágyam?
Mit�l ragyog úgy a mi kis kagylónk? Csak nem érkezett meg Hófehérke?
Nini! Nini!
Milyen gyönyör�! Milyen édes! És hogy alszik az ágyikóban!
Egész olyan kis inci-finci,
Pirinyó –
Isten hozott, kedves kis Hófehérke! –
Hét kisödönkének kistestvérke!

Forró csókokkal borították tet�t�l talpig a kis ágyban,
Adtak rá szépen csóknadrágot, csóklajbit, mindent.
(Mert nem volt szegénykének hálóinge.)
Így örültek egy egész hétig. Akkor azt mondja a hét közül egy:
Tudjátok-e, miért jött ide Hófehérke?
A többi hat nevetve hunyorított – és másnap jókor – lábujjhegyen
Kisompolyogtak… és szerte! szerte! újult er�vel árkon-bokron!
Kacagásuktól zengett a völgy:
Hát persze! Persze!
Azért jött ide Hófehérke, hogy megépítsük a tavaszi palotát
Mimózából, erd�zúgásból,
Tenger-kékb�l, csókból, napsugárból.

Hordták kacagva a mimózaerd�t!
Csak föl! Hegyre föl! A legszebb déli lejt�n –
Szél sziszeghet, kutyák ugathatnak, odahaza vár Hófehérke!…
De egyszer csak elébük dobban egy ménk� hatalmas mikulás:
Ez az én lejt�m! Nem a tiétek!
Ki engedte meg, hogy ültessetek? –
Összenézett a hét kisödönke:
Ki vagy te, óriás? –
Ez a föld az enyém, nem a tiétek! Én vagyok az Ödönkeny�v�! –
A kisödönkék csak kacagtak:
Ugyan, ne izélj te Ödönkeny�v�!
Hiába tied ez a lanka,
Ha meg akar születni a mimózapalota!
De az óriás egyet dobbantott, s a szörny� orkán
Az egész hegyoldalt letarolta, a kisödönkéket is elsodorta, szakadékba zuhantak 
��összetörve.

Jaj, ez az Ödönkeny�v�.
Nagyon izgatott volt már Hófehérke. Harmadszor nézett ki az el�szobába.
Hát ott lógtak szépen sorjában: hét kis felölt�, hét kalap,
Hét nyakbavaló selyemkend� – hét kis álarc:
Fiatalos vidám mosolygó arccal.
Hát ez meg mi a szösz? Fejét csóválta.
Megsimogatta mind a hét kend�t s mind selymesebb lett.
Aztán bekukkantott a kisödönkékhez.
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Ültek mind a heten szomorúan, egyik se nyúlt a vacsorához, pedig 
��olyan jó krémet csinált Hófehérke!
Csak néztek, néztek maguk elé – szaladtak volna a mosolygó arcért – 
��hogy is lehetett azt kintfeledni!
Most mindent megtud Hófehérke!

No, hol jártatok kisödönkék? Ilyen kés�n kell hazajönni?
Hát hát – voltunk bent a városban – izé – jártunk egy szép erd�ben – 
aztán sétáltunk – izé – sétáltunk – virágot kerestünk, de nem találtunk
Virágot kerestünk egy szép erd�ben – aztán vihar lett – izé – vihar lett –
És próbáltak volna mosolyogni – de csupa rongy volt a ruhájuk és csupa 
��seb volt mind a hét.

Nem jól van ez így, kisödönkék! Feküdjetek le szépen az ágyba – én 
��majd virrasztok
Hét szegény lázas kisödönke! Gondotokat viseli Hófehérke. –
Hét kis árvának édesanyja! Összenézett a hét kisödönke:
Mondtuk! Mondtuk!
Azért jött ide Hófehérke, hogy megépítsük a vérbél� palotát
Jázminból, t�zb�l, sárga felh�b�l,
Morajlásból, kriksz-krakszból, orchideából.

Illa berek nádak erek! Másnap reggel újult er�vel
Át szitkon, szutykon, röhejen, átkon –
Mert öklözni kell a földnek gyomrát – a kincsekért –
Szél süvölthet, bagoly huhoghat – hallod-e, te Ödönkeny�v�! Itt van 
��egy kocsiderék gyémánt!
És hordták föl a legszebb déli lejt�n
Gyümölcs vérét, patak morajlását,
Hajók röptét, szeret�k forró kovászát
És rengeteg, rengeteg orchideát.

Már majdnem megvolt a tavaszi kastély.
Jajistenem, mi lelte Hófehérkét? Alig dobog a szívecskéje –
Jaj, ez a csúnya szoros pruszli…
Kelj fel hát, kelj fel Hófehérke! Mindjárt megvagyunk a felh�palotával!
Bevitték szépen a hálószobába, megmosták a képét kölnivízzel –
Végre kinyitotta azt a két szép szemét:
Jaj, de rosszat álmodtam kisödönkék,
Azt álmodtam, hogy a rózsaszín kagylóba befolyt a víz, befújt a szél –
Hu – hu – odakünn farkasok ólálkodtak.
Édes aranyos kis Hófehérke! Sose félj te a farkasoktól!
Holnap meglesz az orchidea kastély,
Ott fogod táncolni a karmazsintáncot,
Ott fogsz aludni felh�ágyban!
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Nosza, szaladt megint a hét kisödönke:
Tudtuk! Tudtuk!
Azért jött ide Hófehérke, hogy megépítsük a kékselyempalotát,
Violából, hóból, málnaízb�l – sebes nedvekb�l –
Perzsel� jégb�l – zeng� eszmékb�l, rohanásból –
Kedves tekintetb�l, levendulából!

De az óriás egyet dobbantott –
Jaj, ez az Ödönkeny�v�!…
Megint elölr�l! Egyre-egyre!
Át vadcsapáson, vízmosáson,
Keresni kell egy másik tájat, szabad vidéket –
És este vérz� kezekkel hazatérni.

Istenem, mi lelte Hófehérkét? Ó, ez a csúnya hegyes fés� –
Kelj fel hát, kelj fel Hófehérke,
Mindjárt készen van a levendulakastély…

Nagyon rosszat álmodtam, kisödönkék –
De jó, hogy itt vagytok – – De menni kell!
Keresni kell egy másik tájat…
Ezerszer szebb ez az új hegyoldal! –
Hallod-e, te Ödönkeny�v�! Talán ez is a te országod?…

Harmadszor is beborult Hófehérkének.
Mért ettél a gonosz almából!… Ne aludj, ne aludj Hófehérke!
Hallod, mit mond az Ödönkeny�v�? – –

El�re, el�re, kisödönkék! Hordták zokogva
A mimózaerd�t, zokogásuktól sírt a völgy,
Így hordták a tengert tenyerükben, nagy foszlányokban a szelet,
Ölükben a sárgát, a kéket meg a sok-sok kedves tekintetet,
Gomolyagban az áfonya ízét, sugárnyalábokat hónuk alatt –
Így építették, építették a meztelen hangok csarnokát,
Hordták zokogva az orchideát
És zokogásuktól sírt a völgy –
Ne aludj, ne aludj Hófehérke! Hallod, mit mond az Ödönkeny�v�:
Ez itt mind az én birodalmam!
Amíg élek, nem lesz vérbél� ország!
És ezer vén óriás mennydörögte:
Ez a világ a mi birodalmunk,
Amíg mi élünk, itt semmi nem épül!
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Hát a tiétek minden déli ország?…
El�re, el�re, kisödönkék! Egyb�l lesz tíz, tízb�l száz –
El�re, el�re, kisödönkék,
Mit egy halál! hetven halál! hétszáz, hétezer, hétmilliónyi!
Meg kell szülessen a kékselyemváros! Szövetséget kötöttetek Hófehérkével:
Hétszázmillió kisödönke csupacsókországa csupafény.

Hófehérke, hej, Hófehérke! Ragyogj az üvegkoporsóban –
Omlik a kisödönkék piros vére.
De ahogy a vérük kiömlött, egyb�l lett tíz, tízb�l száz,
El�re, el�re, kisödönkék – –
De az Ödönkeny�v�k többen voltak.

Hófehérke, jaj, Hófehérke,
Csak tündökölj a koporsóban,
Szél sziszeghet, farkasok üvölthetnek –
Hetven kisödönke morajló vére zuhog a legszebb déli lejt�n,
Hétszáz kisödönke hömpölyg� vére elborítja a déli tájat,
Hétmilliónyi kisödönke dübörg� vére ölébe kap –
Kelj fel, hát kelj fel, Hófehérke! Nézd! Tápászkodnak a falak…
Így épül, épül a tavaszpalota,
Táncolhatod már a vérbél� táncot!

Hét kisödönke sugárzó vére
Hét kisödönke egy – csak egy –
Hét vakmer� szín odafenn, hét vakmer� jeladás a szélben, hét istenkísért� 
��mozdulat –
Hét kisödönke: egy er�s –
Hét fájdalom egy Hófehérkében, álma vasárnaptól vasárnapig,
Hétszáz ölelés este-reggel, hétszer visszatér� ákom-bákom – hetven 
��vakmer� gondolat – –
Szép-e ez a kastély, Hófehérke?

Kelj fel hát, kelj fel Hófehérke! Készen a karmazsinpalota!
Mimózából-orchideából,
Tenger-kékb�l, kriksz-krakszból, napsugárból.


