
1 

 

Varga Domokos György 

 

Tévé a tanyán 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



2 

 

Tévé a tanyán 
 

 

 

Történt egyszer,  

nem is olyan régen volt,  

hogy odafönt,  

tiszta téli 

éji égen,  

ezüst palástját 

Földre  

szétterítve 

trónolt 

a Hold – 

mondom,  

nem is olyan régen volt. 

 

Ámde hiába 

kínálta s mutatta magát  

őkelme  

odafönt –  

ezüst palástban,  

tiszta téli  

éji égen – 

mert idelent, 

alant,  

a Földön 

a szamár 

rá sem hederített. 

 

Holott  

ily didergő téli estelente  

máskor már 

teli  

torokból 

ordított  

éji úrnőjének –  

legkevésbé 

sem kímélve  

holtat 

és élőt, 

vacogó vackára térőt. 

 



3 

 

 

 

Mit bánta,  

hogy a mén meg a kanca  

kövér alomra 

készül vén istállóban  

álomra  

hajtani fejét;  

sőt a tehén  

s a birka is már; 

meg a sok lúd  

s a disznó – 

sorjában:   

ki-ki a maga óljában. 

 

Ámde a világ 

most mintha kifordult volna  

négy sarkából. 

Fülig  

elbűvölve 

áll némán  

a szamár. 

Elidőz 

parasztház 

kicsiny ablakán 

belesve, 

derengő kék fényre meredve. 

 

De nem csak ő. 

Karos padkán a tisztaszobában 

éppen 

oda bámul 

a derék  

gazda is 

sokadmagával.  

S bár későre jár már,  

hagyja,  

hadd nőjön csak 

a padhoz 

népes családja apraja-nagyja. 

 

 

 



4 

 

Hisz ily csudát  

vajon ki látott itten, Isten 

háta  

mögött? 

Az ám! 

Idegen 

földi s  

égi lények  

léptek át  

hangtalan 

a falon,  

s viháncolnak az asztalon.  

 

Persze ez 

sehogy sem fér a szamár fejébe. 

Billenti is 

erre meg arra, 

lesunyja,  

hátha segít. 

Behunyja  

fél szemét,  

kinyitja,  

mereszti,  

mozgatja,  

ám fel így sem foghatja. 

 

Idefent:  

a Hold. 

Odafönt:  

a Nap. 

Tél havában, tisztaszobában  

delel hetedmagával! 

Most meg ugyanott:  

nagyidő támad –  

a semmiből!  

Zápor! Zivatar! 

Itt meg: 

a hó csendje mindent betakar... 
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S a lovak 

ott csíkosak, fekete-fehérek! 

S a macskák? 

A marjukig  

felérnek! 

Szent ég! 

Vágtat a mén –  

a macskák meg: 

utána! 

Ezek aztán 

nem cicáznak:  

egész lovat lakomáznak. 

 

S az a foltos, ott, jé! 

 Hogy fenn hordja fejét?! 

Még a  

szívós  

szamárszem is 

belefárad,  

mire  

nyurga nyakán  

araszolva  

felér, fel, 

a felhőig –  

a  lombot legelészőig.  

 

Annak meg, ni,  

lapulevél nőtt  ormótlan fejére 

fül helyett!  

Orra helyén meg  

locsolócső 

csúfolódik.  

De micsoda  

vad hang  

tör ki – 

trombol – 

belőle?! 

A szamár már szalad is előle. 
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Szalad –  

de valójában marad, ott,  

ahol volt:  

tanyai télben,  

dideregtetőben.  

Lóg az orra,  

nem csoda:  

reggel csak 

odacsördít  

a gazda –  

rest szólni –, 

s mehet megint robotolni.  

 

Bánatát hát 

kék derengő fényben fürdeti  

tovább 

a szamár.  

A háziak  

nemkülönben:  

kedvére való 

való világra 

mereszti  

szemét  

mind –  

még a legkisebbik is. 

 

S amit lát,  

az szamarunkat is izgalomba 

hozza. 

Mintha  

fényes égi  

hodályban 

egy igazi tehén...  

de mégsem! 

Ez merő izom,  

szinte reped  

a bőre –  

a bika elbújhat előle. 

 

 

 

 

 



7 

 

Pedig – 

néz végig magán a szamár –  

én egész nap  

 (ha épp 

meg nem elégelem,  

én barom,  

az igát)  

húzom a taligát,  

ennek meg itt,  

tehénnek, 

enni 

egy lépést sem kell tenni. 

 

Mint a karikacsapás,  

úgy megy ott 

– égi hodályban? 

tisztaszobában? – 

minden.  

Óriáskígyó tekereg,  

öles cső, 

az étek  

a gyomrából  

ürül,  

egy füsttel 

útra kél egy keverőüsttel. 

 

Parancsot 

nem ad ott gazda, de más se –  

úgy tűnik.  

Mégis megy az eledel 

magától.  

A tehenek –  

izomköteg-csorda –  

sorban, elvágólag;  

az üst  

adagol,  

teszi,  

boldog marha meg megeszi. 
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Csak itt, kint 

ne lenne oly cudarul vacogtató 

a Hold  

téli éji  

ezüst 

palástja!  

Toporog még , 

csak azért is,  

a vén  

csökönyös: 

a képet mint valót  

éli,  

a világot – szamár! – így szemléli.  

 

Forgó csűrpadon  

vagy min, micsoda égi csoda! –  

egy másik 

csorda  

köröz lassúdan, 

ráérőst:  

a tejelő.  

Körmenet közben, 

hopp,  

szippantó cuppan  

a tőgyre,  

a duzzadóra, feszülőre.  

 

S míg 

a forgó csűrrel a marha,  

a tejelő,  

körbeér,  

kígyózó csőbélen 

árad mind  

a habos, 

friss tej 

hatalmas, 

kerekes  

hodályba – 

s indul is távoli útjára. 
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Ám hogy hová,  

hová nem,  

a szamár  

immár  

sosem tudja meg:  

a kéken derengő fény  

s a sok  

fura 

figura –  

mintha villám  

villanna  

s elillanna. 

 

Végre 

aludni tért hát a tanya  

népe,  

apraja-nagyja, 

való 

álomvilágba. 

A szamár  

éberálom-ittasan 

azért még  

odaszédeleg 

az ólhoz: 

a disznóaltatóhoz. 

 

Ó! –  

suttog tőle telhetőn. – 

Mit láttam! 

Kék derengő fényben, 

a házban,  

tisztaszobában... 

– Hallgass! –  

röffen a koca.  

– Hagyj!  

Holnap is lesz nap! –  

mordul. 

S a másik oldalára fordul. 
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Igaz, ami igaz! –  

bólint a szamár. S bár szeme már 

koppanni készül,  

vonzza erősen 

e kéken derengő  

új világ:  

a taligát ott  

végre  

nem ő húzná-vonná, 

hanem az vinné magamagától 

őt,  

a rabigától szenvedőt. 

 

Hűs 

forgó csűrrel araszolna oda, 

mindig más  

jászolhoz:  

lóheréshez,  

abrakoshoz...  

S száját csak nagyra tátja 

ott szamár,  

vagy épp 

tehén, 

ló, 

s berepül a harapnivaló.  

 

Majd’ megfagy 

éber álmodozásban, képzelgésben 

a Hold 

hideg  

téli éji  

ezüst palástja 

alatt 

szegény csökönyös. 

Végül  

csak betámolyog a pajtába, 

kábán –  

a maga lábán.  
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Kakasszóra,  

fogvacogva ébred. 

Hófödte 

hajnalon 

éhes állatsereglet 

sürgeti a lomha gazdát:  

nyerít,  

bőg,  

röfög, vakkant, gágog,  

untig kotkodácsol, 

béget, 

csak a csökönyös szemlélget. 

 

Nincs ínyére 

amúgy a száraz kukoricaszár. 

A forgó csűrben – 

véli – 

biztos 

kinézne neki  

friss réti széna 

vagy akár a gyengéje: 

illatos szamárkóró is. 

Hát, ordít is,  

ordít!  

A gazda odacsördít. 

 

„Csitt, te, 

csökönyös mihaszna! Mozdulj már!” –  

nógatja  

a fürge ostor. 

„Tán bal lábbal keltél?” – 

dühöng tovább  

a gazda, 

álmos, kialvatlan.  

„Mit képzelsz?  

Én cipelem majd 

a tejet 

tehelyetted?”  
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Csíp az ostor,  

s úgy is tesz a szamár, a konok,  

mintha  

mégis 

lenne 

kedve, 

s máris indulna, 

szinte futna. 

Csakhogy 

az első  

szónál 

lecövekel a kocaólnál. 

 

„Holdkóros!” –  

röffent oda a disznó, jó kövér,  

felütvén  

fejét 

a moslékos vályúból. – 

„Derengő  

kék fényről 

csikorgó 

télen 

merengni,  

még hagyján –  

de éjnek évadján?!” 

 

„Ha láttad volna,  

koca, két szemeddel, 

amit  

saját  

két szememmel  

magam 

láttam, 

nem csúfolódnál többé!” 

 – így a szamár, 

lelkesülten. 

S a másik: 

unottan ásít. 
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A csökönyös  

csakazértis mondja:  

„Odabent, a házban, a gazdaszobában 

fura  földi  

s égi lények 

villantak,  

s huss, el is illantak.”  

Fújja a szamár,  

de úgy,  

hogy még az ostort sem  

bánja:  

mintha nem is fájna. 

 

„Itt kint a Hold –  

ott bent meg a Nap  

ragyogott  

hetedmagával. 

Ott zápor, zivatar, 

itt meg a hó 

mindent betakart. 

Hát ilyet 

ki látott?!” 

„Én” – felel  

a másik,  

s megint unottan ásít. 

 

„S a lapufülű,  

az mi volt? A szörnyű tromboló?”  

„Elefánt,  

mi más.” 

„S az égig érő?” 

„Zsiráf, mi más,  

te szamár!”  

„S a csíkosló-evő?”  

„Zebrát zabáló oroszlán, 

vagyis hát 

macska, 

csak nagyobbacska.”  
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„S a forgó csűr?  

Látod, koca, oda elmennék,  

ha rajtam állna –  

s magam degeszre  

enném. 

Ott senkit sem ütlegel 

a gazda,  

s a friss réti széna is 

így, magától érkezik. 

szinte berepül –  

látod,  

a szád épp csak eltátod.” 

 

„El ám,  

szamár, a bámulattól, hogy  

mekkora  

ökör vagy! 

Jó, én sem végelgyengülésben 

végzem, 

embertemetőben, 

de a hideg kiráz:  

lelketlen önjárók 

jönnek, 

csak jönnek, 

s műkajával tömnek.  

 

Bizony mondom,  

addig örülj, míg itt ehetsz,  

taligás,  

s kimehetsz a friss rétre 

tavasszal – 

istenadta  

körmös 

csülködön.  

A többi:  

mézesmadzag. 

Hamis ének. 

Kell a fenének!” 
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A gazda 

már nemcsak csépeli  

hosszú ostorával, 

de rövid kötőféknél fogva  

rángatja, 

cibálja  

csökönyös taligást. 

Ő még megvetőn szól  

az ólnál  

a kocának 

oda:  

„Te csak edd a moslékodat!” 

 

„Én –  

jut nagy elhatározásra – 

ennél jóval 

többre vágyom!  

Sötétedés után 

mint szürke szamár a ködben, 

eltűnök.  

Megyek, indulok!  

Világgá! 

El egyenest akár  

az űrig: 

önjáró etető csűrig.” 

 

„Ugyan már, 

világgá minek mennél?!” –  

kacag a koca.  

„Lopózz be inkább,  

körmös csülködön 

a házba,  

a tisztaszobába! 

Nem ott láttad volt, 

amit láttál?  

Nem ott, derengő kékben 

lelted meg 

izgalmát lelkednek?”  
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„Ó, te  

csökönyös mihaszna!” –  

csattan megint  

a gazda  

hangja,  

és csitten szaporán csípős  

ostora.  

Üti, veri bőszen,  

ütlegeli, 

ahol csak  

éri: 

„Ez neked megéri?!” 

 

Ordít is 

szegény pára, ahogy belefér.  

Márpedig 

szamárbőgés  

elhallik az égig, 

hát még a házig,  

kemencepadkán  

legkisebb legényig.  

Felpattan ez,  

s liheg  

az ólhoz érve,  

apját könyörögve kérve: 

 

„Édesapám, 

mit vétett neked kicsi csacsim,  

játszótársam,  

kedvenc  

állatom?” 

„Ki nem állhatom,  

oly konok 

mostanság,  

megátalkodott” –  

feleli  

az apja,  

s kész, hogy agyoncsapja. 
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„De hisz 

a dörgedelmes szóra –   

apám,  

te ne tudnád?! –  

én is 

épp oly csökönyös leszek,  

mint derék  

csacsink 

itten. 

Többre mennél nála 

ésszel: 

nyájas becézéssel.” 

 

S azzal,  

hogy apja előtt bizonyítson,  

odapaskol 

a legény 

lágyan  

a szamár nyakára. 

„Gyí, te csacsi,  

kicsi okos,  

gyí! 

Nem kell  

dúlni-fúlni!  

Méltóztassál elindulni!” 

 

Na,  

ezt sem kellett kétszer mondani! 

Mint kezes bárány, 

úgy nekiindult 

taligás csökönyös. 

Túl az ólon,  

túl a kúton,  

át a tanyán,  

köves úton, 

fejét, mintha bólogatna, 

rázza,  

lépteit megszaporázza.  
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Ámde este  

alig teríti ezüst palástját  

a Hold  

a Földre, 

ott toporog 

már  

a szamár 

ház 

ajtajában, 

akár egy didergő koldus vagy 

árva, 

bebocsájtást várva. 

 

Csakhogy 

a dolgos gazda és háza népe 

máris 

való világ 

képi másán 

ámul. 

Karos padkán izgalmában 

körmét rágja, 

olykor szipog vagy  

csendben 

derül,  

közben el-elszenderül. 

 

Végtére aztán 

nevezetes bőgését veti latba  

csacsink  

csengő gyanánt. 

Rohan is ki  

rögtön a gazda,  

nyomában a legkisebb legénnyel.   

Emez húzza, fékezi  

mondván:   

„Lehet, hogy rettentőn 

fázik, 

azért iázik!”  
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„Adok én majd  

iázást, lármázást – így a gazda –,  

az istállóját neki!  

Méghozzá ezzel a 

bottal,  

vaskossal, 

furkóssal, 

hogy örökre 

megemlegesse!”  

S mint aki szegényt menten 

agyonveri,  

botját felemeli.  

 

„De édesapám,  

miért nem kérdi meg tőle,  

mit akar? 

Szeretne tán 

inni, enni? 

Kemencénél  

melegedni? 

Szundikálni? 

Vagy csak társaságra,  

jó szóra 

vágyik, 

ezért iázik?” 

 

Erre már 

igencsak elkerekedik  

a derék gazda 

amúgy 

vérben forgó szeme.  

„Tessék csak! –  

int gúnyosan  

csökönyös 

taligásnak –  

Ön az új rokonunk,  

vélem.  

Tessék befáradni, kérem.” 
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Mi tagadás,  

majd hanyatt vágódott is aztán 

a hőköléstől. 

Merthogy 

a szamár 

a gúnyt  

nem tréfára,  

inkább biztatásnak vette,  

s körmös csülkein szépen 

betrappolt  

a házba, 

be a tisztaszobába. 

 

S ott 

egyenest a kék derengőnek 

tartott.  

Leste-kereste 

a fura lényeket,  

az égigérőt és a trombolót,  

a forgó csűrt 

az önjáró üsttel, 

s legfőképpen  

a tavasz  

szagát,   

a friss széna illatát. 

 

De csak  

egy lapos csilivili viháncolt 

vadul  

előtte. 

Aztán hirtelen 

hatalmas emberfej 

a semmiből, 

s mint amikor a gazda szidja,  

mint a bokrot,  

a szeme szikrázott,    

s a nyelve:   

szüntelenül pergett.  
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Rögtön  

kedve is támadt szamárnak,  

hogy  

alaposan  

helyben hagyja: 

elsőn vagy hátsón 

billentse. 

Csakhogy ennek a pukkancsnak –  

hiába kerül mögéje,  

hangját is hiába  

hallja –  

se háta, se alja.  

 

Mereszti is  

szemét a szamár, ahogy csak bírja.  

A legény meg 

kacag 

teli lélekből:  

„Édesapám!  

Ez a csacsi, 

képes azt képzelni,  

amit lát,  

az a való,  

az a kincs,  

s azt keresi, ami nincs” 

 

„Hát ilyet!” –  

derül  most már a gazda is. –  

Micsoda buta 

teremtés!” 

„Dehogy! 

Aranyos 

inkább! 

Meg kéne tanítanunk 

az igaz igazra.  

Biztos jobban tűrné 

az igát,  

s húzná a taligát.  
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Ha ő is 

itt ülhetne velünk estelente,  

a sok okosság,  

mint a piszok,  

ráragadna,  

ahogyan miránk is.”  

„Fiam! – 

fogja fejét az apja. – Itt?  

A tisztaszobában?!”  

„Hát nézze akkor ott, ahol  

a ló van:  

az istállóban.”  

 

Így történt,  

hogy homlokát ráncolva  

osztott-szorzott  

a gazda: 

Mibe kerülne vajon 

még egy készülék,  

s mibe 

legényfia lelke nyugalma? 

Másfelől a csacsi: 

mit hoz a konyhára 

s mit visz, 

ha csökönyös és hisztis? 

 

Hosszú számolásnak 

meg is lett aztán édes gyümölcse.  

Odafönt,  

dideregtető, téli, tiszta éji égen, 

ha trónolt  

a Hold,  

ha nem,  

estelente a tanyán 

tévét nézett − 

itt a gazda népe, ott –  

az ám! –  

az oktalan szamár.  
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