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A lovak odajönnek hozzám bólogatnak fújtatnak enni kérnek de nincs kockacukrom elfogyott.
Anya nem jön.
Lovak segítsetek.
Lovak szóljatok anyának.
Lovak keressétek meg anyát. 
A lovak körém gyűlnek. 
Belehelnek a lovak.
Lovak egyetek meg.
Anya hol vagy?
Anya nem jön.
Anya én már téged szeretlek a legjobban a világon.

Cséby Géza

Régies vers Rezi romjainál

S míg elnézem e romos várat
feltolul bennem valami furcsa bánat –
az ősz teszi,
vagy régi emlékeim árnya?
Egy cinke röppen épp az ágra,
torkában dallal.
Bolondos dal, talán ismerős lehet
ezt küldtem egykoron Neked,
s most itt zenél.
Fülemben itt van még a nóta,
oly sok mindent feledtem azóta,
ezt –  nem lehet.
Már itt marad örökre velem,
mert Te is itt maradsz nekem,
és eldaloljuk majd,
ha jön a fáradt, langyos ősz,
e bánatos, kivénhedt, agg dizőz,
e furcsa éneket.
De látom jól, hogy haldoklik a nyár, 
bár izzik még az őszi napsugár,
a tél már itt topog.
Mi megyünk, kéz a kézben, kísér a dallam,
köröttünk szétárad, alig hallhatón, halkan,
nekünk zenél.
És tudjuk már, ki szerencséjét oly reménnyel várja,
és úttalan útjait örökkön járja,
azok – mi vagyunk.

Hetvenkedünk
Hetvenkedünk, hetvenkedünk,
lassan bizony mi is megyünk.
Köd előttünk, köd utánunk,
egy kapuig meg sem állunk.
Nincs melegünk, nem is fázunk,
benn már készül örök ágyunk.
Közülünk vagy százan mentek,
vissza sose leselkedtek.
Őszi harmat lábuk nyomán.
Erre mentek? Arra talán?

Frimmel Gyula:  Repülő sziget – 2014
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Reprezentatív megjelenésű, hatalmas ívű 
(a mű mögött nyilván sok-sok „aprómunka” 
van), tudományos és szépirodalmi vonásokat 
egyaránt mutató nagymonográfiát írt-alko-
tott Cséby Géza. A Gróf Festetics György szerepe 
a magyar művelődéstörténetben alcímű album-
szerű könyv a magyar felvilágosodás, klasz-
szicizmus és a romantika határmezsgyéjén 
kellett, hogy elhelyezze „hősét” és sokágú te-
vékenységét. Persze úgy, hogy jellemét, pon-
tosabban annak kialakulását is megmutatja.

A figyelmes olvasó, aki vállalkozik gróf Fes-
tetics György szerepének megismerésére, 
szövevényes családi, politikai, katonai, gazda-
sági, oktatásügyi, művészeti-irodalmi törté-
néseket követhet. A nagyjából egy évszázad 
földrajzi értelemben szerteágazó eseményei 
között Cséby Géza, a szakavatott, felkészült 
tudós és a költészetet, műfordítást művelő 
alkotó, könnyed eleganciájával vezeti olvasóit. 
Azt a szerző nem világítja meg teljesen, hogy 
a nagyszombati egyetemről alig kikerülő Fes-
tetics Kristóf mivel keltette fel az uralkodók 
figyelmét, s miként került néhány éven belül 
hatalmi pozícióba (csak jelzésszerűen: előbb 
a Helytartótanács, majd a Hétszemélyes tábla 
tagja – ilyen karriert csak királyi kegy hatá-
rozhat meg, de a kegynek is volt valami oka). 
Ettől kezdve elindult a Festeticsek gazdago-
dása (a szerző erről részletes adatokat közöl). 

Két úton, jelzi Cséby: az egyik a birtokvásárlás, 
a másik az osztrák szállóigét követi: tu felix 
Austria nube! (azaz te boldog Ausztria csak 
házasodj!) Festetics Pál is gazdag kisasszonyt 
vett feleségül és ez meghatározta gyermekei 

– köztük György – sorsát. 
A fiatalember, Festetics György, 1768-tól 

már a bécsi Collegium Theresianum hallgatója, 
ahová az uralkodónő, átnevelési szándékai-
nak megfelelően, összegyűjtötte (meghívta) 
a magyar fő- és köznemesség színe-virágait. 
A szerző pontosan fölsorolja az ifjú Festetics 
mely főrangú fiatalokkal találkozhatott, s kö-
tött életre szóló ismeretséget. Cséby hangsú-
lyozza, hogy közülük Széchényi Ferenc volt a 
legjelentősebb. A barátkozás mellett a tanulás, 
kiemelkedően a nyelvtanulás volt fontos. Az 
ifjú hat nyelven beszélt és levelezett. Ezzel is 
megalapozta a későbbi széleskörű kapcsolat-
tartás lehetőségét.

Részletes elemzéssel (leírással) bizonyítja a 
szerző, hogy a korabeli nemesi fiatalok előtt 
két út állt az érvényesüléshez: a katonaság 
vagy a közszolgálat. Itt illő a recenzensnek 
megemlíteni, hogy ezt az utat járta be Sárközy 
István nagybajomi középnemes (későbbi me-
gyei alispán), aki a Festetics György által élet-
re hívott csurgói gimnázium alapításában és 
működtetésében komoly szerepet vállalt. Ő 
is katonai pályán indult, majd testőr lett, de 

Laczkó András

A keszthelyi 
Helikon
Cséby Géza legújabb 
könyvéről

Téli fagyban, nyári hőben,
uszályuk leng elmenőben,
emlékük a szél felkapja,
friss sírjuk hantjára rakja.

Csu Fu már messze jár…

Csu Fu már messze jár.
Nem látja Drangalag
édes fügefáit,
meredek szöllejét,
melyre egykor
cellája ablakát 
nyitotta.
Mert Csu Fu 
már messze jár,
mosolyog,
nem ír,
nem szemzi
éles késével
mandulafáit.
Szavai 
ott pihennek
Tab és Bece
dombjain,
a reggeli harmat
cseppjeiben.
Mert megírta 
mi reá méretett,
szerteszórta 
gyöngyszemeit 
a versnek,
hogy összeszedhesse,  
ki ért a szóból.

Miért kérditek hát,
hol jár Csu Fu?

Csu Fu ott jár
a Nap mögött.

(Tab, 2017. április 11.)
Szerkesztőségünk szerettettel 
köszönti az idén 70 éves költőt.


