
Bölöni Domokos 
 

GyiszGyiszGyiszGyiszudájudájudájudáj    
 
Most, hogy elvitte a Matató, már nem szuszog úgy a kert sem. Az udvari kert, 

ott percegett a bokrok és fák között a fűben az élet és a halál is. Éppen virágzott 
a magnólia, mikor hirtelen elfakult a fény, lent a faluban mozgalmi dalokat re-
csegett a kultúrház ablakába kirakott fekete hangszóró, amiből tudni lehetett, 
hogy megváltozott a világ, megjött a mozgósító karaván, és a magnólia virágai 
önként adták oda magukat az első tolvajnak.  

A sötét hangszóró fáradhatatlanul szórta a harcos nótát, amely elfödte a 
harangszót is, nem lehetett tudni, mikor van dél és mikor lesz este, a bogarak a 
fűben elbizonytalanodtak, a tücsök afféléket cirpelt, hogy kürpánkúr, kürpánkúr, 
a vakond zavarodottan simította vissza a túrást, csak a pockok lettek vidá-
mabbak, elfoglalták a pincét és az illemhelyek környékét, mit sem törődve a 
kuvikkal, amely elveszítette érdeklődését a rágcsálók iránt, olyasmiket huhogott, 
hogy mutátisz mutándisz, mutátisz mutándisz, a kastély bútorai megkergültek: 
egymást lökdösve, tolongva omlottak ki hanyatt-homlok a szalonokból, 
termekből, drága függönyök szálldostak a sűrű levegőben, még a konyhaedények 
is útra keltek, ott sorakozott a kapunál a különös sereglet, egy rokokó asztalka 
kedvesen raccsolva olvasta a repartíciókat, aztán a tiszafa vigyázzt vezényelt, és a 
forradalmi induló ritmusára szervezetten indult mindenki a házak felé, katonás 
fegyelemmel helyezkedtek el a szemérmesen tiltakozó földművesek szerény 
lakásaiban, franciaágyak, biedermeier szekrények, velencei tükrök, nádfonatú 
kertiszékek, a naccsásúr hatalmas faragott trónja például Pükk Nödézsde 
egyetlen szobájába került, Csengőpatakot harsányan betöltötte a trágyalé 
indiszkrét illata, Pükk Nödezsde belepöffedt a naccsásúr karszékébe, szót kért 
magától, megkapta, azt mondta, Szekrét, dekrét!, Éljen a kommunista párt!, majd 
hatalmasat böffentett, és bezárta a gyűlést: — Pükk, nödezsde. 

A függönyök, az ágynemű, a szivárványos csillárok, aranyozott kötésű 
könyvek kerengve röpdöstek új szállásaikra a sápadt alkonyatban. Azon az 
éjszakán nem is merészkedtek elő a denevérek. A kert és a kastély teljesen kiürült 
hajnalra, és eltűnt a félelmetes karaván is, fülrepesztő muzsikájával. Sajgott a 
kimerült tájban a csend. 

A magnólia alatt feküdt Gyiszudáj, vérébe fagyva. Aludt. Álmodott. Azt 
álmodta, hogy egyedül maradva védi a kertet és a kastélyt a betolakodóktól, 
egymaga száll szembe a pisztolyos-csizmás murdzsászokkal, akik fegyvert 
csattogtatva, papírt lobogtatva rontanak az udvarba. Gyiszudáj előttük terem, 
nagyot dobbant, mint Toldi a bikának, a gyülevész banda megtorpan; nem értik, 
hogyan pattant ki a dúlt patkánytúrásból ez a lógó bajszú kelekótya paraszt 
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manó, aki lám, mutatóujjával parancsolja magához a Főmurdzsászt: — Gyi-
szudáj! 

Aztán pedig szörnyű varázsszóval futamítja meg a betolakodókat: — Dusu 
máty!  

S azok rohannak hanyatt-homlok, mintha egyszerre lőné őket az orosz meg a 
német.  

Ezt álmodja Gyiszudáj, és dehogy sejti, hogy meg van halva. Ha tudná, hogy 
meg van halva, ő csodálkozna a legjobban. 

Pedig csak az volt, hogy eljött érte a Matató, sztálinsapkában, talpig puskában, 
főmurdzsász képében. 

A kertben szeppenten perceg az élet, és a halál is. Visszatartja a lélegzetét a 
föld, a fű, a fák, dermednek a bogarak. A megcsúfolt szökőkút ott felejti utolsó 
csöppjeit a kirojtosodott levegőben.  

Az égre fagy a hajnali harmat. Későre engesztelődik Isten. Derengő fény 
hozza végül a mit sem sejtő vidám harangszót, a vidám harangszó hozza 
Tüttürüttő Pistacskát, Tüttürüttő Pistacska tereli a csordát, nagyokat csattogtat 
ötfonatú ostorával. Látja a borzas gazdátlanságot, és merészen átkel seregével. 
Röfögő disznók csámcsognak az angolkertben. Beszélget velük a kiskondás. 
Nagyokat rikkant. Kedvenc rigmusa: — Kukurigó, gángó, szedjen csihánt, 
ángyó! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Komán János 
 

MikulásMikulásMikulásMikulás----napi melegnapi melegnapi melegnapi meleg    
 
Mekkora tüzet gyújtottál, 
milyen nagy lánggal égett, 
s milyen jó volt érezni 
azt a melegséget! 
 
Vajon, meddig fogom 
látni a lélek lángját, 
s vajon, érzed-e azt, 
hogy én vagyok a kályhád? 


