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SINKA ISTVÁN 

VIRÁG-BALLADA 

Szil-Tarcsán az őszi erdőn hét nagy erős kondás  

vacsorázott s velük együtt Eső-Virág András,  

aki jött csak valahonnan, maga se tudta, hogy hon-

nan. 

Oldalt varrott csizmájára port rakott a messze  

s mutatta az útja hosszát, s azt, hogy nem kereste:  

Falevélként, irgalombul hajtja a szél, ha elindul…? 

…Ült az erős hét kondással, szalonnát sütöttek  

s körülöttük láthatatlan harangok ütöttek.  

Tudatták, hogy jön az óra s hamarosan koporsóba 

fektetik Virág Andrást az erdei kondások.  

– A csend nyelvén üzentek a puha csobbanások.  

Bennük tán a táj riadt fel halált sejtő kis jelekkel 

Mikor a szalonna megsült: tölgyfa-csobolyóból  

nagyot ittak… nyolc ember egy fadongájú tóból.  

Azután meg rádudáltak. Máskor úgyis csak bút lát-

tak. 

Kivált Eső-Virág András, kinek fél kenyere  

se volt soha… s mint a puszta, puszta a tenyere.  

Abba borult ő csak, hogyha pihenni a vágy elfogta. 

Volt neki egy citerája: akár annyi ezüst –  

pedig barnára fogta már az idő meg a füst.  

Oldalán a csillag, a hold, s rá volt faragva a 

mennybolt. 

S volt egy aranyszín tolla is. Mérhetetlenségből  

szállt az a toll… úgy szedte fel fütyölve a rétről.  

Fütyölt bizony, mert nem tudta: attól nem lesz 

többé nyugta. 

Citerával, a szép tollal lett aztán elveszett.  

– Megnőtt benne minden dal és minden emlékezet.  

S szegény… egyre hordta őket, mint az ég a nagy 

esőket. 

Mondom: a hét nagy kondással ültek a fák alatt  

kinn Szil-Tarcsán és dudáltak, és az idő haladt.  

Virág ekkor elővette tollát s a húrokra tette. 

A húrokon egy hős ország támadt fel dalolva,  

– a hét kondás hallgatta csak egymásra hajolva.  

S összesúgtak, hogy megölik: leszúrják, vagy 

agyonlövik. 

Hát mért játszik sokkal szebben, s más búron a bo-

lond.  

– Testét majd a disznófertő belepi, vagy a lomb.  

Hallgatták a húr pengését s elővette mind a kését. 

Azután körülvették Andrást, mint herceget álnok,  

bosszús, irigy, erdőtnyövő, nagyhajú királyok.  

S mire odanézett a hold: Eső-Virág András csak – 

volt. 

Testét fertőbe vetették, rácsaltak vagy hat kant;  

pengették a citeráját, de az széjjelpattant;  

oldaláról lehullt a hold, s kétfelé hasadt a menny-

bolt. 

A tolla meg elszállott, el a messzeségbe,  

hét nagyhajú gonosz elől mérhetetlenségbe.  

Akkor szólott a legvénebb: – átka ne legyen a vér-

nek! 

Temessük el Virág Andrást, nőjön mező rajta –  

s ha tavasz jön: nagy nyáját a pásztor ide hajtja.  

Bizony mondom: jövendőre tej lesz és méz őbe-

lőle. 

Amikor hát jött a hajnal: a hét gonosz kondás  

kikereste a sár alól, s így lett Virág András  

televényföldje a fának, s ágya száz új ibolyának. 
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Nem ismertem korábban. Talán az Öregek-I cso-

portban hallottam először, valamikor a kilencvenes 

években, amikor Gyurka bácsi elszavalta. Nem tetszett 

a mondanivalója. Sötét volt, reménytelen és keserű. Az-

tán évek múlva visszatértem hozzá. Alaposan elolvas-

tam. A vers nem változott. Ugyanazt mondta el, de már 

nem ugyanannak. A közben eltelt évek munkájának kö-

szönhetően a befogadó közeg hallása, látása finomabbá 

vált. Már olyasmikre is  megrezdült, amire korábban 

nem. Már nemcsak a  koporsó, a megölik, a leszúrják, a 

disznófertő, a hét nagyhajú gonosz, az idő és a füst sza-

vakra rezonált, hanem megjelentek olyan szavak is, 

mint a citerája, a csillag, a hold, az aranyszín toll, a hős 

ország, a televényföld és az ágyás. Majd, furcsa módon 

lassan a szavak mind egymással harmóniába kezdtek 
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kerülni. Ellentétük megszűnt. Egy egységen belüli kü-

lönbözőség jelent meg, ami mégis belül maradt az egy-

ségen. Együtt rezegtek bennem. Olyan volt ez, mint 

amikor korábban azt gondoltam, hogy van jó idő, meg 

rossz, vagy van jó gondolat, meg rossz, aztán lassan rá-

jöttem, hogy csak érzékenyebb vagy kevésbé érzékeny 

készülék van. 

Ahogy megszerettem a verset, úgy tárta fel lassan 

szépségeit. Nem vagyok magyartanár, ahogy nagy elő-

döm az volt. Így nem lenne méltó részemről a verselem-

zés semmilyen formája, mert az csak egy „farkasféle” 

értelmezés, vélemény lenne, aminek semmi értelme, hi-

szen nem az elemzésre szükséges rezonálni, hanem 

Sinka mondanivalójára: a versre magára. Így aztán, eb-

ben a helyzetben, amit magamra vállaltam, hogy tudni-

illik bevezetőt írok hozzá, csak annyit tehetek, hogy 

megírom mit mond el a vers ma nekem. Ez pedig na-

gyon egyszerű: Hogyan lett az aranyszín toll hatására 

Virág Andrásból Eső-Virág András, majd pedig hogyan 

változott vissza Eső-Virág András volt Virág Andrássá, 

majd ibolyává és tejjé, amikor az aranyszín toll elszál-

lott a. 

 
 

 

 

GROMON ANDRÁS 

KEDVENC KÖZHELYEINK – 
AVAGY AZ ÖNZÉS NÉPSZERŰ IDEOLÓGIÁJA 

(RÉSZLETEK) 

 
 

25 évvel ezelőtt írtam az alábbi „elmélkedéseket”, 

amelyek 1992-1994-ben meg is jelentek az „Érted va-

gyok” c. folyóiratban (www.ertedvagyok.hu). Az idén 

azt terveztem, hogy kiadom őket kis füzet formájában; 

meg is kérdeztem erről kb. húsz barátom/ismerősöm 

véleményét, túlnyomó többségük azonban nem java-

solta, mondván, nagyon sok bennük a téves, egyoldalú, 

rosszhiszemű, igazságtalan, bántó... megállapítás, és 

jobbára még csak nem is közhelyekről, hanem szólá-

sokról, szállóigékről, közmondásokról van szó. Átírni 

őket nem volt kedvem, annál is kevésbé, mivel lehet 

ugyan, hogy ma kevésbé élesen fogalmaznék meg egy-

két mondatot, de a lényeget illetően teljes mértékben 

azonosulok a leírtakkal. Ezért az eredeti sorozatot bo-

csátom közre, azzal nyugtatva magamat, hogy végül is 

senkinek sem kötelező elolvasnia; aki pedig mégis 

megteszi, annak sem kötelező azonosulnia a nézeteim-

mel. 
Gromon András 

2017. december 20. 

 

 

Az egészség mindenekelőtt! 

Közismertebb formában így szokás mondani: „Csak 

egészség legyen!” – Valóban az egészség lenne a „köz-

helymentalitás” számára a minden mást megelőző, leg-

fontosabb érték? Nem; viszont az egészség, ha nem is 

abszolút, de valóban első számú előfeltétele azon „esz-

mék” megvalósíthatóságának, amelyek e gondolkodás-

módban döntő jelentőségűek. 

Talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy „az egészség 

mindenekelőtt” a közhelygondolkodású ember számára 

legfőképpen annak a feltétele, hogy elhihesse (elhitesse 

önmagával) és megvalósíthassa a „Nincs szükségem 

senkire!” alapelvet (ld. ott). A betegség ugyanis két ol-

dalról is kikezdi ezt, s nehéz lenne eldönteni, melyik 

esik nagyobb súllyal latba. 

Az egyik: A betegség következtében rászorul másokra, 

s ez megrendíti ama szemléletmódjában, hogy ő „a vi-

lág közepe”, „mindent megtehet”, amit akar, úgy irá-

nyíthatja a dolgokat, az életét, ahogy akarja. A betegség 

aláássa „erős vagyok”, „hatalmas vagyok”, „isten va-

gyok”-tudatát, pontosabban: kimutatja ennek irrealitá-

sát, önáltatás mivoltát. A másik:  

A betegség következtében rászorul másokra, azaz gya-

korlatilag is, fizikai-biológiai mivoltában is kiszolgálta-

tottá válik, kénytelen eltűrni (mert hiszen „az egészség 

mindenekelőtt”), hogy mások gondoskodjanak róla, 

ápolják, s ezt rettenetes szégyennek érzi, mérhetetlen 

megaláztatásnak tartja (érthető is, hiszen mindig fönn 

hordta az orrát). – Talán nem jelentéktelen harmadik 

eleme ennek a rászorultságtól-tehetetlenségtől való fé-

lelemnek az a félelem, hogy esetleg azt csinálnak vele, 

amit akarnak: elfekvőbe, szociális otthonba dugják, ki-

forgatják vagyonából... 

Azután: a betegség megszünteti (vagy jelentősen korlá-

tozza) a külsőséges aktivitás, az állandó tevékenykedés, 

nyüzsgés lehetőségét, ami pedig az ilyen embernek élet-

eleme és bizonyos értelemben az élet értelme is. Így a 

betegség nem kevesebbtől, mint az élet értelmétől 

fosztja meg: „Miért is él, ha nem csinálhat semmit?” 

Rászakad az unalom, s ami ennél is rettenetesebb: arra 

kényszerül, hogy szembesüljön a tényleges valósággal, 

és önámítás nélkül gondolkodjék, szembesüljön önma-

gával... Óriási csapás ez számára. 

Végül (s ezzel nem zárjuk ki más tényezők lehetőségét): 

a betegség a halál előhírnöke, akár tudatosan gondol 

erre valaki, akár nem: zsigereiben éli meg. S ha már az 

egészség elvesztése azt jelenti a közhelygondolkodású 

ember számára, amit, akkor a halál nem más, mint en-

nek abszolút fokra emelése: a teljes testi-lelki-szellemi 

megsemmisülés, aminek tudatosulása a még meglévő 

életet is tökéletesen céltalanná és értelmetlenné teszi. 

 

 

 

 


