
2 0 1 7 .  d e c e m b e r 27

Döbrentei Kornél

Poéma II. 
Bámésznépnek megtérül a panoráma?
Lírai summázat a kiegyezés 150. évfordulója alkalmából

(Részlet)

Évezredek óta emésztő méltánytalanság marja szívetek,
hun-sarjak, testvéreim, ki menekíthet meg titeket?
Csak magatok, csak magatok.
Hajdani sztyeppei nomádok, miként őrizhetitek meg belső hatalmatok?
Kire számíthattok itten a zavarosan áradó időben?
A mederiszapig nem volt rest a Nap lemenőben,
lám, egy szál magatokra maradtatok,
ne bízzatok a szemfényvesztő délibábban eszelősen,
az Isten újra megteremti a kinti és a benső virradatot.
Mikor tértek már észre véreim?
Itt csak úgy kell, úgy szabad halni éterin,
ha nem kezdi ki gyöngeség, kétely, álság a hitetek,
s valljátok, a szakrális királyság öröktől vezetett.
Az Élő Égi Igazság akarataként Jó Hírként alájő
a Szent Korona, s ha nincs szakrális király, akkor Ő az első.
A Magyarok Istene s a Szent Korona
egyetlen célra választ népet, királyt, hazát,
melyben Nagyboldogasszony a patróna,
hogy kiderítse az összezavart, cudarul becsapott nemzet s a világ ősigazát.
Hányszor kellett volna összeállni a romboló erők ellen?!
A pálfordulás belőlünk is kiűzhetetlen?
Pedig időkezdetektől a nagy- és a kisantant
más neveken ugyan, de vaskesztyűvel tartott s tartna alant,
s bővelkedünk szalámitaktikáktól fertőzött hentesekben.
Megszabadulni tőlük elég, már minden rendben?



Évszázadok óta folyik a halálos móka,
vigyázva, ne billenjen fel a kényes libikóka,

Döbrentei Kornél (1946) költő, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. A Hitel szépiro-
dalmi rovatát 1992 és 2006 között szerkesztette.
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élünk, mint kóli baktérium a közös gyomorban,
melyben nemcsak korgó sóvárgás van,
és nincs már, aki élvezkedjék az olcsó hahotán,
lehet, mert siket vagy belényilal,
fejtől büdösödik a Krisztus szaporította hal,
nincs ínyére jóllakni a mindig utolsó vacsorán.
A nép zöme szellemi éhkoppon, cellapriccsen,
majd akkor ocsúdik, ha vére fröccsen.
A belső megbutított, kihasznált söpredék
idegen zsoldon tenyészőkkel a nemzet ellen frigyre lép,
globálkodó külérdekek nevében harsog, tüntet,
nékik a honárulás, gyalázás kéjes mámor,
örjőngenek, mintha nem is születtek volna anyától,
fals vonításuk minden hangja bűntett,
olykor csihadnak, akkor lakmároznak az odavetett koncon,
előfizetésre megint ugatnak a szabadságról, megkötve spekulánsi koloncon.

Kiegyensúlyozni vakmerő próba itt,
rendre ellenünk süllyednek a mérlegek,
felénk Justítia fél arca fordult, az árnyékba dermedett,
s fölemésztette a küzdelem „a legnagyobb magyart”, Széchenyit,
égette önvád, mert feltétlenül hitt még a hazafi Nagyúr,
Ausztria és Magyarország csak együtt maradhat európai súly,
győzködte erről a birodalom megszállottja, Metternich,
kedélyesen kezelve Stefi grófot, ám elvágta a képzelet fonalát: nicht,
amikor a gróf építkezni akart, Akadémiát, gőzhajózást, Lánchidat,
akkor is, ha tudta, az ellenség az első, mely azon áthalad,
megregulázta a Dunát, a szenvedélyét kiélő Tiszát,
mitikussá emelve a kubikus taligát.
Mint a vakreményt ösztönző kertész, ki ültet gyümölcsfát,
előre sejtve, a termésből már nem olthatja szomját.
Bécs sosem akarta, egyről a kettőre jussunk,
nem tűrte, önállósság, függetlenség legyen a jussunk.
Micsoda csali: közös hadügy, pénzügy, külügy, te nagy ég,
ennyi naivság bűn, a blöff elfogadása országot vezetni elég?
Ausztria szemellenzősen akart tartani abszolút kordában,
vaklátással kényszerített, valljuk: szövettünk egy bordában.
De nem! Életünket és vérünket igen, ám zabot
nem adunk, nyakas véreinktől ez fel nem ajánltatott.
Bár néhány Széchenyi-társ fajtájáért megcselekedte,
a hazáért mindhalálig! – nem szólamnak vette.
Az önáldozás, a lovagias gesztus, becsület a politikában nem érték,
visszaüt a nemes elkövetőre, nagyvonalúságát gyöngeségnek vélték.
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Lásd Königrättz után Deákot, később Horthyt, Antall Józsefet,
az egyoldalún megtartott szó, mértéktartás, íme hová vezet?
Az országtestet a ragadozók, ki tudja mennyi időre, ismét széjjeltépték:
a jó szomszédok, ha behintik sóval – ellopták azt is –, kipusztulunk végképp.
Ingerküszöbig hajszoltattunk, vegetációt vállalva megmaradtunk,
nem a halál, elveszés: konok ittmaradás a rangunk.



Akkor is, ha peckesen üljük meg a lenyargalt hintalovat,
még ha helyben ringva is, az álom
lerombolva is stratégiai várrom.
Fehér lovat mímelve magunk alá, vágtatunk patkó-szikrás távlatokat,
bár annyiszor legyőztek, de nem elrendelten,
annyiszor fölálltunk látszatra tönkreverten,
remélve mégis, közülünk valaki a Csillagösvényre átugortat.
A Grál-kehely porba csattant, pocsolyába tolult a vér.
Szikkasztó sziken, párállik éghez, tán a küszöbig fölér.
Boltível fölénk szivárványt: ámítóan csábos kapu,
nem okulunk, áldozati kosként nekirontunk, nincsen tabu,
erényünk se, a bűnünk sem csupán mai,
ezt játssza velünk az alkonyatos Nyugat és álszent társai!
Az újdondad parvenű bitorlók, mindőjük garázda,
az elszakított területekről szívünkig hasítva a barázda.
Tettessük, mintha a fájdalom nem az ennedikre emelve volna,
akkor helyben hintalovunk hová bitangolna?
Mert nincs sehol a lovas, nélküle üres a nyereg,
mint Szindbád tetemével a Szürke a temetőig kecmereg,
vagy lóhalálában ennyire lassítottan gyors,
ez a megátkozott férfisors,
a végzetet át nem látja, de bánja,
tudja, harapófogó öblébe van tervezve, szánva,
szél ellen, szél mentén bezárul a fogó két szára,
foglyul ejtve kényszerű kompországságba mindig,
a sok cikcakkos, ide-odának szörnyűséges az ára,
és rendre leverik rajtunk, behajtják az utolsó vérig,
e szűkre szabott térben fapadosan lavírozunk,
árral szemben evezünk, gályánkra vitorlát hiába húzunk,
akaratunk, vágyunk sehovába érkezik, benyitni nem tud,
imaszárnyakon is csak a szivárvány-küszöbig jut.

Keresztény-gyilkos sáskajárás tarolja a vidéket,
támogatják, akikből a hús-vér életösztön és a józan ész kiégett;
vallási köntösben politikai háború: el kell foglalni Európát,
noha a Marseilles, a Himnusz és a Müezzin külön oktáv.
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Számos ösvény vezet Hozzá, mégis egy az Isten.
Az utcára verbuváltak kockakövek közül kaparnák ki a gesztenyét
a globális Hazugnak, néki csupán a hatalom kell s a kasszakulcs,
a Föld fölélése az üdvtana s ez a sivár Minden.
De már kiürült-é a nincsen?
S hogy a siserehad gőzölgő teltkondérból egyék,
körükben csasztuskát skandál e massza-csúcs.
Ó, én népem, mikor okulsz,
hová egyeztünk, ki s kivel
a döntés máig éri el
agyunk, szívünk s hazánk ez a mismás gyarmatroncs,
hogy évezredek óta végzetünk a piton-ölelésű két abroncs,
sarkantyúzzák lovuk Hunor és Magor,
űzik a csodaszarvast, meglelik valahol,
Emese álmából kiröppen-é az irányt adó Turul?
Szabj irányt, legalább magunkat érjük utol.

Államférfiak voltak, mozogtak szűkre mért keretben.
Széttörni kell, erővel, vérrel, verítékkel, idáig jutott
a másik lángelme, Kossuth,
mert hallja, oroszlánok bőgnek a ketrecekben;
ráébredt, totális hatalom ellen a szabadság abszolútuma kell,
melyben a Haza és Haladás gondolata egységre lel,
amikor a német–római császár, egyben magyar király,
saját országára hadat küld, az milyen irály?
Nihilbe mutató! S akkor választás nincs más,
gúzsbakötés helyett leválni: detronizáció, trónfosztás.
S talán kitágul a tér, bebizonyíthatja a magyarság,
az országban, ahol nincs önrendelkezés, szabadság,
kényre-kedvre kiváltságosan zsarolhat nyerészkedő idegen tőke,
segédmunkássá züllesztett, maradék piacait elkótyavetyélő hazug,
másodrangú nép vegetál, feltámadás nélküli örök időkre,
s engedik a kátrányos éjt, melybe a sátán minden fényességest eldug.
  Ki mit tenne, ha tenni merne,
mielőtt egy Széchenyit s egy Kossuthot egymás ellen nevelne?
  Mintha mindöjüknek hatalmas igaza lenne
s kijátszaná őket egymással szemben a sok tehetetlen gyenge.
Még a megalkuvásban sem egyenrangú, csapnivaló alkusz,
a nagyok árnyékában a meneküléshez egérutat nyert bennük a szusz?



Vajon lelhető-é harmadik út?
A háború békét akar, a béke háborút.
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Kétirányú a futóárok,
szuronyrohamos élveboncolásnak ideális terep.
Életvágyóbb, amit előtte kiásunk, abból születhet egészséges vályog,
nem mord mélység, mely részvét nélkül csak temet,
az odaveszés emlékművei eresztnek belé gyökeret.

Vajon van-é harmadik út?
Megcsonkított kislélekszámú népnek járna.
A brutális globál-demokrácia szemfényvesztőn korrupt,
mindenkit leroskaszt, akire súlyként nehezül a járma.
Itt minden fohász, ami emlékezet,
és minden emlékezésből építkezni lehet.

Tertia non datur?
Pedig létezik, kiútként bennünk lapul,
még valaha Széchenyi akarata kövezte,
szétrobbantott nemzeti agyát összetartó ragaccsá növesztve.
Rémlik, Deáktól hozzánkig, bár akadozva, elér;
hajókürt bőg önvádként a kék folyamon,
s egy feltámadási napon lövés dördült Döblingben,
a pisztolygolyó minden klasszis versenylovat beér,
azóta agyvelődarabokon lépkedünk, mint síkos olajon,
bömbölnek a gőzhajók Dunánk azóta sem oszló ködében.
Hullák emléke duzzasztotta medrében az An der Schönen blau Donau elringat,
felülemel a valcer-suhanás, beszív, mint éj a hulló sirálytollat,
közben vérmes reménykedők bizakodnak, kölykedző homályok jöttében.
  De van-é harmadik út?
Csak a kereszt szigorú geometriája létezik, nincs rézsút?
Szabó Dezső, Németh László és nagyszerű mások,
hitték, hogy van! Ne lehessen, mint gyakorló homokzsákot,
szüntelen ütni, verni, pofozni, dögönyözni Magyarországot.
Deák tudta, idegen hordáktól tönkrezúzott,
önazonosság-tudatát a bőrével együtt lenyúzott,
kivéreztetett ország, kínlódva kell lábra álljon,
s vállból tépje ki a kart, mely billogokat rányom,
időt muszáj nyernie a létharchoz, szusszanni.
Kossuthnak igaza volt, nem lehet jövőnk ott,
hol lélegzetünk erőszakoltan kifogyott,
s úgy születni, hogy nem engednek vagyni.

Sejtenergiáit ossza be az ország, s állati türelemmel várjon,
mert esélyt a nemzeti létre csak így lehet kicsikarni.  



H I T E L    32

Ne kínálja fel magát szőlőlevéllel bélelt tálon,
figyelmezzen: az árulásért járó ezüst csillogása talmi.
Bölcsen ismerte fel Deák, az édesanyák
nem keresztfára szülik fiaik, akkor se, ha satnyák:
bármelyikükből válhat még vértanú,
legalább televényedjen a por, és termővé a hamu.

Ott és akkor, később is, van ösvény, egy harmadik,
amely megkreált végzetünkből kimenekít,
mert a lohaszthatatlan hit hevít,
egyszer ez a nép célba juttatja mesebeli legkisebb fiait;
és gigantikus teremtésbe kezdett
a világtörténelmi próbákon edzett
fajta, ám felmutatta a földkerekségnek, mire képes, ha bilincse nincsen,
együtt ő, a feladatra kiválasztott, és az Isten,
ha két keze vasba se verve, akkor szárnya nő,
teremtő képzelete, kivételes pillanatokban, Alkotójához mérhető.
Vajh, szerencsésebb csillagzat alatt, nem ütnek ki balul
világrendítő forradalmai, ha láthat, nem vakítják s nem vakul,
nem lóg szemébe Batthyány s Tisza István inge, rajtuk durva ihletésű rózsák,
kivégző lövedékek robbantotta kémlelőlyukak.
Rálel a jövő lényegére, aki a halottakban kutat?
Válasz az Élet: makacsul szülnek a Mater Dolorosák,
nem tűrik kihalni ezt az elhivatott, nagymúltú népet,
mely azzal, hogy Van, színesen összefogja a Mindenség-egészet.
Augsburg, Muhi, Mohács, Rákócziék, 1848, Don-kanyar, náci német,
komcsi szovjet, hiéna nagy- és kisantant, ezerkilencszázötvenhat, tőkés USA,
utánuk a töménytelen fohász,
nemcsak rutin gyakorlat, de a lét értelmén elréved,
nem felhőkbe szívatott fel, evilági nyers akaratú, megtartó kovász.
Belőle táplálkozik a bitófa-erdész le- s felmenőkkel vívott tusa.

Csillagok, csillagok, nem e világiak, mutassatok utat.
Vajon rálel a jövő titkára, ki a halottakban kutat?



Mindig gyűlöl minket a világ némely része,
lehet, mert mi vagyunk a természet egésze,
kovásza, ragacsa, óbora, kóbora,
bár oda már a kalandozások kora,
de Augsburg után is maradt még kürtünk,
szól azóta is, hirdeti meg mégse szűntünk.
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Akkor is, ha tudjuk, nem igaz már öröktől semmi,
ezt igyekezett a Szent Korona-tan írója könyvbe venni.
Ha van ősbűn, van ősi igazság.
Az volna-é, hogy kislélekszámú népnek megszokásból földjét, vérét osztják?
Ne rajta próbálgassák Káinnak botját,
mert mondva mondom, egyszer gyászba borul ez a vadság.
Harmadik esélynek is kéne lenni,
azért már érdemes évezredeket menetelni,
lehet, becsapnak, ócskandó igéket hirdetve konokul.
Miért, az emberiség mikor javul?
Ezért hitünkből, népem, jottányit se engedj.
Álpróféta had, kushadj, szerényebben viselkedj!
Döntsd el, mi a háború, szabadságharc, hazaszeretet, forradalom,
és a nyakatekert okoskodáson kívül van-é másik?
A megvezetett sokadalom?
Leélni napokat, évezredeket, hogy semmi sem olyan, aminek látszik.
Világra jönni megcsalatva s úgy lélegezve a meghalásig?
Uram, légy te, mint mindig, a végső bástya.
Az emlékezet régészei közül néhány kiásta,
a Hamisság meggyőző ellenpólusa,
mi vagyunk, lehetnénk, ezért viharzik a tusa.



Szent Imre herceg s Zrínyi Miklós kancelláriánus vadkanjai után
merényletes rablógyilkosság, száműzetés, méreg és kötél…
Számos hevenyészett összeesküvést elkövetve, sután,
a műkedvelő ármánykodás önmagunk feladásával fölér.
Elkéne a háznál egy ártányos, szakavatott böllér?!



S a főrendek, egymás gyilkolásától – hol van a hon?! –
miért nem vérfoltos a kegybirtok?
Hűbér urak, méltóságosok, excellentek, annyi alávalót elbírtok,
boldogulván, mindig színültig telt falovon,
királyok előkelő cselédei: lefelé öncsaló, káprázatos pompa,
s a térdre kényszerítő önérzet elegánsan otromba
jeleivel: lentre tapos, fölfelé nyalkán nyalg,
tőletek tanulta az élősködő bolsevista bagázs?
Ne elemezzük atomjaira szedve, kifakul a varázs!
Akad, nem kevés, kiktől bús kedvünk nem fanyalg:
Balassi, Mikes, Wesselényi, Strom Marcell, Kornis, Teleki, Aczél, Bethlen,
Klebelsberg, Prónay, Esterházy János s eszmebajtársaik, egy sem volt tehetetlen. 
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S közben fölemelték rögbe-vert arcukat a földből,
a néphit reájuk ruházta késztető erőtől,
Nagy Imre, a proli hős, és társaik,
– ki tudja még hányszor kiásatik?
Ilyen makacsul megtartók a mágiák s az álmok?
Anyagi léten túl ellenálló szellemi pajzzsá váltok!

Tisztelt magyar nép! Az átkod,
elbújsz a pajzs mögé, magadat sem látod.
Gyászoló házaknál nem véletlen szokás,
tükörre vont fekete szövetből a leborítás.
Testeddé szervült a szemellenződ,
mögüle pislogsz ám teljes erődből, egy irányba nézz,
az is te vagy, aki lassan elvész,
tartásod meggörbül, kikorhad belőle tavaszok táplálta velőd.
Húzd el a múltat s a jelen-jövőt számtalan himzéssel átszőtt függönyt.
Mit láthatunk még, ami belénk lelket önt?
A Christo és Jeanne-Claude bravúros happening,
vagy a Feszty-körkép, mely benső magunkra ébredésre int?

Újabb százötven év mit hoz vajon?
Amit halmoz, tán nem puszta, dohosodó ígérethalom,
ha nem bambulunk ki vakon,
a réslátásra zsugorított ablakon.
Pásztázzál végig, az eddig csekély figyelmedre méltatott tájon,
rántsd szét a függönyt, szemléld, sok a fájdalomba süppedt lábnyom,
vad és vadász, vigyázva cserkel odakint.
Az aranyozott rúdon, a zálogházból kiváltott rézkarikákon,
Zrínyi, Balassi, Batthyány, Tisza, Teleki, Bárdossy, megannyi halálos ing,
az országos huzatban se szikkadva, se száradva nem kering.
Alattuk megkönnyebbülésre kiárusított barikád-rom.
Égnek vásznukon ordenáréság-ihlette véres rózsák,
kivégző golyók ütötte szepszises sebek,
ebek harmincadjára hagyattak itt mindenek.
Csak az édesanyák csatasorban! A haláltól az elmúlást elorozzák,
a szülőcsatorna kitágul, mint a szemhatár,
sírhantoktól és bölcsőktől hullámlik a vidék.
Tisztelt magyar nép, tudatosuljon benned, mindez érted történik, tiéd.
A nemzet kipusztulhat természetes módon, de nem abortálhat,
egykés asszonynép, mint egykoron, önméhében kötőtűvel nem turkálhat,
bár most, született önsorsrontóként, még nem hiszi el,
de ha időben ébred öntudatra s vele Európa: ki fog kiegyezni kivel?
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Népem, ne légy ráérősen lanyha!
Ne azt szimatold, merre a konyha.
S azon kevésnek, ki élesen lát,
ne küldj vájó hollót, ne dobj követ,
ne oltsd ki semmivel szemvilágát,
tanulj tőle, s tisztelettel övezd.
Ne légy gonosz bűbájtól gúzsba zsibbasztott, kába,
ne reméld: bámésznépnek megtérül a panoráma.
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