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Markó Béla

Téli napforduló
Az is lehet, hogy majd egy ideig
csak nő az éjszaka, bennünk is egyre
tapinthatóbb lesz, rákúszik szívemre
s agyamra, lassan-lassan kitelik

az esztendő, míg hosszabb lesz az árnyék,
a ráncos bőr áttetsző és hideg,
s mert test a testet már nem érti meg,
én sem tudom, hogy kire, mire várnék,

hát inkább belenyugszom, hogy naponta
két-három perccel közelebbre tolja
határait, de hátha megakad

egy mozdulatban vagy egy sziklaélen,
és aztán fordítva is újraélem,
ahogy a fákról meg füvekről leapad.
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Álomfejtés
Azt hittem, hogy mégsem leszek hazátlan,
ha egy-két magánhangzót követek,
s nézem a Szajna-parti köveket,
vagy ácsorgok a sztambuli bazárban,

és mindegy, hogy barbárok vagy turisták,
mert Rómában a fórum csak nyüzsög,
míg saját nyelvén cirpel a tücsök,
s mint söröshordót, éppen úgy gurítják

Münchenben a sok öblös mondatot
a németek, mégis otthon vagyok,
hol néhány ö vagy ü utamba téved,

akár egy ismerős ajtókilincs,
de látom, hogy mögötte semmi sincs,
s ahogy belépek, az utcára lépek.

Ritmushiba
Hetente egyszer meglocsolt virágok,
naponta egyszer ellátott kutya,
s közben mindenki a maga ura,
míg fel-le járnak az útszéli lányok,

és nem tudhatják, hogy később milyen,
s lesz-e program még, mindig készenlétben,
mintha az eb reggeltől estig étlen,
pedig eszik, csakhogy már senki sem

tart számon semmit, romlik egy szirom,
aztán föléled a növényi rom,
de nincsen ritmusa, úgy élhet-halhat,

mert látható, ám nem jósolható,
mikor szűnik meg, s éppen ez a jó,
hogy már jövődön sincs többé hatalmad.

Szigethy István

A józanság pólusa

„Szállj le! s vígasztald meg az árvaságot
Béke, mennyeknek koronás leánya!
Hajh! sok országok szava kér, jelenj meg
      Már valahára.”

       (Virág Benedek: Békesség-óhajtás)

 
2009. szeptember 4-én Keresztury Dezső fővárosi, Semmelweis utcai lakásánál emléktáblát ava-
tunk. Két polgármester, egyben országgyűlési képviselő: a kerületből Rogán Antal, a szülővárosból 
Gyimesi Endre mond avatóbeszédet. Eldurvult közéletünkben üdítő hallgatnunk, milyen visszafo-
gottan, kulturáltan, tárgyszerűen emlékeznek meg Egerszeg nagy szülöttének életéről, munkássá-
gáról. De hiszen más nem is illene hozzá! Amikor a költő  A józanság lángelméi című versében Deák 
Ferencet és Arany Jánost állította elénk példának, egyben versbe foglalta saját etikai, közéleti, poli-
tikai hitvallását is – és ez mennyire időszerű, különösen napjainkban! 

Néhányszáz méterre, a Deák Ferenc utcában, az egykori Angol Királynő helyén évek óta másik 
márványtábla emlékeztet az utca névadójára, a józanság közéleti lángelméjére, a magyar történe-
lem egyik legnagyobb, legeredményesebb alakítójára. A megyénkből indultak, a főváros szívébe 
értek, és adták át egész nemzetünknek azt a zalai üzenetet, melyet megkísérlek megfogalmazni.

Induljunk nagyon régről! 1232-ben Kehidán a zalai nemesek öntudatából, önszerveződéséből 
megszületett a nemesi vármegye, ami évszázadokra keretet adott már egész hazánk életének. Külö-
nös véletlen, hogy miután rendeltetését betöltötte, 1848 márciusában szintén Kehidához kötődött 
az elhalása is: Deák Ferenc itt élt, mikor elfogadta Batthyány Lajos felkérését az igazságügyi tárcára, 
és többéves országgyűlési távolléte után újból elvállalta, hogy megyénk követe legyen az Országy-
gyűlésben. Azonnal útra kelt Pozsonyba, és mire odaért, a vármegye közgyűlése Egerszegen hivatalo-
san is követté választotta. Ez volt a nemesi vármegye utolsó választása! Hogy aztán már éppen Deák 
igazságügy-minisztersége alatt, a rövidesen megszülető új törvény alapján átadja helyét az újnak, 
korszerűnek: a népképviseleti országgyűlésnek. 

Elgondolkodtató, hogy 1847-ben miért egyedül Deákot kérték fel társai, az először párttá szerve-
ződő szabadelvűek, hogy szerzőként jegyezze az átalakulásunkat megalapozó legfontosabb eszmei 
és gyakorlati dokumentumot, az első sikeres pártprogramot, az Ellenzéki Nyilatkozatot – bár nem 
kizárólag az ő szellemi terméke volt. Arra gondolhattak, hogy sikere érdekében ahhoz kössék sze-
mélyében is, akit minél több ember elfogad, minél kevesebb utasít el? E programból aztán – éppen 
kilenc hónapi „kihordás” után – meg is született a korszerű Magyarország. Megalakult első kormá-
nyunk Batthyány Lajos vezetésével, benne a szabadelvű ellenzék gyakran eltérő utakon járó meg-
határozó egyéniségei, Széchenyi, Kossuth, Deák, Eötvös, Szemere és társaik a történelmi jelentőségű, 
gyökeres átalakulásunk érdekében együtt akartak és tudtak működni. Hetek alatt megszülettek az 
áprilisi törvények, fél év alatt kialakultak a korszerű magyar állam alapintézményei. Kehida, a deáki 
szellem azóta is meghatározza életünket – akkor is él, hat, ha nem foglalkozunk vele.

Gondolkodjunk el: Deák pályája miért innen indult el? Véletlenül, szülei génjeinek és környezeté-
nek alkalmi kombinációjából vált-e csak a haza bölcsévé – vagy közrehathattak-e ebben általáno-
sabb, mélyebb összefüggések is? Hiszen általa Zala nem először szólalt meg sorsfordító időben: itt 
élt Zrínyi Miklós is, aki megírta a magyar közéleti irodalom egyik csúcsát, Az Török áfiumot – az akkori 
jövő lehetséges programját.




