CSANÁDI

IMRE

os király, udvarostul, a Képes Krónika első lapján
AZ 1360-AS ÉVEKBŐL

Urunk Lajos, elülső
képen,
országol, ülvén
középen,
kőből faragott királyi
széken,
melynek méltó
mennyezeti,
magasra nővén,
megveti
kép kerítését,
lágy-kékkel
írottat,
arany levéllel sűrűn futtatottat,
—
homlokán toronyfiakat
fitogtat.
Lajos királyunk
koronásán,
regnál leomló hölgymenyét
palástban,
tartván aranypálcát
és -almát:
esméri
magának-fölötte
uraként csak az Egy-Isten
hatalmát.

—

Öltözeti olasz
szabású,
veres és barna
sávozású.
Kékellik,
keresztbe taszítva, .
lábán feszes, olasz
harisnya.
Négybojtú
párna farának
alatta:
ne törje a márványkő
padka.
Tekintsünk
király
orcájára:
nincsen bajusza, sem szakálla, —
követ ebben is olasz
módot.
• Két ránc, gondmarta, orr tövén
vonódott.
Indulat süt tekintetében,
—
sandának mondhatnánk
más
néven.
Mi tagadás? ferde a válla ...
Hatalmas úr, de — csak kiüt hibája.
(Jó, hogy Arany János nem látta:
esett volna
szomorúságba.
Kit zordul megviselt
a bánat,
kellett: Lajost álmodja
dáliának.)
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Király jobbján magyari
urak,
pallost vonván,
udvarlanak,
páncélos, vértes, sisakos
bárók,
térdig zekében, hímesen
tarkáilók.
Napnyugati
főlovagoknak
láttassanak mind: arra igen
adnak.
Balján szép renddel a
királynak
napkeleti
hadnagyok
állnak.
Kinek-kinek
hosszú
kaftánja
virággal gazdagon
kihányva.
Ki-ki fegyverét
szorongatja:
í j , buzogány az, görbe
szablya.
Fejeken süveget
viselnek:
ki-ki másfélét
mindamellett.
Tiszteljünk
és alítsunk
bennek
kun, jász, orosz kisfejedelmet.
—
S foglaltatik
jeles
keretbe
— mely készült maga is
remekbe,
felcímerezve-csillagozva,
indát, virágot, majmot-mit
bogozva
arannyal csipkés ornamentikává
—
kép alatt textus; ha-ki látá,
bizonygatni
bezzeg nem unta:
király kezébe méltó
mestermunka.
Sorakozik a
pergamenre
gót betűk békés
hadirendje,
komoly-feketén,
levelek-hosszat,
—
helyet juttatván
előbb a
pirosnak.
Pálcikáját pirosba
mártva
kap scriptorunk
a
Krónikába.
Felső sarkot gonddal
kihagyja,
iniciálénak
miatta.
Szép arany A iniciálé, —
hídján alul apró király,
királyné,
fohászkodik
lenn, térdre
hullva,
felhős kék magasba
bámulva.
Koszorús fényben,
koronásán,
aranyos híd felett ki más van?
Szent Katalin, gyönge leányzó, —
királyt mégis térdre
alázó.
S ki parancsol magyarnak,
jásznak,
kunnak, orosznak — lám csak:
kisdedként,
merő jámborság,
alázat.

Csík somlyói mester: Quo vadis?
OLTÁRKÉPTÁBLA AZ 1500-AS ÉVEK ELEJÉRŐL

Urunk Jézus
alászálla,
útfélen egy kőre álla.

Szent Péter — mert ki más volna? —
csak felkapja csüggedt
fejét.

Minden testi
öltözeti:
egy szál palást, földig omló,
piros palást, zölddel
béllett.

Be megőszült! kő
megszánná!
remeg egy szál
glóriája.

Le ne hulljon
arany boglár

szent
válláról:
összefogja.

Ennyi pompa megilleti
—
már ha egyszer
Fiúisten.
Szent ágyékán fejér berhe
mezítelen
máskülönben.

—

Jézusunké:
negyedelik.

Ennyi esmég megilleti
—
már ha egyszer
Fiúisten.)
Urunk Jézus szól
ismétlen:
— Quo vadis, Péter? azt kérdem!..

.

— Grácia árva
fejemnek!
jó Mesterem, már
megengedj:

Gyakott sebek
virítanak
keze fején, lába fején.
Szent oldalán hasított seb —
el nem hagyná: öt szent ordó.
Szent orcáján szomorúság
el s eltekint Róma felé.

(Jelesebb, lám,
gallyas vesszők

—

El s eltekint zöld hegyekre
—
s azt gondolná: csíki
hegyek.
Csak látja ám: Róma felől
jő egy barát, nagy
loholva,
úton csattog csupasz
talpa.
Jő kámzsásan, pilisesen —
s azt gondolná: ferences
pap,
nem más helyről:
Csíksomlyóról.
Ha tonzúrás, ha szakállas:
sárigbőrű fél-tatár
az.
Sóhajt egyet Urunk Jézus:
ihol, ez az én emberem!
Szóval mondja Urunk Jézus:
— Én es székely, tés es székely;
quo vadis, hova mensz, Péter? . ..

el-ki Rómából. futok
kénok elől nyargalok

én!
én!

mert vexálnák, mert
üldöznek,
reám mert ott törvényt
tesznek:
ingem rútul
keresztfára
fővel-földnek

veszejtenek,
feszejtenek,
függesztenek!.

..

Szól szelíden Urunk Jézus:
— Térülj, Péter, távozz
vissza.
Szemed
elméd

fordítsd öt
sebemre,
kínszenvedésemre:

meg kell légyen, nincs
másképpen,
osztozhassunk
dicsőségben.
—
Péter,
mégis

szegény, hajt szép szóra,
mintha lógna orra.

S bátor nem írták
szalagra,
fakad szája ily
szavakra:
— Ámen,
menyünk

Uram!..
esmég

. S visszáld
jóra:
Csíksomlyóra,
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mii kedves
laktunk-földünkre,
ott századolván
kedvünkre,

Állunk ott es egymás
mellett,
új s új népek
megüsmernek:

ferences fő monostorban,
más szentekvei
egy-csokorban,

ingem így,
téged piros

oltárról kik ékeskednek
búcsújáró
székelyeknek.

Kezed-lábad
keskenyellik,
hosszallani nem
restellik,

S majdan reánk ha únnának:
Pesten szállással
kénálnak,

ki-ki méges
jártod-kőltöd

még dicsérendőbb
vaj — mondjam-é?

barátkámzsában,
ángliában.

igenelli:
fejedelmi.

templomban,
Mások mind csak reám
néznek,
— muzeomban. vélném: bizony
megigéznek.
Szólongatnak es immáron:
Quo vadis, Tamási Áron? . ..

