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ELŐSZÓ
Az 1945 utáni népi emigráció Európában maradt tagjai 1950 novemberében

indították útjára a Látóhatár című irodalmi-társadalompolitikai folyóiratot, amely

negyven éven keresztül meghatározó fóruma volt a nemzeti gondolat, az értékes,

minőségi emigráns irodalom megjelenésének. A belső ellentétektől terhelt, a

megélhetés feltételeit megteremteni igyekvő emigrációban folyóiratot készíteni
nagyon nehéz és főként kockázatos feladat volt. Nemcsak az indítása, de

nemkülönben a fenntartása is idegőrlő napokat eredményezett szerkesztőinek. A
Látóhatár, majd 1958-tól az Új Látóhatár azonban negyven évfolyamon keresztül

megőrizte meghirdetett elvét, toleráns, ugyanakkor a nemzete iránt elkötelezett
maradt.

A folyóirat felvonultatta hasábjain a magyar emigrációs szépírók és közéleti

gondolkozók színe-javát. Szélesre tárta a lap oldalait mindenki előtt, aki magyar
nyelven kívánta megfogalmazni mondandóját, akinek volt közölni valója, s bátorsága

annak elmondására. Egyetlen szempontot tartottak mindig szem előtt: a mondandó
minőséget hordozzon magában. Minőséget nyelvezetében és stílusában, és

minőséget tartalmában. Előre vigye a magyarság ügyét a szabad, demokratikus
Magyarország megteremtésében.

Novellák, elbeszélések, költemények, tudományos igényű tanulmányok, kritikák

és emlékezések sorjáznak a lapokon, s belőlük megismerhető, megtanulható

miképpen tudja egy nép megtartani, újraépíteni magát a semmiből indulva. Nem
túlzás azt állítani, hogy ez a folyóirat negyven éves fennmaradásával megőrizte a hitet

a visszatérni szándékozókban, erősítette az elszánást az itthon lázadókban,

gerjesztette azt a folyamatot, mely végül az 1989-es rendszerváltoztatásban

csúcsosodott ki.
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Az első számban fogalmazták meg az akkori szerkesztők – emlékezzünk meg

nevükről: Borbándi Gyula, Borsos Sándor, Molnár József, Papp István, Vámos Imre
– miért is jelentetik meg a folyóiratot:

„Az otthon tiltakozását, a testtől-lélektől idegen elnyomás ellen,

akarjuk hallatni az értelem hangján keresztül, aggodalommal és

éberséggel tekintve az események rohanó sodrának mélyére, hogy

könyörtelen esztendők múltán is megértsük egymás szavát.”

A folyóirat több mint húszezer oldalnyi terjedelemben jelent meg. Állandó

rovatot biztosított az emigrációba kényszerült költőknek, íróknak. Számukra szinte

egyedüli megszólalási formává vált a Látóhatár-Új Látóhatár.

Számtalan költemény e folyóirat hasábjain látott először napvilágot, elegendő

talán csak Mária Sándor Halotti beszéd című örökérvényű versére emlékeztetnünk.

Sok költemény egyedül és kizárólag a Látóhatárban jelent meg, szerzőjének nem volt

annyi pénze, hogy műveit magánkiadásban tárja a nyilvánosság elé, az emigrációs
könyvkiadás pedig kevés szépirodalmi alkotást tudott kiadni.

Sorozatunkban először a Látóhatár-Új Látóhatár-ban publikált költeményeket

gyűjtöttük csokorba, s tárjuk az érdeklődők elé. A negyven évfolyam során több mint

háromezer oldalnyi vers jelent meg. A műveket évfolyamonként szedtük sorba.
Mindig megőriztük az eredeti helyesírást és tördelést. Tekintettel a hatalmas

terjedelemre, négy különálló kötetben tesszük közzé a verseket, tízévenkénti
bontásban. Azért döntöttünk a megjelenések sorrendjében történő szerkesztés

mellett, mert így lehet nyomon követni leginkább a rendszeresen publikálók művészi
fejlődését, egy-egy időszak költői, írói lelkületét, a szerkesztők szándékát. Az egyes

költeményeknél jelöljük a megjelenés pontos lapszámát, a visszakereshetőség, a
hivatkozás pontossága érdekében. Bizonyosak vagyunk benne, hogy az irodalom

iránt érdeklődők sok-sok érdekességet találnak a kötetekben, eddig ismeretlen
szerzőkkel és alkotássokkal találkoznak, kitárulkozik előttük egy új literatúra, a

száműzetésbe kényszerült irodalom világa.
Pilisszentkereszt, 2015. augusztus 20.

Szeredi Pál
6
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JÓZSEF ATTILA
Ars poetica ∗
Költő vagyok – mit érdekelne
engem a költészet maga?
Nem volna szép, ha égre kelne
az éji folyó csillaga.
Az idő lassan elszivárog,
nem lógok a mesék tején,
hörpintek valódi világot,
habzó éggel a tetején.
Szép a forrás – fürödni abban!
A nyugalom, a remegés
egymást öleli s kél a habban
kecsesen okos csevegés.
Más költők – mi gondom ezekkel?
Mocskolván magukat szegyig,
koholt képekkel és szeszekkel
mímeljen mámort mindegyik.
Én túllépek e mai kocsmán,
az értelemig és tovább!
Szabad ésszel nem adom ocsmány
módon a szolga ostobát.
Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!
Sziszegve se szolgálok aljas,
nyomorító hatalmakat.
Nincs alku – én hadd legyek boldog!
Másként akárki meggyaláz
s megjelölnek pirosló foltok,
elissza nedveim a láz.
∗
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Megjelent a Látóhatár 1950. évfolyam 1. számában.

Én nem fogom be pörös számat.
A tudásnak teszek panaszt.
Rám tekint, pártfogón, e század:
rám gondol, szántván, a paraszt;
engem sejdít a munkás teste
két merev mozdulat között;
rám vár a mozi előtt este
suhanc, a rosszul öltözött.
S hol táborokba gyűlt bitangok
verseim rendjét üldözik,
fölindulnak testvéri tankok
szertedübögni rímeit.
Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kísérje két szülője szemmel:
a szellem és a szerelem!

9

MIHAI EMINESCU
A tegnapokkal fogy az élet *
A tegnapokkal fogy az élet,
A holnapokkal egyre nő,
S szemedben mégis mindörökké
A mának arca tűn elő.
Ha ember távozik a földről,
Helyére nyomban más hatol,
S az esti nap mikor lenyugszik,
Egyúttal fölkel valahol.
Úgy látod: mindig egy a gázló,
Csak rajta más hullám suhan;
Úgy látod: mindig, minden ősz más,
Egy lomb hull mégis lassudan.
Vak éj nyomán a drága reggel,
A szép királyasszony libeg Még a halál is csalfa látszat,
Új életünket őrzi meg.
Egy ősigazságról beszélnek
Parányi percek, nagy korok:
Halhatatlan az Univerzum,
S a végtelen körül forog.
Ezért, ha illan ez az év is,
S a múltba mállva szétomolt,
Lelkedben ott a kincs örökre,
Amely valaha benne volt.
A tegnapokkal fogy az élet,
A holnapokkal egyre nő,
Szemedben mégis folyva-folyvást
A mának arca tűn elő.
*

Megjelent a Látóhatár 1950. évfolyam 1. számában.

10

A csillogó s a változó táj,
Az elszáguldó földkerek:
A Gondolat fényzáporában
Örök-egyformán szendereg.
Dsida Jenő fordítása
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DÉKÁNY IMRE
Kerget a szél *
Kerget a szél, őszi lombként,
ha az ágról földre hull.
Idők szele, mily kegyetlen,
megtép, megráz – mily vadul.
Légben szállok, földön görgök,
félve, tépve zörgöm át,
hol s fényben, hol a ködben,
csaptól, paptól elszakadva,
a napot, az éjszakát.
Hej, míg voltam ős fa lombja,
himbálózó ágadon,
fent lebegtem zöld öledben
zöld magam is otthonom!
Most szakadtan ázok, fázok,
barmok lába sárba gyúr,
míg az időd átvonul itt,
elporladok – új levélnek –
a kezedben, ó, nagy Úr.

*

Megjelent a Látóhatár 1951. évfolyam 3. számában.
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KELEMEN IMRE
Az én forradalmam *
Forradalmára voltam én mindig
Mióta élek, a világnak!
Üszköt vetettem, fejszét vágtam
Oda, hol korhadt s férgek rágnak!
Nem tűrtem el, ha gennyedésbe
Fulladt bele a nagy lendület,
S eltörtem érte életem, ha
Torz, vagy öncélos volt a tett.
Forradalmár voltam én mindig
És az vagyok, igen, ma is!
Életet, vért kockára dobva
Írtok ki mindent, mi hamis!
Odavágok, hol a világot
Rothadás választotta el!
Puskaporos hordóra lép az,
Aki rám gőggel térdepel.
Ha a már hazugság, nincs kivétel:
Színe fehér vagy fekete –
Égetni tüstént, halld forogjon
Szabadon a Föld kereke!
Nem érdekel, ki az, ki ámít,
Mely színben mint harsogja hát
Hazugságának köntösében
Körülhordozva jelszakát!
Szent, nagy célért nem ismerek
Akadályt a földtekén ;
Az új, jobb emberi világnak
Forradalmára vagyok én! ...
*

Megjelent a Látóhatár 1951. évfolyam 4. számában.
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DÉKÁNY KÁLMÁN
Piactér *
Sötét kint, bent s temet,
a fák suttognak, rajtuk is ül,
mint a padon az emberek.
Dobott kenyéren soványkodnak,
vérük hömpölyög a piactéren,
hol napi áron adnak vesznek,
s a szennyel reggel olcsó pénzért
lemossák dühös fáradtan
tépett, éhes rab-ezredek.

*

Megjelent a Látóhatár 1951. évfolyam 4. számában.
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HORVÁTH BÉLA
Üzenet Barátomnak *
I.
Terveztük mi az égi forradalmat,
országot az üldözött magyarnak
Én eldobáltam mindenem s te meggyötörten
Gondolsz-e rám hazai börtönödben?
Szabad világot tervezel még
S jövő időt e rút jelenben rendez elméd?
Vagy már te is a a föld alatt vagy
S rám hagytad végképp azt a forradalmat?
II.
De szólj nekem, barátom, szólj a föld alól is,
Emlékezel, hogy csöngött ebédidőben a FLÓRIS?
Emlékszel Failoni Máriára?
Meghalok én is. És minden hiába.
III.
Vagy végbe visszük-e, amit reméltünk?
Óh, mond nekem meg, éltünk-e, nem éltünk?
Mert az egész csak ennyi volt: a nyelvész
Egy szót megfejt és a végtelenben elvész.
IV
A nyelvész elvész. S mi marad még?
A nyelv és a magyar nép
Üldöztek itt? Mi végett
Jajongsz? Te megmondád igaz igédet.
V.
Látod barátom, hű valék tehozzád.
Te vagy nekem az egész Magyarország.
Te voltál szép szavam, ifjú-korom, a hősi korszak!
Vizsgáltunk szöveget? Gyűjtöttünk adalékot?
Most bujdosom. Talán azért, hogy
Szótárunkért az égbe fölsikoltsak.
*

Megjelent a Látóhatár 1951. évfolyam 5. számában.
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A remete *
Végképp bevégzem itten,
Ami még hátra van
Barlangom bekerítem
És meghalok magam.
Vizen és vad gyökéren
Majd életem letell,
Magamban, ösztövéren
Élek, míg élni kell.
Ami volt, elfelejtem,
S eltépem ami van,
Kegyetlen végzetemben
Vergődöm én vígan.
Kemény és bölcs gyakorlat
Szenvedni szoktatott,
Mert szívemig hatoltak
Az évek és napok.
Az emberi galádság,
A földi förtelem
S a gaz világ csapását
Csontomban érezem.
Feküdtem puszta földön,
Erdőn, domboldalon
S megkínzott a börtön
Kövén a hatalom.
Vadásztak az urak rám
És elhagyott a nép,
A mennyeket mutatván
Volt bánatom elég.

*

Megjelent a Látóhatár 1951. évfolyam 5. számában.
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A földi csatatéren
Megálltam egymagam
S nem sírtam; csak a vérem
Veszett el hasztalan.
Csak csontomat gyötörte
A kin, a vad nyomor
És testem most e törpe
Világon haldokol
Miként a régi bölcsek?
Legyőzöm nagy kínom,
Csupán egy árva könnycsepp
Rezeg pilláimon.
Keserű meggyen élek,
Mint együgyű szegény
S bármerre mendegélek,
Az égbe megyek én.

Megtudtam én a békét
Magamban boldogan
S bevégzem itt itten végképp
Ami még hátra van.
Amiért Isten engem
Szenvedni engedett.
A földet telezengem,
Halljátok nemzetek!
Készüljetek a végre
És vezekeljetek.
A seregek vezére
Most végez veletek.
Tartsatok töredelmet,
Mert nem lesz kegyelem,
18

A történet betellett,
Higgyétek el nekem.
Készüljetek, a vég jő,
A Bíró érkezik,
A mindent megítélő
Isten ítélkezik.
Ezt vallom a vadonban
Valamíg élek én,
Ezt vallom bánatomban
Az ember végzetén.
Mert ezt a föld szakadtán
A szétrombolt atom
Évadján Égi Gazdám
Rendelte vallanom.
Apám hazatér *
A teknőben fürösztött
Minket szegény anyám,
midőn apám belépett
egy őszi délután.
Sivalkodott a bátyám
és sivalkodtam én
megjött a háborúból,
megjött szegény apám.
Tíz éves voltam akkor,
fivérem tizenegy
Nem tudtuk, hogy a végzet
velünk is egyre megy.
De teknőben tapostunk,
sovány kis gyerekek,
arcába így locsolva
vidám üdvözletet.
*

Megjelent a Látóhatár 1951. évfolyam 5. számában.
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Tarisznyáját letette
s le üres fegyverét.
Orcája hófehér volt,
kiszáradt ajka kék.
Megjött a háborúból,
négy évig küzködött,
s nem tudta, hogy az évek
sorában megnövök.
S hogy majdan én kizengem
egy nemzet jaj-szavát,
mely a földet betölti
s az égbe harsan át.
Csak megölelte hűvös
kis vézna testemet.
Vad szíve dobbanása
szívemben verdesett.
A teknőből kiléptem,
Mint a keresztelő
János, aki a Jordán
vízéből jött elő.
Megöntözém apámat
s kutattam mi lehet
zsebében a hadakból
hozott-e kenyeret.
Hozott bizony, hozott ő
egy megszegett cipót,
hozott egy rút dobozban
vagy félmaroknyi sót.
Kiterítette kincsét
azon a délután
nem szólt egy árva szót sem
és sírt szegény anyám.
20
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HORVÁTH BÉLA
Hadi árva *
Én hadi árva voltam, hadi árva.
Anyám hajnalban ment a hadi gyárba.
Hallottam hajnalonta, komor kisfiú,
Hogy hördül a csavargyár.
Így lett belőlem örök forradalmár.
Holnap avagy holnapután? *
Holnap avagy holnapután Apokalipszis?
Arcára bukva fekszik ott egy fiatal halott.
S az Angyal, kinek szárnya üveg is meg gipsz is,
Siratja, kárhozott szülék, egyetlen fiatok.
Intelem*
Költők, kiáltsatok és védekezzetek!
E rút halált dalolja sárba élő versetek!
A nemzetek iszonyú végzetén a
Remekmű mért maradna néma?
S mért búna el a butaság elől?
Barátaim, zengjétek azt a győzedelmi verset!
Mert semmisem lehet szebb,
Mint egy remekmű, amely öl!
Pepinka *
Pepinka., hol vagy? por vagy?
már a sírban, sárga váz vagy?
Mi végbe ment a lázadásod? élsz-e még, remélsz-e?
S hová lobbant el lángoló vörös hajad, a század
legnagyobb tűzi vésze?

*

Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 1. számában.
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Mit remélsz? *
Te azt hiszed, ott vagy, ahol vagy.
De nem vagy ott. Aki te vagy, elolvad.
Ki vagy te? mit remélsz? Talán még
Remélhet valamit egy árnyék?
S szomorúbb léted lehet-e,
Mint ott lenned, hol nem vagy sohase?
Dorotea *
Van-e talizmán,
amely megóv varázsló zöld szemedtől,
midőn pilláidat ámulva emeled föl?
Tündér világok villogó smaragdja,
Jaj, hogy került a sárba és agyagba,
Ilyen törékeny földi foglalatba?
S e zord világon mit akarnál?
Hát nem tudod, hogy szebb vagy önmagadnál?
Meglátod nemsokára *
Majd egy napon elámul elméd.
Csak várj. Meglátod nemsokára.
Eminnen akkor mindörökre elmégy,
Tompán zuhog beléd a néma nem-lét
És megtudod az Ur
Haragját vagy kegyelmét.
Megáll a szíved, minden ízed meglazul
És e világon senkisem véd.
Majd aznapon elámul elméd.
Majd aznapon elámul elméd
S hiszed, amit nekem ma nem hiszel még.
Csak várj. Meglátod nemsokára.
Föltépi sírodat az Angyal harsonája
S elillant életed akkor visszaperelnéd,
Jajongva, hogy csak egy napod legyen még
*
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S amit nem tettél, akkor sírva tennéd.
Vesédbe vizsgál a Világ Bírája
S meglátod ott a szentek és
Szegények győzedelmét.
Majd aznapon. elámul elméd.
Csak várj. Meglátod nemsokára.
,,A honfi búja” *
A tenger háborog. A nap kihunyt az egek alján.
Egy sziklán ül a költő, arca halvány.
Siratja keserűn a haza sorsát
S fölsóhajt százszor is: jaj, hol vagy Magyarország?
Olyan ez, mint egy régi festmény:
A hős körül lebeg a hősies fény,
Olyan ez, mint egy régi metszet,
Minő a múlt századba tetszett:
Az irodalom így vált zord valóra,
Dicsfény borul a dicső bujdos óra,
Költői fürtjeit a szél csak fujja, fujja ...
És az van írva rá: ,,A honfi búja”.
Giuseppe Mazzini *
Londonban adtad el
Hat büdös szivarért kabátod?
Na, látod,
Most ünnepel sok ünnepi barátod.
Anna*
Miként hideg szobába süt a nap,
Halálomat elönti sugarad
És lángodon a világ legnagyobb
Szépsége, mint egy égi jel ragyog.

*
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A költő sírfölirata *
Amit akart, elérhetetlen.
Azért volt élve élhetetlen.
Most él örökké, bár a föld alatt van
Mert halva halhatatlan!
Hány óra van ...*
Élek? nem élek? itt vagyok?
Óh, mondjátok, hány óra van a földön,
Ahol időm, ha van idő, mint büntetést kitöltöm
S ahol mozognak csontjaim, majmolva engem,
Mintha valóban e világon kéne lennem,
Holott hazám az ég s barátaim a bátor csillagok.
Ultima verba *
Most, hogy letellik negyven évem
és el nem értem,
amit reméltem,
hogy majd a szentek földi forradalmán
fölépül itt az égi város,
mostan, hogy engemet hazám megátkoz
s minden örökkön odavan
és bujdosó vagyok
és mindhalálig hontalan,
mostan, hogy száz halálomat bevégzem
és végre meghalok egészen,
most, hogy minden reményem végképp elveszett
s ki megszült engem, elfogyott a nép,
rombolt világnak mondom versemet
és nincs hazám, akihez szólanék:
meghalni jöttem e szigetre,
magamat ide számkivetve,
mert amíg éltem, menekültem én,
mint egy földön-futó szegény
*
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a mennyekért
és nagy kalandom imhol véget ért.
Itt eltemet majd engem a latin nép
S ne mozdítsátok csontjaimat innét,
mert jobb nekem itt eltemetve,
barátaimtól elfeledve,
mindentől végképp elhagyatva,
én Istenem, csak rád maradva,
itt boldogan elporladok
s nem jelzi semmi, hol vagyok,
sírhantomon fű sem nő.
Ne bántsa síri gödrömet
a bárgyú nép, a vak tömeg
s a megvetett jövendő.
Múlthoz, jövőhöz nincs közöm:
mindent eldobtam én s az égbe visszaköltözöm.
Aszú porom majd elvegyül
a tengeri homokban.
Éltem s meghaltam bátor emberül
S az Isten engem megtalál majd ottan.

26

HARRY MARTINSON
A kábeljavító hajó *
Kihalásztuk az atlanti kábelt, Barbadoes és Tortuga között,
felhúztuk a fedélzetre
és új kaucsukot borítottunk a hátára
a 15. északi körnél a 16. nyugati hosszúsági foknál.
Mikor fülünket közeltartottuk a csupasz részhez
hallottuk, hogy zúgott bévül a kábel.
– Milliomosok Montrealból és St. Johanból beszélnek,
a kubai cukor áráról és, hogy felemelik
a mi lakbéreinket, mondta valaki közülünk.
Ott álltunk körben, izzó gondolatokkal
mi szegény kábelhalászok,
aztán visszaeresztettük a kijavított kábelt,
helyére a tengerfenekére.
Baranyai Tibor fordítása

*
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MAXWELL BODENHEIM
Halál *
Majd egyszer, baktatva az úton
megfordulok s talpamon érezni fogom a Halál csókjait,
akár a szagos esőt.
Mert a Halál fekete rabszolga, akinek fej-koszorújában
kicsiny ezüst madarak gubbasztanak.
S közölni fogja velem,
mialatt hangja gyöngyként hull egy selyemzacskóba,
hogy nyomomban volt
s értem való vágyódásában szíve sötéten örvénylett.
Aztán kezével hozzám ér,
s míg útját lábujjhegyen folytatja, magam is alvó
ezüst madár leszek haja hideg hullámaiban.
Reményi József fordítása

*
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W. H. DAVIES
Szabad idő *
Élete annak mit is ér,
ki bámészkodni rá nem ér.
Ki meg nem áll bokrok mellett,
s mint juh s tehén nem merenghet.
Nem néz mókust az erdőben,
míg makkot rejt el a fűben.
A csermely tükrén nappali
csillagot nem mer vallani.
Nincs ideje a szép ékét
szemlélni s táncának léptét.
A szemből ajakra fordult
mosolyt, amint üdvvé csordult.
Szegény annak az élete,
kinek nézni nincs ideje.
Reményi József fordítása

*
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CSOKITS JÁNOS
„A pusztulás könyvé”-böl
Fáradt, szomorú dal *
Viszem a fejemet:
a nyakamon viszem,
már olyan nehéz,
hogy el se hiszem:
hús vagy gondolat,
anyag vagy szellem nincsen, hangulat
a halál ellen.
Sirató ének *
Halott angyal fekszik az úton –
halványkék arca elmered,
szeméből még a könny pereg, –
akár egy döglött állaton,
átlépnek rajta emberek.
Mondd! milyen gép taposta el?
Milyen vad lárma ölte meg?
Füléből milyen zaj csorog?
Szájában milyen szó hever?
Pilláján milyen könny remeg?
Szívébe melyik félelem fagyott?
Szemérme mennyi borzadályt takar?
Kezéből milyen mozdulat ragyog?
ó, mennyi szépséget tarthatott a kar,
amely most így a semmibe ölel! ...
Talán túl szép volt és belefáradt,
hogy nem látják őt a szemek, –
talán egy szellő lökte fel, –
talán egy kiáltás fújta el, –
talán egy ágyú ölte meg –
ó, mondd,
*
*
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hányféle bánatból nőhetett
testének selyme olyan széppé,
hogy fájdalma ilyen névtelenül
halálontúlnövő lehet? ...
Rézmetszet *
Lecsap a dobverő: indulok tovább.
Pereg a dob: nincsenek csodák.
Bízom magamban: néha hasztalan,
de nem vagyok egész vígasztalan.
Szürke az út: a pora is.
Kövek ellen nem véd a pajzs:
a kövek élesek, megtörik a láb,
sebezhet a kő: nem adom alább.
Kihúzom magam és megyek, megyek
megnőnek lassan előttem a hegyek.
Pereg a dob: nincsenek csodák.
Szakadék nyílik egy lépéssel odább.
Lenézek: hideg, sötét, üres.
Egy csontváz fekszik lent: engem keres,
a szemgödre veres: vérben úszik.
Nézem – a hold mögöttem égre kúszik.
Pereg a dob: ez ember volt.
Megyek tovább: néz rám a hold.
Véres narancs: az égen gurul,
a sivár tájék vérbeborul.
Megyek az úton: minden veres,
a fákon a levél véreres,
valami csurran: véres habok.
Véres világ! Pereg a dob.
A vérgőzön keresztül megyek tovább
pereg a dob: nincsenek csodák!
*
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De profundis *
Ezt az elgyötört fejet, nincsen, hova
hajtsam; sem ember, sem ég, sem isten, ki
hívna, vagy szólna, hogy őráhajolva
megnyugodhatok. Ha kiáltok: senki
sem felel. – Csend van. – Egyre tágul a kör,
egyre távolibbak az arcok, nincsen
sehol egy árnyék, egy visszhang, egy tükör,
nincsen arc, amely az arcomnak intsen,
válaszoljon. Ilyen a végtelen: nem
kell, hogy szóljon. – Ízek, szagok és színek,
fények és hangok formálódnak bennem
világgá: amely nincsen más senkinek,
és ha a mindenség, kívül, már hallgat:
agyamban újból, szebben megszólalhat.

*
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CSOKITS JÁNOS
Tájkép *
Ez a táj végig üres –
Nincsen Isten.
Kiáltoztam,
hogy egy lélek
keres
valakit, aki
segítsen –
Nem jött válasz –
A köd minden érthetőt
benyálaz.
Ez a mező nagyon széles –
útja szürke,
füve sárga,
vize véres –
A fák itt
úgy emelkednek,
mint a lélekben
a kétely –
az állatok
arcán pestis,
lepra, métely –
Az emberek
tülekednek,
undorodnak
felbomlóban:
ebben egyek –
Már csalódtak
minden szóban.
Így esünk szét.
Az a csontváz,
hátgerincét
*
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áztatja a
véres tóban –
Most már késő:
nem forr össze!
Hogy jutottam
ilyen messze?!
Valahonnan
elindultam –
ezt nem kértem!
valahogyan
felindultam:
ideértem.
Önmagamból
kifordultan,
egyedül és
Isten nélkül,
önmagamba
befordultam:
tájjá lettem.
Így kell lennem.
Te is nézhetsz –
járjál bennem!
Nincsen vissza –
A vándor, a
halált issza.

34

GODESC ALCUS:
(Megh. 869.)
A Szent-Háromság dícsérete *
A száműzött költő üzenete tanítványának
(Ut quid iubes, pusíole . . . )
Dalt akarnál, kis fiacskám,
drágalátos madaracskám,
ám dalolnom számkivetve,
messzi tenger zúgó partján
hogy lehetne?
Víg dalom mért akarod?
Jobban illik nagy bajomban,
írni sötét nyomoromban,
jobb itt nekem, jobb, jajgatva,
mintsem édes zengzetekkel
kelni dalra.
Víg dalom mért akarod?
Légy inkább mint hű testvérem,
induljon meg szíved értem,
sűrű könnyel sirass engem,
senyvedezni ne hagyj ennyi
gyötrelemben.
Víg dalom mért akarod?
Tudod, kedves kis diákom,
legokosabb tanítványom,
mily nyomorban nyögök itten
éjjel és nap, nemzetemből
száműzötten.
Víg dalom mért akarod?
Lantjukat hogy is verhették
számkivetve, idegen nép
*
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fogságában hogy zenghették
azt a zsoltárt sírva, távol
a hazától?
Víg dalom mért akarod?
Ám ha mégis mindenképpen
Versem vágyad, kis cselédem,
Háromságot én egy versben,
Atyát, Fiút és Szent-Lelket
ím, elzengem,
ezt elzengem boldogan!
Áldott legyen nagy Fenséged,
Atya, Fiú és Szent-Lélek,
Egy és Három, Három és Egy,
áldott a te kegyességed
és szentséged!
Ezt elzengem örömest.
Uram-isten, idegenben,
tenger partján kivetetten
tudod, hogy két év letellett,
hanem végül nagy kegyelmed
add nekem meg!
Alázattal kérem ezt.
Szóljon addig a harsány dal
szívemből e tanítvánnyal.
Buzgó dalom égbe szárnyal
s lankadatlan hű lelkemből
zengetem föl
hozzád, kegyes nagy Király!
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GEROLAMO SAVONAROLA
A világ romlásáról *
Az igazat hiszem, bár lehetetlen,
Te föld Vezére, hiszem végtelen
Gondviselésed, nincsen kételyem:
A bölcs tapasztalást észbe vehettem.
De néha mint a jég oly dermedetten
A drága virtust romba dőlni látom
A pusztuló világon
S megromlanak a régi hagyományok.
Egy rezge fényt se látok,
A bűn dicsekszik s van ki bátran úgy szól,
Hogy nem is élsz te, vagy ha élsz, aluszol.
De hiszem én, hogy bizton figyeled te
A bűneinket, örök Hatalom,
Hogy igazán büntess ama napon,
Midőn jajongunk majd a tűzbe vetve.
A mi erényünk nem való egekbe,
Mert Istent itten káromolni érdem,
Cátónak sorsa szégyen,
Szent jogarunkat haramia hordja
S Péternek por a dolga,
Jaj, annyi rabló, annyi rút parázna!
Az ég hogy nézhet ennyi rothadásba?
Nem látod itt, az ördögi vigyor hogy
Csúfolkodik, hogy hömpölyög a bűn?
Az én szívem föllázad keserűn,
Mert bíborában nézzed ezt a bomlott
Komédiást, e fajtalan bolondot,
Akit imád a föld, a balga nép s te
Nem gyúlsz haragra mégse,
Ha dőzsöl ez a disznó, beste féreg
S a mennyei dicséret
Dalát fülébe zengik a paráznák
*
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S fiaidat hegyen-völgyön vadásszák?
Bitangok boldogok ma, vígan élnek,
Kik bendőt vérünk árán töltenek,
Kik sarcolják a szegény özvegyet
És csapdát vetnek árva kisdedének!
Ma ájtatos és jámbor az a lélek,
Ki vagy csaló, vagy fosztogat, harácsol
S nem fél az ég Urától,
De aki gyönge eltiporja bátran;
És ebben a világban
Csak az dicső, csak olyat süvegelnek,
Ki bűneit teremti műremeknek.
A világot a bűn igába törte
S ha nincs, aki a nyűgöt levegye,
Majd Róma is ledől, a föld feje
S a nagy hivatal megszakad örökre.
Jaj, Fabricius, Brutus, hogy gyötörne
A gyász, így látva romba dőlt hazátok!
Nem volt elég az átok,
Se Néró, Caesar, Catilina, Sulla,
Se Marius bosszúja:
Az irgalom kimúlt s fene dühével
Pusztít megint az ember és a némber.
A szép erény ma koldul szárnyaszegve
S ujjong a vak világ, a dőre nép.
Az uzsora ma tudós bölcsesség
A kegyelem nem tetszik senkinek se
És nincs, aki a jó utat keresse.
Ledöntene a dermedő jegesség
S nyomorultan elesnék,
Ha roskadozva sem lehetne hinnem,
Hogy eljutok majd máshová eminnen.
S meglátszik majd a lélek egyre szebben,
Hogy angyalibban kinek szárnya lebben.
Dalom, eredj, ügyes légy,
38

Ne támogasson bíboros kegyesség,
Kerüld a drága termeket,
De harsonáld, akinek érdemes még,
Hogy ezt a gaz világot megveted!
Horváth Béla fordítása
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NÉVTELEN FRANCIA SZERZETES
Latin vers az élet mulandóságáról *
(Deus, quam brevis est ... )
Az ember élete,
Úr-Isten, oly csekély:
Ahogy nő, csökken egyre
Alig egy villanás,
Alig egy percet ér
Az éggel egybevetve.
Elillan, mint a füst,
Lehull, mint egy levél,
Kit zordon szél vetett le.
Belőled féreg él
És porrá léssz: kevély
Ember, ezt vedd eszedbe!
Amíg lehet, csekély
Időddel bölcsen élj,
Mert gyors halál teper le.
Jaj, ama vég-napon
Testem mit is remél
Sírjából létre kelve?
Midőn a szigorú
Törvényszék megítél
Mit mondok védelmemre?
Az lenne gyönyörű,
Ha egy talentumért
Az Isten égbe venne!

*
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LUIS DE CAMOENS:
(1528-1580)
Szonett a mártírok királyné asszonyának *
Városban és mezőn, erdőben, zsenge réten
Dicsér a duda-szó, Rólad sípol a pásztor,
Dalod a völgyben és zordon hegyek fokán szól
Didergő hajnalon s a déli nap hevében.
S e templomod, ahol könyörülsz a szegényen,
Hol kincsed osztod és kegyesen ránk sugárzol,
Dobogjon ünneped örökös himnuszától,
Zsolozsma, rózsa és örök dal itt dicsérjen!
Sokan mankójukat hozzák vagy egy botot,
Mások a tengeren Tenéked elfogott
Szörnyeteg halakat együgyűn fölszegezték.
Nagy szégyenemben ím én is legörnyedek.
Elhozva bűneim, valódi szörnyeket:
Ezernyi szenvedélyt és balga földi eszmét.

*
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MILITUM CANTICUM
A modenai őrség könyörgő éneke a X. században *
(Confessor Christi, pie dei famule)
Krisztus hitvalló szentje, hűséges cseléd,
Geminiánusz, értünk buzgón könyörögj,
hogy ezt a nagy csapást az Ég kegyes Ura,
noha megérdemeltük, tőlünk elvegye.
Hisz akkor is, midőn Attila jött miránk,
védelmezéd te városunk polgárait.
Tehát most arra kérünk, hogy a magyarok
nyilától megvédj, bárha bűnösök vagyunk.
S mindannyian, szent Pártfogók, az Úr előtt
szüntelen szóljatok a szegény hívekért.

*
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DAN MICHEL:
(1350)
Kiáltás a Szűz-Anyához *
(Mayde and Moder mylde ... )
Édes Szűz-Anya, kérem
Kicsiny Fiad nevében,
Aki az Ember-Isten,
Hogy légy a menedékem
S bűneim tengerében
Kegyelmed megsegítsen!

*
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SZENT VENANTIUS FORTUNATUS:
(530-609)
Himnusz a tengerek csillagához *
( Ave, maris stella)
Üdvöz légy, Szűz-Anya,
Tengerek Csillaga,
Mindenkor áldott Szűz,
Mennyország ajtaja.
Hallván amaz Avét,
Tégy a békességbe,
Éva nevét értünk
Avé-ra cserélve.
Bűnöst ments a láncból,
Fényt szerezz a vaknak,
Ami rossz, elűzzed,
Ami jó, megadjad.
Mutasd, hogy te Annak
Anyja vagy, ki értünk
Jött világra s minket
Kedvedért meghallgat.
Oh, egyetlen-egy Szűz,
Édesebb mindennél,
Oldj ki bűneinkből
S tégy igazán jóvá.
Életünk megtisztítsd,
lgazgass utadra,
Hogy meglássuk Jézust
Örökkön vígadva.
Atya, Fiú, Lélek,
*
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Zengjen a dicséret,
Egyben áldva Hármat
Egyazon imádat. Ámen.
Horváth Béla fordítása.
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BENEDEK KÁROLY
Háborús naplómból
Madridi börtön *
1944
Áll kobaltkék égen sötét kereszt,
s mint piros szívek körül rózsalombok:
hét rózsa, mely a fával eggyéforrott.
Álomban, ébren én így látom ezt.
A rettenetes szénsötét keresztet
zárkám falán és könyvem födelén,
a vasrácson, a tér kövezetén,
s itt a papíron, min most írni kezdek.
Ez jó nekem, mert nézhetem merőn,
míg a kereszt s a rózsák egybevesznek
és a szemembe gyűl minden erőm.
Míg vágy, töprengés, kétség, szenvedély
mind elsimul a tengerkék mezőn:
biztonság árad; égi csend zenél.
Minden kérdések megdermednek és
a Megfeszített végtelenbe nőtt
halálnyugalma jó elernyedés.
Áldásra tárt szelíd karja a rőt
vércseppek és a kék hullámverés
körébe zárják a hét rózsafőt.
Aki hitetlen, változást kíván,
kétségek gyötrik, új utakat keres még,
az nem járhat e rózsafők nyomán,
mert a fennálló rend az Úr keresztjét
mint emelt kardot hordja homlokán,
s lesújt vele minden lázongó eszmét.
Lásd, engem nem tör vad vágy, kósza kedv,
*
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és én tudom, hogy egyedül az boldog,
kiben minden vér hűvös rózsanedv,
kit nem kísért kéj és kín (vak koboldok),
kit földi sorsok nem rendítenek
s szeme nem tükröz, csak az égi boltot.
Mért mégis, álmomból ha révedek,
s ágyam lábánál a szörnyű kereszten
kék fényben úsznak hét véres szemek,
vonagló szájjal bár imámat kezdem
bordáim közt minden hang megmered
s tajtékzó lendület rázza a testem?
Mért, hogy e szív, melyet mellemben hordok,
a nyugalom üdvét nem érzi meg:
vért lát a rózsán s a keresztben kardot.
Kényszerlakhely Kordovában *
1946
Az én szobámban minden fal fehér.
Felhőfehér. Gőzszínű. Tétova.
Az én szobám egy meztelen szoba.
Ketten vagyunk. A zárt fal mit sem ér,
Tátott száj ez a hold fehér keret!
Székem mögött gunnyaszt a rémület.
Fehér az ágyam és az asztalom.
Semmi sem véd. A semmiben lakom.
Nem szín: egy iszonyú lyuk a fehér.
A rémek átnyargalják szabadon.
*
Nem virraszt Isten itt. Az éj felén,
Szent Lőrinc tornya hogyha felrivall,
mint üszkös sebszáj nyílik szét a fal,
s a névtelenek leszállnak elém
a rémület mélyéből, mely elől
*
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ajtó nem mentség s minden fal ledől.
Fény, hang és forma róluk nem beszél.
De olykor, szárnyaik ha megsuhannak,
elbotlunk küszöbén az iszonyatnak,
fülünk zúg és agyunkba fut a vér;
sejtésünk tudja, hogy ők az urak:
hizlalnak minket, hogy felfaljanak.
Birkáik, bégetünk az életért.
*
Ha körülfognak, csendjük rémítő.
Lábam alól kisiklik az idő,
s a tér korlátai leomlanak.
Nincs többé város, ház, se éj, se nap;
bizonytalan minden szín és alak,
és minden szó ezer visszhangba roskad.
Eggyé vegyülnek élők és halottak;
születendők és rég elsiratottak:
holt anyám kislány s meg nem született
unokáim szakállas emberek.
Egy fotomontázs az agg, a gyermek;
hegyek lapulnak és rónák szökellnek;
a tengerek gránit szilárd falak,
s az országok vadul hullámzanak.
Múltak s jövendők karban énekelnek:
a kékszemű lány s az ős dúvadak.
Eggyé ölelkezik a rossz, a jó;
a Föld jégár és egyben tűzgolyó;
megölt bajtársak ülnek vélem szembe
s elporladt asszonyom susog fülembe.
Az éj napfény és egyben virradat.
Ó, zárd le, Isten, a fehér falat!
Vaspáncélt húzz az ablak üvegére!
Druidaláb és Szent Január vére,
óvjátok gondosan a zárakat!
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Emléksorok egy házra *
(B. G.-nek a sírontúlra)
Rézüstök a tűzhelyen, téglapadlós konyha,
Búvik már az új madár fürtök közt a lombba,
Drótokon a kis eső golyózgatva játszik,
Teknő vize, libató hólyagosan ázik.
Veszprémből a vörös szél bakonyi betyárja
Beleszól a Balaton sárga haragjába,
No de azért melegszik, melegedik régen,
Tuskó helyett forgács is segít a szegényen.
Fülelem a neszeit a csepegő kertnek,
Padláson a menyétek engemet fülelnek;
Csalogány szól, illik is, mert aki e házba
Rejteget most, maga is ország csalogánya.
Egyiptomi istennő, császár szeretője,
Éjfél után, kendőben magyarok mentője.
Hová lett a fehér ház s tündére azóta,
Gerendáit új tavasz csúnyán szétrabolta,
Kifosztották bitangul, falait elhordták
Jószomszédok, adósok, átvonuló hordák.
Gesztenyefa gyertyái gazdátlanul égtek,
Ravatalra égettek másfélét szegénynek.
Sok esztendő szaladt el, tíz is lesz maholnap,
Koporsója megóvja leányarcú holtnak,
Jobb neki a föld alatt mátka szerepében,
Nem érheti gyalázat, nem sértheti szégyen,
Barátai pusztulnak s akit befalazva
Mentegetett magának, megőrizte halva.
Kleopátrát olvasom s gondolatom máma
Puszta házad idézi, ország csalogánya.
1952. december 13.

*

Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 2. számában.
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ÚJ KÖLTŐ VERSE A HAZÁBÓL
Az ózdi temető *
Örökké zuhognak a gépek.
Örökké ömlik az erő
S a gyárkémények árnyékában
Hallgat az ózdi temető.
A gyár felfalja kezelőit,
Erős férfit és gyenge nőt.
Ki-kilöki a salak-testet
S tölti az ózdi temetőt.
A sírok mellett bokrok nőnek.
A kohók mellett fű se nő.
Mégis a gyárban fut az élet
S a gyárból él a temető.
A vaskémények széles száján
Hull a korom és száll a hő.
Mindig meleg a kémény szája
S hideg az ózdi temető.
Amerre nézek minden házból
Emberek sietnek elő.
Azt hiszik, hogy a gyár vár rájuk
És nem az ózdi temető.
Mennek az úton lomha lábbal.
Kürtöl a gyár, hogy nincs idő
S a gyár kürtjére harangjával
Felel az ózdi temető.

*
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Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 2. számában. A vers „Ritmus és homok” jeligével érkezett a Szabad Eur6pa Rádió irodalmi pályázatára.

JACOPONE DA TODI
A Szűz-Anya siralma
Fiának, Jézus Krisztusnak kínszenvedésén *
MAGDOLNA:
Óh, égi Asszony, jaj neked,
mert Jézus, a te szeretett
fiacskád vasra veretett.
Siess, úrnőm, és lásd magad,
hogy ostorozza őt a vad,
a balgatag és gyáva had:
belehal, attól rettegek.
A SZÜZ-ANYA:
Ily szörnyűség hogy eshetett?
Krisztusomat, reményemet,
aki rosszat sohase tett,
hogy foghatták el emberek?
MAGDOLNA:
Óh, kedves úrnőm, árulás
okából ez iszonyú gyász:
vásáron adta el Judás,
harminc dénárt így nyerve meg.
A SZÜZ-ANYA:
Magdolna, jöjj, segíts nekem,
mert Krisztusom és kisdedem
kell nékem elveszítenem
s nagy kín tőré meg lelkemet!
MAGDOLNA:
Óh, Asszonyom, veled vagyok,
megköpdösik Fiadat ott
s Pilátusnak kiadatott
a bűnös Barabás helyett.
*

Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 3. számában.
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A SZŰZ-ANYA:
Pilátus, engedd szabadon,
megszabadul egy szavadon,
ártatlan az én magzatom,
bebizonyítom én neked!
A NÉP:
Feszítsd meg őt! feszítsd meg őt!
feszítsd meg a törvényszegőt,
mivel a nagy Tanács előtt
magát királynak tette meg.
A SZÜZ-ANYA:
Szavam talán megértenéd,
hallgass reám, kérlek, te nép!
Ne oltsátok ki életét,
de kínjaimra nézzetek.
MAGDOLNA:
A latrokat kisorsolák,
akik sorsát megosztanák.
A NÉP:
Adjunk rá tövis-koronát:
királynak jár e tisztelet!
A SZÜZ-ANYA:
Óh magzatom! óh magzatom!
Óh, drága kincs, igaz vagyon!
liliomom, csillagzatom!
ki óvja eztán szívemet?
Tekints reám, felelj nekem,
szemem világa, gyermekem,
akit növeltem keblemen,
te rejted el tekinteted?
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MAGDOLNA:
ímhol a nép kerekedik,
hozzák is a keresztet itt,
amelyen megfeszíttetik
a nagy-világú Szeretet.
A SZŰZ-ANYA:
Szólalj kereszt, mondd, mit teszel?
kedves fiam mért veszed el?
Terajtad az mért vezekel,
aki nem vétett ellened?
MAGDOLNA:
úrnőm, a kín szívedbe tép:
letépik fiad öltönyét,
hogy így feszítse föl e nép
s már csöngenek a vas szegek.
A SZÜZ-ANYA:
Ha öltönyét leszaggatták,
sebeit lássam legalább,
hadd lássam véres oldalát
és a sugárzó sebeket!
MAGDOLNA:
Most megragadták egy kezét
és a keresztre feszíték,
szeggel szaggatják tenyerét
s egészen által veretett!
Másik kezét is megfogák,
azt is keresztre vonszolák
és kétszeres kín járja át
viselve még egy más szeget.
Óh, Asszonyom, most mind a két
lábát a fára szögezék,
s úgy megzúzzák minden ízét,
hogy végképpen megtöretett.
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A SZÜZ-ANYA:
S ím így szólal meg ajkamon
nagy gyászom és panasz-dalom:
fiacskám, kedves magzatom
és vigaszom ki ölte meg?
Bár én halnék meg, gyermekem
s ne látnálak kereszteden,
mert az lett volna szebb nekem,
ha megszakítják szívemet!
JÉZUS:
Anyám, miért e jaj-szavad?
könnyeid mért patakzanak?
Holtomban úgy lankasztanak
és úgy fájnak, mint e sebek!
A SZÜZ-ANYA:
Fiam, sírok keservesen,
fiam, atyám és jegyesem,
fiam, nézz rám kegyelmesen,
jaj, tested így ki törte meg?
JÉZUS:
Mama, ne sírj, azt akarom,
hogy élj te, édes oltalom:
minden barátom rád hagyom,
aki e földön követett.
A SZÜZ-ANYA:
Fiam, ezt nem akarhatod,
veled élek, veled halok,
keresztednél megmaradok,
míg kilehellem lelkemet!
Fiam, gyászol anyád nagyon,
veled kell sírba szállanom:
mibennünk egy a fájdalom
és szívünk együtt szenvedett!
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JÉZUS:
Tebenned kínok kínja dúl,
de kedves anyám, megvidulj,
terád hagyom új fiadul
Jánost, az én szerettemet.
János, ím itt a te anyád,
enyhítsed meg nagy bánatát
és add meg néki vigaszát,
mert szíve meggyötörtetett.
A SZŰZ-ANYA:
Fiam, akinek lelke fenn
a végtelen nagy mennyeken,
fiam, ki tőlem elmegyen,
fiam, epével étetett!
Fiam, csodás nagy csillogás,
te villogó, mint semmi más,
te oltalom, te jótanács,
ki tőlem így eltépetett!
Fiam, te szép arany-hajú,
fiam, te csillag-homlokú,
világodon te vértanú,
e föld miért kelt ellened?
Fiam, te szép vidám derű,
fiam, te szomorú szemű,
édes fiam, te gyönyörű,
hogy törtek rád az emberek!
Én új fiam, anyádra nézz,
meghalt a te fivéred és
szívemben most forog a kés,
mely nékem jövendöltetett.
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Megölte a fiút s anyát.
Közös kereszten kínhalált
anya s fiú együtt talált,
közös keresztet szenvedett.
Horváth Béla fordítása
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GIACOMO LEOPARDI:
A végtelenség *
E drága domb mindenha vigaszom volt
s e bujdosó sövény, amely az égi
partot szelíden elfödi előlem.
De megpihenve és a láthatatlan
világokat, a földön-túli csöndet
csodálva s mérhetetlen nagy nyugalmat,
mindenre gondolok, hogy bele kábul
szívem s amint e bokrokon a szellőt
suhogni hallom, én e rezzenettel
a véghetetlen csöndet összemérem
s agyamba villan ekkor az öröklét,
a holt s e mostani, eleven évad
s ennek zöngése. Így e végtelenben
elméletem lassanként elenyészik
s e tengerbe oly édes , belevesznem.
Horváth Béla fordítása

*

Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 3. számában.
57

CSOKITS JÁNOS
Halál, szép gyógyulás *
Nyálkásan duzzad az árok.
Csend van – már varjú se károg
sehol. A semmit markolja
a fák bütykös, barna ujja –
elmúlt a tél. Már nem lehet
remélni, hogy csodát tehet
a hó alatt alvó tavasz,
már nincsen semmilyen ravasz
mondóka, belső dajkadal
az észnek. Ilyenfajta dal
senkinek se kell: – nekem se.
A hazugság nem szerencse,
nyugalmat előhazudni,
sem boldogan elaludni
nem tudok. Várat magára
a boldogság: ez az ára.
Hinni nem tudok: de várok –
szívembe halál szivárog.
Zsoltár
Szivárványt láttál-e őszi ködben
ürmösként folyni, szerteszét? Gallyak és
csillagok hullása és halálrakész
zsiványok zöld arcában a döbbent
orr hegyessége borzasztott-e már –
félelemmel és belső hideggel? Vért
izzadó havas utcákon és Gellért
áldott püspökünk hegyén, a romvár
német hulláit láttad-e? Vigyázz! mert
a romlás csak alszik s ha ébred: elér,
kitárt szemekkel és szeretve élj;
kit szeretsz, tíz ujjad szívére fonjad
nagyon: mert a Te arcod is megfonnyad
egyszer: mint az alma, ha jön a tél.
*

Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 3. számában.
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Halottsiratás
A folyó még tegnap zöld volt –
ma már véres –
ők azt mondják:
holnap sárga, –
ha kiönt és visszavonul:
zöld és barna
hullákat rak
le a sárba –
Tavaszí levegőben
fekszenek majd –
szél mozgatja
majd a fákat –
az arcukat
sár takarja
majd mint kalács
a mazsolákat; –
agyukban a halál bűzlik –
testükre a szelek
szelíd virágokat
raknak –
így múlnak el –
A parasztok
énekelve
majd aratnak.
Túlvilági ének
A fuvolák halkan fújták,
a bőrdobok dübörögték,
a fenyvesek zöld mosollyal
hajlongták a régi nótát.
Mentem én a kanyarokkal
egyre keskenyülő úton,
a kalászok sárga dallal
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hömpölyögték be a tájat,
a mezők zöld tűzben égtek,
a jegenyék porosan, de
büszkén: csakazértis álltak, –
hogy miért: már ők se tudták.
Mentem én a kanyarokkal
egyre emelkedő tájon,
vitt a dallam egyre feljebb,
hajamat a szél cibálta,
karom sziklát hengerített,
lábam sziklákat gurított,
alattam megnőtt az este,
habja már a lábam mosta,
lilán torkomhoz közelgett,
befolyt szememen keresztül
agyamba és ott is minden
kékbe és lilába fulladt.
Mentem én a kanyarokkal
egyre szűkülő ösvényen,
a felhőkből vörhenyes fény
vérezte be a vidéket,
a csúcsról a hold vöröslött,
vérbefúlt a hegyek arca,
égrelobbanó fenyőfák,
mély, haragzöld dalba kezdtek –
A fuvolák halkan fújták,
a bőrdobok dübörögték,
a fenyvesek zöld mosollyal
hajlongták a régi nótát.
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Magamról
Szokott színeket újjáfesteni
ügyesség kell: de bennem a harag
csikorog csupán. Még a madarak
zsoltárait és a kék esteli
órák ízét se kapom ingyen. Nem
foltozni jöttem a szépséges ócska
ingét és ha bohémes borosta
állát ellepi: borbélyát bennem
ne keresd. Mert jártam a bánatok
alvó mezőin s jöttem, hogy szavak
közt arkangyal legyek, de nem vagyok
híve cifrálkodásnak és versem
kopottas ruhába jár, – s ha nyersen
írtam: lelkem bocsánatodra vár.
Valaki kérdez ...
Miért hallgat a madár éjjel?
mi társulhat a szenvedéllyel?
mikor szólít néven az éjfél?
mit kaptál már, amit nem kértél?
mit kaptál, mondd?! és mennyit? hányszor?
mondtad-e már, hogy: ,,valahányszor”?
láttad-e már, hogy a tükör éget
felpörköl hitet, keserűséget,
önmagad árnyát, mások fényét? ...
érted-e már a bor erényét?
Gonosz hallgatás, belső lárma,
emésztő képektől hangos tárna,
óriás éjfél, tükörben óra,
mozgó alakok, megtört forma,
imbolygó vérgőz, pohárban, agyban,
duzzadt szemekben, fehér haragban ...
a mezőkön, messze, párolog a vérgőz, –
az arcokból sárga közönyösség fertőz . ..
nincsen megállás . . . kértél-e már csendet?
reggelenként undor, vagy az óra csenget?
téged mi mozgat? iszony vagy törvény?
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görcsös hányinger, vagy tükrökből az örvény?
émelygő álmodban volt-e már üresség?
féltél-e már attól, hogy az arcod tessék?
mint törött tükörben, ezer béna lárma,
ha magadba néztél: nem ilyen kép várna?
mertél-e már végig önmagadba nézni?
üres poharadból, önmagad idézni?
a hajnali utcán, hideg lámpafényben,
üresen, egyedül: te hittél a reményben?
Ki tükrökben élve vágyódtál a jóra:
tudod-e, hogy egyszer, megáll minden óra?
Halál, szép gyógyulás
Halványkék szívemen egy szőrös bogár,
selymes, szép vizeken fekete szennyfolt –
simulj a számhoz hűvös méregpohár,
ó ragyogj reám haragoszöld mennybolt –
Öblös rézkehelyben keserű méreg:
hűvös keserűség, orvosságos íz,
mint lila viharban fénylő fenyérek,
illatos eső és gyógyhatású víz –
Ti szívembevesző ezüstös utak,
kristályfehér pálmák, ti szökőkutak:
ugye álomtalan éjt hoz az este?
A sötétkék földben már minden örök,
kagylós fényben úsznak a csillagkörök
és gyöngyházként ragyog az ember teste ...
A mártírok
- álom Hajnalban történt, –
már a folyóhoz közeledtem,
robogó, sebes patak,
62

az ég vörös volt felettem,
sötétzöldek a halak,
a folyót egy kutya szelte:
talán, mert úszni szeretett,
a halakat harapta, nyelte,
de hamar kétségbeesett;
mindenfelől halóriások
tépdesték és már menekült,
a kavicsos partra mászott
és ott reszketve megült;
így láttam, milyen furcsa állat,
tévedtem, nem is kutya volt:
bagolyfej ülte meg a vállat,
sárgáló teste csupa folt,
a sekélyes vízből egy véres hal
leste és utána kapott,
de elhibázta egy arasszal
és a homokba harapott;
különös, hogy a hal se volt hal:
sárgás patkánnyá alakult,
háta ennek is tele folttal,
szemében gonosz fény lapult;
talán gyermekes vágyból tettem,
talán a gonoszság biztatott,
lehet, hogy a kalandot kerestem,
vagy, mert az éhség izgatott,
amint így hevertek alattam,
a hátuk sárgája felém:
mindkettőt orvul megragadtam
és messze kitartva elém,
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a nyakánál fogva vittem
a két vergődő állatot
és az utcán már dicsekedtem,
hogy még egyik sem halott;
minden nyomasztó lett és szürke,
a viszolygó érzés egyre nőtt,
kezemet már egyik lény se tűrte:
talán a hajnal adott ily erőt,
sárgás testüket feladtam:
egyik a járdára esett,
a másikat falhoz csaptam
így lettek újból véresek;
egyik a földön hánykolódott
és vérző halommá fagyott,
a másik egy rúdról lógott
és láttam, hogy emberként ragyog;
arcát zöldeskék láng övezte,
féltem, irtóztam, elfutottam –
mártírok voltak! mártír-hősök teste
tűnhetett el csak ily nyugodtan.
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ÚJ KÖLTŐ VERSEI A HAZÁBÓL
A földre nézve *
Akárhogyan, csak élni, élni,
Ha tavaszt hoznak a szelek.
Milyen jó lenne visszatérni,
Hogy vég nélkül szeresselek.
Még néhány nap vagy néhány óra,
A gyilkos függöny összecsap
S megkezdődik egy hosszú, kétes,
Füstölgő, véres színdarab.
S lehetséges a lehetetlen,
Hogy minden menni fog tovább,
Csak egyikünk se látja többé
A másik lázas homlokát.
Az élet furcsa, érthetetlen,
Amíg az ember benne él,
De félelmes és misztikus lesz,
Mihelyt a földbe visszatér.
Mert soha, sehol meg nem újul
Az egyszer eltépett kapocs.
A szél elvisz, a nap eléget
S a barmok lába széttapos.
Ahány atom csak kering bennünk,
Elhagyja egymást, elszakad
S ha lesz is élet még belőlünk,
Az más lélek és más anyag.
Az új születés drámájában
Már nem te és nem én leszek.
* Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 3. számában. A versek „Ritmus és homok”
jeligével érkeztek a Szabad Európa Rádió irodalmi pályázatára és azon a második díjat nyerték.
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Szeretnék onnan visszajönni,
Hová most könnyen elmegyek.
Kicsit mosolygunk, kicsit sírunk,
Hogy semmi, semmi az egész.
Az ember mégis egyre gondol
És mereven a földre néz.
Az óra
Megállt az óra – így áll meg az élet
A mutatók elnyúlva fekszenek.
A számlapon a számok oly sötétek,
Mint halott arcon a halott szemek.
A szerkezet, mit felhúzott az Isten,
Ezer önálló alkatrészre hull.
Semmi mozgás és semmi élet nincsen
Csak fekszünk, fekszünk mozdulatlanul.
A hajszálrugók és hajszál remények
Úgy szakadnak el, mint a cérnaszál.
Egy ember-testben elpattan az élet
S egy számlapon a mutató megáll.
Az Isten karján
Teleszórtam az eget csillagokkal.
Színessé tettem nappalt, éjszakát.
Lelket leheltem tűzbe és anyagba
S nem találtam a művemben hibát.
Arcot adtam az arctalan világnak.
Tükröt csiszoltam minden arc elé
S megígértem, hogy ami benne látszik,
Minden vibráló kép az emberé.
Szivárványhidat emeltem közöttünk
– Szikrázó ív az üresség fölött –
Amikor meghal idelent egy ember,
Ezen a hídon elébe jövök.
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Viszem a lelke pehelykönnyű terhét
ölemben, mint egy alvó gyermeket
S az egész világ mozgó ritmusára
Ringatom őt, míg el nem szendereg.
Viszem oda, hol senki fel nem kelti,
Ahol nincs más, csak örök semmiség. –
Ember, ki itt vagy ringató karomban,
Ennél nagyobbat kívánhatsz-e még?
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ANGELUS SILESIUS
Isten sugara *
Sugárzó nap vagyok: fényeddel, Istenem,
A szürke tengerek vizét kell festenem!
Egyén a sokaságban
Miként az erdei madarak zengenek,
Külön dalt zengenünk együtt mért nem lehet?
Örök egyesülés
Én Öröklét vagyok:
Szívembe tér az Úr
az időből kilépve
és én az ő szívébe.
Az öröklét és a teremtés
E rózsát érted-e, melyet virulni látsz itt?
Ez mindörökkön az Istenben így virágzik.
Horváth Béla fordításai

*
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L. A. G. STRONG
Öreg férfi az útkeresztezésnél *
Míg utcát söprök s kalapot
emelek, jönnek és mennek
hölgyek, urak, kik nem tudják,
hogy én nekik köszöntgetek.
Megtakarított pénzem van,
lesz temetésem, siratóm.
A járókelők megállnak
és köszöntenek meghatón.
Reményi József fordítása.

*
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CSOKITS JÁNOS
Boldog játék *
Három ránc a homlokomon,
ha haragszom, összevonom:
a tükörben mindig messze,
ékalakba húzom össze –
hogyha végülis felbontom:
felhő oszlik el a csonton.
Szemem kettős barna síkja:
a te szemed zöldjét hívja,
szememben ha szemed nőne:
tündértáj lenne belőle –
a szomorú barna földet,
boldoggá tenné a zölded.
Szájam kettős véres szárnya:
szájad szárnyait kívánja,
amikor a fogam csattan:
összerezzennél alattam,
ha az orrom szikrát fújna:
orrod rögtön mellé bújna.
Füleim útvesztőjében,
lehelletem zúgna szépen,
lehelletünk közös árnya,
hajunk erdejében járna,
kezem valamennyi ujja
hajad csendjébe simulna;
karom kettős barna csápja,
téged köröskörül látna,
a testemen végesvégig,
éreznétek fel az égig,
megtelnék veled az óra:
Mózes kútja, Áron borja ...
*
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ANGELUS SILESIUS
A föltámadás *
Naponta meghalok, de nem hiszem halálom:
Valódi életem holtomban megtalálom.
A menny s a föld
Leszáll közénk az Ég,
De fölmegy-e a föld,
a föld porába jő le.
hogy menny legyen belőle?
Én, Isten gyermeke
Én, Isten gyermeke,
Reám vall szelleme,
megtérek tenyerébe:
a teste és a vére.
Horváth Béla fordításai

*

Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 4. számában.
71

ÚJ KÖLTŐ VERSEI A HAZÁBÓL
Tóth Mihályné balladája *
Dűlő vezet a Tiszához,
Sáros dűlő, akác-soros.
Akác-sorban fakereszt áll,
Rajta pléhből fakó Krisztus.
Bűnös ember elkerüli,
Kóbor kutya megugatja,
Vándor legény fáradt testét
Nem pihenteti alatta.
Csak a bagoly éjfél tájban
Repül rája megpihenni.
Meg aztán a fülemile
Ki a hajnalt köszöngeti.
Azt beszélik az emberek;
– Minden éjjel, éjféltájban
Ide jár ki a Tiszából
Tóth Mihályné kóbor lelke.
Sírva jajgat, sápítozik,
Férje-urát hívogatja.
Átkozódik, égre kiált
Tisza vizét felborzolja.
Révház ide: kőhajítás.
Ide látszik a mécs lángja.
Szentelt vízből a vén révész
Keresztet vet a Tiszára.
– ,,Minden földi jótét lélek
Földben nyugszik, vagy az égben
Mért nem nyugszol Tóth Mihályné,
Mért nem nyugszol lent a mélyben
Urad mellett, ki hogy mentsen,
Vérét adta. – Eltemettük.
*

Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 4. számában.

72

Eltemettük hite szerint ...
Hogy kifogtuk a Tiszából
Hová dobták ellenségink.”
– Így beszél az öreg révész
S szentelt vizét szórja, szórja,
Átkelőknek, éjjel, nappal
Elbeszéli szóról-szóra.
Szép asszony volt Tóth Mihályné,
Kint laktak a malom alján.
Úgy éltek mint két kis gerle,
Nem volt ennél boldogabb pár.
Ifjú életük kereke
Most futotta az elejét
Szerelmük is ifjú hajtás:
Eszegették a zsengéiét.
Összesúgtak, összebújtak,
Számolták az elmúlt napot
Csókrovásra csókot raktak:
Így várták a pillanatot;
Amelyben az elmúlt napok
Hónapokká növekednek;
S televénybe vetett magból
Új kalászok lengedeznek ...
Fiú, vagy lány? Az már mindegy!
Mindkettőre álmot szőnek:
Szépet, szépet, nagyon szépet.
Így játszanak, tervezgetnek,
Késő ősszel, alkonyatkor ...
A nap épp a hegyre hágott
Sugara meg olyan szép volt,
Milyet még a szem nem látott.
Tisza vizét is festette
Ezer színre, ragyogóra.
Olyan volt az, Uram-Isten,
Mintha bíborszőnyeg volna.
Aztán piros, majd vérszínű.
Vérfolyó lett a Tiszából .. .
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Temető a Tisza partja ...
Temető lett a világból ...
S mintha égi szózat kelne:
Meghúzták az estharangot
Lágyan csengő muzsikája
Megtörte a varázslatot ...
Húzták, húzták a harangot.
Mint ha sírna: giling-galang.
Kettőt kondít, aztán egyet
S bánatában kettéhasadt!
Ekkor történt; Uram bocsá'! –
Vétek volna elhallgatni –
Latrok törtek községünkre,
Nem maradt ott semmi, senki.
Kirabolták a templomot.
Letaposták, ami szent volt,
Meggyaláztak aggot, szüzet.
Tóthék házát sem kerülte
E megvadult vörös csorda;
Tisztalelkű ifjú asszonyt
Gyalázatban megtiporta.
Mihály gazda „álljt” kiáltott:
Fejszét fogott, éles fejszét.
... géppisztoly szólt! – Uramisten ...
Golyó járta át a szívét ...
S ott, a véres tetem mellett
Tombol a tánc. Nagy tivornya!
Ájult, sápadt ifjú-asszonyt
Rút erőszak bemocskolja ...
Köd borul az őszi estre
Almos eső hullik alá,
Tóth Mihályné véres testét
Kidobják a kereszt alá.
óh, mint Mária-Magdolna
Úgy térdelt a kereszt alatt.
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Lázas ajka imát mondott
S gyűlt a vér a térde alatt.
Majd nem érez semmit, semmit,
Lehullt teste nem vonaglik
Nem látja meg kifolyt vérét
Krisztus Úrra áhítozik:
– Édes Jézus, ki ott fent vagy
Megfeszítve a kereszten
Hallgasd meg elhaló szómat
Tekints reám: Mivé lettem?
Porba estem, bűnbeestem!
Férjem, ki volt: holtan fekszik.
Akit vártam; reménységgel:
Bennem halt meg. Nem érkezik.
Mindenem volt. Ma semmim nincs.
Reményvesztett lélek vagyok,
Kit szerettem, mindazokért,
Vérző szívvel imát mondok.
Mondok átkot: szörnyű átkot,
Kik e szörnyű bűnt követték:
– Édesanya ne szeresse!
Szeretettel ne öleljék!
Mindig menjen, meg ne álljon!
Ivóvize vérré váljon!
Meleg helyre, sohse jusson!
Éljen dögön: büdös húson!
Aki jóval vendégeli,
Vigasztalja, segítgeti,
Meleg hellyel megkínálja,
Legyen sorsában barátja!!
Asszonycsókot sohse kapjon!
Bujdokoljon, éhen haljon!
Vértestvére elveszejtse!
Víz kivesse, föld kivesse!!
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– Vedd magadhoz, kit szerettem,
Kit keblemen melengettem.
Szívem alatt, akit hordtam
Piros véremmel ápoltam.
Adjál nekik nyugodalmat,
S békét szerezz a világnak! ...
Nem bírom már szörnyű terhét:
Nekimegyek a Tiszának!
Mintha az ég meghallgatná:
... köd eloszlik, felhő véknyúl
Felragyog a csillagos ég
Arccal a hold idebámul.
Bámulhat már, nem lát senkit.
Épp most tűnt el, kit láthatna ...
Elsápadva, elborulva
Felhővel magát takarja ...
És azóta éjjelenként
Göncölszekér fényes rúdja
Hogyha éppen erre mutat:
Megpezsdül a Tisza vize,
Amoda! – A kertek alatti
Zúgó vízből kék láng látszik
Felhangzik az átok szava:
– Öreg Tisza hullámsírja
Százszorosan visszhangozza –
– Meleg helyre sohse jusson!
Éljen dögön, büdös húson!
Vértestvére elveszejtse!
Víz kivesse! Föld kivesse!
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PAUL VALÉRY
Oszlopok éneke *
Ti drága oszlopok,
Dicsfényetek a nap,
Díszítik ormotok
Valódi madarak.
Oh, oszlopok, remek
Kövekből hangszerek!
Megszegve csendetek
Mind együtt zengetek.
– Mi tart meg egyre fenn,
Ti szépek egyaránt?
– Kiművelt kegyelem
A tiszta fénybe ránt!
Mi, drága dallamok,
Egeket emelünk!
Szemeddel hallgatod
Egyetlen énekünk!
Tekintsed himnuszunk!
Hogy mily tökéletes
Sugárból harsanunk
S kövünk hogy zengedez!
Ágyunkból mesteri
Véső metszette ki
Testünket hidegen
Hogy liliom legyen!
S midőn a csillogó
Ágyból fölébredénk,
Egymásba kapcsoló
Vasat vertek belénk.
Fényesre, mint a láb
*
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Körmét, csiszoltanak,
S bámul a holdvilág,
A holdvilág s a nap!
Inatlan inasok,
Arc nélkül nevetők,
Megszépül vágyatok
Előttünk, lenge nők,
Kegyesen egy soron
A párkány és orom,
S nem hallja meg fülünk
Milyen súlyt viselünk,
S templom, a szem setét
Színében feketék,
Istentelen megyünk
Öledbe, Istenünk!
Ódon ifjú-korunk
Büszkén belénk feszült,
Árnyékon villogunk,
Számok szabálya szült!
Bölcs számok lányait,
Igazgat égi rend,
Egy isten szárnyal itt
s közöttünk megpihent.
Nyugodtan szendereg
A Nap, kit homlokunk
Fogad s a szeretet
Kövén föláldozunk.
Mi szép, örök szüzek,
Hűvösek, mély tüzek,
Köröttünk táncra kél
A szél s avar levél,
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Sok súlyos ezredév
És minden nemzedék,
De oly kevés a múlt,
Amely reánk borult!
Szerelmünk végtelen
S futunk az éjeken,
Miként a kődarab,
Kit elkapott a hab.
Korokon át megyünk
S tündöklő termetünk
Dicső nyomán dereng a
Csodálatos legenda ...
Horváth Béla fordítása
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BÁRDOS ARTHUR
Epilóg*
Szerény vetésemet elverte a jég,
még a földet is, melybe elvetettem,
nyomomat se leli más nemzedék.
Vége, elmegyek csendben, elfeledten.
Még imbolygok pár lépést, szemlélgetek
s szemelgetek, tétován, talajtalan,
pár életmorzsát, kósza emlékeket ...
A jeltelen sír már arasznyira van.
De mit számít felirat, jeltelenség?
Idegen nyelven? Ugyan! Kit érdekel?
,,Volt, nincs. Jött-ment a földön, futó vendég.
S hát – a fukar gazda gyengén látta el.”

*
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HORVÁTH BÉLA
Egy villanat Genovában *
– óda –
Genova, napsütötte város, Európa kikötője, világ tüdeje, büszke Genova,
Aki hajóidat világgá küldözöd négy égi táj felé mindenhova
S rakodó partod fekete kövén találkozik sok százados sikátorod,
Dicsőség réve, hol egymásra lelnek a szomorú vándorok,
Világ legforróbb városa, kiben arany legyek dongása lassanként mindent
álomba ringat
S a véghetetlen nyári délutánokon elkábítod lázongó vágyainkat,
Genova, drága város, akit megüdít a hűs szél minden este
És tündökölsz a hihetetlen holdsugárban
És megfakulsz a hosszú, langyos
Esőben, mely tavaszra kelve lankadatlanul mos,
Házak, akiket a tengeri szél ver,
Tengeri áramok, kik szerte széjjel
Hordjátok a dinnyének héjját és a kiömlött naftát,
Olcsó narancsot és fogatlan fésűket, döglött kutyáknak tetemét,
Fonnyadt virágokat, világnak szemetét,
Mely reng a víz színén, mint könnyű parafa,
Oh, Genova,
Bágyasztó illatok, fokhagymának és sült halnak szaga,
Nyomornak és könyörületnek keveréke,
Tengeri kötélzet városa, magasban száradó lepedőid, mint zászlók
lengenek,
És változatlan éjszakáidon ezernyi macskád megtépázva kódorog,
Kőolaj-lámpa és szánalmas neonfény városa, rád gondolok,
Csikorgó villamos kocsikat hallok, látom a házak sarkában rácsba
illesztett kő-szenteket
S kocsmáidat idézem, ahol a könyöklő
Dokk-munkások között békén búsul a költő.
Hol békességben bánkódhat a padkán.
*
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Eső veri az ablakot, kapar a patkány.
Bádog bögrében csillog a barbéra.
Föleszmél egy maláji matróz néha-néha,
E gaz világot inni invitálja
És ajkán leng a rumnak lila lángja.
Genova, gazdag és bonyolult, büszke kikötő,
Ezer daloddal, drága város, jöjj elő
A hold s a csillagok
Ragyognak kedvesem,
Egy szót hadd írhatok,
Tolladat add nekem.
Mécsesem már nem ég,
Minden tűz kialudt,
Az Irgalom s az Ég
Nevében nyiss kaput!
Mondjátok meg nekem, e lány minek dalolgat
Reggeltől estig és estétől reggelig?
Fölkél a nap, sápadni látja már a holdat,
A szeme pislog és főzi a reggelit.
Motoszkál, tesz-vesz, padlót fényesít,
Szolgálatának vége nincs, jön és megy,
Nincs vége sohasem a szenvedésnek.
Volt egy barátja. Messze ment. Ki tudja, milyen tengeren.
Holnap egy másik és holnapután az is elhagyja őt.
Elhagyják ezt a lányt a hűtlen szeretők.
Ki tudja, hogy miért. Tengerre kelnek ők.
Ki tudja, merre?
Holnapután tengerre kél e lány végső szerelme.
Ki tudja, mely világba téved?
De el nem bágyad e lány ajakán az ének.
Ki tudja, mely világba és miért megy?
Reggeltől estig és estétől reggelig szól ajakán a dal szegény cselédnek.
Mécsesem már nem ég,
Minden tűz kialudt,
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Az Irgalom s az Ég
Nevében nyiss kaput!
A lacikonyha gőzei megáporodva
Lebegnek a sötét sikátorokba.
A forró serpenyők olajtól sisteregnek,
Itt mindörökké sül a hal, meg a pogácsa,
Gomolyog mindenütt a hal-sütés nehéz szaga,
Fülünk be és hajunkba települ,
Agyunkba tér és ott marad elűzhetetlenül,
Befordul a kapukon, a házakba száz, a dokkokat betölti,
Tolong a partokon, tengerre kél, világgá hömpölyögve
És kikötőről kikötőre párolog az olajszag örökre.
A tenger sós vize csillog a víg suhancok bőrén,
Lapos kövekről ugranak a vízbe pőrén.
Tengerbe itt ömöl a városi kanális,
Itt játszanak, de végül abba hagyják
Csavargó életük mindennapi kalandját.
Mert este lett egy villanatban.
A Székesegyház piacán a pőre
Szegények félve fekszenek a kőre.
Aggódva és remegve úgy alusznak.
De jól is teszi mindenki, ha kushad,
Mert a szegények mind gyanúsak.
Csupán a Szűz ragyog rájuk egy árva méccsel
S hallgatja szomorún, a nyomor hogy köhécsel.
A holdsugár végigsöpör a városon ma este.
Mit is tehetne? Ez a dolga.
Az utcaseprők a kocsmában iddogálnak.
Az utcát söpri, ez a dolga hajnalig a sárga holdsugárnak.
Ébreszti már a várost a kakas,
Kurjantanak a harsány kakasok.
Mindenütt egy kakas, ezernyi meg ezer kakas,
A hajnali örömnek házi lobogója.
Az ólomszínű tengeren gurul mint egy vörös golyó a fölkelő nap.
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Az utcaseprő, a hajnal követje, fegyverzetében megjelen:
Vállára vetve hordja seprűjét s bádog lapátját.
Megkezdődik a mindennapos ütközet a hulladékkal és szeméttel
És a macskákkal, akik a szemétdombokon trónolnak büszkén.
Védd meg magad, ragadozóknak ivadéka, kóbor genovai macska,
Fuss az ereszre, menekülj, mielőtt a seprőnyél füled tövére csapna.
Csupa mulatság, csupa fájdalom bozsog az utcán, sürge forgalomban.
Itt minden történet az utcán születik s az utcán végeződik.
Az utca népe mind szereplő; mint egy színpadon.
Nem néző senkisem. Tolonganak az utcai színészek.
Nyilvánosan mozgatja őket egy antik, bús igézet,
Csak a tragédia megy végbe zárt falak között.
Nyüzsögnek, mint a rovarok, röpködnek, mint legyek,
Futkosnak a piacon a csavargó kikötői gyerekek.
Az antik paloták sarok-kövén megtelepednek,
Golyóznak a házak tövében, a forró aszfalton hemperegnek.
Vidáman csüngenek a rozsda-ette rácson.
Nincs semmi sem, ami ezeknek ártson.
Ezeknek minden egyre megy.
Kalandos, délvidéki gyerekek,
Kiket a történelem mérgezett meg.
A bőrük barna, midőn megszületnek.
Ráncosak, mint a gyík,
Nem nyugszanak, nem alszanak, szaladnak szüntelen
S fejük lekókkad este, mert a félelem
Megszállja gyöngéd szívüket és bágyadozva fekszenek a kába
Fekete éjszakába.
Elalszanak. Kis szájukon lebeg egy árva sóhaj
S fülükbe zsong az ősi altató-dal.
Varázsos Genova, egy villanatot éltem végtelen korodból,
Egy villanatot, mely a vak
Világon mindörökkön megmarad.
Élek? nem élek? itt vagyok?
Mondjátok, hány óra van a földön,
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Ahol időm, idő ha van, mint büntetést kitöltöm
S ahol mozognak csontjaim, majmolva engem,
Mint ha valóban Genovában kéne lennem,
Holott hazám az Ég s barátaim a bátor csillagok!
Genova, 1952. december.
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CSOKITS JÁNOS
Disputa, ó ...*
Szuronyos tollal hadakozzatok,
egymás nyakára hadat hozzatok,
egymás vérébe mártva ujjatok,
kancsal kürtöket fújjatok –
Minálunk megveszett az Irodalom:
mindenkinek fáj a Birodalom –
van aki jobbra, van ki balrament
s a Parnasszus már csak parlament
A politikus pirománia,
hagyományos magyar irománia –
szegény kis szépség hasztalan pityereg:
szuronyos bábák közt elvész a gyerek!

*
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CSOKITS JÁNOS
Részlet a „Tizenkét Ének” -ből *
I.
A halottak egyszer lefeküdvén, alszanak,
százszorszebb álommal, mint az élet,
és jól van ez így, hogy nem jönnek vissza
szeretni – mert számukra már nincs hely ...
ők azonban ezt nem tudják, mert a hússal
együtt foszlik az öntudat is, meg a vágyak
és megkezdődik az örökkévalóság
ténytelensége, a csend, a végtelen űr és
a léttelenségük csodás nyugalma: a
semmi. Időtlenül és mint az álmok
halkan kezdődik meg ez a szín, íz,
illatnélküli valóság és fénytelenül, mint
a nap, föld, hold mögötti árnyak
az űrben. – Sejtelmesen porladozik a test
a földben évszázadokon át és
szétszóródik a szív, a szívek hamva
és ott van mindenütt az évezredekben,
láthatatlanul, mint az eszmék,
atomjaira bontva,
viszi, felkavarja a szél,
belehellik az élők,
a fák, a virágok és az ember ...
Testük elfoszlik így és elporlad a porban,
de lelkük erői: a vágy,
a feszültség, a hangulatok és
néha-néha talán egy-egy csillogó porszem:
a sejtjeik is túláradnak a földön,
túl a levegőégen, a szférákon és a holdon,
elkeveredve a fénnyel, úsznak,
szétszóródnak az űrben, hangtalanul,
távol, – elnyújtóznak a bolygók,
égő álló csillagok és üstökösök közt:
és vannak, az ősködökön túl, messze,
*
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mindenütt a pihegő fénnyel hajló,
görbülő, véges Mindenség
egész testében, – mindig.
Őnekik azonban nincs az örökös látvány,
amelyben vannak,
testnélküli létük, sem a végtelen álom
nyugalmát nem érzik,
nem tudakolják, hogy álmok-e, sem azt,
hogy kinek az álmai ők,
mert nem tudhatnak a holtak
és őket sem tudják . ..
Így boldogok ők és vannak a nincsben,
de minekünk persze szeretni kell,
és élni a törvény szerint,
akárhány évig ...
II.
A lázas beszédek ideje ez
a hűvös, halálos elragadtatásé
most mindent el kell mondani gyorsan,
aztán elfoszlanak a percek,
ez a drága valóság,
ez az egyetlen igaz
magántulajdon ...
Nehéz ez így – a szépség,
és mögötte mindig,
az egyre erősebb
halál – egy másik,
a tiszta valóság ...
És mégis egy az egész –
Kiáltok, hogy még
itt vagyok egészen –
testemből még nem fogytak el a lázak,
szájamból még nem vesztek el az ízek,
még érzi a szavakat a nyelvem,
agyamban még épül az élet,
szemem a szépet kitapogatja –
ó, hogy növekszik bennem a kép!
még tudok szeretni gyorsan,
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hogy értelme legyen a lázas
elragadtatásnak –
Mert sietni kell –
mert ki tudja, hogy még meddig
élhetek így –
mint ember ...
Szeretek –
pedig halálos lehet az érzés,
ha megnő és a szívnél
nagyobbra duzzad
és szavakat mormol ...
Kiáltok –
pedig halálos lehet a szó is,
ha életre kel és megnő
és megszólítja az embert
az utcán akárhol ...
Élni kell gyorsan,
mert minden halálos
az éhség, a pénz, a vágy, a betegség,
a fegyver, a tűz, a nő és a méreg,
az illat, az élet,
amely körülvesz,
áthatol és bomlaszt .. .
Hamar elfoszlik ez a valóság,
elkopik, elhull –
és már belehajlik
a végső világrend
fénye, mint ígéret
és dísz ...
De addig szeretni kell
és élni a gyorsuló
szavak közt, mint
ember ...
III.
A szépséggel tehát a halál van jelen,
ő azonban úgy tesz, mintha szeretne,
pedig csak árt a hazugság,
akármilyen szép ...
89

Nem szerethet a szépség,
mert őt csak hazudják –
és bár mivelünk van,
sohasincs egészen,
mert ő csak az egyik oldal:
mifelénk örök inger,
vágy és ígéret ...
ó, hogy ígér a vágy,
ha nő az idegekben az inger:
a látvány, a hang, az illat ...
Szép a szivárvány az alkonyi égen,
ha mögötte vihar, gomolygó lila felhők
tornyosodnak –
szép a záporban a szobrok nyugalma,
a márvány fehérség –
szép a szökőkút füstje,
ha eső után a párás
levegőbe rajzol –
szépek a fák, ha nyugalommal
tűrik a napsugarat
és leveleikkel
a szélcsendes égbe fogódznak –
szép a lélekben a levélhullás
szép a hajnali ég,
ha tiszta a lélek –
Szép a hárfa hangja, ha megkezdődik
a hegedűverseny,
szép az erős hang, mikor a dallam
a vonósok vizébe csobban,
szép a rézkürtök rikoltozása,
mikor a cintányér és az üstdob
gyűrűket vet a zúgó,
morajló zenekarban –
szép ez a fojtott, démoni izzás,
mikor a fuvolák puha száján
megszelídülve, enyhén
égies lesz a dallam –
szép a feszültség, ez az emberi hangú
hegedűverseny –
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szép az emberi szó, a beszéd, a vers,
a lázas, a nyugtalanító
beszélgetések –
szép a baráti hang, ha éjjel,
hűsítő, enyhe szavakat mond
szép a szerelem, a suttogó kérés,
a válasz, a csók, ha a lélek,
az ölelés perce már-már
teljesen öntudatlan ...
Ilyenkor szinte végleg
megvalósul a szépség ...
Ó, hogy csak a vágy
emlékezik ilyenkor –
milyen fájdalmas ez a gyötrő
tehetetlenség
az örökkévalóság színe előtt
a hamis ígéret és az inger,
a mozduló perc és az érzés,
hogy elvonja magát mindig,
a döntő pillanatban a szépség ...
Nem teljesedik a szép, csak már a halálban –
ott azonban nincs tér, nincsen idő –
és már tudatunk sem
takarja el a csendes
egészet ...
Minekünk azonban nyugalom kell,
a csillagok csendje,
a minden ...
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Utolsó karácsony *
Bekecsben, irhában
Szép ősz feleségek
Ajakán az ének
Nem nyílott hiában.
Kendőben, bundában
Támasztván a falat,
László király alatt
Útrakészen álltam.
,,Ó gyönyörűséges ...”
Tele templom fújja,
Az esztendő búja
Bujdosó dalokkal
Holnapra az ének
Szomorúbb lesz sokkal,
Bujdosó dalokkal
Kezdődnek az évek ...
Vízi isten *
Isten, ha voltam, ott voltam isten a Dunán,
Úszó sátrat az árra füzesekből vertem,
Madárszigeteket öleltem s ringó fészkén
A nádban óriáskígyó volt a szerelmem.
Holt lelkek daruhúzását néztem az égen,
Hidak alá hajtottam az olajos holdat
S a fülembe Szentendrétől Dunapenteléig
Fehér tornyok elfáradt harangjai szóltak.
Sastollat nyeltem a szélből, szeles csikókkal
Fürödtem, csillag jött értem a bokrok alá,
Kőkoporsók csúsztak alattam s két hadiút
Töltése közt visszaváltoztam rómaivá.
*
*
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Kavicson halak fejeseltek, falevelek
Forogtak, mint vándor földrészek s ősz elején
Borzongva megtelt a színem írásjelekkel,
Mint képírásjellel egy kínai költemény.
Kürthangom sziklát hasított, tábortüzekbe
Haraptam, csalogány szólított éjfél után,
Emlékszem egy városra a röpke hidakkal ...
Isten, ha voltam, ott voltam isten a Dunán!
Még egy búcsú *
De rossz a szél! Valdarno küldi ránk,
Holnap tengerre költözöl Te is.
A képtár arra van, toronyiránt
S ez itt a dóm, megnézzük? ... vagy ne is?
Ha elveszett Somogy s a jegenyék,
Ne gyűjtsél többé vesztenivalót,
Adánd, Köröshegy, Aba, Pusztanyék
Után a sorsnak újabb pótadót.
Könnyet ne könnyel, vért ne vérrel olts:
Ne nézz Te képet s ne tanulj nevet,
Festőnevet, mert jobb annak, ki gyors
Cserével most falut s festőt feled.
Egy volt a tét: hazád s a Napnyugat,
Együtt nyeli a felvert vízfodor,
De rossz a szél! új holtakért ugat
S a szívünk folyton válást gyakorol.
Meddig s kikért még, mennyi kellenék?
Hol Kölcsey s hol Dante született:
Palánk, külső vár s végső menedék
Mind elmerül a kéményfüst megett!
Spanyol Kápolna, képtár? Nem megyünk
Oda, elég a veszteség, elég!
*
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Eredj, köszöntöm Genovát ... Fejünk
Fölé terül a társas seregély.
Beteglap *
Keserves élet, férfiszégyen,
Nem élet, inkább büntetés,
Ha rossz óráim összemérem
Pokoljárásnak sem kevés.
Tetembonctanban nyilas ábra
Fitogtat ennyi nyavalyát,
A fájdalom sosincs magára,
Atom atomnak adja át,
Ilyenné lettem: boncanyaggá
S halálcsöppekkel jóllakom,
Ahelyett, hogy kupából adná
Egy kortyra gyötrő angyalom.
Vajjon a szív mit főz ki mára:
Lankadjon-e, kettőzzön-e
S a gyomrom is, e beste pára,
A hajnalórák gyönyöre?
Napközbe tompa, este nyilai:
Velőm hol ég, hol vértelen,
Hiába kentek balzsamzsírral,
Lelök vonagló fekhelyem,
Testem sikálja vérverejték,
Szédül, zihál, lüktet, sajog,
A sírnak nem marad teríték,
Ti férgek, úgy vigyázzatok!
Világi gondját minden óra
Tüzes epémnek adja ki,
Rossz szeretőm volt Európa,
Beteggé tettek ajkai.
*
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Bátor ének *
De boldog voltam, Istenem
Háromszáz kilométeren!
A két szemem, a hű vagyon
Kinéz egy mozgó ablakon,
Se könyvtáram, se jó cseléd,
Cserében néhány ezredév,
De szép élet, de víg csere,
Rómában telt a nap fele,
Másik felében, este már
A hold ezüst Flórencbe vár;
Harangtorony és Pantheon
Közt szállt az ingajáratom.
S lengés között a kék vidék
Furulyaszóra illenék,
A lávakúpon várfalu,
Borában forr az ős hamu,
Az oldalában vízesés,
Etruszk papoknak jóshely és
Pogány sírok enyészete
Fölött kopog a gesztenye.
Nyárfák tövén tükrös folyó,
Poussin, Dughet, Claude és Corot
Ezt látta változatlanul,
Mert század századtól tanul,
Amíg „Mózes a sás alatt”
Ecsetre méltó feladat.
Forog a táj, a rajz kemény:
Festők után szobrász kezén
Fordul felém s pár mesteri
Ciprus a földhöz szögezi.
Sok angyal látta röptiben,
Mikor az Úr nagy szót izcn
S parancsa, hogy a képeken
A Szűz egy toszkán lány legyen!
Eképpen gyűlt egy fapadon
Támadhatatlan vagyonom,
*
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,,Enyém, tiéd”: mindig pörös,
Az lett enyém, ami közös,
Közös öröm, míg évre év
Múlt több ezer és népre nép.
Minek sirassa otthonát,
Aki egy édenkertre lát?
Bokréta nőtt koldusboton
S ezt mondogattam az úton:
Nem kell a ház, nem kell gyökér
Annak, ki Istenhez fölér!
Erdő, erdő ... *
Erdő, erdő, kerek erdő,
Hazugságok erdeje,
Ott veszett el gyerekálmom
S legényhitem eleje!
Mintadiák sokra viszi –
Hazudta a jó anyám,
Hajlott háttal mire vittem
Majd megmondom magyarán,
Fölkel a nép Napkeleten –
Hazudta a jóbarát,
Tarkójában hét pörkölés
Hazudtolja igazát,
Bölcsessége fényvárába
Befogad a Napnyugat
Hazudtam s most házőrzője
Aranyláncon megugat!
Angol ősz *
A szó övék, az ősz majdnem magyar,
Szavuk sose, a táj már most enyém,
Még kettős normann tornya sem zavar:
Hazám, te jössz felém.
*
*
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Szatmári láp, Szamoshát, Szigliget,
A must pezseg, megfőtt a szilva már,
Fecskét sirat a drót s felhőt temet
A csendesült határ.
Tisztán a bűntől most lettél enyém,
Jobb életemnek értelmét adod.
S úgy nézlek, mint egy kisgyerek kezén
Megbékélt jóspapod.
Idővers *
A szépapám gyerekkora
Sincs messzebb az enyémnél,
Se Trója bőszült ostroma
És századokba lépnél
Ma vissza, csöndes alvilágba,
Ha testedet letenné
A bús hajós Baromlakára
S a Jára vize mellé.
Legyűrtem csillagéveket
S eltűröm, hogy a kockán
A sorsomért egy üst felett
Még játsszék pár boszorkány!
,,Virágváros” *
Poussin halálára, 1665
Babérfák, sírjatok, pálmák és mirtuszok,
Mocsári tölgyesek, gyászlombot bontsatok,
Sarlón a gyenge fű, szöllőn az új gerezd,
Patakban füzesek, tarlón a friss leereszt,
Oltárra díszített virágos állatok
Vöröslő ég alá gyászfelhőt sírjatok!
*
*
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Elárvult oszlopok, kőkorsó, hamveder,
Érctáblán tört betű, mely gyíkokat nevel,
Ti néma pásztorok egy költősír körül
S megszentelt könnyű füst a márványhegy mögül,
Gulán évezredek, urnán a századok,
Szélben a friss idő méltóan sírjatok!
Konzul a székiben, császár a szekerén,
Császársasok mögött a hadviselt legény,
Fáklyák körül a nép, ha áll a ravatal
S a vérrózsás lepel egy félistent takar,
Villámfelhők ölén várvédő farkasok
A lombos ég alá érchanggal sírjatok!
Dalszerző nagy király s trónszerző szép cseléd
S ki vérrel fürdeti egy sátor belsejét,
Elárult vérrokon, kit vásárban nehány
Tevével adtak el, királynő, rableány,
Vetés között a szűz, szentélyben főpapok
Szentföldi ég alatt az úrhoz sírjatok!
Te pásztor énekes és halvány hitvese
S kit harmattal rabolt pokolra kedvese,
Hóbőrű szépleány a hófehér bikán
S fellegverő tanyán a félszemű titán,
Szeleknek fölkínált bimbózó áldozat
S kit szendergésiben egy isten látogat,
Időtlen kék vidék s ti vándor istenek
S hantolni hősöket aranycipős menet,
Nimfák és vértanuk, fenséggel sírjatok:
Romokba dőlt a Rend, a nagy Poussin halott.
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CSÉPE IMRE
Emlékkövek *
Kajla Gábor
Megunta a sok lovaglást
Levélhordó Kajla Gábor,
Úgy látta, hogy jobb lesz fekve,
Mint fönt ülve a lóháton ...
Öreg ő már pusztázónak,
Kit kutya mar, eső veri,
Kicsúszott a kengyelvasból,
Felmondtak az egek neki.
Lengyel-düllőn bukott búnak,
Alkonyat hullt rá a fákról,
Az ősz, a nagy fonóasszony
Szemfedőt szőtt ökörnyálból.
Betakarta hűvös éggel,
Sárga, deres falombokkal,
Néha-napján, este tájon
Emlékemben végignyargal.
Kása Simon *
Itt nyugszik Kása Simon;
Ki nyári délben egy fa alatt
Csücsös szájjal lencsét fújt,
Mikor eldobta a kanalat.
De úgy, hogy fel sem vette többet;
Hiába nógatta asszonya, Ilony',
Hogy: lelkem, hékám, egyék-ke',
No, egyék-ke', jópárom, Simony:

*
*
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Faljék-ke', mert soká lesz este,
Meg a kasza is nehéz az öregnek,
Jézus Mária! Talán csak nem?! ...
De hiába, felé sem nyúlt a köcsögnek.
Hanyatt vette magát a földön,
S meredt szemmel az eget nézte,
Mint ha sorsát kérné számon
Onnan, mit a kiáltás sem ér be.
Úgy feküdt nap-estig, ahogy eldőlt,
Mellette hevert a pléh-kanál is,
No de hűtött ő már elég kását,
Most hadd hűtsön már más is.
Kaszájával együtt kocsira tették,
Felzokogtak az útszéli akácok,
Alkonyaton egy csillag lobbant
S utána bólongtak a szőke kalászok.
Bácskai rónán *
Titkokat dajkáló lágy ringatás,
Itt minden mozzanat egy ős rege,
Szellő fuvalom, halk buggyanás,
Lelkemet zokogom zenének bele.
Egettartó sudár jegenyék,
Lángoló pipacs, kék virág,
Csillogó káprázat, messzeség,
Az ég feszíti föléd fátyolát.
Tücsök hegedű, pacsirta trilla,
A lombok közt éneklő kakukk,
Muskátlik közül kacsintó pilla,
Faluvég, legény, kútgém és daruk:
A rét alján a legelésző libák,
*
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Kacagó lányok, maszatos gyerekek,
A mezőn daloló paraszt daliák,
Ősritmusú, erős emberek:
Felszegik fejük a hívó hangra,
S lassan megindulnak a tanyák felé,
Gágogó libák jobbra és balra,
Szállnak, szaladnak a hívó hang elé.
Susog a nádas, felhős az alkonyat,
Az égalján villámlik a vihar,
Bizsergő izgalom rázza a lombokat,
S jön bömbölve az esti zivatar.
Vén kapás *
Vén kapás kapaszkodik a hegynek,
Csikorgó csontokkal a sorokat búvja,
Kemény a rög, fáradt a kar,
Kapáját csak jószándéka húzza.
A banda már a végén lebeg,
Fiatal izmok az acéllal pengnek,
Az elmúlt évek az öreg szívén
Bicskaheggyel incselegnek.
Minden szúrás egy tompa sóhaj,
Halk jajban egy csapás erő,
Könnyes szemében a lengő homály,
Felé hulló fekete szemfedő.
Fáj a teste kívül-belül,
Kivénült már, hetven éves,
Meggörbült, mint csorda kútnál
Az időrágta vénhedt gémes.

*
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Halál a nyomortanyán *
A falon kövér poloska tévelyeg,
Vámszedője a csöppnyi erőnek,
Vén ember morog a rongyokon,
Mert foga nőtt a háztetőnek.
Fonnyadt öklét a keblébe rejti,
Szemében gyilkos láng lobog,
Kint lihegve rág, tép a tél,
Foga közt a napsugár is csikorog.
A tűzhely szája éhesen tátong,
Fagyos szél ásítgat benne,
Zenéjén megborzong a lélek,
Mintha a nyomor sóhaja lenne.
Az egész odu dértől tündököl,
Pókfonálon egy kép függ sután,
A nyirkos falon óra csikorog,
Sántít, biceg az elmúltak után.
Az ágyon vén asszony párolog,
Csukott szemén remeg a héj,
Az idő mind jobban közeleg,
Valami furcsát a halálról beszél.
Kínos nyögések hullámzanak benne,
Mélyről forr, buggyan a való,
Az ember bősz, bambán nézi,
Hogy ülepszik mellén a takaró.
Az asszony lassan megadja magát,
Üveges szemmel utolsót hörögve,
A vén ember ökle görcsökbe rándul,
Míg bajszára ül hintázni könnye.
Nyolcvan évig mindig csak hátrált,
*
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Szorították urak, telek és gazdagok,
Lelkében villan, robban a kín,
S kiüti a jégvirágos ablakot.
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LECONTE DE LISLE
Mária születése *
Midőn e mennybeli Rózsát az arany-ág
Kibontá, hogy közénk bocsássa balzsamát,
Az égen átsuhant egy éltető lehellet
És Sáron kertjein tüzes rózsák teremtek!
Gádesz ligetjeit hűs szellő járta át
És égbe lengtek a fiatal pálmafák!
Libánon cédrusa azt hitte, hogy a föld
Legelső hajnalán ilyen fény tündökölt
S mint Éden sugarát köszönté a napot!
Az Éden illata, mely hajdan áradott,
Mint boldog biztatás, mint drágalátos emlék,
Megenyhité szegény száműzöttek keservét
S ma égi dallamok, gyönyörű zengzetek
Dalolják, Mária, boldog és szent neved!
A régi gyászt, a kínt, világ! ma elfeledd!
Dobogjatok vígan egek és tengerek!
A Szűz megszületett Istennek kebelén!
Sugárzó mennyeken kiröppen, mint a fény,
Galamb, ki hozza majd a vízözön fölött
Mint olajágat a békét és örömöt!
Kinyílt a Rózsa-tő, a Titkos Értelem!
A hajnal Csillaga villog a tengeren!
Zengjétek, nemzetek, áldjátok jámborul
Azt, kire majd az úr árnyéka ráborul
És szűzi szent ölén Azzal lesz viselős,
Ki minden századot s időket megelőz!
Francia népi ének *
Lejött a mennynek Angyala,
Hogy fölriassza Máriát:
,,Menned kell innen, Szűz-Anya,
Heródes vassal jön terád.”
*
*
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Bement a házba Mária,
Fehér ruhába öltözött
S karjába fölvevé e szép
Fehér ruhában Kisdedét.
Mária a mezőre ért
S a béresekhez így beszélt:
,,Csak szántsatok, jó emberek,
Csak vessetek, én elmegyek.”
Alighogy ottan elhaladt,
Csörögnek már a nagy hadak,
Heródes és a rút zsidók,
Keresve Jézus Krisztusunk.
Mindjárt a bérest kérdezik:
,,Láttál-e egy asszony-népet itt?
– Láttam bizony, épp itt haladt,
Alig múlt el egy pillanat.”
Mária zöld berekbe tért
S a fecske-néphez így beszélt:
,,Csivogj te szép fecske vígan,
Vidítsad meg kicsiny fiam.”
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PAUL VERLAINE
Szeretni akarom ... *
Szeretni akarom anyám, a szent Szüzet,
Csak ő a szeretet, a drága Szűz-Anya,
Mert minden szent parancs betelik általa
S aki őt szereti, az mindenkit szeret.
Kik engem bántanak, mind érte szeretem,
Betölti szívemet türelme jámborul,
Szerelme buzdít és irgalma rám borul,
S ahogyan kérem őt, úgy ád mindent nekem.
Nagy bűneim között bódultan s oly vakon
Midőn eltévedék, világa vezetett,
Imára kulcsolá tétova kezemet
És szépen oktatott, hogy mit kell mondanom.
Szívem az ő szelíd szavára vezekel,
Megtudtam tőle én az Őt Seb hogy' sajog,
Keresztet és szöget szeretni szoktatott
S ahogyan kérem, úgy övez kegyelme fel.
Szeretni akarom, csak rája gondolok,
Bölcsesség Széke ő, bocsánat kútfeje,
Franciák anyja és az Ég ígérete,
Kiben remél a nép boldogabb korszakot.
Egyetlen szerelem, Szeplőtlen Szűz-Anya,
Világgá villogod nagyfényű hitedet,
S lehet-e jó, amit végbe nem vihetek
Szeretve tégedet, Mennyország Ajtaja?

*

Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 5. számában.

106

JEAN PASSERAT
A haldokló Passerat könyörgése a Boldogságos Szűzhöz,
Jézus Krisztus Anyjához *
Köszöntlek Szűz-Anya, akitől született
A mindent alkotó, Megváltó Szeretet,
S szépen könyörgök én: gyógyítsad meg beteg
Testem, vagy börtönén ne hagyd itt lelkemet,
Vedd innen vissza, mert úgy vágyja már a mennyet!
De mindenképp Fiad akarata legyen meg.

*
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JEAN BERTAUT
Szűz Maria éneke *
Ő az, kinek hite örök időkön ég,
Mindennél lángolóbb az ő dicső hite,
Üdvünkért hitte az Angyal üdvözletét
S fülén át megfogant a Megváltó Ige.
Nagy-fényű Csillag ő, sohase csillan el,
Tündöklő tükörén mennyország ragyog át,
Szentségnek háza ő, áldott és tiszta hely,
Hol Isten épített magának palotát.
Királyi csarnok ő, akit az Ég emelt,
Ékesebb, mint a menny, melyet magára ölt,
Napkeleten kikelt paradicsomi kert,
Kiben vidul az Ég s reménykedik a föld.
Illatos mirrha ő, virággal gazdag ág,
Nagy lelki öröm és örökös vigalom,
Mint titkos drága kert, lehelli illatát,
Mezei rózsa ő és völgyi liliom.
Ez minden évadon örökkön zöldellő,
Ez Jessze vesszeje, szentséges zsenge tő,
Gyümölcsöt egyre hajt, virága egyre nő
S méhében Kisdedét viselte szűzen ő.
Hajnalba öltözött kiváló drága Szűz,
Akinek égi fény borítja homlokát,
Hajósok Csillaga, vigyázó lámpa-tűz,
Aki az éjen és veszélyen villog át,
Tengerek Csillaga, egyetlen-egy remény,
Viharban, zátonyon kormányunk megragadd,
Révedbe igazíts a kínok tengerén
S a boldog partokon mutassad meg Fiad.
*
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ANTOINE DE SAIX
Vers *
Miként a zsendülő virágra hull a harmat
S letelvén az idő, gyümölcse megterem;
Mint kép a csillogó tükörben megjelen,
Mint eső kedvesen megöntözi a gyapjat,
Mint hang a házba jut, bár csukva minden ablak,
S miként megvillan a szívben egy érzelem,
Mint napfény átragyog töretlen üvegen:
Úgy jött el Jézusunk, hogy emberré legyen
S a drága Szűz-Anyát nem érte sérelem,
Örökkön szűz maradt, úgy szült emberi sarjat.

*
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ANGELUS SILESIUS
A halhatatlan lélek *
Én örök mécs vagyok, amely ég el nem égve:
Isten az olaja és lelkem az edénye.
Isten hadi parancsa *
A Mennyek ostromán
Ki úgy vitézkedik,
csak az nyer diadalmat,
mint rendeli a Hadnagy.
Horváth Béla fordítása

*
*
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WIERZYNSKI KÁZMÉR
Te, aki hontalan vagy ...*
Te, aki hontalan vagy, drága társam,
Rideg tanyámon várlak, ide térj be,
Együtt sírunk a sívó pusztaságban,
Mint akinek nincs háza, menedéke.
Aki a távoli egekbe látott,
Ahol a tűzi vész ragyog fehéren,
Ki látta azt a fölgyújtott világot,
Jöjjön velem a véghetetlen éjben.
Aki azt álmodá, hogy a kibontott
Sírokból tépik a kutyák a csontot
S hurcolják, hol a nyírfa jajveszékel,
Az mindent mondjon el nekem ez éjjel.
Az őszi ködből, a tarlón keresztül
A bokrok ág-bogán suhog a tünde
Sóhaj, tekergő indákon kirezdül
S vérünkbe ömlik, átszakad szívünkbe.
Mert nincsen mód megválasztani földünk,
Rendelt rögünkért szívünk hazafáj.
Csak egy a házunk, bárhová verődünk
S nekünk egész világunk az a táj.
Strófa Prométeuszról *
Azt kérdezed, ki ez? Nem látod? Megvasalt rab,
Kit meggyötört gazul az emberi gonoszság
És bosszús istenek a sziklán veszni hagytak,
De rendületlenül állotta ki a sorsát.
Nem pártot tőled et, nagyfényű szent szabadság
S kebléből bár szívét naponta kiszakajtsák,
*
*
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A századokba néz, megőrzi ő a lángot.
S ti gyáva keselyűk, átok tirátok, átok.
Nincsen menedékünk *
Nincsen menedékünk se földön, se égen,
Nem jut nekünk enyhely, ahol megbúhatnánk,
Kegyetlen viharok vernek a sötétben,
Hideg szél söpör el s gaz világ tapod ránk.
De ha e vetésből sarjad az utókor
S távoli sírunkon nem fog a futó por,
Rólunk, katonákról, emlékezzetek meg:
Mink a szabadságért voltunk száműzöttek.
1944 szeptember 1. *
Ha elesik Varsó, nem a város vész el,
Nem varsói polgár pusztul a pincében,
De minden koroknak igaza enyész el
S minden szabad nemzet sorsa lesz a szégyen.
Ébredj világ, mert a holló telhetetlen,
Sötét végzeteddel tündökölve küszködj!
Nem Varsó sikolt, a végső ütközetben
Első katonád szól és legelső üszköd.
Horváth Béla fordításai

*
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ALECSANDRU GREGORIAN
Az angyal játéka *
A tisztelendő Angyal
Tündöklő új ruhába öltözött.
Megszőtte villogó
újdon-új köntösét
S megrakta mennybeli arannyal.
Aztán megindult vándorútján
A csillagokból a világba jutván.
Versenyt futott a széllel és
Futott, amerre fut a vízesés.
Röpült, nem is tudom, hogy merre,
Mivel hogy pajkos volt nagyon.
Egy csillagot megúnt, másik csillagra szállt,
A tengerek fölött napközben röpködött,
De éjidön a hármasoltár
Egyik sarkában bóbiskolt már.
Gurult a bodros fellegek között,
Aztán a földön ballagott
S virágkehelyből ivott harmatot.
Selyem-pillájú kisded angyalok
Játékait e tisztelendő, pajkos
Angyalka így játszotta boldogan.
A kisded angyaloknak ilyen dolga van.
Hát egyszer csak egy este,
Midőn egy szelíd őz nyomát kereste
Az erdőnek eredvén,
A holdvilág némely nagy rengetegjén,
Csodák-csodája, két iszonyú állat
Toppant elébe. Medve volt az egyik, azt hiszem, farkas a másik.
Ketten őriztek szépen egy juh-nyájat.
És égi nyelven mondották a tisztelendő
Kis Angyalkának, hogy ilyes vadászatot
*
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A holdon tiltanak a mennybeli szabályzatok.
Mert itt az erdei vadak s a szentek paktuma teremtett
Békét és drága rendet.
Azonfölül nem illik az sem,
Hogy kisded Angyal őzikét ijesszen.
Selyem-pillájú kisded angyalok
Játékait e tisztelendő, pajkos
Angyalka így játszotta boldogan.
A kisded angyaloknak ilyen dolga van.
Máskor csütörtökön, vagy inkább szerda volt,
Egy szent öregtől szerzett glóriából
A földet átfogó gyűrűt kovácsolt.
Tegnap pedig a földről égbe szállván
Hintája volt egy csillogó szivárvány.
De mire barna este lett,
Megleltem ezt a tisztelendő kisdedet
S mivel hogy sántikált, ölembe vettem.
A fél cipője elveszett
És holdbeli hegyek csipkéin megsebezte lábát,
Tehát ápoltam, dédelgettem
És megtudva, hogy vigaszul mit óhajt,
Daloltam néki egy Angyalkának való dalt.
Az angyal betűvetése *
Betüvetést nem ért
Az én kis Angyalom,
Nem ír, nem olvas, mint a földi gyermek,
Mivel hogy fönn a mennybeli magasban
Az égi udvaron
Jézusnak trónusa körül
Az angyali karok csak csillagot betűznek
S a bolygók és a csillag-rendszerek
Sugárzó sóhajából
Az úrnak örök imát zengenek.
*
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Találkozunk az éjszaka mi ketten,
Meglátom őt a villogó egekben.
Leírom, amit tollba mond nekem,
Minden szavát én versekbe szedem
S megírom égi tintával a Végtelenség
Varázslatosan csengő drága versét.
Eként, mióta napvilágot
Ámulva látok,
Én egyességet vele úgy kötöttem,
Hogy mint ragyogó Angyal áll mögöttem
S az égbe vezető éveimből, hogy e véghetetlen
Világ sötétjén el ne tévelyedjem.
Ami meg engem illet, az a dolgom,
Hogy mind leírom, amit lát az égi bolton.
Horváth Béla fordításai
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ÚJ KÖLTŐ VERSE A HAZÁBÓL
A fiatal halott*
Az életem még egyre felfelé tart
De törik már a láthatatlan ív.
A föld feletti kósza kóborlásból
Valami az éjszakába hív.
A csillagok oly hűvösen ragyognak,
Mint mindenttudó örökszép szemek.
A csillagok a vég felé mutatnak,
Amely felé riadtan megyek.
Az arcomon már ott játszik a kétség,
Mint tó tükrén az árnyék és a fény
Es érzem, hogy az isteni sötétség
Halk batáron közeleg felém.
A füleim már hallják is a hangját,
Mely felver egy-egy néma csillagot
S az éjszakában tágranyílt szemekkel
Utazik egy fiatal halott.
Fiatalságuk *
Megreszket a föld a rohamtól.
A vetésekbe vihar gázol
S tövestől tépi a virágot
Az Isten legszebb csillagáról.
Ez a nyár lesz a legutolsó,
Melyen még ilyen hőség perzsel
S jön utána egy érlelőbb nyár
Soha nem látott tűzjelekkel.

* Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 6. számában. A költemények szerzője Magyarországon él. Versei „Ritmus és Homok” jeligével érkeztek szabad földre.
*
Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 6. számában. A költemények szerzője Magyarországon él. Versei „Ritmus és Homok” jeligével érkeztek szabad földre.
116

Fehér fényében ott cikázik
A Napba hullott hősök árnya
S tekintetük a véres évek
Minden emlékét megbocsájtja.
Csodálkozó sugár-szemükből
örök ragyogás ömlik végig
S fiatalságuk minden nyáron,
Minden vetésre visszafénylik.
A sziklák *
Egyedül lenni, mint a parti sziklák
Vagy mint az oszlop a romok között,
Honnan az élet és halál tusája
Vígabb, zajosabb jelenbe szökött.
Kő-Krisztusok és kő-emberek mellett
Én is kő lettem, én is kő vagyok.
Egyedül zengek, mint a Memnon szobrok,
Mikor a Nap már lefelé ragyog.
Panaszos hangon pattognak a sziklák.
Árnyékok szúja vágja be magát
S körülöttem a sötét szikla-ajkak
Zengik a lélek pusztuló dalát.
Fáradt hegyláncok gyűrődnek, vajúdnak.
Hernyó-testüknek fáj az éjszaka
S tátongó keblük sötét szakadékán
Áthangzik hozzám a sziklák szava.
Az élet vége *
Ezt a harcot is fel kell adni.
Ennek az életnek is vége.
*

*
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Szüksége van a szűkös Földnek
A szerető, termékeny test
Minden maroknyi porszemére.
Jó lesz villanni lent a porban,
Csillogó kövek kvarca lenni.
Hordozni melleden a földet,
Kavarogni az esti szélben
És mindent, mindent eltemetni.
Sárrá dagadni, mikor halkan
Eső veri a sírok árkát
És nem érezni, mikor fentről
Halálos, könnyű lebegéssel
Egy-egy maroknyi por tapad rád.
Egyre lejebb és lejebb esni
Mindazoktól, kik messze élnek
S agyadat, amely Istent gondolt,
Odaadni egy rajta nyíló
Fiatal fűszál friss tövének.
Fekete menet *
Az éj fekete pusztaságán
Vonul a szomorú sereg:
Az égen felhők s lent a földön
Felhőbe burkolt emberek.
Viszi az élet gyenge sodra.
Nem tudni merre és minek?
Csak hullanak az esőcseppek,
Csak morzsolódnak a szívek.
Az élet-ütem egyhangúan
Remeg a távozók felett.
Fekete felhők viharútján
Vonul a fekete menet.
*
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A csillagok borzongva nézik,
Az Isten lehunyja szemét
S úgy hallgatja az elmenőknek
világból távozó neszét.
Ritmus és homok *
Honnan jövök és hol fogok megállni,
Amikor minden kering és forog!
Ritmus indul a dolgok belsejéből
S titkos ütemre pereg a homok.
Hulló sugarak hírt hoznak az űrből,
Ahol együtt van szellem és anyag
S arcomra, mely az űr felé mosódik,
Gondolat és por egyformán tapad.
Kérdő szemekkel bámulok az égre,
Ahol nem látni múltat és jövőt
S valami roppant örök-jelen képe
Káprázik át a boltozat között.
Csak a Föld csal meg, ez a mélyen rengő
Vulkán, melyen annyi ember él.
Tele van véres, könnyes tüneménnyel
S önmagán túl is szenvedést ígér.
Szeretnék tiszta örömömben sírni,
Szétkacagni, hogy nem igaz e kép.
örök a világ, fiatal és fénylő
S minden vonása földöntúli szép.
Nincs benne sír és nincs benne megállás.
Ritmus minden, mely szüntelen dobog
S nem más az élet, mint egy perc, amelyben
Találkozik a ritmus és homok

*
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CSOKITS JÁNOS
Részlet a „Tizenkét Ének”-ből *
IV.
Szép a fenyőerdőben kóborolni,
vörhenyes földön, rozsdás sziklák, között,
a séta, hegynek fel, céltalanul,
a nedves mohába merülő lépés,
a köveken alvó gyíkok, a napfény,
a lebegő lepkék perce,
ez a hatalmas, tűlevelű csend,
amely akár a vizek alján
elterülő fény, mindig nyugalmas
lebegésű és nyomasztó mélyzöld ...
Ebben a puha nyugalomban,
a fájdalom, ez az édeskés érzés
körülvesz fátyolosan,
akár a vízbefolyó vér,
hozzámsimul és átfog,
ijesztő, selymes öleléssel
velem van – enyém – idegen – és
már alig fáj ...
Ilyenkor szép az emlékezés –
Bugyborékolnak a gondolatok és
nézd, nehezen válik le szájamról
a szó és mint a buborék, lassan
gördül, emelkedik a felszín
felé, hogy azután a végső,
végtelen egységbe vesszen ...
Megolvad minden az emlékezetben,
a tér, az idő, a tudatosság –
eszmévé lesz a tárgy, –
érzéssé lesz az eszme, –
vágyakká lesz az érzés
azután minden a belső
végtelenségbe vész –
Az érzések ólmos fátyolából
*
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szótlan egekbe hull a lélek,
az agysejtek csillagrendszerében
az öntudat fényporként eloszlik –
anyaggá lesz a semmi és
az örökös álmú ősködök közt
lassú ragyogással lebegni kezd a lét ...
Ez a végső és már-már mondhatatlan,
vágyakontúli égbolt
csak nehezen szépül szavakká
és ebben a végtelen űrben
hihetetlenül hosszú a semmi –
Ilyenkor, ha, mint az ősködökből
lassan csomósodó csillag,
az emberben egy-egy szó kigyúl:
csodálatos a hangszín ragyogása
a csendben, és az érzés,
ha az egymástól messze
születő sugárnyalábok
gyöngyöző fénye, halkan
egymáshoz ér ...
Nem áhítat ez –
a végső vágyakon túl már
meg se rezzen a lélek –
összefolyik a múlt a jelennel,
szín, íz, hang, illat egybevegyül –
ez már-már a másik oldal,
az átérzett egység csendje –
ez már a tervezett
egyesülés ...
Szép a tavaszi fenyőillat ...
V.
Néha márványban él az ember
és kihajol, hogy lássák –
néha színeket hajlít maga köré
és élete a vászon –
lásd, én tisztatüzű szavak fényében élek,
mint drágakövek közt
az egyszerű kristály ...
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Nehéz és halálba húz
a szó, az ige a kőnél is nehezebb,
akit egyszer elért a mondás:
önön halálát mondja az –
Én, aki most hozzád beszélek,
istentelenül szenvedek,
magambazártam egy szép világot,
az nagyobbranőtt és szétrepeszt –
Kiáltanék, hogy mentsenek meg,
de tudom, hogy semmi sem segít
Ezért, ha néha nő a hangom,
nem kérés kiált: csak fájdalom,
nem panasz sír: ének ordít –
nekem már nem kell szeretet.
Minden szépségnél szebb a semmi,
a nemismert egész pillanat,
én hiszek az örök nyugalomban,
én hiszem, hogy van halál –
Anyagnak álom, testnek nyugalom kell,
fény után édes a hosszú homály,
ha nem lenne halál,
nem volna szép az élet –
a léleknek pihenés a csend.
Én hiszek a csendben –
a hang is a hallgatást mondja el, –
hangtalan homályban fogamzik a szó,
fénytelen csendből nő a beszéd,
csendesen szólnak a legszebb szavak ...
ölelj hát halálos gyönyörűség,
a nehezülő vérben legyél
szomorú láz –
és te, lázadó emlék,
sohanemgyógyuló perc, tágulj!
növekedj bennem illat!
buggyanj kiáltás!
szájam legyél kürt,
fuvola, sebszáj –
és a belőled ömlő
szavakat ölelve formáld
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szebbre – Hiszen lásd,
gyorsan alvad a szó,
sűrűsödik a látvány,
tehetetlen
szédül a szív és
már sorvad, merevül
bennem az álom –
Elsorvaszt engem a szépség,
lásd, elnyom az ének –
de a törvényen túl,
erős az Isten
csendje ...
Nem szégyen az érzés,
ha fáj a szépség –
nem szégyen a szó,
ha tiszta az ének –
nem szégyen a csend,
ha szólt az ember ...
VI.
Sorvasztó volt az ősz –
engem halálos tűz emésztett,
lelkemet egy izzó lehellet
a szavak elfutó örvényébe dobta,
lázas látványok sodortak és
önmagamon túl,
messze a múló évszakok közt
az éjféli ég álmába estem ...
Selymes derengés volt a minden,
hűvösen habzó látomás –
a delejesálmú tiszta térben
áttetsző, halvány gömbök úsztak –
opálos, tejszerű ködökben
lüktető fénnyé szilárdult a szó
és a bugyborékoló időben
szívem bolygóvá nemesült –
vibráló fénye szertefoszlott
és megsűrűsödve visszatért,
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annak, akinek minden mindegy:
a lebegő csillag is virág –
vállamra ültek a vizivirágok,
kezemre szálltak a szelíd szavak,
szemembe néhol egy-egy szomorkás,
szótlan angyalarc akadt –
Halálthozó az ilyen tekintet,
zsibbasztó, mákonyos varázs:
a szépség fájdalma érthetetlen,
halálos bánatot okoz –
szívem fáradtan lecsukódott –
valami végleg teljesült ...
Elmúlt az ősz –
most fagyos szélben vacognak a fák,
mögöttük mindig szürke
és mindig nyomasztó
márványtajtékot hány az ég –
azontúl kristályos csend ragyog:
tündöklő kékség, – azontúl semmi –
Ez már a tél –
különös, hogy most semmi se fáj ...
Mikor a test, már szenvedni fáradt,
a lélek azonnal áldozatra kész:
álmaim árán így maradtam
emberségemben egyszerű,
szerelmem árán így szereztem
törvényes csendhez jó jogot,
szavaim árán így leszek majd
szótlanságomban emberi –
mert hallgatagok a holtak
és süketségükben
az istent sem hallják: –
bennük a csend a szépség,
náluk a semmi a minden –
A halottaknak nincsen feltámadás ...
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REMÉNYI JÓZSEF
Készül a szemfedő *
Kortárs
E kor házából ki nem léphetek
és kertjéből sem, bármily lombtalan.
Maró dühe s megmart ajka enyém
és testvérem mind, aki hontalan.
Csörömpölők közt néha zajongok,
engem is hevít az igaz láza.
És van eset, hogy mámorba visz még
a szavak balga, bús rianása.
Szemetet sodor szemembe a csúf
s az egykedvű a küszöbömön áll.
A jóllakottak s éhesek között
bomló szavakkal a gond rám talál.
Ám úgy is van, hogy értelmem gyakran
csillagvággyal a szívemet nézi.
S zárt világban a csont, bőr, vér, ideg
társtalanul a szépet idézi.
Kinevette a rózsát *
Kinevette a rózsát,
kikacagta a felhőt.
Megölelte a tócsát,
kicsinyelte a szellőt.
Így élte le napjait,
így tépte szét lapjait
a mulandó könyvének.
Nem tudta mi az ének.

*
*
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Köröttem magas, vak házak ... *
Kóbor szavak, gyermek igék
át-átremegtek rajtam. Köröttem
magas, vak házak, —
félve álltam a kapualjban.
Mint hajdan, mikor kisértet
tört rám, az ártatlanra.
A setétségben reám lelt
és sebet ejtett ajakamra.
Akkor setétben koldusa
voltam a ragyogásnak.
Árvább, mint később a sóhaj,
búcsút intve a boldogságnak.
„Tanuld meg a magányt, tanuld
meg a magányt, te gyermek.”
A kapualjban úgy álltam,
mint aki nem hisz a reggelnek.
Eső hullt, vihar döngette
a házak ablakait.
Féltem, mint mikor kísértet
gyűjtötte jövőm halottait.
S ím férfikorban babonás
könnyek gyűltek szemembe
„Rég megtanultad a magányt”,
súgtam az űrbe, időtlenbe.
Készül a szemfedő *
Kiöregedtél, kinyüttél az élet
szép ruhájából, fáradt lett, riadt
tekintetedben az ünnep emléke,
kórok élesztik sóhajaidat.
*
*
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Túlnan? Hol is? A tegnap sorompóján
túl látod magad ifjan kacsintva
kedvesedre, ki friss szivedre hullott
és vele szálltál hajnalaidba.
A káprázatok áttetsző fényükkel,
álmot a fénybe belevillantók,
elhagytak, el a szentjánosbogarak,
parti füzesek, fürjek, pillangók.
Kiöregedtél, kinyüttél az élet szép
ruhájából Kopott kelméje.
Már szőheti a tűzhely közelében
szemfedőd a sors éji cselédje.
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KANNÁS ALAJOS
Esős délután *
Az eső cirpel, mint a tücskök
s vékonyka hangon énekel
a szundikáló sárga bükköt
csiklandozással kelti fel.
A kéményekből szürke füstöt
cibál elő a fürge szél,
a kertek alján hűs, ezüst köd
szállong és elhullott levél.
Ez már az ősz, mondom ki halkan
s a szóhoz rögtön sár tapad,
sétálgatok az őszi parkban
a sárgult őszi fák alatt.
Ez már az ősz, ismétlem újra
kevert eső — s szél-cincogás —
sétálok lassan, megfakulva
s nem jut eszembe semmi más.

Az elhagyott *
Az estre vár, a kéklő csillagokra,
a sarlós holdra túl a fák felett,
hogy megnyúlt árnyak s változó egek
hullámzó ismétlődésébe fonva
kibontsa újra foszladó reményét.
Mert esti csendben, gyöngyházszín ködök,
szelíd hársfák és emlékek között
elillan kétely, bánat és szegénység.

*
*
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A mult a mával lágyan összeolvad
kristály patakként csordogál a holnap
s az elhagyottnak új tavaszt ígér.
A fű között bogárkák fénye táncol,
nincsen magány, korlát, kegyetlen távol
s ki régen elment, este visszatér.
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ARGENTIN KÖLTŐK
FRANCISCO LUIS BERNÁRDEZ
Az akol *
Köztük kívánt fiat szülni
Szeretetre, örömükre —
S az emberek vakok voltak.
Nem engedték küszöbükre.
Bekopogott minden ajtón,
De az ajtó ki nem tárult,
Minden szíven kopogtatott,
De a szív is mind bezárult —
Uram, az igazság hol van?
Sokkalta jobb az akolban.
Kopogott a kocsmaajtón,
Félve, nehogy összeessen,
De ott nem volt annyi hely se,
Hol egy isten megszülessen.
Véges végig Betlehemben
Sehol ágyat nem vetettek
Megszületni itt a földön
Az isteni szeretetnek.
Uram, az igazság hol van?
Sokkalta jobb az akolban.
De az ökrök s a szamár is
Felismerték drága hangját,
Az akolba befogadták,
Melengették, vigasztalták,
És közöttük szeretetben,
Áhítatban, tiszta hitben,
Hogy az embert megválthassa,
Megszülethetett az Isten —

*
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Uram, az igazság ehol van:
Sokkalta jobb az akolban.
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ALFONSINA STORNI
A halál előtt *
Viráglepel, harmat hálója, füvek
Szelíd keze s te, dajkám, drága szívem,
Készítsd a földben ágyam és reája
Szagos mohából tiszta takarómat.
Fektess aludni dajkám, édesem.
A párna mellé állíts gyönge lámpát
S egy csillagot. Lehet akármelyik.
Ha túlvilágos, egy kicsit csavard le.
És hagyj magamra. Bimbók hervadását
Fogod majd hallani. Egy égi szárny borul rád
És egy madár trillákat énekel majd,
Hogy elfelejts.
Igaz, még arra kérlek:
Ha ő megint felhívna távbeszélőn,
Azt mondd neki... hogy elmentem hazulról.

*
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FRANCISCO LUIS BERNÁRDEZ
Bölcsődal *
Kis fiam, édes.
Már jön az álom,
Csillagok útján,
Tarka batáron.
Kristály csikója
Vágtat ott,
A csengőjét is
Hallhatod.
Szunnyadó földeken
Illan az éjben —
Ott jön a sarkon
A sárga fövényen.
Papírhintó
Csikordul,
Az utcádon
Befordul.
Kis fiam, édes.
Jön, jön az álom,
Házad előtt áll
Egy kósza sugáron.
Selyem ujja
Megcirógat
S elsimítja
Takaródat.
Már hallani hírnökét,
A tücsköt is. Éppen
Most nyit neki ajtót,
Hogy rajta belépjen —
*
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S a vándor álom
Csipkelába
Belebben, édes,
A szobádba.
Mezey Sándor fordításai
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CSOKITS JÁNOS
Szó a szóról
Ének a Cyclotronban *
Királyok kincse,
kígyómérgek láza,
viperák verme,
halott lelkek háza,
feketedő holtak,
aranyszárnyú jászlak,
sziromtalan holdak,
virágtalan vásznak...
Haszontalan szóban
nincsen igazság,
embertelen vágyban
nincsen magasság —
férfikiáltást
nem tükröz a szépség,
leányszemekben
kegyetlen a kékség —
A kiáltozások
sohasem sietnek,
a magányos álmok
a halálba vesznek —
a szavak értéke
megfullad a vágyban,
a vágyak halála
szól a szabadságban...
Embertelen ember,
kiálts, hogy: segítség!
testedet a férgek,
hogy hamar szeressék,
kiáltsd, hogy az ének,
kiáltsd, hogy az álom
*
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a remények vége
és nekem halálom
Crescendo *
Aki nemet mondott, az tudja meg:
szívébe látnak az örök szemek,
kezének intését értetlenül
nézik és ítélik kérdetlenül
és kérlelhetetlen lesz a törvény
és szívében őrjítő az örvény —
Szédülni fog, egyedül, tengerek,
árbócok, erdők, távol emberek,
félelmek, álmok, csillagok között,
és az eszében növekvő között,
rések, nyílások nyílnak: kételyek —
és ha mélyükbe nézve szédeleg
s az egymásrarakódó rétegek:
régi emlékek, árnyak, émelyek
között kóválygó aggyal émelyeg,
és az önön lelkében tévelyeg,
érezvén, hogy énjét az éjszaka,
hűvös, kettőshomályú évszaka
hasítja, vászonként repesztve szét
forró színektől feszülő eszét: —
akkor, talán lesz szó, hogy értse meg,
hogy nemet mondani nem érte meg,
talán, ha majd az eszméletért kezd
harcolni: rájön, hogy életért küzd,
mint akármelyik vízbefulladó —
És akkor, ha szívébe hull a szó,
hogy a konok, rossz varázst feloldja:
ez a szó az öröklét heroldja
lesz: — aranyló csend, megnyugvás, béke
és bizalom biztos szövedéke,
amely még itt, ez oldalon áldás,
belső egyensúly lehet: megváltás...
Ó, némaságból sarjadó ige:
*
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sziporkázó gyümölcs, gyémántfüge,
te titkos érintéstől gyulladó
hang, erjedő íz, dalláolvadó
tündérbeszéd — könyörülj, ó, rajtam:
lobbanj fel bennem, míg meg nem haltam,
érjél, édesedj, nőjj a homályban:
legtisztább szó! szüless meg e szájban!
Hosszú homály után hű számadás:
szó: legyél e szívben feltámadás!
Otthontalan szó *
Nyugtalanul és nyomorban,
így szólok hozzád Ilona:
nincsen igazság a borban,
nem lakat jól a szalonna,
nem segítenek a séták,
versemmel versenyt futhatok:
nem használnak a staféták,
magamból ki nem juthatok.
Vers ellen nem véd hatóság,
csak mesében hull a manna,
a költészet kemény kórság,
gyógyíthatatlan gyehenna.
Tükrözhetnek rám a rózsák,
röpdöshet százezer Tejút,
nem válthat meg a valóság,
a meséből nincsen kiút,
szerelmem se hoz szerencsét:
veszendő verset suttogok,
szerénységem szertelenség:
gőgömben görcsbe guggolok.
A magányom mérhetetlen,
*
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mosolyom gyakran marcona,
célom már elérhetetlen,
szavam halálos harsona —
Már csak te válthatsz meg innen,
Téged idézlek Ilona:
engedd egész nap azt hinnem,
lelkemnek is lesz otthona.
Hálám jeléül varázsló,
vörhenyes hajad úgy ragyog,
mint a sorvégen parázsló,
parázna rímelő ragok!
Röptében szólva... *
Gyakorta hűsülök gyolcs ezüst egekben,
barna hajammal eljátszik a fényár,
oly jól esik tiszta szavak közt lebegnem,
hogy nem is érzem, ha súrol a hínár —
Gőgös kiáltások emelkednek hozzám,
mint sárga űrhajók szállnak a szavak,
rikító szövetjük szertefoszladozván
elnyelik őket a füstölgő tavak.
Én a szabad egek úszója leszek még,
amikor ők, kik engem most lenéznek,
szárnyas uszonyomat szívesen leszednék:
rangom lesz, ahol rangtalan tenyésznek:
hangom lesz, ahol hangtalan enyésznek:
szó leszek, ahol már szavukat feledték.
Homo ludens *
Egy négylábú emlősállat,
mellső két lába jobbikával,
*
*
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egy vékonyka grafitszálat
ken papírra festett fával.
A lapon már szerteszórva,
tekergő szálak fekszenek,
azokat úgy kente sorra,
hogy egymás alá essenek
Az állat arcán boldog lények,
szemében távol tűz ragyog,
izgatott, — ez itt a lényeg —
magában mormol és makog.
Néha friss szálkát húz a lapra
és azt bámulja elégedetten,
néha az ujjait harapja,
vagy morog, mert elégedetlen…
Veszendő állat! Formát akar
adni az örök őselemnek:
konokul tartós jeleket kapar,
és elpusztul, mire megjelennek.
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VARGHA SÁNDOR
Kinyílt a kapu *
Eddig, ha felkeltem,
Ragyogott ablakom:
Napsugár mellettem,
Virág az asztalon.
De ősz lett hirtelen.
Szürkülnek a házak,
Köd száll le csendesen,
S a virágok fáznak.
A tél is felébredt,
Fúj a szél odalent;
Az idő megérett,
S valaki hazament.
Boldogság*
Szomszédunknál szól a zene.
Oly világos az ég alja,
Mintha minden öröm lenne.
A fáknak nincs száraz gallya;
A templomok énekelnek.
Mindegyik a békét vallja.
Csodás dalok útra kelnek,
Fénylenek a földi körön:
De hiszünk-e égi jelnek?
S még ha hiszünk is, az öröm
Fáj néha és öl a béke;
Kis fáimat összetöröm.
Téli napnak halk a vége.
Ezer csillag dicsér Téged!
Uram, adjál bölcseséget!

*
*
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Amszterdam*
E ködös városban
Csak szürke álom van,
Mosoly és értelem.
Halvány szinekre,
Sárga vizekre
Borul a végtelen.
Búcsú *
Ma este búcsúzik valaki
Fájnak a fehérlő fények,
A kertben a karcsú, hajnali Rózsák ég felé néznek,
Kérdezik, hol van a csillaga Ennek a szerelmes névnek —
És szelíd szavaid illata
Betölti január havát; Kérdezik, hogy miért hallgat a Szemed és hol
van a hazád —
Ma este csendes a tested. Alszik; tegnap még reád
Vártak és léptedre lestek
Az utcák — és most alig hallani Ajkadon: „Szép ez az este."
S én tudom, hogy mit kell vallani, Tudom, hogy búcsúzik valaki.
Csipke *
Mint kényes fekete Csipkének kerete, Terültek az ágak
A bársonyos égre, Elaludtak végre A nappali vádak.
E sűrű éjjelen
Alszik az értelem,
E sűrű éjjelen
A kristály kacag,
Az utca vértelen
S a halál szakad.
Mint kényes fekete
Csipkének kerete,
Szép hajad belevág
Szunnyadó párnámba...
*
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Húsvét *
Hideg a húsvét hajnala,
Köd és zöld titok.
Valahol mélyen
Esztelen öröm
Reped a tavaszba;
Tavasz és halál,
öröm és titok —
Zsoltáros reggelre
Ébredünk mihamar.
Portrait I. *
Fehér a babona, ige, de nem szűz,
Igéző játék halott homlokodon;
Szemed sötét foltja hallgat,vagy talán
Csak messze ég, messze, Verona piacán.
Suttogó hajadon nem épül ország,
Fehér a babona, igéző játék,
Ne nevess, körötted alszik a szél,
Életed távolság, elvont láz és erő.
Öt év multán
Portrait II. *
Öt év nem ártott, hallgat az idő
nem dalol arcodon, óvatosan csendben
szikráznak körötted a világ álmai,
gazdag vagy, gyémántnak
idő nem árthat, fiatal vagy, mégis
üvegház életed,
a nagy régi szobák
mint fehér virágok
ártatlanul s bután
holtodiglan ölelnek.

*
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ARTHUR RIMBAUD
Éhség *
Ha valamit ehetnék,
követ, földet szeretnék.
Levegőt ebédelek.
Sziklát, vasat és szenet.
Éheim a hangmezőt
legeljétek.
A hajnalkák mérgezők
s vidám étek.
Tört kavicsot egyetek,
öreg templomköveket,
özönvizek hordalékát.
völgyekben kelt kenyeret
Ordas ordít fák tövén,
tollas csirkelakoma,
szép pihéjét köpködvén,
sorvadok, mint a koma.
Saláták, gyümölcsök
szüret után epednek;
de a sövény pókjai
csak ibolyát ehetnek.
Aludjak hát! s buzogjak
Salamon oltárain.
Rozsdán fut a leveshab
S a Kedron árjain.
Doroszlai Sándor fordítása

*
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MODERN OLASZ KÖLTŐK
GIUSEPPE UNGARETTI
A tenger *
— M'illumino d'immenso ... —
Én megvilágítom magam a véghetetlen
világú végtelenben!
Oggi è domenica... *
Vasárnap van ma.
Holnap meg hétfő. S mind, amíg
világ lesz, mindig ugyanígy.

*
*
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SERGIO SOLMI
Könyörgés az élethez *
Hogy egyre jobban égess, hogy egyre jobban éljelek,
hogy szívemet naponta megsebezze
keményen villogó vasad,
hogy elvarázsolt éjszakáimon,
midőn hiába szólogatlak, kűzködjem és
a hajnali sugár hozzám betérjen,
mint egy halott barátnő,
ne hagyj nyugodni engem, életem
s add rám az üldözött szegények jegyeit,
a véghetetlen éjszakákat add nekem, a kínt és a keservet,
az olthatatlanul sóvárgó vágyat,
mely látomásokká verődik
és add a reszkető eret, a gyönge vért, mely
fölérez minden rezzenetre.
Hogy egyre jobban égess, hogy egyre jobban éljem
szigorú ölelésed,
tüzed eméssze minden ízemet
s hamvassza porrá minden eszmém
s tagadd meg tőlem minden édességed
a békét és vígalmat.

*
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SALVATORE QUASIMODO
Imhol, az eső megeredt ránk *
Imhol, az eső megeredt ránk,
szakad a néma levegőben.
Fecskék suhognak a kicsinyded
lombard tavak kihúnyt világú vizein.
Röpülnek mint a villogó sirályok.
A rét sövényén átsuhan a széna illata.
Egy év megint elégett,
egy jajszó nélkül, egyet sem kiáltva
magát megadta egy váratlanul jött napnak.
Majdnem egy madrigál *
A napraforgó már hanyatlik napnyugatnak,
aszu szemébe süt az évad, sűrűn
megáll a nyári levegő, lekókkad
a zörrenő levél s le a hajógyár füstje.
Már végbe megy a végső nagy mutatvány,
a lassan lengő terhes fellegek
s villám-tüzek játéka. Már megint
s mióta! kedvesem
a donga korhad a hajók bordáiban.
De még miénk e mái nap, miénk
e kedves napsugár, mely lassudan elillan.
Emlékeim már nincsenek. Emlékezni nem akarok.
Halálból jő az emlék
s véget nem ér az élet. Valahány nap,
mind a miénk. Majd egy napunk megáll örökké
s velem leszel te akkor,
midőn úgy látszik, minden elveszett.
Emitt, e csillogó csatorna mentén
magasba röppenünk, mint gyermekek a hintán.
A vízbe nézünk s látjuk ott az egyre mélyülő zöld
*
*
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tükörben a tavasznak ágait.
S egy ember némán közelit felénk,
de nem gyilok lesz majd annak kezében,
csak egy virágszál.
Horváth Béla fordításai
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ERDÉLYI JÓZSEF
Visszatérés *
Ember, hajdonfővel és mezítláb,
üres kézzel, hogy szinte meztelen,
gondolatban ma keresztútra állok,
a mindenséget úgy engesztelem.
Kitárt karral kiejtek minden gőgöt
nyílt szívemből és önként, szabadon,
magamból az irigy, önös, közetlen,
embertelen egyént kitagadom.
Leborulok a négy égtáj iránt,
ismerős arc és idegen előtt,
s megcsókolom por és sár testedet,
népek hazája, közös anyja, föld.
Egy vagy te és egy tengelyen forogsz,
kerengsz a fénylő, ízzó nap körül;
szíved minden nép minden gyermekének,
minden embernek egyenlőn örül.
Egy vagyok én két és félmilliárd
gyermekedből, ki nem oszt, nem szoroz,
társai nélkül senki, semmi, nem szám,
fületlen gomb, hasztalan, hiú, rossz.
Megtagadom magamban azt az embert,
ki különbséget tett nép s nép között,
ki olykoron, bár szóval, betűvel csak,
bárkit is sértett, csúfolt, üldözött.
Megtérek az ösvényre, mit tapostam,
az útra, ifjan mit törtem vala;
minden népé, az egy emberiségé l
egyen az én ajkam minden dala.
* Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 2. számában.
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Megtérek az ösvényre és az útra,
mit törtem ifjan, árván, hősileg;
hiú legyen lábam minden nyoma,
mely maradi szemeknek hízeleg.
A haladó eszmének és hazámnak,
a magyarnak hűséggel tartozom;
az ő éneklő madara vagyok,
e ráköszöntött világtavaszon.
Új, népi költők, társaim e korban,
fogadjátok a megtérő dalát,
mint szívéből szakajtott hóvirágot,
szívéből tépett késő ibolyát.
Aranyasszony *
Vágytam mindig festő lenni,
de vágyamból nem lett semmi;
költő lettem. Úgy, mellesleg,
rajzolok vagy éppen festek.
Őszi este a tanyában,
lámpafénynél, a konyhában,
ezt a képet, ahogy tudtam,
úgy festettem, úgy alkottam ...
Fon anyám e vízfestményen,
mintha csak egy költeményben;
ezüst haja, arany arca, —
lámpavilág ragyog rajta.
Asszony — rokka, ősz haj — kender, –
oly hasonló mű és ember:
élő rokka ő e képen,
ahogy ül a karos székben.

*
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A véletlen úgy akarja:
az is arany, a szék karja;
háttérben a kis stelázsi, —
azt sem lehet elvitázni.
Arany az is, kék edények
örülnek rajt egy kis fénynek;
sötét ruha, sötét árnyék, —
ragyogó és borongó kép.
Aranyból van a guzsalya,
színaranyból az orsója,
s a krumpli az orsó alján. —
Aranyasszony az én anyám.
Négyéves volt, de máris font.
Szívében az aranyasszonyt
ő már akkor úgy érezte,
hogy a fonást el is kezdte.
Görbevas volt a rokkája ...
Szomszéd bácsi megsajnálja,
s hogy örüljön a kis Erzsók,
csinál neki rokkát, orsót...
Múlt e képen hetvenéves,
s fon anyám még, fon az édes,
nagyanyja már öt nagylánynak,
dédanyja kis unokámnak ...
Őszi este a tanyában,
lámpafénynél a konyhában,
ezt a képet, ahogy tudtam, j
ó anyámról, úgy alkottam.
Én festettem ezt a képet,
s ha alkottam némi szépet:
nem festékkel, nem ecsettel,
hanem szívvel, szeretettel...
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ENRIQUE BANCHS
Majd később *
Az én szerelmem annyi, mint a semmi.
Nem érted. Észre sem veszed, akár a semmit.
Kísér, követ, körülvesz — és te mondod:
A szél suhog. — Pedig a sóhajom volt.
S ezüstös, csendes, őszi éjszakákon
Neved susogja néha. És te mondod:
Hulló levél zörög. — Levél?Nem érted.
Hiszen szívem véres verése volt!
De egyszer majd, az évek romja mellől
Sóhajnyi zaj riaszt fel és lehellet
Hangján felel reá egy húr a lelked
Sötét ölű, bezárult zongoráján.
A messze múltba visszahallgatózol
S neved hallod susogni. És te mondod:
E hang az ifjúságom óta kísér. —
Az én szerelmem annyi, mint a semmi.
Mezey Sándor fordítása

*
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HENRI MICHAUX
„Egy távoli országból írom ezt neked” *
I.
Nem süt miránk a nap, így szól a lány az ifjúhoz, csak havonta egyszer
és akkor is csak egy kicsit. Dörzsölgetjük szemünket már napokkal azelőtt. De hasztalan. Zordon időket élünk. A nap nem jön, csak maga idejében. És dolgunk akkor annyi van, amíg a nap világa fenn ragyog. Egymásra nézni sincs időnk.
II.
Midőn a mezőben megyünk, így szól megint a lány az ifjúhoz, megesik, hogy nagymértékű tömegek kerülnek utunkba. Hegységek ezek és
nekünk előbb vagy utóbb térdre kell hullanunk. Nincs semmi módunk
ellenállani, nem léphetünk előre, bárhogy is erőlködünk. Nem azért mondom ezt, hogy sebet üssek. Tudnék én mondani sok egyebet, ha valóban
sebezni lenne kedvem.
III.
A hajnal szürke itten, szól a lány megint. De nem mindig volt ez így.
Nem tudjuk, vádolnunk kit is kellene.
Béget a nyáj az éjszakában, béget hosszan és elhalón. Szánjuk nagyon,
de mit segíthetünk?
Az eukaliptusz illata leng körülöttünk, jótékonyan és kedvesen, de mindent mégse gyógyíthat meg; vagy talán azt hiszed, valóban meggyógyíthat mindent?
IV.
Még egyet mondok, vagyis inkább kérdezek.
Folyik a víz a te országodban is? (nem emlékezem, hogy erről szólottál
volna valaha) és megvacogtatni tud-e?
Szeretem ezt? Én nem tudom. Magányát erezi legbelül az ember, amidőn hideg van. Egészen más ez a melegben. Tehát? Mit mondjak? Mit
mondhattok ti, szólj nekem, mit mondhattok, ha nyíltan beszéltek róla
szívetekben?

*
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V.
Világ végéről írok én neked. Szükséges tudnod ezt. A fák gyakorta
megremegnek. Halomba rakják a hulló levelet. Látszik még bennök az
erezet.
De mire jó? Már nincs a fával semmi kötelékük és eltűnünk mi szégyenünkben. A földön szél nélkül az élet valóban nem lehet meg? Szükséges,
hogy minden remegjen, egyre csak remegjen?
A föld alatt is morog mozgolódás, a házban is mint harag, mely lecsap
rád, vagy mint szigorú lény aki vallomást akar belőled kitépni.
Nem látszik semmi sem. Nincs semmi sem, mégis remeg. Miért?
VI.
Úgy élünk itt, hogy torkunk elszorul. Tudod-e, hogy, noha igen fiatal
vagyok, valamikor ennél is fiatalabb voltam, miként társnőim is mindahányan. Mi az értelme ennek? Kétségtelen, hogy ebben a dologban van valami szörnyűséges.
És akkortájt, midőn, miként már mondottam neked, még ifjabbak
valánk, rettegtünk szakadatlanul. Hasznot hajtottak kábulatunkból. Ezt
mondották nekünk:
„Íme, most eltemetnek titeket. Megjött az ideje.„ Mi ezt gondoltuk akkor: „Valóban, ma este könnyen föld alá temethetnek minket, mivelhogy
megjött az ideje.”
És nem is iparkodtunk megfutamodni: elfúlva, futásunk végezetjén,
gödrünkig jutottunk és nem volt már több idő, hogy szóljunk csak egy
szót is vagy lihegjünk.
Oh, mondd nekem meg, mi a titka e dolognak?
VII.
Szakadatlanul, szól megint a lány, oroszlánok járnak itt és kényelmesen
sétálgatnak falunkban. Hogy ne vegyék észre őket. ügyet se vetnek ránk.
De ha egy hajadon lány megfut előlük, nem szánják meg sikoltozását. De
sőt! fölfalják őt azonnal. De miért sétálgatnak a faluban szakadatlanul?
Nincs itt semmi keresni valójuk, hiszen épp oly jelesen bőghetnének másutt is, vagy talán nem így van?
VIII.
Réges régtől, szól a lány az ifjúhoz, harcolunk a tengerrel.
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Olykor kedves és a színe kék; azt hihetnők, hogy megelégedett. De
nem tart sokáig ez. Kiderül iszapja illatából, a rothadás szagából (hacsak
nem keservének szaga ez).
Most meg kellene magyaráznom a hullámok ügyét. Tébolyítóan bonyolult dolog, és a tenger... Kérlek, higyj nekem. Én akarnálak becsapni
téged? Nem egyéb a tenger, mint egy szó. Nem egyéb, mint egy félelem.
Esküszöm neked, hogy él: látják szakadatlanul.
Kik? Dehát mi! mi látjuk! Nagy messziről jön, hogy megrémítsen
minket.
Ha ide megérkezel, magad is láthatod majd és elámulsz te akkor.
Hej! kiáltasz, mert ő elcsodálkozik.
És mind a ketten rátekintünk. Bizonyos vagyok benne, hogy nem fogok félni többé.
Mondd nekem, sohasem érem ezt meg?
Horváth Béla fordítása
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GIUSEPPE UNGARETTI
A kegyesség *
Sebesült ember vagyok én.
Elmenni vágyom innen,
Kegyesség, menni vágyom
S megérkezni oda, ahol
Az ember végre egyedül van önmagával
Nincs egyebem, mint büszkeségem és a jóság.
És száműzött vagyok az emberek között.
De szenvedek érettük véghetetlenül.
Talán nem lennék méltó visszatérni enmagamba?
A csöndet én nevekkel benépesítém.
Azért szaggattam meg szívem és elmém,
Hogy a szavaknak rabságába essem?
Én látományokon uralkodom.
Oh, aszú levelek,
Kavargó lélek, erre-arra.
De nem! én megvetem a szelet és szavát.
Mely nyöszörög, mint a balga barom.
Isten, akik hozzád könyörgenek,
Nem sejtenek meg téged, csak neved?
Az életből kiűztél engem.
Kiűzöl engem a halálból is?

*
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Az ember tán nem méltó arra sem, hogy reméljen.
Kiszáradt a megbánás kútja is?
Mire való a bűn
Ha nem vezet a tisztaságba.
Testem alig emlékezik rá,
Hogy valaha erős volt.
Bolond és megviselt a lélek.
Tekintsed gyöngeségünket, Uram-Isten.
Bizonyosságot áhítunk.
Te már nem is nevetsz mirajtunk?
De szánj meg minket, szigorúság.
Nem vesztegelhetek tovább a szeretet
Nélkül való vágyakba befalazva.
Mutassad meg nekünk az igazság-tevésnek egy jelét.
Melyik a te törvényed?
Verj villámot szegény indulataimba,
Félelmeimből ments ki engem.
Már nem tudok tovább hang nélkül kiáltani.
Szomorú test,
Amelyben nyüzsgött az öröm valaha,
Fáradtan ébredő, tágra nyílt szem,
Te látod, végképpen megérett lélek.
Hogy mi leszek,a földbe visszabukva?
Az élőkben a holtak országútja
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Leszünk mi, árnyak áradása.
Ők a mag, amely az álomban kipattan.
Ők a távolság, amely nekünk marad.
És ők az árny, mely súlyt ad a neveknek.
Csak egy halomnyi árny reménye
És semmi más a sorsunk?
S nem lennél más, mint álom, Istenem?
Mi, vakmerők, legalább azt akarjuk,
Hogy egy álomra hasonlítanál.
Világra jött a legvilágosabb őrület.
Sajog mibennünk egy titokzatos seb.
A fény, amely belénk ver
Már egyre gyöngébben sugárzik.
Nem vakulsz meg többé, ha nem ölsz?
Add nekem ezt a végső örömet.
Az ember, egyhangú világ-mindenség,
Reméli, hogy javait sokasítja,
De nyugtalan keze
Csak véges dolgokat bocsát ki.
Pókhálójába és
Az űrbe megfogózva,
Nem bűvöli és nem ijeszti semmi,
Csak önnön kiáltása.
A sírokat kinyitva rendezi romlását.
És ha rád gondol, Örökkönvaló,
A káromláson kívül nincsen egyebe.
Horváth Béla fordítása
158

MÁRAI SÁNDOR:
Halotti beszéd *
Látjátok, feleim, szem'tekkel, mik vagyunk
Por és hamu vagyunk.
Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek,
össze tudod még rakni a Margit-szigetet? ...
Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat,
A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat
Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak
Elporlanak,elszáradnak a szájpadlat alatt.
A „pillangó", a „gyöngy", a „szív” — már nem az, ami volt,
Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt
És megértették, ahogy a dajkaéneket
A szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg.
Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké
A gyereknek Toldi-t olvasod és azt feleli: oké
A pap már spanyolul morogja koporsónk felett:
„A halál gyötrelmei körülvettek engemet”...
Az ohiói bányában megbicsaklik kezed
A csákány koppan és lehull nevedről az ékezet
A tyrrheni tenger zúgni kezd s hallod Babits szavát
Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát
Még szólnak és üzennek ők, mély szellemhangokon
A tested is emlékezik, mint távoli rokon
Még felkiáltasz: „Az nem lehet, hogy oly szent akarat...”
De már tudod: igen, lehet... És fejted a vasat
Thüringiában. Posta nincs. Nem mernek írni már.
Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár
A Konzul gummit rág, zabos, törli pápaszemét
Látnivaló, untatja a sok okmány és pecsét —
Havi ezret kap és kocsit. A Mistress s a baby
Fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Ady?
Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene?
Arany szava?... Rippl szine? Bartók vad szelleme?
„Az nem lehet, hogy annyi szív...” Maradj nyugodt. Lehet.
Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket.
*
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Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál.
Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál
Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved
A mexikói fejfán, hogy ne is keressenek
Még azt hiszed élsz? ... Valahol? ... És ha máshol nem is,
Testvéreid szívében élsz?... Nem, rossz álom ez is.
Még hallod a hörgő panaszt: „Testvért testvér elad .. .*
Egy hang aléltan közbeszól: „Ne szóljon ajakad ...”
Egy másik nyög: „Nehogy, ki távol sír e nemzeten...”
Még egy hörög: „Megútálni is kénytelen legyen.”
Hát így. Keep smiling. És ne kérdjed senkitől, miért?
Vagy: „Rosszabb voltam, mint ezek?”... Magyar voltál, ezért.
És észt voltál, litván, román ... Most hallgass és fizess.
Elmúltak az asztékok is. Majd csak lesz, ami lesz.
Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lótejet
A rádióaktív hamu mindent betemet
Tűrd, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen,
Tűrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten,
Tűrd, hogy az Isten tűri ezt s a vad tajtékos ég
Nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcseség
Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet
Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet
őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat,
Ne mukkanj, amikor a boss megszámolja fogad
Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény
Emlékeid: egy hajfürtöt, fényképet, költeményt —
Mert ez maradt. Zsugorian még számbaveheted
A Mikó-utca gesztenyefáit, mind a hetet
És Jenő nem adta vissza a Shelley-kötetet
És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet
És elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk
Látjátok, feleim, szem'tekkel, mik vagyunk
Íme, por és hamu vagyunk.
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HORVÁTH BÉLA
Kiváló terv *
Moszkvában a Vörös-tér
Kövén kopog az örökös tél.
Az ifjú holtakat a hollók kedvelik.
A néma völgyben csobogó vörös vér
S egy néma nemzet kell nekik.
Tehát a díszmenet a friss havon ropog.
A marsalok terveztek egy kiváló hadi-tervet.
Dobszóra döngenek vidor had-oszlopok
S a menthetetlen sírba menetelnek
I. B. emlékének *
Testem merő seb.
De élek, látod, én valék erősebb.
Nem hittél angyali szavamnak.
És hallgatsz most, a süket föld alatt vagy

*
*
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LESZNAI ANNA
Napló *
1938
Köd alattam, köd felettem,
rég volt, hogy világra jöttem.
Születésem óta fáj:
egyszer meghalni muszáj!
Azt, mi közben történt velem,
nem írja meg történelem.
Kanyargós úton haladtam,
kedv fölöttem, kín alattam.
Köd mögöttem, köd előttem ...
Száz batyuból szedelődtem,
szász lány tején nevelődtem,
zsidó vérrel magyar lettem,
tótok közé keveredtem,
földjükön leheveredtem ...
Sok gyökérből eggyé nőttem,
vád mögöttem, vágy előttem.
Sejtlit viselt a szépanyám,
díszmagyart az édesapám,
rokonságom pálinkát mért,
bátyám meghalt a hazáért,
egy pajtásom négyesen járt,
a másikra börtönőr várt...
Furcsa álmuk összeszőttem,
had mögöttem, harc előttem.
Felem örül, felem búsul,
tartogatom magam túszul
– mindenik vér az én vérem —
el ne áruljam testvérem.
Ezt szeretem, azt megértem,
ezt lázítom, azt meg kérem,
ezt csitítom, azt meg szánom ...
*
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Sír mögöttem, seb utánam.
Felrettenek pihenőben,
visszanézek elmenőben:
itt is haltam, ott is voltam,
sajátomon vándorsorban.
Szülötteim elszéledtek,
idegen kenyeret szelnek ...
Házam forog kacsalábon,
láp alattam, éj utánam.
Nincs templomom, csak keresztem,
nem találom, mit kerestem,
nem azt kapom, amit kérek,
nem érem el, amit érek.
Azt a csóvát, aki voltam,
tarlótűzre pazaroltam.
Görbe sorsom mégse bánom,
köd előttem, köd utánam
1939
Itt állok köztetek. Lehántva rólam
a föld is, mely táplált, hogy őt szeressem.
Megsebzett testem meztelen mered,
nyomorék csonk a kitépett gyökér.
Mert nem enyém már, amiből eredtem.
Mi hozzám tapadt, már hozzám se ér.
Sikong a vadlúd a vad őszi széllel:
ki itt marad, az száz halállal vész el.
Jaj annak, aki szeretni merészel!
Nem lombosodhatok ha ti örültök.
Mikor virítok, messze elkerültök.
Méregnek mondjátok mézes gyümölcsöm.
Kitől kérjek most apát, anyát kölcsön,
ősöket, kik nem ezt a tájat járták?
Testvért, aki nem ti értetek halt meg?
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s más kertben fakadt ifjúság virágát?
Szeretőt, aki nem köztetek nőtt fel
s párul szemelt, hogy kettesben szeresse
együtt velem azt, amit ti szerettek,
s együtt hordja velem a ti kereszttek?
Mert Isten is, ki anyává tett engem,
ölemet a ti sorsotoknak szánta.
Barázdátok az én testembe szántva
magot termeti, mely a ti magotok.
Most kitaszíttok. Egyedül vagyok.
Elraboljátok a fiaim jussát.
Érzem szerelmes asszonyvállamon
gyűlöleteknek kemény puskatussát.
Mennék — de ajkamról a szavatok,
a ti szavatok zokog vissza rátok.
S hogy ajkatokról rámszakad az átok
bölcsődalomnak ütemét idézi.
Igézet ez, amelynek mása nincsen!
Ha megsebeztek, a ti véretek hull.
Ha kidőlök, a ti sorotok ritkul.
S bárhol pusztulok: síromba kísértek.
Előre nézek s mégis visszalátok.
Jussom s hazám nekem a ti hazátok!
Mert SZÍVÓS ám a száműzött kisértet:
ti elporladtok, de én hazajárok.
1940
A fák is, mint az emberek,
némák itt és idegenek.
Nem játsztam búvócskát alattok,
komor menetben nem haladtak
apám koporsója felett...
A fák itt mért szeressenek?
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A házak is, akár a fák,
menhelyek, nem meghitt tanyák.
Nem itt tanultam járni én,
botlom a szobák küszöbén.
A deszka: deszka, s a kövek ...
A házak, mint az emberek.
S az emberek is, mint a házak:
nem értem, hogy mit magyaráznak.
A szó csak üres, balga hang,
nem rigófütty, nem estharang,
nem gügyög mint a kisgyerek ...
A szó is, mint az emberek.
Az öröm is csak puszta szó:
nem enyhítő, nem laktató,
üres edény, csalóka tál,
elepeszt ha szomjan talál.
S ha kacagni hallod magad
friss bánatod is felfakad.
S a fájdalom ... felelj dalom:
milyen ízű a fájdalom?
Nincs sava, borsa; tompa súly;
megbénít, hogyha rád borul.
A bánatra se ösmerek —
idegen, mint az emberek.
S én is, mint aki sose látott,
enmagam mellett meg se állok.
„Ki ez?” kérdem — s kissé kitérek,
jobb lesz tán ha hozzá se érek.
Szemérmesen néz el szemem ...
Sárga folt van a szívemen.
S a nap is egy nagy sárga folt.
Régente reggel rám hajolt,
ágyamból frissen kikerített,
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szerelmetes delet terített.
Most ő is, mint az emberek...
eléget, ha leheverek.
Ne állhass, hisz a föld forog.
Rohannak az autósorok.
Ne hadd magad, ne add magad,
hordd el magad, add el magad ...
A föld se rét, se legelő,
választófal a levegő
Az utak céltalan szaladnak.
Be igazuk van az utaknak!
Hová vinnének — nincs hazám,
magam se vagyok igazán ...
Az út csak céltalan szalad —
addig szalad, míg megszakad.
1946
Nincs semmi még, nincs semmi már –
terád a Semmi torka vár.
A semmi nem is fájdalom,
mert semmi sem fáj már nagyon.
Mi fájna még, ha elveszett
az elsőszülött gyermeked,
szülőhazád, házad, hited,
nem szeret már ki szeretett.
De írva vagyon: egy veréb
se hull le holtan, mielőtt
az Úristen elrendeli,
s a sorsunk Törvénnyel teli.
A Semmi tán egy teli ház
hol gyöngyborrá erjed a gyász;
ott sok magános lelkeket
szőttesbe szőnek szent kezek.
Vagyon ott egy jó cserepes,
ki felszedi a cserepet,
összefódozza aranydróttal,
mind egybe az élőt a hóttal,
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és rálehel és lásd mi lett:
felépült törött csereped.
És van ott egy jó köszörűs
ki tompa kedvet köszörül,
nem is kell soká köszörülni:
megint tudsz fájni és örülni.
S ha újra ép vagy és egész,
a nehéz ajtó nyílni kész
s mint édesanyádnak öléből
úgy hullasz ki a semmiségből.
Az élet ismét rád szakad,
újszülött szíved fennakad
valami kúsza ágbogon,
nem ring nagyon, nem üt agyon.
Fészket rak benned egy madár,
párra lel, fiókákra vár,
versenyt dalol a többi szívvel...
Az ág az éjszakába ível.
Jön a vihar, törik az ág
és összeomlik a világ.
Így vár örökkön rád a vég
s nincs semmi már, nincs semmi még.
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CSOK1TS JÁNOS
Koraőszi alkony *
Milyen hűvösek már az esték ...
ködösek már az éjszakák ...
illatjaikkal rámhajolnak
párában úszó őszi fák.
„Fölém hajolnak, föléd hajolnak —”
ez már csak meddő ragozás:
nincsen kétféle barátság,
nincsen kétféle akarás —
halványkék őszi ragyogásban
örökös ez a világ —
időtlen, végső egységbe forrnak
a lelkek, illatok és a fák ...
(1951)
Öszi káprázat *
Szellősóhaj,
levélsóhaj,
lágy lehellet —
hulló lombok,
galambtollak —
megölellek.
Hűs leányhaj,
selymes pilla,
puha mellek —
könnyű illat,
illó könnyek:
leányfelleg —
Park és álom,
jelen és mult
*
*
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egymás mellett —
Álomalak,
álmodtalak?
Merre lellek?
(1952)
Téli reggel *
Halaványkék égen:
szőke sugarak,
aranypárás úton:
kéklila gallyak,
hófehér házak közt:
barna híd alatt,
haragoszöld vízben:
tűzpiros halak.
(1952)
Éjfél után ...*
Elmúló málnás illatok,
homályba hulló alakok,
csellengő szók és csillagok
között tűnődve ballagok.
Arcomra az egetérő,
ágas-bogas csillagcserje
tűzvirágos tetejéről
hull fénypor és csillagpernye.
Szívem, ne kérdezd, merre járok,
szürcsöld az illó fényeket,
lásd, az ölelkező párok
megértették a lényeget —
Tudom, tudom, te jól szeretnél,
ha engednék, ha volna kit —
te is örülni szeretnél,
szeretni vágynál valakit —
Ne vágyakozz hevesebben,
*
*
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siess hamarabb és jobban,
szeress a fénynél sebesebben,
ne kereskedj a csillagokban!
Szívem, csitulj már, csendesülj,
hisz lásd, a szikrázó kékség,
az éjszaka is csendesül,
ha leülepszik a szépség.
Elnyúlik minden fénysugár
és elnyugszik ringatózva:
elhull,akár a fénybogár,
vagy elhervad, mint a rózsa ...
(1953)
Egy perc az év, – egy álom… *
Hamvasztják már a rőzsét
az útmentén és a gyepet,
tavasz van, nyár lesz, hőség —
mázolják már az eget —
A kertekben sárga gyümölcsök,
a dinnyéken alvó legyek,
szenvedélyes déli erkölcsök
és hátul hófehér hegyek —
A szívekben aztán szép az ősz,
kékszemű, néma gyermekek
homokvárain túl a csősz
hulló lombok közt lépeget —
Az ereszről folyton víz csepeg,
köd van, hideg van, nő a hó —
az ágakon gombóc verebek
fagyos füzére látható —
(1953)

*
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A jaguár *
Látod a lámpa a légben
lebeg, mint csillag az égben,
fekete rácsra vet sugárt
és ingerli a jaguárt.
A jaguár, szegény állat,
nem ehet, nem alhat, állhat,
nem ölhet többé szabadon:
vérében kihűl a vadon.
Kurrog, kering és elterül,
legvégül versembe kerül
s szavamban egész délután
nyüszít a nősténye után.
Leány, ne kérdezd, hogy lehet
vadakról írni verseket,
ketrecben élő vad vagyok:
testembe zárva sorvadok.
(1954)

*
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HORVÁTH BÊLA
Csak a betétet és a csekket *
Egy ünnepélyes úr
Kövéren és puhán
Pihegve körbe néz
E lomba délután.
Négy óra, véget ért
A végtelen ebéd.
Megtörli szigorú
Hideg szem-üvegét
S a „Chicago Tribune”-t
Végig lapozza bölcsen.
Ez nem fél semmitől sem.
Ez nem hisz semmiben.
Tehát mindenre képes.
Ez mindent megkapott,
Tehát semmit sem érez.
Semmit se szeretett meg,
Csak a betétet és
A csalhatatlan csekket.
A tenger beszéde *
A tengeren eként dörög rám egy komor dal:
„Mérd össze sorsodat sugárzó csillagoddal!
Elhagytak társaid, országod elveszett,
Emeld föl egymagad tündöklő szellemed!
Te egyes-egyedül háborgó forradalmár,
Előtted győztesen robog egy égi dandár!
A szörnyű éjszakát igéddel megigézd.
Támassz a hajnali világból tűzi vészt!
Tárjad ki kebledet a korszak viharának
S álljad ki vak dühét, miként e szikla-szálak!”

*
*
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A háború és a vég *
1939 szeptember
És akkor kémeket küldött az Ég,
Kivizsgálni a világ helyzetét.
De szárnyukat rögtön leleplezék
Az ördögi szakértők és a vegyszerek.
Oly egyszerű volt, mint az egyszeregy.
Az égi csapatot a rendőr-főnök elfogatta
S börtönbe fúlt az Ég megváltó forradalma

1945 február
Kelettől Nyugatig a béke szövedékét
A bomba-vetők végképp összetépték.
És akkor jajgatott a maradék nép.
És jajgatott a csönd és megjelent a karddal
A romba-dőlt világon a haragos Angyal
És fölkiáltott: „Megmondtam ezerszer!
De többé nem menekszel.
Szurony-esőt bocsát az Úr fekete városodra!”
S a holtakat a vas-folyam iszonyú sodra
A vérben és iszapban gyorsan elsodorta
A kolostorban *
(Convento Santa Maria degli Angeli. 1948 március 12 – 1950 február 15)
Kő-táblát vésetett nekem a Gvárgyán,
Latinul írva áll nevem a táblán.
Jaj, Genovában hirdeti a márvány,
Hogy itten éltem számüzötten, árván,
A szabadságra vagy halálra várván

*
*
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Testem még él ... *
Testem még él, de mintha nem is élne,
Két oldalon két arkangyal kisérne,
Az égi dombok csillogó vizére
Vezérel engem az Egek Vezére.
Sírgödröm tündököl, ha belenézek,
Nem rág belém a pusztulás, a végzet,
Nem sárgít meg a sorvatag enyészet,
Mert ölve lettem itten én egészebb.
Engem megölni senkisem tud immár,
Belém nem kaphat semmiféle kín már,
A vállaimra égi rózsa ring már
S az örök élet lassú vize himbál.
A süket pornak mondtam égi rendet,
A mennyország a világnak izenget,
A régi kínból égi körbe kerget,
Már itt se lengek, mint üveg, derengek.
Az élet rólam lassanként levásik,
De fölmegyek a Szent Ökör Tamásig,
A sirgödörböl a föltámadásig,
Az égi karba, örök folytatásig!
A kegyelem *
Midőn a keserű
világ kitagadott,
megadtad, Istenem,
enyhítő harmatod.
Midőn reményeim
lerontó rút valóság,
te szórtad, Istenem,
elébem égi rózsád.
*
*
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Midőn rámtört a föld,
hogy többé föl ne keljek,
a porból, Istenem,
földajkált szent szerelmed
Midőn a hatalom
tett ajkamra pecsétet,
jelt adtál, Istenem,
hogy hős dalom megérted.
Midőn leroskadék
a kínban és a gyászban,
a börtön udvarán
Angyalod vala társam.
Midőn elbujdosám
hazámból száműzötten,
győzelmes fényedet
kigyújtád énelőttem.
S világnak végzetén
értem síromba jössz-e,
hogy szétszórt csontomat
Kezed illessze össze?
Ti erdők, vizek, állatok… *
Csak lettem volna együgyű,
Csak nőttem volna, mint a fű.
Csak éltem volna, mint a fák
S ne látnálak, te vak világ!
Rigók, galambok, vad sasok.
Én a kövekben olvasok.
A néma föld nekem sikolt
S tudom mi lesz, tudom, mi volt.
Csak iramodj el, kicsiny őz,
Mert látom én, hogy mire nősz
És csapjatok ki, nagy folyók,
Mert nem tudok itt semmi jót.
*
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Szakadjatok meg fellegek,
A végtelenbe lengjetek
És fussatok ti kis halak
A zöld-világú víz alatt.
Ti erdők, vizek, állatok,
Embertől jót ne várjatok,
Ti dombok, völgyek és hegyek
Remegjetek és féljetek!
Te nap, te hold, ti csillagok,
Megfeketedve sírjatok
És iszonyodva fuss, idő,
Mert jő az ember, ölni jő!
De nékem megbocsássatok
Tudatlan barmok, állatok.
Ti jöjjetek velem, vadak
S engem kövess, kicsiny patak.
Kelj föl mező, keresd te rét
Virágaidnak Mesterét,
Ti bokrok, ágak, jöjjetek
S az Úrhoz könyörögjetek!
Kiálts te föld, beszélj te víz
Az Alkotónak értem is
S talán megszánja értetek
Testem, mely porból vétetett.
Borulj az Úr elé, virág,
Suhogjatok ti tiszta fák,
S talán a Bárány megjelen.
Mint orvosságos kegyelem.
Kis madarak csivogjatok
És gyuljatok ki, csillagok.
Hogy Isten eltörölje itt
Az ember szörnyű bűneit!
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HORVÁTH BÉLA
Jászi Oszkár balladája*
Ezt a kabátot kilenc éve hordom, ez mindenem, ez a kopott kabátka.
Se fegyverem, se sisakom, se bojtom,
A rendőr engem azért lökött hátra.
Amennyi van nekem hazámból, annyit ér hazám
S mióta élek itt, e rossz gúnyát szereztem.
Ha volna csak egy madaram, a vérem érte bátran ontanám.
De minek védjem rongyom? nem kell senkinek sem.
Egy reggel is az utcán mendegéltem
És láttam, sok a zászló meg a címeres tribün.
De mellbe vágott egy rendőr keményen,
Mert nem tudtam, hogy befordulni bűn.
Az utcán nyurga hadnagyok terelték szegény katonákat.
Mert ünnepeltek az urak, a történelmi osztály.
A tálnak dőltem, könnyeim csöndesen folydogáltak
S a nevedet kimondtam akkor, drága Jászi Oszkár!
Most fáj minekünk igazán a rabság,
Mert a kötél a csontjainkba vagdal
És megtesszük a puskatus parancsát.
Mert senkisem bír a pimasz urakkal.
Nem szól a bölcs, a bárgyú szolga meg naponta bárgyúbb,
Megszoktuk már a béklyói, mint a barmok
ÉS ketrecünkben elkábulva várjuk,
Hogy mit végezett mirólunk a zsarnok.
Jaj, hol van az a lángoló okosság,
Mely banditákkal szembe szállni bátor?
Jaj Istenem, leroskad Magyarország
A zöld pogányok pattogó nyilától.
De halni jobb a vérpadon, mint haldokolni lassan!
Kelj föl te nép, ki láncaidban lassan sorvadoztál!
Vértanuságot oktatok! a vérben és a vasban
Jöjj el szabadság! jöjj el, Jászi Oszkár!
A siralomban minden tájon testvérek a szolgák.
Hazátok volna, hogyha jutna benne nektek otthon.
Ne vállaljátok a gonosz urak dolgát:
*
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Nem a hazáért haltok meg a fronton!
A birtokosok hajtanak titeket háborúba,
Csak értök dől a vér a kebletekből.
Nem fáj a marsaloknak a szegények búja:
Ti dunavölgyi népek, végre keljetek föl!
Kilenc fillért kapott anyám gyerekkoromban értem.
Midőn a háború apámat ölte,
S rámnézett sírva, hogyha enni kértem:
Ezért vagyok én halvány mindörökre.
Meszes gödör nevében hirdetem, hogy béke! béke! béke!
Kelj föl te nép, ki sírgödörbe sorakoztál!
A föltámadást oktatom! a láncodat letépve
Jöjj el szabadság! jöjj el, Jászi Oszkár!
Ajánlás *
Professzorom, az ember itten annyit ér, amennyi bojtja van.
Se fegyvered, se sisakod, se bojtod.
Ezért vagy száműzött és mindhalálig hontalan.
De oktatásodat szívünkbe oltod.
Ha majd e gyilkosokon Isten ujja tombol
S nem öldökölhet minket a gonosz már,
Ha vérünk árán megjön az a jobb kor,
A boldog népek áldanak meg téged, Jászi Oszkár!
Budapest, 1937.

*
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REMÉNYI JÓZSEF
Guillaume Apollinaire *
Vesszők nélkül, pontok nélkül, mint bátyja
a részeg nőnek, könnyt és mosolyt
bűvészkedtél, elneveztek kitűnőnek.
Rajz lett, dal lett, néha patak képzeleted,
máskor tenger. Páriáknak s szeretőknek
megmutattad mi az ember.
Olykor cigány, olykor vándor, te varázsló
költő voltál. Életed és halálod közt
szavaidtól megbomoltál.

*
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LEHOCZKY GERGELY
Vers *
Megérettek bennem a szavak,
melyeket hosszú évek óta forgattam magamban,
mint soha ki nem ejtett szemrehányást,
melyet, bár fáj, megtartunk magunknak,
mert tudjuk, nincsen egészen igazunk.
Forgattam a szókat minden ütemre,
illesztgettem zakatoló kerékre gyorsvonaton,
örvénybe nézve dúdoltam a hidakon,
s magányomban idézgettem, mint hajdani öreg urak Horatiust
viharra váró nyári esten, vörösbort iddogálva.
Komoly mondatokba kötve, gondolataim úgy vitték előttem,
mint fascest a liktorok, s álmaimban leereszkedő mozdulattal
köszöntöttem az újjongó tömeget.
Szájamban tartottam, mint koporsó-készítő az apró szögeket,
hogy lüktető halántékommal kalapáljak testhezálló űrt.
De összeszorul szívem és szám,
a szavak kimondhatatlan érzésekbe sűrűsödve emésztenek,
mint a láz.
Szövődményes mondanivalógyulladás,
gyakori görcsös hallgatással.
Eggyé lettünk, a szó meg én, s most nem tudom,
én mondom őt, ő mond-e engem.
Hadd mondjuk tehát egymást,
felelgetve, mint két összezárt idegen,
(azzá válik, ki befelé nézve figyeli lelkét,
mint napfogyatkozást kormos üvegen).
Visszasírom a hideg éjszakát, mikor félállat ősöm
a keringő csillagokra pillantva, tagolatlan hangon jelezte,
hogy egy a jeges széllel, mely borzongatta bőrét,
mint engem holmi költő hitvány verssora.
Irigylem a szorgos méheket, akik nagy nyolcasokban jelzik, ami fontos.
Még tudom, az ég kék, a vér piros, fehér a papiros és a hó,
*
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a kutya ugat s kiköt a hajó,
de hogy kell mondani, mikor hunyorgó szemben csillan a kéj,
hideg verejték-cseppbe fagy a fájdalom,
vonz minden, ami mély,
hegynek nézed, ami halom,
s örömet szül egy furcsa erezetű kődarab?
Miért más a vacsora, vecsernye, estebéd és diner,
miért más az ér és az ér és az ér,
s ha az időben s térben minden synonym,
az igazi élet halál,
miért nem minden gesztus homonym?
A hasonlatok olyanok, mint Lord Byron: szépek, de sántítanak,
A szavaknak ügyesen kell a világot bejárni.
A vers biztoslábú legyen, mint egy nemzeti válogatottban játszó középcsatár.
Szók, mint gyermekkorom színes építőkockái,
melyekből házat építettem,
építek-e belőletek valaha is házat?
Avagy hontalan bolyongok köztetek,
miként a vándor,
kinek összeszorul szíve a kivilágított ablakok láttán?
Bár vethetném magam a mélységes kútba,
melynek pereme vagytok, szók.
Értékét vesztett érme, a kút fenekén
szerencsét hoznék-e magamnak?
Pirkad.
A rőtszegélyű égen feje búbjára áll a Nagy Medve,
mint a cirkusz porondján.
Kissé megúntam ezt a verset írni.
Csak hülye álmokhoz van ihletem.
Az alvás minden művészet koronája.
Kezdem útálni s szeretni ezt a verset, mint magamat.
Hagyom, hogy tovább beszéljen bennem: furcsa folyamat.
Átolvasom.
Megcsókolt a Múzsa: tizennyolc sort kihúzok.
Azt hiszem, nem is olyan nagyon érettek meg bennem a szavak.
Keringnek az elhalt emlékek felett,
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mint délnek húzó madarak az elsüllyedt Atlantisz helyén,
nincs hol lepihenjenek a lélek borús sarkairól jövet,
Útjukban az öntudat verőfénye
felé. Elvesznek, mint hiábavaló kiáltás rossz álomban.
Torkomon akadnak,
vörösödő arccal köhögöm őket, s mint beteg, aki kérdi:
„Doktor úr kérem, mennyi időm van hátra még?”
úgy kérdem,
hány sora lesz még ennek a versnek?
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MEZEY SÁNDOR
Halottak napja*
Rád gondolok. Ma gyertyát gyújtok érted.
Lásd, értem úgysem éget senki mécset,
Ha én már nem leszek.
Ma elsiratlak újra. Sírva könnyebb.
Lásd, értem úgysem ejt majd senki könnyet,
Ha én már nem leszek.
Mint egy bogár, mikor lehull az ágról,
Úgy tűnik el emlékem a világból,
Ha én már nem leszek.
S te akkor halsz meg újra és örökké,
Mert nem gondol rád senki, senki többé,
Ha én már nem leszek.
Hattyúdal *
A réten jártam. Tücsköt hallgatott —
Hoztam neked füvéről harmatot.
Az erdőn jártam. Fáival beárnyalt.
Hoztam neked az ágakról madárdalt.
A kertben jártam. Rózsát ringatott —
Hoztam neked tövéről illatot.
Jártam tavaszt és jártam sok nyarat —
Hoztam neked fényükből sugarat.
Sok őszt bejártam, sok tél rám köszönt —
Hoztam neked belőlük színözönt.
Az éveket bejártam, újra vetni —
*
*
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S egy vágyat hoztam néked én: szeretni,
S lobogni még, fölszítani szerelmed,
De minden késő. Életem letellett.
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FEHÉR MIKLÓS
Prózában *
Az ember még nem énekelt, de magamban viszem én már dalát. Mégsem
vagyok őrület, melyben az álmok a virradattal együtt múlnak. Kígyóként
nem fürödtem meleg szívben, mivelhogy nem vagyok félelem, sem keresztre feszítettek árulása, sem az élő és halott szerelmek szerelme. Még
nem kacagtam szívből felbuggyanó hahotával, és nem tudom a mások
könnyeinek ízét, a szomjúság fanyarát.
Amikor suttogva kiabálok, mint a néma, minden ordításom elnyelem. De
szám is oly száraz, mintha nem is beszéltem volna soha.
Mindenki tenyeréhez odaszorítanám tenyerem, hogy könnyekből ihassam
s mindenki szeméből fénylenek a világba.
Így megsejthetném vízbefúlásomat és a sűrű vizi növények csókját.
Így megsejthetném a beduinok unalmát, a pálmák sírását.
Így megsejthetném a puszták szelét, belefonhatnám ujjaimat.
Így megsejthetném a halakat s szétnyitott szájukat a messzeség peremén.
Az ember még nem énekelt, de magamban viszem én már dalát.
Voltam*
Ezen a világon, úgy tudom, lelkekben gázol a sötétség: álommal szemében jár a rab. De akkor, miért hív háztetőről az első galamb, miért vágyódik a nyárért a szív. Csodálom az esőt, a felhőt, a falevelet; honnan ez az
égi szív a tavaszi rügyben? Lelkemben gyakori a sötétség, fújom már a
gyertyát s álmomban ezt súgom: meghalok, testvérem. Bolondos jókedvvel sajnálom most, hogy jöttem s a szomorú ajkon a szót nem értettem.
Voltam a hegyek vendége, a folyóké is, és voltam a csillagok gyógyíthatatlan mosolya. Kacagnak rajtam az emberek és a szentek, mert idegenül
járkáltam a szavak között.
A csókok is meghaltak már az eső sejtelmében; üres kezek ölelését nem
várom. Csillagokkal teli karjaim nem álmodtak a karcsú nyárfákról szomorú mesét, s nem fontak senkit ölelésbe, hogy éhen ne vesszek. Álmodtam kenyerét, a júniusi erdőt, a Napot, mely éget, de csillagok helyett
boldogtalan szemem két fáradt árnyékol látott a falon. A csókok már
meghaltak hajnal előtt s nem láttam az eget, nem hallottam az esőt.
Én voltam a sohasem ide villanó mosoly, haldokló barátom hajában a szél
*
*
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LESZNAI ANNA
Szürkület *
Megszámláltam a hársfa levelét
a tulipánok tölcsérében jég van
a menyországok hűlt helyében ég van
a liliomok serlegében hó van
fészekhagyó minden madár:
magam is mindig indulóban.
Szárnyuk szegetten örömök és tervek
utamon halomra hevernek
és egyre nagyobb lesz a kár!
Mert milyen jó falatra várna
az, kinek nincsen ép foga ...
kemény dió, kemény titok,
keményen virradó napok,
kemény a padmaly és kemény a párna.
Elindult minden fény az éj felé
takarodót fúj a sötét kaszárnya
egyenruhába olvadnak belé
a kéklő pára s a piros tüzek.
Feketék már a tornyok és füzek
fekete börtön a sötét határ.
Mázsányi teher lankadt vállamon
mérföldes csizma lábamon
csak egyet lépek, s máris a halál ...
halotti kendő kihűlt államon.
Hazajáró lelkek *
Ha eljön a szeptember
és már őszül az ember,
kutya falusi házban
ahol az órák állnak
csak szúvak kalapálnak,
különös csodák járnak.
A zsalugáter mozgott
*
*
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ki járt, motozgatott ott?
Halovány ködkezekben
a könyvek lapja lebben
s ők kiket látni véltél
nincsenek, ha beléptél.
A szekrény nyögve tárul,
avúlt illatot árul
feledt köntösök fodra,
sírban hitted ki hordta,
most megetted áll s némán
parancsolja: ne nézz rám.
Kopott téntatartóban
titokzatos mély tó van,
benn régi szavak úsznak.
Ha papfrodra kúsznak
nem tenmagadat írod,
őseid sorsát sírod.
Az öreg ajtószárnyról
leolvasod a fáról
nyolc évvel meddig értél.
Hát tegnap ilyen voltál?
Holnap tán már megholtál
és semmit el nem értél.
Egy elfeledt sarokból
torzan elédbe toppan
legkedvesb játékbábod.
Szebb volt ő minden szépnél
de mindent összetéptél,
játékot és virágot.
Ott a díván, hol ültél,
sarkába menekültél
szepegve ettől – attól.
Ma is ott szepegj tétlen:
a rádkúszó setétben
megrettentél magadtól.
S ha kigyullad a lámpa
– vén dajkád magyarázta –
tilos tükörbe nézni:
mert akit meglátsz ottan,
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halott lesz az legottan,
szemedet megigézi.
Kis lány koporsót lát ott,
én meg egy kis lányt látok
koporsójában, bennem.
Szeretnék ráhajolni
altató dalt dalolni.
de ezt sem szabad tennem.
Fel kell keltenem őt is,
hadd sírjon velem ő is,
hadd vegyen búcsút tőlem.
Hisz egyek voltunk ketten,
legjobban én szerettem.
s ha el kell innen mennem:
– mert eljön a szeptember
és megőszül az ember –
ő semmisül meg bennem.
Tavaszelő *
Kis bimbó bontja szárnyait
s mint ha valakit várna itt
kitaszítja kócos fejét:
már kankalint virít a rét.
A sárga csőrű fecske
fészke szélére lépne ki
s~árn~án m_ég_ lágy pehely lobog,
k1s sz1ve k1vancsin dobog.
Göndör bárány bég az akolban
keresi anyja csecse hol van . '
Hosszat kortyint ha megtalólt~
kéjesen görbed puha hd°ta. '
Gyékény bölcsőben kis gyerek
langyos pelenkán hentereg,
ró~sás talpát nyújtja az égnek
mmt angyalkák, kik kékre lépnek.
A föld friss sugár tejét issza.
Dedó világ ez, játszi, tiszta/
*
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A lágy sár is azért vagyon
ha elesel, ne sirj nagyon.
. , . Mind ennek ma még híre sincsen.
Kezem ott fagy a · rézkilincsen,
lehelletem párálni látom,
vad szél kapdossa el kabátom.
S mégis ott lenn a fold ölében
varázsos bába-kemencében
pirítják új tavasz csodáit
s táltos vérem lelát odáig.
ó vér, bölcsebb vagy mint a lélek!
Mert a halál telétől félek
s ha kókadnak a szenvedélyek
feledem, hogy örökké élek.
A földnek szívéig lelátok,
de jaj, elér az emberátok:
a szívem mélyéig soha!
S mint akit gonosz mostoha
üldöz el a szülői háztól
úgy rettegek az elmulá~tól.
Ott nincs, aki ölébe zárna •..
Boldog a test . .A lélek árva.
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BALLA ERZSÉBET
Szelíd fák közt ... *
Szelíd Ják közt
Hallgatok.
Rámnéznek
A csillagok.
Kósza szellő
Hegedül,
Úgy kószálok
Egyedül.
Hajladozik
A nyárfa,
Mint egy ifjú
Apáca.
S hol csalogány
Szólt nemrég;
Árnyék vagyok
És emlék,
Csendes a csíz
Oly hamar,
őszi az íz
És fanyar.
Boros est, bús
Erjedés,
Sok volt s mély a
Szenvedés.
Elhalkul az
Esti tál,
Illatozva
Zengve fáj.

*
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BIKICH GÁBOR
Önarckép *
Tündöklő okosság. Gyémánt akarat. Allati szépség. Bennem félbemaradt
házak ásítanak, hulladékkal borított telkek és csupa rom. Milyen vagyok?
– Homályos értelmű rút és hiú felületes nagyképű tanulatlan ripacs magamat becsapó másnak hazudó kelletlen keletlen önös balek gyáva őrjöngő féktelen gyanakvó kicsinyes elfogult hiszékeny hitegető érzelgős jóságos szeretetlen dőre fecsegő ígérgető megriadó elejtő szétmálló szertehulló ügyefogyott oktalan balog tehetetlen megúnt únakodó sivár szürke élettelen pislákoló palástoló befent bágyadt tébolygó habozó henye lusta posványos fekélyes feledékeny iszapos sekély ámolygó áporodott dohos savanyú keshedt vánnyadt ernyedő üres odvas közönyös kongó korhadó
romlott avas poklos pállott rothadó rozsdás pókos üszkös pöffedt gennyedő vizenyős híguló zsugorodó alvadó rebbenő ellobbanó aláhulló
meglorpanó léha lemondó hebegő hetvenkedő szégyenkező gyönge inaszakadt vak süket néma holt.
Azt hiszed, nagy nemesség, hogy mindezt megvallom magamról?
Ostoba! Hiszen éppen azért vallom meg, hogy ezt hidd.
Kedvesem, kit a könyörtelen Kasztilia ... *
Kedvesem, kit a könyörtelen Kasztília küldött sugárzó kövek közt fénnyé
lényegülni és a még könyörtelenebb végzet idegenbe vert, Gyermek, aki
véres gyümölcsbe haraptál és tudod már, hogy meg fogsz halni, mint én,
csontokat látsz és nyitott szemmel hajolsz az őrület vad kútja fölé: hadd
szóljak tehozzád, mielőtt végképpen lefölöznek az évek.
Két szép kutyát láttam. Hogy marakodtak! Egymás torkát leste mind a
kettő. tépték a szőrt, eleven, szíjjas, ziháló húsba kaptak. Csattogó foguk
piroslott a vértől. Jajgattak, hörögtek, nyomorult testük csupa lyuk volt,
de kutya-létük egyre ingerelte őket és mire megvillant agyukban, hogy
uszítóikat kellett volna marniok, silány értelmük kilobbant. Tetemük
hagyta rám, hogy a föláldozottak tisztaságát hirdessem a porban. Mert,
mint a temesi parasztok, mi is testvér-falók vagyunk.

*
*
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Kedvesem, aki minket akar egymással gyötörni, nem sokra megy. körülöttünk ordít a nép. Hülye császár, hitvány alattvalók. A hájuk reng,
ahogy röhögnek. A hős sereg a kétfenekű dobot döngeti. Kifolyt vérünket
szagolják, árpalét vedelnek. Az ég csöbrébe szórják hangjuk szemetét.
Mit bánod? Verje össze mind a tenyerét, nyelje a sört, üvöltsön, böfögjön:
mi már megismertük egymást. Ölő karunk ölelésbe dermed. Vérünket
elkeveri s úgy issza föl a föld. Átkunk, ha van, a császár fejére hull. Mosolygunk. Fölhasadt ajkunkon az anyatej békéje buggyan. A szánkon kihabzó gyönge tajték megédesedik, mint. a manna. Fűszeres bor csurran
megtört csontjainkból. Kedvesem. Minket el nem téphető ölelés egyesít.
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BALLA ERZSSBET
Kinai versek *
I
Mint akinek sorsa bizton meg van írva,
Megadással hullt a tearózsa szirma.
Mint egy édes illat, mint egy elhaló faj.
Mint lebegő csipke, mint szomorú sóhaj.
II
Rászállott a szunyog egy szép hajnalkára
S ekkor á kis virág kék szemét lezárta.
Panaszosan szólott a tavaszi szélnek:
Mért van az, hogy engem szüntelen csak néznek?

*
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JOHANNES SCHEFFLER (ANGELUS SILESIUS)
Bennünk a mennyország *
Megállj! Hová rohansz? A mennyország tebenned!
Ha másutt keresed, Istent' sohsem leled meg.
Az ártatlanság
Ki az, ki bűntelen? Nem is kell kérdened:
A néma kis virág mindjárt felel neked.
Az emberi méltóság
Csak Istené vagyok s enyém a földkerekség.
Kitetszik ebből is, hogy létem mily nemes lét.
A végtelenség
A térben nem te vagy, tebenned van a tér!
Vesd ki s a végtelen legott lelkedbe tér.
Lelkem az úr kezében
Földön hever a kő, madár röpül az égen,
A hal a vízben él s lelkem az úr kezében.
Démonok gyüldéje
Te Bábel tornya vagy. Ha nem lépsz ki magadból,
Az ördögök hada benned örökre gajdol.
Csak tűzzel és a karddal
Ember, sohsem lehetsz nagy harcod nélkül angyal.
A mennybe hogy kerülsz? Csak tűzzel és a karddal.
Örök kárhozat
Mehet a kárhozott akár a magas égbe,
A poklot érezi örökös tűzben égve.

*
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Hová sietsz, keresztény?
Tebenned van a menny! Hová sietsz, keresztény,
Kapuját hol leled, ha nem benned keresvén?
Egy pillanat és az öröklét
Időt és tereket lelkeddel átrepüli
S egy pillanatban az öröklét rád derül.
Élet es halál
Csak az nemes halál, amelyből támad élet.
Csak az királyi lét, mely holtan is megéled.
A vendég szentháromság
Nyissad ki a kaput, hogy a Lélek beszálljon:
Az Atya és Fiú, az Egy és Mind a Három.
Győzelmes szeretet
Egy pillanat elég, oly gyors a szeretet:
Egy villanatban is eléri az eget.
Betlehem
Jézus a jászolon megszülethet ezerszer,
Ha meg nem születik benned is, nem menekszel.
Ajándékos kegyelem
Keress: találni fogsz, zörgess: minden kitárul.
Es kérj: megadatik ingyen az ég Urától.
Halálból élet
Ha féled a halált, az életet se vágyod:
Nem adhat életet hacsak nem a halálod.
Isten számvetése
Az úrtól mindenek kaptak egy isteni
Nevet: az Úr tehát mindet megismeri.
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A szabad akarat
Majd azzá változol, amit kívánsz magadnak:
Vagy Istené leszel, vagy megmaradsz agyagnak.
A mennybe vagy pokolba
Magadban hordod a poklot s a mennyeket:
Amire vágyol itt, örökre megnyered.
A mulandóság
Ami világra jő, beléhal az időbe.
Hatalmát akarod ledönteni, te dőre?
Lélek a kenyérben
Te nem kenyérből élsz: az igazándi étek
Isten igéje és az Élet és a Lélek.
Horváth Béla fordításai
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CARL SANDBURG
A felhőkarcoló *
Nappal a felhőkarcoló kiemelkedik a füstben és a napfényben
s lelke van.
A prairiek és a völgyek, a város utcái s szegény emberek ömlenek beléje s
húsz emeleten egymással keverednek s kiözönlenek s megint utcák,
prairiek és völgyek lesznek.
Az épület a betóduló férfiaktól s nőktől, fiúktól és leányoktól álmokat, és
gondolatokat és emlékeket kap.
(Behányva a tengerbe vagy a puszta közepén ki törődnék vele s ki említené nevét s ki kérdezné a rendőrtől, hogy merre van?)
Liftek surrannak a kábelen s a csövek elfognak leveleket és csomagokat s
gázt és vizet és szemetet visznek ki a vasvezetékek.
Láss titkokat rejtő, kapaszkodó sodronyokat. amint világosságot és szavakat cipelnek s szörnyűségekről s hasznokról s szerelmekről s üzleti tervekkel viaskodó férfiak átkozódásairól számolnak be s szerelmi cselszövést szolgáló nőkről.
Óráról-órára az épület karjai leérnek a földbe s a forgó planétán fegyelmezik a· felhőkarcolót.
Óráról-órára a gerendák a bordák szerepét töltik be s együvé tartják a kőfalakat és a folyosókat.
Óráról-órára a kőmíves keze és a vakolat anyaga lefogja a részeket, tisztelve az építész formai döntését.
Óráról-órára a nap és az eső, a levegő és a rozsda s a századokba iramló
idő ritmusa az épületen belül s kívül a sorssal játszik s céljaira igénybe
veszi.
Sírba jutnak a cölöpöket elhelyező s a maltert kavaró férfiak s a szél szótalan vad énekeket fütyül felettük.
S sírba jutnak azok is, akik a sodronyokat helyezték el és csöveket és vasvezetékeket s általában jelen voltak a felhőkarcoló építkezésénél.
Mindegyikük lelke ·itt van, a napszámosé is, aki talán több száz mérföldnyire innen koldusboltra jutott s a téglahordóé, aki állami fegyházba került, mert részegen lelőtte a szomszédját.
(Egy munkás leesett a gerendáról s nyílegyenes útja végén nyakát törte –
íme most itt van. lelke beleáradt az épület köveibe.)
*
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Az irodák ajtaján nevek százszámra s mindegyik név halott gyermekre,
szenvedélyes szerelemre, millió dolláros becsvágyra utal, esetleg a tengeri
rák gondtalan életére.
Az ajtók mögött nagy a tevékenység; a falak nem árulnak el semmit.
Heti tíz dolláros irodalányoknak leveleket diktálnak a részvénytársasági
hivatalnokok s mások, ügyvédek, a gyakorlatiasság szakértői s tonnaszámra postázzák a leveleket a világ minden tájára.
Az irodalányok mosolya s könnye belefolyik az épület lelkébe épp úgy,
mint ama hatalmasoké. akik az épületnek parancsolnak.
Az óramutató delet jelez, a férfiak és a nők ebédelni mennek s visszajönnek.
A délután vége felé csökken a munka, a munkaerő lassúdik, az emberek
érzik a nap befejeztének közeledtét.
Egymásután kiürülnek a folyosók . . . Az egyenruhás liftalkalmazottak
eltávoznak. Vödrök zörejlenek ... Súroló asszonyok idegen nyelven beszélgetnek. Söprűk és víz és törlőrongyok a folyosót megszabadítják a
koromtól s köpettől s a nap gépies mocskától.
A tetőn villanytűzbe foglalt betűk mérföldekre közlik, hogy hol mi kapható pénzért. A hirdetés éjfélkor elalszik.
Sötétség a folyosókon. Visszhangok. Uralkodik a csend. Éjjeli őrök óvatosan lépdelnek emeletről-emeletre s kipróbálják az ajtókat. Hátsó nadrágzsebükből revolver duzzad ki. A sarokban acélszekrénvek állnak. Tele
pénzzel.
Egy fiatal őr kihajlik az ablakon s a kikötő felé vonuló teherhajókat nézi s
egy rendezőpályaudvaron a vörös és fehér lámpák hálóját látja, míg a levegő komor hangulatán fehér foltok gomolyognak az alvó város felett.
Éjjel a felhőkarcoló kiemelkedik a füstben és a csillagokban s lelke van.
Reményi József fordítása
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HORVÁTH BÉLA
Köszöntő *
Ma úgy számoljuk éveid, mint hajdanán a frankok.
Mert ifjú lelked e vénhedt világon meg nem aggott.
Négy évhuszad neked csak annyi, mint négy évtized
S négy égi tájon a szabadság szent jelét viszed.
A forradalmi hagyományért örök forradalmár,
örök törvényből újdon-új szabályt akartál.
Te száműzött és üldözött és megvetett bölcs,
Okos szavad nekünk eleven erkölcs.
Te oktattál a szervezett halálban minket élni.
A lehetetlen lételét remélni!
Te mondottál a szolga-nemzeteknek
Szabad hazát és béketűrő rendet,
Hogy békességbe térve
Az új világon végre megköttessék
Az igazándi emberi szövetség!
S amiben hittél, el van ásva.
Amit reméltél, meggyalázva.
A nemzeteket láttad hadra kelve,
Az Igazságot láttad vasra verve,
A jobbakat megölve, meggyötörve
S a prófétákat kínpadon hörögve.
De annyi bajban, kínban és veszélyben,
Eszméid villogó fegyverzetében
Te végbe vitted művedet s e mai ünnepen magányod
Hegycsúcsáról hű csapatod megáldod

*
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LESZNAI ANNA
Ünnepi korholás *
Oberlini szikár szilfasorok között
tisztes sötét ruhába öltözött
öreg úr ballag a tavasz-előben.
Árva feje felett szállnak a fellegek
s a vándormadarak húznak költözőben.
Öreg úr, mondjalak meghitt jóbarátnak?
harcos pajtásomnak, vagy volt hitestársnak?
bölcsnek, vezérünknek, vagy akárki másnak?
Mindegy az, ünnep van. Idézzünk ma ketten
Oberlin utcáin budai sétákat,
istenhegyi hajnalt, pasaréti fákat ...
Hiába beszélek, mélabús maradtál,
születésed napján rám mosolyoghatnál!
Ma ér és megillet téged sok dicséret,
akik megtagadtak is utadra térnek ...
Ha ez se derít fel, hát én nem dicsérlek.
Gazdája vétkeit az öreg cselédnél,
urának vétkeit elvált feleségnél
ki ismerné jobban? Ismerlek sok éve,
tudlak is betéve. Mindent összevéve
megszolgáltam jogom az őszinteségre.
Minek kíméljelek?
Hét éven át voltunk hites házasfelek:
fagyos nyarak jöttek miránk s forró telek,
kívül is, belül is, egyre háború volt.
Te dörögtél, srapnelt s tüzet szórt az égbolt,
ostromolt hazában laktunk izzó lázban.
Mivel nem szállt belénk szelíd galamb-jellem,
harcot vívtunk együtt s gyakran egymás ellen.
*
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Október zápora átviharzott rajtunk,
szabadságot hívtunk, szabad rablást kaptunk.
Jött az összeomlás, Jött a világ vége,
lógattuk a lábunk a nagy semmiségbe.
Az Óperencián pőrén áthaladtunk,
a földgömb is nyögve fordult meg alattunk
– s mint óriás cápa ki mérget okádik,
kiszemelt prédáját követi halálig –
háború kísért el mind Amerikáig.
Semmi sem maradt ép, csak a barátságunk,
barátságunk, amely páratlanul páros,
kemény hűségében mesével határos.
Még a hűtlenségünk is többet ér százszor
mint száz egyéb hűség. No de erről másszor.
Megálltad helyedet s mégis tépelődöl?
Burjánzik a kétely itt amúgyis csőstől,
bolondot nem várunk becsületes csősztől.
Dőre, ki ha jégtől pusztul a fuszulyka,
a furkósbotjával önnönmagát sújtja.
Te kit ifjak sokan szeretnek, követnek,
te gondozó atyja legszebb magyar hitnek,
te kinek a hangját Duna hordja hátán:
számadó kezedtől nem kérheti számon
se Isten, se Sátán sors kezétől sújtott
magyaroknak vesztét, sírtalan keresztjét.
Bízzál a markodban, ha bízol a magban.
Hiszel önmagadnak, s nem hinnél magadban?
Saját sebeidnek hitetlen Tamása,
ne kísértsd az Istent. Akárki belássa,
minden terhes asszony kilenc hónapot vár:
várni kell, várni kell a feltámadásra.
De minek is szidlak ... Utólért az este,
lankadsz a sétába, elfárad a tested,
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ballagtál eleget, most pihenni vágyol,
Oberllni szilfák szikár sora között
lakodnak ablaka már idevilágol.
De te tovább döcögsz azértis egy házzal,
nem alkuszol könnyen semmi fáradsággal.
Dolgozol míg bírod, legszebb könyved írod,
mert bár tépelődöl: sohasem vagy gyáva.
Félig csodálkozva, félig csodálattal
kacsint rád az égbolt fénytszóró világa.
Mennyek magtárából elhamvadt csillagok
sok millió éves ifjú fénye ragyog.
Ök nem panaszolják, hogy hiú-hiába
küldöttek sugarat a vak éjszakába.
Csillagaik szemével tenmagadat lássad!
Mert mire megérik kalászod, vetésed,
olyan mindegy lészen, hogy ha kissé késett!
Az Isten az időt nem vékával méri:
örök jelen van csak, múlt és jövő nincsen,
amelyet elérhetsz, emberi cél sincsen,
csak az Úristen van és a mag vetője.
S kinek az öröklét igaz szeretője,
valóság: az ember és egyetlen útja.
Áldott az, ki útját mindvégig befutja
és ha meg is sántult sok vészes határon,
útjáról le nem tért, soha, semmi áron.
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LEHOCZKY GERGELY
Egy kőhöz*
Kemény testvérem a dacban és a gőgben,
Te sekély víz csiszolta szegény kavics,
Ki dús életre sohasem fakadhatsz
S a könyörtelen idő mégis elemészt,
Kérdve kérdezlek, ki vagy?
Kútnak káváján ültél-e,
Csörgött-e rád forrás,
Voltál-e rondella, voltál-e mellvéd,
Gúlába rabnak rabszolga rakott-e, mondd?
Álltál-e parton tűrve, hogy terajtad
Tarajos haragját törje a tenger?
Az óriás madarak gyomrát nyomtad-e súllyal?
Fal vagy faltörő kos hogyha voltál,
Hűséggel kárt magadnak okoztál,
Balga barátom, látod-e most?
Hallgatsz? En megértelek.
Ökölbe szorítod magad, Te konok?
Tudd, hogy napokkal múlnak a korok,
Mint ahogy én is tudom.
Homlokod dagadó erein lüktet a gyíkok torka,
Csak én szeretlek hévvel,
Míg nyugalmi erőd feszíti izmom.
Ha akarod s ha akarom, feldoblak
Téged, kezem folytatása,
Zúzd be a mennybolt homorú tükrét.

*
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Egy mondatban a föld körül *
Míg elémvetülő árnyam tapostam,
a langyos éjszakában úgy nyüzsögtek a gondolatok,
mint böglyök a bivaly szemén,
s elmélázva vettem észre,
eltűnik hirtelen,
hogy elnyúljék mögöttem hosszan,
akár életem,
mely új fény hijján tán sosem kerül elém,
mert lebuktam,
de nem úgy, mint aki tejét szesszel nehezítve,
álomba süllyed egy darabig,
hanem múltam ragadott magával,
mint nyakra kötött kő a kétségbeesettet
zöldtényű rétegek nyálkás flórája felé,
ahol a néma csöndben
furcsa szörnyek meresztik szemük,
s nem nézem többé
amint sok ezer fogsorral harapja a tenger a partot,
mikor az égen hasadnak a felhők, akár a vászon,
tudva, hogy halandó hüvelyben hiába feszengek,
magam csigázva függök, mint súly a csigán,
s mar a maradás durva kötele fájón,
nem nagyon, csak úgy,
mint testünk apró intelmei,
kik jelzik,
hogy működnek bennünk a sejtek
futószalagon gyártva a pillanatot,
melyen bejárhatom a messze világot,
kit magamhoz viszonyítva,
minden nyílt titkával egyetemben,
ismerni akarok,
*
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hol szerves életre vastag hóburokban várnak az ércek,
hol forró égövek napja kiperzsel belőlünk minden gondolatot,
ahol tó mellett szarvas bőg a fehér hegyek alján,
hol kávéba mártott cukor bőrű asszonyok
sötét pupillája csillan,
mint parcellán csészében a feketekávé,
ha húsos combjuk lomba mozdulatnál rezzen,
ahol szép járású lányok fehér elefántról álmodnak
s a bölcs lába nyomán megannyi lótusz fakad,
hol kopár ormokon tevéhez kuporodva
teát szürcsöl rabló és kufár,
hol tushajú, tojásszín emberek élnek,
szemük gondolatjel a kerekded arcban,
hol inas végtagú vadászok éjsötét teste
kicsapongó táncban ráng és vonaglik,
amíg vad üvöltés üdvözli a megváltó halált,
hisz ott is peregnek a percek,
mindegy merre mégy
és merre lobbansz,
szálló életed füst árnya fodrozó vízen,
horgony nem köt,
de húz,
mint lepelbe burkolt hullát,
kit tenger mélyébe vetnek,
nehogy a sirályok és más mohó madarak falják,
legyen a bomlásban inkább a semmi martaléka,
de már a merülésben sem találok vigaszt,
hiszen tudom,
206

a mélységet kutató költő
a halászó szárcsához hasonlít,
ki fejét bátran víz alá dugja, ám
fara intő bólyaként a felszínen marad.
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FEHÉR MIKLÓS
Három vers *
I.
Ó, milyen édes hamuból a leheleted, Ott elégnek szavaid.
Utad illata örök nyomot hagy bennem.
A hosszú szárnyú kék madarak falaim körül repülnek.
Ezeket is akkor adtad ajándékul, midőn a virradatban elfeledted mindennapi utadat –
Fáradtak.
De holnap fecskét ajándékozz, mert vágyai ismerik a végtelenséget.
Ismerik hajadban a kedves alkonyokat.
Egy hárfa szól s zenével élsz, kedvesem.
II.
Lovaink nyugtalankodnak, de testünk elmaradt valahol. Csak lelkünk
issza a holdsugárt. Gondolok a halottakra ... Alszanak az árnyékban. Nehéz seb a szívükön. Mintha a mezőben meghalt volna maga a fiatalság.
Sok asszony sír ebben a percben a szentképek előtt. Es múlik az este s
múlnak az árnyak. Talán elloptak valamit? A levegő simogat s valahol
messze, testünkkel, énekelnek a lányok. ·
III.
Szép az ismeretlenbe az ugrás. Kaland vezet az erdőbe, kaland nyitotta ki
a föld könyvét, meggyújtotta az első szikrát. Kocka nélkül nincs nyeremény. Elvesztettünk mindent, de nem igaz, hogy meghalt a lelkiismeretünk.
Mély a tenger lélegzete; erősíti az apály és az áradás. S nem gondol a hajótöröttekre. Meg kell menteni az embert, aki gondolkodik a halálról.
Ártatlan a gyermek szava. Tanít a bölcsességre. Visszaadja az ártatlanságot, ő a menekvésünk. Az ember gyönge, azért van jónak teremtve.
Meghalunk, ha nem ment meg a tenger minket. Meghalunk és nem is vágyódunk az ismeretlenért, Hajó a menekülésünk, vitorla a reménye. A
végtelenség sós íze tele van ígérettel. Indulásunk bánata és megérkezésünk boldogsága téphetetlen.

*
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Indulás nélkül nem lenne csendes kikötő. Nyissátok ki az ablakokat. A
börtönből is látszanak a csillagok. Vásrácsokon keresztül is süt a nap.
Messzeség öldösi az embert, de közel a mi célunk. Mire való a köszönet?
Nem vagyunk-e magunkra hagyatva? Csak áldozat által váltotta ki fiát az
apja.
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LESZNAL ANNA
A jó orvos halálára *
Guttmann Lipót barátom emlékére.
Buxus között a friss havon
serceg, párál a fájdalom.
Rövid a fény, az est halad.
Három napja vagy föld alatt.
Mintha ismét édesatyám
látnám rideg ravatalán,
s tanácstalan húsz évemet
ingatnám szemfedőd felett;
s holt testvérem most menne el
gyerekkorunk emlékivel ...
Te kinek orvosló kezétől
testem lelkem oly gyakran épült
– balzsamos varázslat a kínban –
gyógyitani tudsz még a sírban.
Felköltöd amit elfeledtem,
visszahozod akit szerettem,
hogy őket kik fakultak lassan
ma ismét izzón megsirassam.
Nem tudtam mennyi könny maradt:
magamban hordom a nyarat
csapkodó gazdag záporával,
bő zokogások mámorával.
Ha a barát ily drága kincs még
úgy érdemes szenvedni ismét.
Fájdalmamtól frissülni vélek;
nem koptatott még el az élet.
Hogy Te többé nem láthatod:
jobban kívánom a napot.
Hideg a föld, melyben Te alszol,
meleg a vér, mely engem hajszol,
a levegő kristályos tiszta,
nem szíhatod, de ajkam issza.
*
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Adakozón úgy mint Te tetted
élni akarok most helyetted.
Jól esnék ha Te hű barát
„kikopogtatnád” odaát
milyen frissen dobog szívem
érted fakadt keserviben.
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VARGA SÁNDOR
Ars vitae *
Megenni a gyümölcsöt
kiköpni a magokat
felvenni az életet
levetni a napokat
levetni és nevetni.
Magány *
Be jó azoknak, akik mindig
többesszámban beszélhetnek,
,,mi” otthon, ,,mi” a gyárban,
,,mi” németek, ,,mi” franciák.
Be jó „minket” tenni a bús „én” helyébe.
De én egyedül beszélek
magamról és a végtelenről,
akár magamról, akár a világ nyelvén,
magamhoz fűzöm a legkisebb szót is
és fáradtan köpöm a keserű nyelveket.
Be jó a többesszámnak,
be jó azoknak, akiket
nyájas szavak és szép társadalmak
kedvesen egybekötnek.
De engem valaki magamba zárt,
beszédem csak a halálnak szól,
némán folynak át rajtam az órák
és szent türelemmel várom, mikor
robbantja szét testemet a szavak magánya,
mikor présel csendes halottá
a nyájas társadalom.

*
*
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ROBERT CONQUEST
Budapest 1945-ben *
Az esthajnalban és igen könnyű ködben,
a tündöklően szürke Dunánál, az ébredő lámpákban,
dombról, a tört paloták világából nézve
a romok időtlen szépséggé nőttek, elrejtve
a szörnyen széthasított várost, egyik legnyersebb sebét
Európának, ahol a korlátlan gyűlölet
a véres örvény közepére ért.
S hideg dörejként sújtott
minden szokott zörejre és gondolatra és a gránitot
formátlan emlékművé faragta.
A határozatlan estén melegen borzongott át
a vízből az aranyló fény. Mert ott is,
a téglák, hús és acél roncsaiban, a szem
vakon szemelte ki gyújtópontját. S nincsen költemény,
mely valaha is kifejezhetné a gyilkos dögvész lényegét.
Reményi József fordítása

*
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LESZNAI ANNA
A sánta padkán *
Miről regélhet még az ének?
Jaj, mi dukálhat még a vénnek
szegény vénecskének mi jár még?
Félig napfény és félig árnyék,
sánta padka a kertszegélyen
hol múlt képekkel elbeszéljen.
Senki se kérdi, mire vár még.
Hajnalban teljes volt a jussom –
hogy vidám kezeimbe jusson
szökellt elémbe minden óra.
Dalolva térdepeltem borsón,
megválaszoltam minden szóra,
az életet ölelni kellett:
így ért tetten minden lehellet.
Így virítottam sebbel-lobbal,
hideg évadot váltva jobbbal
ontottam nyári záporom.
Ajkam közül kelt ki a nap,
kontyom alól az alkonyat,
méztengeren, tűz hímporon
gázolt át vad ifjúkorom.
De mi dukálhat még a vénnek
ki már lemorzsolta magáról
mint törökbúzát torzsokáról
örömei piros szemét.
Éjjelre ér – számadást róván
elbámészkodhat szanaszéjjel
terített tarlók takaróján.
Arra eszmél: minden alak
alszik kemény magház alatt,
*
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ponyvát dobtak a víg bazárra,
hamuszín ősz méláz le némán
hol dúlt avaron, vánnyadt szénán
még illat bujkál szerteszét,
csiklandva elfásult szívét.
Mert vénecskének jaj mi jár még?
Félénk napfény, terjengő árnyék ...
Vad öröm gyilkos kést ne mártson
a vén szívbe, ki meztelen
piheg elhervadt levelen
mint ért gyümölcs, s nem bírja már
ha rászáll egy étkes madár.
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VARGA SANDOR
A korok *
Szomorú vagyok, mint a végtelen,
mint az esős, szürke vasárnap,
a világ nekem nagyon fáj
s mint az ökör a mészárszéket,
úgy várom én az egyszerű,
halálos megoldást.
Szép hamar legyőzni
pénzzel és bordéllyal
a titáni lázt, de
szebb lenne tovább is
vidáman, bolondul,
labdázni lánnyal,
országgal, kenyérrel, –
mint a gyermekek.
A gyerek gyengéden
beszél a bogárral,
a gyerek gyanútlan
szaggatja a szépet, –
de mi már másként,
jó eszes mértékkel
öljük a szerelmet
s értelmünk mint bunkó
zúdul a fejekre.
Ma vasárnap van,
s a kedves utcák is
mind tótágast állnak,
kérdőjelt tesznek sétáim mögé –
tejet kéne inni,
terített asztalnál
kacagni és enni,
de nem lehet, mert nekem
nagyon fáj már a világ.
*
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Sokan *
Sokan azt mondják, talán hiszik is,
hogy Isten csak a kerekded felhőket,
a langyos hullámokat szereti;
játszik a csenddel, a szelíd szellővel,
mint boldog anyák és megtört vénasszonyok.
Sokan azt hiszik, hogy a rózsákat
csak könnyekkel szabad megöntözni,
hogy csak sóhajjal lehet
inni a szerelem szavát,
hogy végtére minden láz
bölcs mosolyba torkol.
– De más a mi szótárunk,
más szóra szántuk a szánkat,
más betűkből faragunk
mohó, dühös, fiatal beszédet.
Mi az ordító szerelmet keressük,
a tarajzó habot s a pofozó Istent, ·
öklünk belemarkol a hajba, a tűzbe,
s megtörve is hahotázni, kínunkban is vigadni szeretnénk.
Kedvesemnek *
Klee módjára.
Múlik szörnyen a széleskedvű nap,
vége már a pajkos táncnak, lassan lehull
a szájukról a mosoly s az ártatlan
fürge szavak szétrebbennek sebtiben.
Hol van a napsütés, az illatos séta?
Nem hevernek már szerteszét
a gondtalan percek,
lecsiszolt kőbe, szigorú képletbe
írom szerelmedet.
*
*
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Lobban az este, lángol a hegedű,
de megmarad az izzó fekete varázs;
élesen kirajzolt színes álmainkat
kévébe kell kötni,
sugaras, suhintó kévékbe.
Finom hálókat feszítek köréd;
lelkedet mint egy mesét átfogom örökre,
így kell leigázni a szertelen időt,
nézz ide kedvesem: fénypontok vagyunk
kérlelhetetlen komoly térképeken.
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VARGA SÁNDOR
Cs. Szabó Lászlónak *
Szétválnak már a göröngyös utcák,
új kenyér szédíti a tarka sorsokat,
elnyeli vígan száz föld a magyart és
idegen ösvényre téved a gondolat.
Most kell őrizni a hasztalan kincset,
most kell szeretni a versek testét,
az izzó, törékeny rímsorokat,
az ébredő órát s a hulló estét.
Elhalványul a régi nyelv,
csendesednek a vérmes honfiak:
most kell örülnünk az igazi őrnek,
a sok konkoly s a kevés jó miatt.

*
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FEHÉR MIKLÓS
Vizek szempillái *
Felhők árnyéka alatt orgonaillatú szív. Meleg fátyol alatt a fájdalomtól
elsötétült partok.
Kacagó remegések – osztálytalan részegesek. Csillagok rabsága és törhetetlen vágy. Néma lény és kőmosoly.
Rövidéletű halál.
Sírok s nem szégyenlem magam a rózsák előtt.
Én, a csillagok lábaszáráig felszökő ölelés, nem leplezek le semmit, ha
belém szeretnek az egyszerű dolgok.
Még emlékeznek rám a vágyak és az égőhajú érkező szelek, a keserű csókok és a tiszta narancsok. A meztelenre vetkőzött madarak visszatérése.
Álomba bár még csak egyszer ringatnának a gyengéd rajongások!
Magam csodálkozom – ha csodálkozom! – a gyermekjátékaimon.
Milyen őszinte voltam s szerénytelen. Ismeretlen ajtók előtt megtorpantam, én, a farkastestű szépség.
Magas keresztre a magány kék vére feszített most!
A félős farkasok ordítoznak a holdvilágra, az álomra.
Névtelen remények sorsa fölé.
Ó, mily szép a csend szeretője lenni!
Mindent el lehet venni: a lepkéket, a homokot, a könnyet.
Csak a fájdalom keserű tűzijátékától nem lehet megfosztani azt, aki hisz a
hold áldásában.
El lehet felejteni nevet, le lehet csókolni a csillagok szirmait az égről!
Semmi sem lehetetlen annak, aki az álommal találkozik úttalan utain.
Ó, jó szelek, miről gondolkoztok a mágusok álma fölött?
Oly messze innen Magyarország – csak szavakban virágzik édesizű neve.
Csókolom a füveket, mert felébresztik az emléket s mert ezt csókolta a
lovas nyoma is.
Az ütés és a gyöngéd szív között született. Sötét lovas volt. Csak a lova
maradt utána.
*
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Ó jó szelek, könnyű a virágnak, amikor illatozni tud, nehéz, ha eltűnik az
ember.
Harctéren nőtt fel ifjúságom, szeder érésétől fejlődött ki a mellem. Magam maradtam hallgatásom végett. Hajnal vére folyik bennem s
rámtalálhatsz minden összetört dologban. Nevem ... mi is a nevem?
Visszatérnek azok a percek, amikor fehér galambokat áldoztak ártatlan
szomorúságuk miatt. Leszállnak a felhők a páfrányok közé s a holdvilággal fognak beszélgetni arról, hogy milyen jó, hogy milyen szép az álom.
De nem fogják érteni köszöntésében a vágyat:
,,Jó szerencsét kívánok neked, tiszta, puha vérem.”
Beköltözött a felesleges dolgok világába tisztán, mint a dal.
Hű maradt tenyeréhez, noha nyugtalanság marcangolta testét.
Meg-megremegett unalomtól, akár a megvakult liliom.
Jött és ment az idő. S lehet, hogy maga után nyitott ajtót hagyott valahol.
Pusztulás nől benned – hadd el a rabságot magadban. A sebző ég alatt ne
szólj. Így, igaz, nem juthatsz soha sehova – de ha boldog akarsz lenni ...
Én megmaradok egyetlen árnyékom mellett s megpróbálom fájdalmammal megszelídíteni a szeleket.
Nyitott tükrök színe eszét vesztette. Lecsukott minden kiutat a sötétségbe.
Ajka csak az álom csókjához maradt őszinte, amikor rákönyökölt a
mennykőre.
Talán csak a felhő álma lennék?
S megvigasztalta a követ.
Úgy járt tenyerébe rótt sorsával, mintha nyitott szívvel gázolná a világot.
Indult is az idő elé, akár a múló szégyen, de elcsúszott az üvegutcák járdáján. Mégis megőrizte ujja hegyén gyermekkora szépségét. S többé nem
tett különbséget a tűzcsepp és hitének szempillái között.

221

BÁN GYÖRGYI
Katinka *
Hej, szamosparti kislány,
Lovad nyaka
Olyan fehér volt,
Hogy szinte kéknek látszott
És mintha a virágok
Feje tartotta volna a folyót
Mögötted,
A baltacim bokrétája,
Meg a kankaliné.
Alig bírtad a gyeplőt,
De a világ
Kedvedért szárnyat
Bontott s Kolozsvár körül,
Röpke erdőkön át, oly
Sebesen röpített paripád, hogy
Elődben.
Köddé foszlottak a havas
Reggeli hegyek is.
Árnyékod sem lobog már.
Lovadat az
Idő halk füstté
Veszejtette, a Szamos,
Kankalinokon fekve,
Hiába lesi, csak a hegység lép
Keményen
Elő, hogy belezördül az
Őszi, sárga avar.

*
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CSÉPE IMRE
Csépe Antal *
Éjfél táján indult útnak,
sötét éjjel, gyertyák között,
pipája a szögre maradt,
makjába a csönd költözött.
Zacskóját is itt feledte,
nekivágott egy ingujjba,
bőgatyába mezítlábon
sietett fel a Tejútra.
Hulló hó közt nyomát láttam,
merre ment a havas tájba.
Két asszony, ki virrasztotta,
kereste a bibliába.
Szél ütötte fonnyadt testét.
Föltették a ló hátára.
Tányérjából kutya eszik,
S lúg alszik a kanalába.

*
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FEDERICO GARCIA LORCA
Fekete galambok háza *
Tollászkodott két fekete galamb a
babérfák ágain.
Az egyik volt a nap,
a másik meg a hold.
Barátaim, mondám nekik:
az én sírom hol is lesz?
Csóvámban, válaszolt a nap.
Völgyemben, válaszolt a hold.
És útra keltem, mert agyagból
vagyok a köldökömig én,
és megláttam két márványból való sast
meg egy mezítelen leányzót.
Az egyik volt a másik és a
leányzó nem volt senkisem.
Te sas, mondám nekik:
az én sírom hol is lesz?
Csóvámban, válaszolt a nap.
Völgyemben, válaszolt a hold.
Megláttam a cseresznyefán
két meztelen galambot,
az egyik volt a másik és
sem ez, sem az nem vala senkisem.
Horváth Béla fordítása

*

Megjelent a Látóhatár 1955. évfolyam 6. számában.

224

ADAM WAZYK
Vers felnőtteknek *
1
Midőn tévesen egy rossz autóbuszba szálltam,
emberek ültek ott, fáradtan hazatérők.
Autóbuszom egy ismeretlen utcán robogott,
oh, Szent-Kereszt-út, már nem vagy Szent-Kereszt-út
s hol vannak a te könyvesboltjaid és hol a zsivajgó diáksereg?
Halottak, merre vagytok?
Emléketek kihamvadott.
Ekkor az autóbusz megállott
egy gödrös kis teren, hol
a sors ítéletére vártak
egy régi bérház hajdan falai.
Kiszálltam én e kis teren, mert
a munkás-negyed ez.
Emlékek szép ezüstje fénylik itt a falakon.
Az emberek hazafelé siettek.
Es nem mertem megkérdeni, hol is vagyok
és itt volt-e a patika, hová gyerekkoromban jártam.
Úgy értem én haza,
mint aki elment gyógyszerért
és húsz év múlva jött meg.
Feleségem megkérdezé, hogy merre jártam .
Gyermekeim megkérdezék, hogy merre jártam.
Hallgattam, mint egy megfogott egér.
2
Az utak, mint a kobra-kígyók, tekeregnek
és mint a pávák, csillognak a házaik.
De én egy régi követ akarok,
hogy abban megtaláljam Varsót.
*
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Miként egy bamba lámpa-oszlop állok itten
és mintha lámpa égne szemeimben.
Dicsérem és csodálom és igézem én a kobrát,
varázs-igét mondok rá, abrakadabrát.
Miként egy hős vitéz
megyek az oszlopok közé.
Nekem mit érnek Gallux figurái,
Mit érnek a szarkofágra kifestve!
Fagylaltért erre jár az ifjúság!
Nagyon fiatal mindahány,
emlékük nincsen semmi, csak romok
és nemsokára szülni fog a lány.
Amit a kőbe raknak, megmarad az abban:
a kancsal pátosz együttjár a bóvlival,
Varsó jövendő dalnoka
majd ebből tanulod te a betűvetést.
Te csak szeresd a magad útját:
az én szerelmem régi-régi kő!
A szürke kő, a régi és remek kő,
emlékeimmel egyre zengő.
Az utak, mint a kobra-kígyók tekeregnek
és mint a pávák, csillognak a házak.
De én egy régi követ akarok,
hogy abban megtaláljam Varsót.
3
„Üres az ég fölöttünk.
Idézet egy politikai beszédből.
Hajnalodott, hallottam a rakéta-repülők robaját.
Merthogy muszáj, mi sok pénzt erre költünk ...
Ha nem akarunk szólni földi dolgainkról,
azt mondjuk, nem üres az ég fölöttünk.
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A nép itt zsákruhát visel,
az asszonyok itt gyorsan öregednek ...
Ha nem akarunk szólni földi dolgainkról,
azt mondjuk, nem üres az ég fölöttünk.
A tengeren túl gomolyog a szörnyű felhő,
a nép letérdel itt a régi sortüzek helyén.
Ha nem akarunk szólni földi dolgainkról,
azt mondjuk, nem üres az ég fölöttünk.
A fiatal sereg galambokat röpít fel itten,
és kék fejkendőt kötnek itt a lányok ...
Ha nem akarunk szólni földi dolgainkról
azt mondjuk, nem üres az ég fölöttünk.
4
A falvakból, kis városkákból jönnek vagonokban
tüzes kemencét rakni, egy várost elővarázslani
a földből kiásni egy új Eldorádót.
Egy úttörő sereg, a nyomorult nép
szorong a rút szállásokon, pajtában, barakokban,
a sáros úton fütyörészve járnak.
Nagy vándorlás ez és csekély igény.
Egy madzagon nyakukban csensztohóval kereszt lóg.
Nagy káromlások és csekély megbánás,
egy kulacs vodka és kurvákra gerjedő vágy.
A hajdani mesgyék közül kitépett gyanakodó lélek
félig fölébredetten, félig tébolyogva dúdol;
te, a középkori sötétből hirtelen
kitépett vándorló tömeg, te nem-emberi Lengyelország,
mely egykedvűen ordítasz a decemberi éjben!
Kötélre kötik a szemetes kosarat
és abban húzzák föl a fiúkat,
fölmásznak, mint a macskák
a női laktanyába,
amely mint égy világi zárda.
Itt üzekednek és aztán a lányok ellenek,
de kölyküket a vízbe fojtják: ott a Visztula.
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A vándorlást, amely ipart teremt,
a történelem ismeri, de lengyelek nem.
Kongó szavakkal étetik meg őket,
de ők csak állanak vadan és nem hallják a prédikátort .
A szén bűzében élnek, lassan égő kínjaikban.
Itt olvasztják ki a munkásosztályt,
de még nagyon sok a selejt. Ez még csak gyülevész nép.
5
Megeshetik az is, hogy szörnyű barna felhő
szakad ki a fölgyújtott tárna száján.
Az aknából nincsen kijárás és a földalatti vad kín
hörgését meg nem hallja senki. Síri boltjuk lett a tárna mélye.
És sírnak a családok, száz család sír és kétszáz család.
Az újságok az esetet megírják, vagy meg sem írják,
de ott a füst csak gomolyog sötéten.
6
A vasútállomáson
Jagya kisasszony, szép kisasszony, még szebb,
midőn elásítja magát a padkán.
s oly szép, midőn a vodkát méri ki.
VIGYÁZZ! AZ ELLENSÉG ITAT VODKÁVAL TÉGED!
Az bizonyos, hogy megmérgeznek itten.
Cipőjét most Jagya kisasszony, szép kisasszony, leveti,
oly szép, midőn a padkán ásítozgat,
oly szép, midőn a vodkát méri ki ...
VIGYÁZZ! AZ ELLENSÉG ITAT VODKÁVAL TÉGED!
Ne menj, fiam, ne menj Nova Hutába,
mert bizonyos, hogy megmérgeznek ottan.
És nem használ a falragasz, melyen kígyó áll,
de gyomrodban ég a nemzeti sós-hal.
VIGYÁZZ! AZ ELLENSÉG ITAT VODKÁVAL TÉGED!
7
Barátom, én azt nem hiszem el sohasem, hogy az oroszlán bárány,
én nem hiszem el sohasem, hogy bárány az oroszlán!
Kedves barátom, nem hiszek én a varázs-igékben,
barátom, nem hiszek az agyvelőben, kit üvegburába raktak!
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De azt hiszem, hogy négylábú az asztal
és azt hiszem, hogy az ötödik csak üres képzelődés
s midőn a képzelgések elborítanak, kedves barátom,
kihamvad az ember szíve.
8
Az is igaz, hogy
a kétkrajcáros unalom csörög,
az oktató célt csörgi és a
teóriák vércséi fölzabálták agyvelőnket.
Az ifjakat becsukják vaksi tankönyv-szövegekbe,
nyelvünket harminc varázs-igévé aljasítják,
a képzelet világa elsötétül
s akik a holdból jöttek el közénk, a művészet jogát tagadják tőlünk.
Az mind igaz, hogy
eként a végső bárgyúság fenyeget minket.
9
Egy hullát fogtak ki a Visztulából.
Zsebében egy kis cédulát találtak.
„Kabátom ujja jó szabású volt,
de nem volt jó a gomb és nem volt jó a gallér,
csupán a vállpánt volt helyénvaló.”
Egy fűzfának tövében eltemették.
10
Az újon épült háztömbök során
szitál a mész pora, felhő rohan az égen,
az úti henger aszfaltot egyenget,
zöldelnek az átültetett vadgesztenyék,
susognak csöndesen az alkonyatban.
A fák alatt gyerkőcök hemperegnek
s az épület félig lebontott állványzatáról
hordják a fát a konyhába haza.
A lépcsőkön fölcsengenek a nőknek kedves nevei.
Tizenöt éves kicsi kurvák mennek lefelé a deszkán,
pincébe mennek, lefelé.
Mosolyuk mint a mész és szaguk mint a mész.
A szomszédban egy rádió zeng a sötétben,
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a tánczene szól itt a síri tánchoz.
Leszáll az éj, megkezdik dolgukat az éjjeli csavargók.
Oh, mily nehéz aludni kisded korunkban a vadgesztenyék tövében! ...
Ami nem illik együvé, sötétbe takarodjék!
Az újdon-újnak vágytam én örülni,
az új utcáról vágytam énekelni nektek, de nem erről!
Vagy nem adatott meg nekem hogy lássak? avagy csak tunya
vakság lett a részem?
Mindebből csak egy jegyzet maradott meg
s öntépő kínjaimnak költeménye.
11
A lány-fogók behurcolták őt a néma pokolba,
egy messzi házba, künn a város végén – megszökött –
eltévedett az éjjel részegen,
a beton kövön feküdt reggelig.
Kicsapták őt a művészeti iskolából,
mivelhogy nem volt benne
szocialista erkölcs.
Egyszer megmérgezé magát – meggyógyították –
megint megmérgezé magát – a földbe rakták –.
Ez réges-rég volt. A serény sintérek
serényen hirdetik, hogy a szocialista
erkölcsök mennyit érnek.
Az álmodozó Fourier kedvesen megígérte, hogy
a tengerek vizéből citrom szörpe lesz
s ugye, valóban az lett? ·
Isszák a tengeri vizet
és fölkiáltanak:
hisz citrom szörpe ezt
És botladoznak hazafelé némán,
hogy hányjanak,
hogy hányjanak.
13
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A nép sereglett és kiáltozott:
a kommunista nem hal meg soha.
De eddig minden ember meghalt e világon.
Csak az emlék marad meg
s minél nagyobb az ember,
annál nagyobb a gyászunk.
A nép sereglett és kiáltozott: a
szocialista rendben
megvágott újj nem fáj.
Megvágták újjukat,
sajgott
és ekkor szállta meg őket a kétely.
Megkorholták a modoros írót
és kioktatták a modoros írót
és leckézgették a modoros írót
és kiátkozták a modoros írót.
Az irodalmat hítták segítségül,
ezt az öt éves kölköt,
akit nevelni kell még s akinek
nevelni kellene.
14
Igaz-e, hogy ellenség a modoros író?
Nem ellenség a modoros író.
Nem kell oktatni a modoros írót.
Nem kell leckézgetni a modoros írót.
Nem kell kiátkozni a modoros írót.
Meg kell győzni a modoros írót.
Nevelni kell a modoros írót.
Hallottam egy jelentést:
„A kellőképpen szervezett
buzdítás híján
a termelésben nincsen haladás.”
Ím, így beszél egy valódi marxista.
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Ím, itt az igazándi tények
törvényének helyes fölismerése,
valóság az utópiában.
Regényt nem írnak a modorosokról,
de az újítók gondjairól írnak
mivelhogy ez mindenkit meghat.
Ím, egy mezetlen város,
még nem nőtt be a gondba,
színekbe és a föld szagába.
15
Vannak munkában megfáradt emberek,
vannak Nova Hutából emberek, kik
színházat sohse láttak,
s van lengyel alma, melyet el nem ér a lengyel kisgyerek
és vannak gyermekek, kiket a vétkes orvos semmibe se vesz,
vannak fiúk, kiket gazságra kényszerítenek,
vannak lányok, kiket gazságra kényszerítenek,
vannak megaggott asszonyok, kiket férjük kihajt a házból
és vannak meggyötörtek, kiknek szíve megszakad,
jaj, vannak emberek, kiket megköpdösnek s beszórnak rút
mocsokkal
vannak, kiket az utcán fosztanak ki
az útonálló banditák, akiknek szabatos nevét
a jogtudósok mostanában keresik.
És vannak emberek, akik egy papírosra várnak
és vannak, akik igazságra várnak
és vannak emberek, akik igazságra várnak
és vannak emberek, akik sokáig várnak. ·
Mi szót emelünk ezen a világon
az agyonhajszolt emberért,
a kulcsért, mely a zárba beleillik,
a szobáért, amelyen épült ablak is,
a falakért, melyeken penész nem virul,
mi szót emelünk a hivatal ellen,
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hogy ne fecséljék drága szent időnket
s hogy békében térhessünk otthonunkba
s hogy lássuk, mi a szó s miben különbözik a tény.
Mi szót emelünk e világon mindazért,
amit nem kockán nyertünk s amiért
milliók estek el a csatatéren,
a tündöklő szép igazságért és a gabonáért,
amit a szabadság terem,
a lángoló elméért,
a lángoló elméért
mi szót emelünk minden nap,
ezt mondjuk mink a pártnak.
Horváth Béla fordításai
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BIKICH GÁBOR
Előszó *
Önző volnék? Legföljebb ha én tudnám megmondani.
De hová lett a cinke és a csíz? Milyen lépre csalták
szegény vörösbegyet? A sövény kipusztult. Se vendég,
se otthon, se szarka nincs. A tengelicék ·kicsiny csapatját
kitépték a parti bodzafák szívébő1. Keresheted az
aranyat későn reggel is. A hajdani bokrok közül nem rikkant
több rigó. A nádas fölégett. A vízi madarak zsivajgása
nem üdít már baráti szóra engem. A búbos vöcsök
nem bukik fel többé s a kócsag karcsú nyakát kicsavarták.
A szárcsák elültek végső fészkükön. Még a darvak
hátra vannak? Lebegő ábrájuk, mint fodrozódó víz
emléke a fövényből, mindörökre eltűnt. Milyen égen
úsznak az álmukban beszélő vadkacsák? Ne kutasd. Csak
az nincs, amit keresünk. A toldott–foldott hullák jövőjét
építsed inkább. Markod helyett nyakadba vedd a gyeplőt.
A gond leghívebben véd a gondolattól. A kísértetektől
is, ne félj! A jó modor s a túrós reménység bibéjét a
kuvik már nem jelenti. S a kuvikkal együtt elfogyott az
éj. A dallá csorduló sötétség elvásott a fülemüle torkán.
A gyönyör szutykosodva rothad, loncsos fürtökben függ
a denevér. A tücsköket a próféták mind befalták. Az
ungó békákat botokkal sújtottuk agyon. A fák odvát
bársonyozni mióta nincs bagoly?
Régebben a bűzhödt bozótból is fakadt virág.
Lakatlan egünkön némán darvad a hajnal. A kakuk
önnön szava után szállt a zöld homályból s az alvó
akácos rőt selymét letépték. A kidöntött fákkal messze
ment a harkály. A pacsirtát, :mely már csak rög vala,
egy koporsóra dobták. Az üszkös vetésben nem futkos
a fürj. A réti sas a kőszén füstjében fuldokolva verdes.
A fecskék fénnyé váltak a gyors röpülésben? És hova
hullt a fény? A nap és a hold elhallgatott. A tél sármány
nélkül köszöntött be hozzánk. A csókák még keresték
egykorig a ledőlt tornyokat a ködben. Aztán a
*
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forgó szél végképp beszívta őket. Jéggé fagyott a sikoltozó
sirály. De minek siratni? A tenyészet terjed tovább.
A salakkal trágyázott talajból boldogabban sarjad a bitó.
Ki bánja, hogy gyümölcsét nem virrasztja már a varjú
sem? A páva rekedt kiáltása nem fáj többé a szigetre
menekült szeretőknek. A tövisszúró gébics fölnyársalta
magát. A pelikán minden húsát elette fiai elől. Önnön
porában fürdik már a kis veréb. Mindenhová behatolt
a kihűlt hamú. A tiszta búzát válogatni belőle nincsen
többé se kedv, se mód. Egyébként a hamú is gyilkol.
Burukkoló galambfiakkal múlt ki a szelídség.
Madár tehát nincsen. Vagy a halaknak beszéljek talán?
A Dunából egyhelyütt, ha a parton dobbantottam,
fickándozva fölugrott a hal. De a Dunán már minden víz
lefolyt. Sós szik maradt a tengerek helyén. A csillámló
tolongás, ha varsát, szigonyt vagy testvéri gyomrot egykor
elkerült, most rút gépeinkben puffog el.
Így hát a bőröm, jobb híján, még mindig ép .. Aki megszólal,
annak a szájába szó helyett hamarosan föld kerül.
Ámbár, ha nem loccsantják vala szét a csecsemők
gyöngéden lüktető koponyáját s a börtönök se börtönökre
nyílnak – ,ki tudja? – a halak és a madarak halála sem
váltott volna meg. Mert igazában engem a hit hiánya
éltet. A szó torkomban reked, a vér szívemben. Nem
kiált az űrre azokért, akiket a gazság és butaság, sőt jóakarat
koromban leginkább bevett formái: az öröklött
bitorlás, a. bankárok uralma és valamennyi fehér és vörös
zsarnokság kizsákmányolt és megölt. vagy az erők
nemes szabad versenye, amelyben óhatatlanul a többnyelvű
filmírók, labdarúgók, ripacsok és meztelen táncosnők
viszik el a pálmát; a nyomorú barmokért, kiket
önnön kolomposaik is kiheréltek és lóherével fuvattak
föl hizlalás helyett, a szegény élőkért, akiket rendőrök,
papok, hivatalnokok, kalmárok és katonák nemcsak
vagyonukból .és életükből, hanem. emberi méltóságuk és
nyugalmuk végső morzsáiból is kiforgattak; mindazokért,
akiket a társadalom véres és mocskos játékai: a haladás
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vagy maradiság dühöngései szemem láttára törtek kerékbe.
Sors bona *
Élek. A béke boldog évadán nem az én horpaszomon
nyílott ki a sérv. Nem engem oktatott az ínség közös
ágyra járni. Nem én figyeltem a köhögéssel betájolt sötétben,
hogy az ingyen–leves szagából mikor röhög rám,
mint ismerős ló a ködből,·a halál. Nem engem nyomott
férges priccsére a jogrend. A metsző szabadban nem én
sétáltam addig föl s. alá, míg sorsa ellen már csak
öntudatlan reszketéssel rúgódzik a test s hajnaltájt a kövezetre
is ledől, hadd szúrjon át szellős rongyain a fagyhalál.
Nem engem találtak dermedetten egy köz–úti padon.
A kaszárnya békés falára is ,csak egy báva paraszt
agyveleje fröccsent. Azé se bagóért: késett egy napot.
Szolgálati fegyverem se engem vont ki egy harci erényekben
bővelkedő altiszt hatalma alól. A nyomozó csendőrök
nem az én állkapcsomat törték el történetesen és
eddigelé mindig mások nyakára hurkolt kötelet a hóhér.
Hegyibe még nem is az én éhes gyermekeim nyitott
szemén mászkált a légy.
Aztán, hogy a hősök veszélyes kora feljött, nem nekem
bocsátottak meg a papok Spanyolországban, nyomomra
vezetvén a kivégző szakaszt üdvös elégtételül.
A büszke Dunaparton is egy barátomat lőtték a sötét
folyamba énhelyettem. Nem engem tereltek puskatussal
s nem én szenvedtem ki húszéves koromban, végelgyöngülésben.
Nem az én anyám vergődő csontjaira csurgott a gáz.
Nem velem fűlt a hamvasztó kemence. Az
okos bombák felebarátaim fejére estek. Az orosz erdőkben
csak távolabbi rokonaim tüdejét járta át szurony és
golyó. A kenyér–osztó hősök nem az én sikoltó húgómról
tépték le az inget. Nem engem hajtottak egy rombadőlt
ház alól Proskurovba. Nem az én hasam püffedt fel
ott a híg levestől. Nem az én szívemet őrölte porrá a
hasztalan munka és a naponta sivárabb jelen s jövendő.
Az elhullott Budapesten nem az én tetememről hámozták
*
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le a gúnyát egy új világ hírnökei. Győztes társaik is
csak az országot adták el alólam, nem engem. Én
megmaradtam. A vergődő kincsével kisorsolt háló engem
eleresztett. Most vidáman csapkodok a fűben. Nincsen
víz? Vodka s whisky van. S én, ki a vérrel és mésszel
kavargó emésztő gödörből kiúsztam, akivel nem végzett
még maga a béke: a gyilkos rajongók s a haszonért aggó
alkuszok bölcs frigye sem, most mit kívánjak? Álmom
csöndes, étvágyam kitűnő.
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HORVÁTH BÉLA
Valamíg élek… *
Valamíg élek, vándor leszek én.
Mindig más útakon vándorlok egyedül,
Valamíg élek, vándor leszek én,
Nincsen hazám, nincsen nevem, se dolgom,
Így kell nekem halálig vándorolnom.
Hogy csontom meg ne kérgesedjék,
Hogy lelkem el ne férgesedjék,
Megjárt útamra vissza sohse térek,
Mindig más útakon magamban mendegélek.
Minek taposnám mindig ezt a mesgyét?
Minek topognék mindig e színpadon
És egyazon templom kövén mit is keresnék?
Talán·irgalmas lesz az Irgalom.
Vagy szónokoljak, mint a rossz–kedvű színészek,
Mivelhogy a sírásó énekelt
Miközben síri gödröt ásott,
Megmondta Hamlet dán királyfi,
Hogy a dologtalan kéz
Jobban tapintja meg a dolgot,
S munkáját végbe vinni boldog
Aki nem ismeri a munka nagy keservét.
Én azt hiszem, mindenki méltó,
Hogy illő módon· gödröt ásson a halottnak,
Csak a sírásó nem. Mert az a dolga.
Igaz bírák leszünk mi egyszer valahányan.
Vagy Sancho Pansa nem vala
Jeles bíró, miként a bölcs zsidó király?
Hogy csontom meg ne kérgesedjék,
*
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Hogy lelkem el ne férgesedjék,
Megjárt útamra vissza sohse térek,
Mindig más útakon magamban mendegélek.
Így érzem minden ég alatt
Az ég minden fuvalmát,
Dalt mondok mindenütt
Mint egy vidám kalandor
S egész világot zengek én!
Mert minden táj és minden kert enyém
S minden virágom eldobálva
Egész világot nyertem én.
Könyörgés Szent Mihályhoz *
Angyalok Vezére, Szent Mihály,
Ragadj ki a pokol csapdáiból,
Ne hagyj e rút rabságba belehalnom,
Ne adj a démon szörnyeteg dühének,
Keress meg engem, jöjj ide, mert szenvedek
És rettegek és rívok, mint a kisded,
Akit szüléi a sötétben odahagytak,
S hozzád könyörgök, láss meg nyomoromban,
Győzelmes. kardodat vonjad ki értem,
Lelkemnek zsarnokát tipord a tűzbe vissza,
Az ős Gonosznak villantsd meg hatalmad,
Szívemből verd ki szörnyű bűneim,
A mindennapos őrületből tépj ki engem,
Aztán vezess a hősi ifjú korszak
Hajdan fényébe vissza s add nekem,
Hogy még csak egyszer tudjam dallani
A szeretet egekbe illő dallamát,
Amit zengettem fiatal koromban,
Amit szenvedtem forró nyomoromban,
Amit kimondtam ott is, hol tilos volt,
A mindent mozgató és üdvözítő Szeretet
Dicséretére mint keresztény dalnok.
De most– az ördög, mint detektív, les rám,
*
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Köröttem oldalog a pokoli szelindek,
Mivelhogy a világ mocskával keltem viadalra
S e vég–csatámon nincs menekvés nélküled,
Azért könyörgök hozzád, jöjj el éjszakámba
S ragadj ki a pokol csapdáiból,
Angyalok Vezére, Szent Mihály!
Búcsú *
A·lombok lassan lengenek, kilobban·
A forradalom dicső homlokomban.
Jaj, Istenem, itt fekszem kiterítve,
Beburkolózva minden műveidbe.
A bánat, mint a lomb, ragyogva ring rám,
De meg se rebben roskadozó pillám.
Arcomba hull a langy eső szitálva
S meglágyít lassúdan az őszi pára.
Bebalzsamozta bőrömet az őszi fény,
Kibírtam én a kínt meg a kegyelmet,
Most fonnyadok, mint fű, a világ kő–szívén,
A pusztulásban, mint a rügy, derengek
És engem is a pusztuló avar véd,
A lomha lomb, a hallgatag magyar nép.
Barátaim meghaltak *
A „Szép Szó” szerkesztőségének emlékére
Barátaim meghaltak mindahányan.
Ők mindent tudnak a hihetetlen halálban.
Mert ütközője a tehervonatnak
És a golyó, amit szívükbe kaptak,
A börtön és a kurtavas,
A tifusz és a gáz,
*
*
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Az állati kín, aljas gyötrelem
Szemétre vetve rothadt fekhelyen
S az őrület, mely agyukat fölette
Megtanította őket az egekre.
S midőn utolsó szavukat a sárban és a szennyben
elhörögték,
Megtudták tiszta titkodat, te villogó Öröklét.
Világtalan szemükben mindörökkön villogó világ van:
Ők mindent tudnak a hihetetlen halálban.
Oh, adjatok jelt valahonnan, mondjátok, mi lesz még?
Jajonganunk e kárhozott világon érdemes még?
És meddig kell, nagy szégyenünkre, élnünk?
És mit kell várnunk, tűrnünk és remélnünk?
A bűvész búcsúja *
A játék véget ér.
Dadognak a dobok.
Miként egy hős színész
szépen meghajolok.
Tehát most nézzetek
nagyérdemű urak rám:
ím itt következik
a végzetes mutatvány.
Ím itt a kard–nyelő,
a tűz–evő bohóc,
jobbjában kard ragyog,
baljában ég a kóc.
A hírneves bűvész,
ki sok rímet tudott,
eképpen méri ki
a végső metrumot.
Tapsoljatok, barátaim!
utolsó versem ez.
Lehull a függöny és
azonnal lefejez.
*
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REMÉNYI JÓZSEF
Babits Mihály nyári otthonában *
Az esztergomi dombon én vendéged
valék könyvek közt, lugasodban, költő.
A táj enyhe volt, mint szelíd csendélet,
te fáztál, rajtad megvásott felöltő.
És ott volt asszonyod és bájos Ildikód,
de leskedett miránk a Végzet antik kéme.
S bár mosolyogtunk, láttuk messze a bitót
és azt kérdeztük, mi a magyarok reménye.
És hol van, jaj hol is van az emberi jóság,
a gyöngéd tűzhely, az emberi otthon?
És ekkor kislányod, virgonc apróság,
kezembe nyomta szép mezei csokrom,
mondván, látod, míly illatos, milyen szép –
hogy mondjak hála·dalt neked most, emlék?
Sikertelen műtét *
Sebész vagy költő: műtétet hajtsz végre
a végzeten, mely szűntelen beteg.
És tenmagadon, megismerve végre
a percet, mely az örökért eped.
Ám ez is kórság, be nem heggedett seb,
mint végtelennek kínja, az idő,
mely tavasszal a jégben elveszejtett
reményt kimentve mindent szépítő.
De jön a nyár s bár avara még messze,
az ősz is jön, megjön hajdan jegyesse,
s a tél, a remény fehér sírásója,
aztán tavasz, de a költői műtét
időt nem gyógyít, sohsem sikerült még,
férgektől csontod semmi meg nem ója.
*
*
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MIGUEL DE UNAMUNO
Mennyországom *
Ti múlt napok, akik a bús felejtés kőrmenetében
kincseimet a csillagokba viszitek,
ti zengessetek égi dallamot,
örök fészkemnek örök énekét.
Teremtő–Istenem, könyörgök,
hogy múlt időm, melyet jajongva és újjongva sovárgok,
zene legyen
és vígaszomra adja meg a hajdan örömöt.
Hadd éledjen meg minden, amit vágyaimban éltem
egykor
s ne éljek egy más újabb életet;
vezessed röptömet a véghetetlen tegnapokba,
és onnan semmi ki ne tépjen,
mert, Uram–Isten, nincsen más mennyország,
mely betöltené az én üdvösségem.

*
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JUAN RAMÓN MOLINA
Az őrült koponyája *
Rejtelmes kórság ölte meg a tébolyultat,
Aztán lenyisszantották a fejét s virágos kertbe dobták,
ahol míg élt, a szekfüveknek és rózsáknak
mondott beszédet
avagy társalgott önmagával.
Lefoszladott arcának húsa, haja kihullott,
szemét a madarak kivájták
s a nap kiszárítá az esze–velejét a koponya alatt,
mintha tüzes kemence sütte volna meg,
a sejtjeiből s foszforából
kikeltek a látnoki kukacok.
A tébolydai kertész
a koponyába botlott egy napon.
Csontos kezével megzörgette és
pillangók röpültek belőle,
a szem gödrében szikra csillogott
s zörögve nevetett az állkapocs.

*
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BÁN GYÖRGYI
Bonchidán *
Hulló márvány és húnytszemű vigyázás.
Földünkben földdé válunk jeltelen.
Fekete gyászán fehér kiáltás
S a mindörökre tépett füveken
Nárciszok közt árad a reggeli nap.
Szent Anna kis tavához
Anna tavát és a hegyeket nézem.
A nagyvilággal játszottam. hazát,
De elfáradtam.
Hajdani szerelmem,
Szerelmesen a te örök szemedben
Keresem a játék bocsánatát.
Március
Rostélyát emelő téli titok:
Halálos halvány címerek helyett
Koronásak a derekabb hegyek
És szürke madárhullát visz az Olt.
Üdvözlöm a csókát
Mesebeli vándor
Bitótamadárka,
Égő álmaimba
Hóhér szitka kerget –
Húnyodó Hunyadró1,
Szomorult házunkból,
Vásott· tollú csóka,
Csókám, üdvözöllek

*
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Üzenet
Zetelakára,
Az éjszaka túlsó partjára,
Juditnak üzenem:
Viselje könnyen,
Mint a csillagok,
A sötéten magasodó időt –
Múló örömöm lankadt tüze fáj.
Vadászi vadonán,
Hogyha kérdi a föld,
Tegnapi őze táncoló nyomát
Bánja bíborban
A tavaszi hó.
Törött szobor
Lefejezett kis angyal, Máriám,
Reménye kuporog vakon a fényben.
Álmainak kék sziklájára fűzve
A megtalált nyáresti holdra vár.
Rákhel lakodalma
(Aert van Gelder „Zsidó menyasszony”című képéhez.)
Állassz előttem fehér ruhában
Ékesít gyöngy és ékesít násfa,
Csipkés, szalagos párta,
Lánykám, barikám, hónyakú, göndör.
Kis csókjaidnak legyen nagy ára,
Mit adok értük, most veszik számba,
Tallér és ékkő drága,
Ezüstös kádba, hallod, csörömpöl.
Díszes, nehéz menyasszonyi párta
Homlokodat ne nyomja hiába,
Vert aranyaim száza,
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Fürge kezekben, halkan csilingel.
Fénylik atyáink selymes szakálla,
Bort töltenek sok csengő pohárba,
Víg áldásra, imára,
Lánykám, barikám, hónyakú, göndör.
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VARGA SÁNDOR
Szivesen játszik a szellő *
Szivesen játszik a szellő,
Megreped néha a szó –
Szeretlek téged én mégis,
Mint fekete földet a hó.
Nézem a májusi eget,
Hajadra fekszik a hold –
Viszi a víz a vágyat,
Azt, ami volt.
Szemedből szívom a szépet,
Nevedre fordul a szám,
Hidat ver köztünk az álom,
Borulj mint éjszaka rám.
Régi szép arc *
Szép, hamis szavakkal
járom a világot,
nyájasan néznek rám
zsarnokok, királyok.
Megáld engem tüstént
minden ellenségem,
ha hazudok, felhő
se rebben az égen.
Éljen a szolgaság!
Éljen a hagyomány!
Aranyport hintek én
az álszent vacsorán.
Csurog az álarcról
a bor és a bánat,
*
*
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régi szép arcomat
keresem tenálad.
Vesszőt vetve megbűvölöm
a kerek világot,
de hajlongó szavak mögül
mégis csak felállok.
Piszkos zsákból, messze földről,
ahol hajdan lestelek,
végre újból előszedem
tündöklő szép testedet.
Ködös szemmel, gőzös fejjel
csiszolom ki multamat.
azt, ami a fényességből
nékem most ist megmaradt.
Dalos kedvvel csalogatom
régi poros szerelmedet,
behálózlak majd ott, ahol
a sőtét ár elengedett.
Hínárból hajóra, hajóról hintára
lépünk át kacagva,
és míg te alszol, én szemtelen holdakat
rajzolok hajadra; –
s mégis, ha lábamról lóbálva· 1evetem
a hazug szavakat,
csendül a csend, és félek, hogy még a te
szíved is megszakad.
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Vágy *
Tejfehér a vállad –
Alszik a vadállat
Testeden egy barna csík
A séta zöld és andalít
A csípőd és a hinta
Folyók labirintja
Kemény húsod rózsaszál
Tollam megbotlik, megáll.

*
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MICKIEWICZ ÁDÁM
Óda az ifjúsághoz *
A csontváz–népnek se szíve, se lelke,
De ifjúság! adj szárnyakat nekem!
Hadd jussak túl a túnya tereken
A képzeletbe; lángoló egekbe,
Ahol csodát csihol az akarat,
Az újdonság virága megterem
S boldog remény ragyog rá aranyat.
Akit megbódított az agg–kor
A földre hajtva tikkadt homlokát
Csak annyit lát, amennyi egy marok por,
Mert vaksi szem kerek világot nem fog át.
Te ifjúság, röpülj az égig innen,
Tekints a földre, mint a villogó nap
És lásd meg lenn az ember–milliókat,
Egész világ villanjon szemeidben!
Nézz arra, hol sötétedik örök köd.
S a butaság, mint rút iszap, mindent elöntött:
A föld ez, a mi földünk!
A holt mocsárból, nézd, fölbukkan, egyedül jő
Egy· rút páncélos hüllő.
Hajó, kormány, kormányos egymaga
S előtte fut a kisebb hüllők vert hada.
Magasba hág, aztán. a mélybe fullad, – .
Habokba nem borul s fölébe. nem borul hab.
Egy sziklán mint a buborék frecseg szét
S nem látta senkisem se életét, se vesztét.
Ím, itt az önző nyomorultak!
Oh ifjúság! neked csak úgy kívánatos
Az élet itala, ha másnak is kiméred
És úgy örvendünk égi örömének,
Ha szíveinket egybe fűzi az arany kapocs.
*
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Oh ifjú társak, jöjjetek velem!
Mindenki dolga, hogy mindenki boldog legyen.
Erősek együtt és okosan lelkesek,
Oh ifjú társak, jöjjtk velem
És az is boldog, aki elesett,
Mert megsegít holt teste, mint a hágcsó
Hogy megvíjuk a dicsőségnek várát.
Oh ifjú társak, jöjjetek velem!
Bár iszamos és meredek az út
S erő is, gyöngeség is védi a kapút:
Vessünk erőt erőnek ellenében
S ifjan tanuljunk győzni mink a gyöngeségen!
Ki bölcsejében hidrát fojtogat
Ifjú korában kentaurt veszejt el
S ki megrablá a poklokat,
Az glóriát nyer fönn a mennyben
Hová a szem nem ér, te bátran oda menj be
És törd fel, amit nem tör fel az elme
Oh ifjúság! röptöd mint sasnak·szárnyalása
S karod mint villámnak tüzes csapása.
Kart karba öltve mint szoros szövetség
A kerek földet így vegyük mi körbe
És egy fókuszba gyűljenek az eszmék
S a lelkek egy–azon gyújtó–tükörbe.
Mozdulj te föld, eredj már új körödbe!
Mi új pályát szabunk neked,
Hogy végre vesd le vénhedt kérgedet
S viruljon ifjú korszakod hajdani zöldje!
Miként az éjszakában és a zűrzavarban
Egymásnak estek a gomolygó elemek
De fölharsant az úr szava: „Legyen!”
S meglőn a földi dolgok égi rendje
A lélek szállt a mélységek felett
S kigyúltak fönn a csillag–rendszerek, –
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Süket sötétben sínylődnek az országok, a népek
S harcolnak földi vágyaink, mint hajdan elemek:
De már tüzesen fölragyog a drága szeretet
S a zűrzavarban lelkedzik a lélek·
Az ifjúság kebléből támad tündökölve
És hű barátság őrzi meg örökre.
A buta jég mindenütt meghasad
És szertefut a vakhit és a babona
Üdvöz légy, szent szabadság hajnal–csillaga,
Mert a megváltás kél nyomodban, mint a nap!
Horváth Béla fordítása

254

HORVÁTH BÉLA
A szárszói temetés *
Hatvany Bertalannak
A domb maradvány zöldjén
Decemberi verőfény,
Didergő nap sugárzott,
Megdicsőítve Szárszót.
Nincsen búsabb e fénynél,
E meghaló reménynél,
Nincsen búsabb e tájnál,
E téli napsugárnál.
Láttál–·e szelídebbet?
Láttál–e szomorúbbat?
Minket bekerítettek
S nyögtünk, mint megnyomott vad.
Mivel meghalt a költő,
Meghalt a hős igézet;
Nagyobb hős nem volt, mint ő,
Nem volt itt senkisem vitézebb.
Mert csak az a vitéz jó,
Kinek fegyvere szép szó
És nincs más győzedelme,
Mint az emberi elme.
S mi láttuk ott, hogy elvész
A gazul földre vert ész
És megroskadva láttuk ott
A tegnap ásott agyagot,
Az országtól öröklött,
Költőnek járó gödröt.
Egykedvűen beszélt a lelkész,
Mert nem tudta, hogy kit temet,
Nem egy öngyilkos tetemet,
De csillagunkat, sugarunkat,
Napunkat és dalunkat, szép szavunkat,
Az igazság és szépség hős fiát,
*
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Akit végképpen elveszejtett
Az ordas rend, a gaz világ.
A megfagyott göröngyök
Halomban ott hevertek
És láttuk akkor a süket
Földből hogy kelnek a nyüvek,
Kik nemsokára visszatérnek a
Helyükre, hol örök az éjszaka.
És minket is hazúg rend tizedelt meg
És ránk szakadt a földi éjszaka,
Így lettünk itt is, ott is száműzöttek,
Így pusztult el egy dalnok nemzedék.
Jaj, Uram–Isten, mikor lesz elég?
Mert kik még élünk, egyre kevesebben
És gönyedtebben és keservesebben
Keressük, merre vagy, hazánknak hajnal–csillaga.
És víg esztendőd lesz–e valaha?
A mennybe vagy pokolba *
Mivégre. voltam itten?
Magam mivégre vittem?
Micsoda lehetetlen
Világért verekedtem?
Vándor mivégre voltam?
Mivégre bújdokoltam?
Elvesztém számkivetve
Mit dajkáltam szívembe.
Úr–Isten, ennyi vérben
Mi véget is reméltem?
Hol vagy, te kardos angyal,
Arkangyalom a karddal?
Hol vagy, te égi dandár,
Tőlem hová suhantál?
Magam vagyok, ez álnok
Világon fölkiáltok
*
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S azt vallom rendületlen,
Hogy Istenért születtem,
Mert Istené a lelkünk,
Mi nem rabságra lettünk,
Az Úr minket a mennynek
Gondolt ki, nem a szennynek,
Nem rabságra teremtett,
Adott nekünk kegyelmet,
A földnek égi rendet
S minket keresztje ment meg.
Nincsen még semmi veszve,
Megszabadít keresztje,
Győztesen jő a Bárány,
Ki megvált vére árán.
Ezt mondom én, ezért nem
Félek semmi veszélyben,
Ezért tudom e zordon
Korban kibírni sorsom
S bennem mint égi dallam
Zendül meg diadalmam!
Így oktatom a rendet,
Mindenek mire mennek:
Vagy végképp elzuhannak
S agyagnak megmaradnak,
Vagy az Egek Vezére
Vezet el mezejére,
Már kit hogy illet dolga:
A mennybe vagy pokolba!
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A dalnak vége *
A dalnak vége, minden hasztalan.
Már nincsen jajszavam.
Égő szemembe tettem én hamút
És várok, mint a régi vértanúk.
Csak arra várok, égjek a tűzön,
Minden barátom elűzöm,
Vad kínomat ne lássák emberek,
Se angyalok, ha innen elmegyek.
Gonosz világon voltam hontalan,
De megadom magam.
S mint rossz örvényben hörg a rossz úszó,
Úgy hördül bennem ez a búcsúszó.
Ki megfagytál a népek tavaszán,
Isten veled, hazám[
Minden reményem végképp odavan,
A dalnak vége, minden hasztalan.
Leválok a világról, mint levél.
Én megbűnhődtem mindenért.
De minden sebemet eltakarom,
Se bánatom, se átkom, haragom.
Már hallom én az Angyal énekét,
Már nem köt ide semmi kötelék,
Isten veled, te népi
Isten veled, te földlakó!
Nem voltam én e világra való.
S ha meghalok, ne emlegessetek,
Ha semmi sem leszek,
Ha dolgotokhoz semmi közöm sem lesz
S az Isten nékem talán megkegyelmez.

*
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Római karácsony *
Egész világ zendül vígan, mert így szokás,·
De nem vígasztal engem a világi villogás.
Hozzám halottak jönnek, őket érezem, kik
A gyertya lángját lelkükkel rezzentik,
És megszületnek ismét nagy bajomban,
Hogy kebelemben őket egyre hordjam.
Mert bennem vannak s körül vesznek ők
S úgy szívom általuk a temetői levegőt,
Mint egy halott, aki bolyong itt visszajárva,
Hogy vesztett üdvét egyszer megtalálja.
Így vertem el minden derűt s vigalmat.
A pásztori dalok szívemből mind kihaltak.
De hallgatom a dudaszót, hogy egyre fájjon
A hajdani dal és mai magányom.
A holtak is koldulnak, mint az utcai dudások
S én együtt koldulom. velük az évek elevenjét,
Hogy ifjúságom 'egy tele most élve megjelenjék
S a kétes ködben sírva keresem
Mi nem volt, nincs és nem lesz sohasem.
Ősz *
Végső alakját minden megnyeri ez őszön.
Nagy kínomat legyőzöm
S úgy állok itten, mint a lombja–vesztett
Szegény fa, mely az esti szélben reszket.
És megtér hozzám hajdani magányom.
A mindenségnek súlyát érzi minden ágom,
örök fegyelmét a nehézkedésnek,
Amit az évek és napok kérgembe véstek,
És hallom mindenünnen a teremtett
Világból a világon–túli csendet,
Végét a múltnak és jövőnek és jelennek.
Óh, add nekem kegyelmed,
Aki tudod velőm, sziácsom, kérgem,
*
*
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Légy irgalommal hozzám idejében,
Mielőtt a végső estet itt megérem.
Légy irgalommal hozzám, aki mozdulatlan
Valómban minden lombom odahagytam,
Tekints keresztül kérgemen,
Vizsgálatodra kész vagyok,
Tekints velőmig, Istenem,
Aki vizsgálod a földet, eget és minden csillagot.
Piazza Del Popolo *
Hideg szél verdesi a holdat,
Tömérdek csillagot csiszolgat
S zúhog a fény az obeliszken.
Barátaim, én azt hiszem, hogy itt az Isten.
Tíz éve áll ez ünnepély,
Mint tűzi játék Luca napján,
Tíz éve dől e lényes zuhatag rám
S elzengő létem dallamát
Beosztja ez a tünde éj.
Azóta így, menetelek
S amerre járok, ott kirobban a
Csillag–világok remény–sugara
S elfogom én e szent jeleket.
Te meg üldözz sugaraddal, szigorú Szeretet,
Oszlass sugárrá engem, égi köddé
S ha itt elhal majd lelkem üteme,
Megnyerem én ama kék egeket,
A végtelenbe vetve mindenütt ott lebegek,
Csillag–ködökkel lényem elvegyül,
Lemossa szégyenem a hideg űr
És ember–létem nem fog fájni többé.
Virágok *
Ím itt a néma vadvirág,
Ílm itt a lenge szekfű,
*
*
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Valamig áll a nagy világ,
Rejtelmes rózsák, dáliák,
Szabályotokra nézek én,
Csak hozzátok leszek hű.
Virágaim, ti szép hajadonok,
Így élek köztetek és így haldokolok.
Csak száratokra nézek, soha másra,
Mert ott ragyog az Ige csillogása
S a gyönge száron, zsenge levelen
Megírva áll az erős kegyelem.
Igen jó szirmokat szabott a szirmok Atyja,
Alakjukat gyönyörűen kiszabta,
És egy szavában együtt alkotott
A semmiből· formát és anyagot.
Hallotta s látta lángoló parancsát
Az első hajnalon szegény világtalanság
És hallották az első pillanatban
Az első rózsák és az első szekfüvek,
Hogy örökítsék meg szerelmüket.
Most mindenütt szemembe villan ez örök fény,
Szemembe süt az Ige sugara
S hozzá vezényel mindenünnen a sugaras törvény,
De nem én látom messzi, messzi, messzi csillagát,
Az örök fény az én szívembe lát.
Nem látok én, de bennem lát az Első
Sugár, a mindent megteremtő Hajnal,
Hogy amíg élek, bírjak itt a kínnal és a bajjal,
És fölkeljek nagy égi fényességben,
Ha elveszejt e földön gyöngeségem.
Mert Istenem, csak te vagy az Erősség,
Te biztatod a rózsát és a rőzsét,
A szekfüvet és árva testemet,
Hogy mindenütt öledbe essenek.
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Te Uram–Isten minket így vadászol,
Hogy megszabadíts az örök haláltól,
Mert földi életünk halál
S halálunk munkál bennünk eleven,
De örök élet él az örök egeken.
Martalék és mérték *
Sürögjetek, rikoltsatok, kufárok,
Kik a hazának, mint fekélyek, fájtok!
Dagadjatok a népen, drága sarcon,
Én meggyalázva eltakarom arcom.
Mert, Uram–Isten, mire vetemedtem?
Minek akartam, ami lehetetlen?
Amit a porba írtam, kőbe véstem,
Jaj, végbe ment minden jövendölésem!
De hasztalan az akarat, a hős vér,
E gaz világnak gaz királya tőzsér
S lelkem szakadtán hasztalan kiáltok,
Megcsúfolnak a zsivajgó zsiványok.
Mert rossz időn beszéltem, mint a dőre,
Ki szöllejét eladja már előre,
Intő szavam így lett pokoli préda,
Fehérek és vörösök martaléka.
Most baj szakad rám, minden oldalon baj
És pörbe szállnak fájó sóhajommal
És itt is, ott is csörg a nyüzsge tábor
S két oldalon üldöznek egy hazámból.
De én megállok, mert engem se balra,
Se jobbra nem fú az egek fuvalma,
Mert én az egész nemzetért kiáltok
S a·mennyeket dalolom, nem a pártot.
Itt nem akarok békét senkivel sem,
De égi békét ád nekem az Isten,
Én csak Őbenne keresem a békét
És műveimben mennyország a mérték!

*
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TELEGDY GÉZA
Kuporogva, büntetlenül *
Pislognak le rám a hegyormok,
pislogok én is rájuk,
gombócnyira összekuporgok,
csak úgy félszemmel pislogok rájuk,
idegenül, mint aki titkot
takar, szégyenét őrzi,
aki egy percre már megingott,
s életkedvét hiába őrzi.
Emelkedik ez itt az út is,
emelkednék én magam
is, de látom, zuhanok úgy is,
ha maradok s föl nem kötöm magam.
Okosabb is talán, ha fogom
ami maradt, e kevés
kedvet s megsuhintom az ostorom.
Nem is lesz tán olyan nagyon kevés.
Megsuhintom, aztán már jöhet
a kanász s elveheti.
Bevertem a falba egy szöget,
s ha ez bűn, mindenem elveheti.
Így jött, hallgatok. Mit tehetnék
kevesebbet, egyebet?
Csak egy kis nyugalmam legyen még,
nem várok többet, egyebet.
Tanítanak a fák *
Az életben legszebb a halál,
tanítanak a fák, a levelek;
*
*
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Ki esténként haza nem talál,
vállára az éj felhőt tereget.
Lerázom magamról a port, a
mindennapok rideg közönyét és
mintha csak minden rendben volna,
lehámlik rólam a gúny, a sértés.
lrigyeld, mert több mint a világ,
ki józan bár, részeg fővel jár–kel,
megfogja röptében a sirályt
és rávigyorog minden halálfej.
Szélvert, én csak azon rágódom
már, mert rágódni rest még nem vagyok,
mért csal, vádtalan, minden rokon,
és mért vernek fejbe, ha én csalok?
Vonít a fákon a félelem,
levélként sodor a szél a járdán:·
kihalt agyamban az értelem,
s zizzenő gallyak melege vár rám.
Csikorgó fogakkal *
Most már úgy vagyok, fáj, hogy orrol rám
senki magyar, sváb,
gyámkodik sokszáz felényi foglár,
gúny ér s badar vád.
Pecérek között szelídült véreb;
otthonom: cserény,
ahol csikorgó fogakkal élek,
bűzös televény.
Fölfedte feles titkom az Alföld,
fölhányja fennen,
meg sem hallgatott, mégis bottal tört
pálcát felettem.
*
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Kihúzták méreg–fogam a telek,
az idő: deres,
még majd, ha hagyják, gyökeret verek,
szédelgő, szeles.
Mint hegyiszamár, nyögöm az igát.
Utánam frissen
párolog a rög, zokog a világ,
s a pogány napisten.
Bennem sír minden ükapám, velem
millió rokon,
ha két dac között lehajtom fejem
s meghunyászkodom.
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EDWIN MUIR
A lovak *
Rövid esztendővel
A hétnapos háborúra amely elaltatta a földet
Késő este érkeztek a különös lovak.
Addigra mi már megkötöttük a frigyet a csönddel
De a némaság rettentő volt az első napokon
Figyeltük a lélekzetünket s féltünk.
Másodnap
Megszakadt az adás csavargattuk a rádiót csönd.
Harmadnap egy hadihajó húzott el észak fele mellettünk
Hullarakással a fedélzetén. Hatodnap
Egy repülőgép zuhant felettünk a habokba. Aztán
Vége. Hallgat a rádió
Pedig ott áll még a konyhaszögletben
S talán millió szobában szerte a földön
Kinyitva. De ha szólnának is már
Ha hirtelen megszólalnának ismét
Ha. déli ütésre hang szólna belőlük
Hiába beszélne nem kéne a híradás
A rossz régi világról amely fölfalta fiait
Egy szörnyű nyeléssel. Nem kellene többé.
Átjárhatatlan bánatba burkolva vakon
Alusznak a népek rajtuk jár az eszünk
Néha s a furcsa gondolat összezavar.
Traktorok hevernek a szántásban, este
Olyanok, mint vackukon a lucskos vízi szörnyek.
Hadd feküdjenek ott pusztítsa a rozsda
,,Sárrá bomlanak mint a sáros agyag”.
Előkerült a színből az ócska eke
Páros ökörrel szántunk. Messze apáink mögé
Hátrálunk vissza a földön.
S akkor, azon az estén
Késő nyárban érkeztek a különös lovak.

*
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Messziről dobogott a moraj nőtt a dübörgés
Torpantan keresett dörögve megindult
Mennydörgő dobogással fordult be. A sarkon
Felvillant a fejük
Mint támadó hullámtarajok. Hogy féltünk!
Még apáink megváltak a lótól
Új traktort vettek a pénzen. Elszoktunk
A lovaktól már csak antik pajzsokon
Láttunk címerparipákat
Vagy páncéllovagok alatt mesekönyvben.
Nem mertünk közeledni. Makacsul :vártak
Azonban horkantan mintha ősi parancsra
Jöttek volna nyomunkra
Helyreállítani a régi bajtársi kötést.
Kezdetben nem is ébredtünk rá
Hogy a mieink lehetnek és használni valók.
Öt–hat csikó volt a csapatban
A feldúlt világ vadonába vetve
Oly frissen mintha jönnének külön Édenükből.
Azóta vonják az ekét viselik a terhünk
Szabad szolgálatuk a szívünkre hatott
Más az élet azóta: jöttük lett a mi születésünk.
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BÁN GYÖRGYI
Violás halál *
Megállunk, üköm.
Semmi se hí már.
A világ életünkbe
Belehallgat.
Mellünkön
Sápadnak
A violák.
Ős Bonchidára
S mireánk, üköm,
Virágot te ültettél.
Koszorúsan,
Díszesen,
Hogy majdan
Búcsúzhassunk.
Most megköszönöm:
,,Elmúlnunk jó így” –
S összemosolygunk szépen,
Míg hallgatag
Kertünkben
Hervadnak
A violák.
Moldvai est *
Itt búbánat takar minden tetőt.
Az üres nappal semmit sem hozott.
A kihúnytszemű ablakok előtt
Hiába áll meg most a teli hold.

*
*
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Lepketánc *
Megébred a fény, megébred az árny.
Virgonc vállam széllel játszó,
Sötét lepkeszárny.
Felragad a nap örömsugara.
Napfiadat sohse féltsed,
Vén Szilvánia.
Dúl–fúl ezer vész, ezer messzeség.
Téveteg míg hazaérek,
Rámborul az ég.
Elnyugszik a fény, elnyugszik az árny,
Játszi vállam. becsukódó,
Halvány lepkeszárny.
Sebesváram*
1.
Rád gondolok, Sebesvár. Pedig egyre azt mondom:
ibolyák jöjjenek és ne a múlt.
Nem akarom látni jégszarvú, pompás ördögeidet.
Kórók között csak igric–unoka sarjadhatott porából
nagyapámnak, aki félkézzel fékezett meg egy süldő
bikát.
2
Lázam alkonyi farkasok barlangjaiba pillant.
Megkeresem a sasok szirti fészkét.
Behatok az erdőség velejébe s tornáimnak zsombékos
udvarában fűzek ízlelik fekete nyelvvel a bíborszínű
tükröt: Sebesvár bivalyok lábanyomán éneklő, bogáncsok
kezén szőtt, piros szemfödelét.
3
Ha van egy rokonom, bíztasson, hogy a csonkult
tornyokat fel fogja még emelni. Koponyám virágát
*
*
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bontsa ki bátor újjal.
Szóljon hogy nincs halál, amit ne taposna földbe
erdőkön túl nőtt gőg. Nincs délutáni ünnep, amelyről le
ne tépné a hétköz barnaságát.
Tavaszt őtőle várok.
Az izmos griffmadár keskenymellű, késő csalogányt
hordoz torkom égő, szárnyam törődő Erdély.
4
Nem foglak többé látni, Sebesvár, de a kinyílt holdakra
hajnalt szórok s mondhatom–e, hogy amit elvesztettem,
a csillagok s a nap, hűtlenek lettek, túlcsordult barátságból,
a Sebeshez is?
Paraszti, bűvölt bánatok feküsznek völgyi faházaidban.
Harmónikák szavát nyeldesi a csöndesség.
Kemény gyermekeidnek nem adtam társul halavány
fiat és ők táncolnak mégis.
Ölthetnék lágyabb bársonyt ennél a bizalomnál?
Viharszilaj nagyapáim sírjára ültethetnék–e derekabb
ígérést?
– Vérem helyett a Sebes ezüsttel zúg, csontom helyett
a roskatag időt bérci sziklaszál tartja.
5
Sebesvár és romjain serkent fám, ibolyát küldjetek,
nyugalmas, lila felhőt.
A hóból víg vadászatot ha melenget a szél, lovam meg
se érezze, hogy hátáról ledőltem.
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HORVÁTH BÉLA
Nyilatkoznak *
Miniszterünk van már nekünk tömérdek.
Ágaskodik az alacsony önérdek.
Csattognak a fakardok.
Nyilatkozik a nyomorult akarnok,
Nyüzsög, körútra kél, ,.egységre int” és:
Mint államférfi, szózatokat intéz.
Szegény hazánkat megmenteni készek
A megfutott vitézek
És egytől–egyig a ·porondra tódul
A nagykövet, a prelátus, a konzul meg a gróf úr, –
Büszkén kidugja tökfejét a
Fontoskodó analfabéta,
Hát még a sok elfuserált poéta!

*
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KÉPES GÉZA
Értekezlet! *
A Fümagvá1ogató Irodának
értekeznie mért kell nyakra–főre?!
Kerestem, hívtam, tárcsáztam: talán csak
elcsípek egyszer valakit belőle!
De minden keresésnek vége ez lett:
„Nem. Nincs itt. Ő sem. Ő sem. Értekezlet!”
Eszembe jut: vajon mi lenne, ha
hirtelen a tetőn tűz ütne ki?
Az értekezők bátor csapata
legyintene: „Ej, oda se neki!”
Már lángol az ötödik emelet?
Lejjebb vonulnak ők és egyre lejjebb;
átizzik a plafon· fejük felett,
inog a ház, de – áll az értekezlet!
Szinte látom: a lánggal– hogy dacolnak
ezek az új pompéji katonák:
elszántan értekeznek ők tovább,
míg a láng és a füst arcukba nem vág
s míg rájuk nem szakadnak a gerendák.

*
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REMÉNYI JÓZSEF
Intelem egy barátomnak *
Ne bunkózz,
túlsokat markoltál s engem okolsz.
Hullákkal tévesztetted össze az embereket
és most azon csodálkozol,
hogy akad köztük, aki tisztán nevet s akit nem zár ki az
örömből a pucér igazságtalanság.
Tanuld meg,
hogy nincsen végállomás.
Minden út valahol megáll s a távolságok körvonalaitól
kérdezi az irányt.
Erről megfeledkeztél s mert gyakran lesujtónak mondom
az életet s mert a kétségbeesés gúnyolja a szivárványt,
ennélfogva úgy véled, hogy megvetem a valóságot holott
arányait keresem.
Cirkuszban született *
Cirkuszban szülte gyermekét egy asszony
s valaki így szólt, csakhogy bolondozzon,
e csecsemőnek jövőjét nem féltem,
mást nem mondhatok így hirtelenében.
Néha az éjt is megértem *
Néha az éjt is megértem, fekete
fogait, velük csillagba harap.
És száját, melyből kinő rettenete,
csak költő érti vagy a gályarab.
Néha az éjt is megértem, fájdalmát
az öröknek, ha mély a setétje.
A szűzi éjt, mely a balsors hatalmát
elfogadja s búbánat a kéje.
*
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Megértem, mikor szerencsétlent elrejt.
mikor hold nélkül rejtélyeket megfejt
s útján elvesznek a kísértetek.
De nem kell az éj, mikor sunyi csendje
szívem fényére oson, hogy elcsenje
a nap hitét s mindazt, mi láng lehet.
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FEHÉR MIKLÓS
Lefegyverezte szívedet a bánat *
Szíved csodálatos titok ha nem a játék kenyere
Illatok szerelmek sebében született egyszerű kalandor
Valahol édes cigányútakon
Találd meg szemed világát
S ne rettenj vissza legyilkolt életedtől
Amely már nem sokat ér
(Ölelésed forróságában vérzett a fiatalság
És nem másultak meg az álmok)
Feljajdult a régi halál: elmúlik időm
A vér keresztútjain érnek a fájdalmak
A CSÁRDA ROMJA búsan hever
Álmos MAGYARORSZÁG a holdvilágban
Könnyes pusztán Bölcsőm Bánatom
EGY GONDOLAT BÁNT csak ENGEMET
Folynak–e éjjel a folyók testvérbarátom
(És amíg jóságod szívébe szent nyomor ígérkezik)
Vajon a vérző vihar eltévedt fénybogár
s a kések
nagy bánatukban
megcsókolják–e szívedet

*
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SZIKLAY ANDOR
Éjféli dal *
Jajongni, testvér, mitsem ér.
Nem menthet semmi meg, csupán
a könny, a tinta és a vér.
Ebben kering a földgolyó;
tisztára mossa lelkedet
e hármas–egyetlen folyó.
A könnyed gyöngyözése kell,
a tintád fessen víziót
s a véred himnuszt énekel.
Így szállsz föl angyalszárnyakon,
túl minden földi szennyeken,
túl fényeken és árnyakon.
Add üdvödért a véredet,
az álmodért a tolladat,
a vágyadért a könnyedet.
Aláírás *
Az egész: tizenkét betű
s egy élet a betűk között.
Hogy mindez mit is tükrözött,
ki volt e kurtaképletű
elegy s mi volt benn' a hibás:
holnap nem tudja senkisem.
Tizenkét betű, semmi más.
A Semmiből a Semmibe
húzódik e betűtucat,
két nyitott létkapu között
sírón süvöltő léghuzat.
*
*
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A neve Én s egy koravén,
bús, szertelen, fura legény
aki mögötte áll, szegény.
Tizenkét betű az egész, kis betűnyáj, mely legelész
egy élet tarka mezején.
Az Űr mint puli ül sután a betűsor előtt s után
a nevem végén s elején.
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LESZNAI ANNA
Tükörkép *
Ha kényszeritő táltos paranccsal igézném:
tükrömből kikelne millió énem kisértőn,
teljesült rózsa lennék; s ők, akik voltam, egy–egy szirma a körnek.
Szállj fel hát sima szintjére a rabtartó türkörnek
holt tavaszom magba szökő kalandja,
csókom arany kötege, forró nyári kalangya!
Énvelem vemhes verem, add ki kincses szemed!
Az egyiptus sírból felhordott búza sem halt el ... kikél még!
Eleven színek hevítik az elásott drágakövet.
Vagy nyílj meg tükröm s őt, aki hazavágyik, bár él még,
fogadd be! Őt, aki annyi testvért levetkezett
magáról…s ki annyi szépet szívesen követne!
Örök hívás *
Vénségem hajnalán is búg a vadgalamb,
vénségem alkonyán is húz a szél;
örökké egy a szólitó kaland,
az örök hívás egy hangot beszél.
A hívás egy: de megmásult a válasz.
Bárhova állok sűrű a magány,
szárnyam szegi, elnehezíti vállam,
megfagy a szó ajkam hideg falán.
,,Nincs kedves már ki kész meghalni értem.”
Koldus válasz a régi jajhoz mérten,
az édes jajhoz melyet dallal éltem
búgó galambok bűvös hajnalán.
Dús lombok között himbáltam kövéren,
*
*

Megjelent a Látóhatár 1956. évfolyam 5. számában.
Megjelent a Látóhatár 1956. évfolyam 5. számában.

278

most leszakadtam az ösztövér ágról.
Lelkem nem bír kisírni önmagából,
rabként fordulok ki a szép világból.
Fogoly vagyok mert héjjam megkövült…
Ki nem örül, arra nem vár kaland!
Hiába tépdes az alkonyi szél,
Hiába riaszt fel a vadgalamb.
Félelem *
1.
Most kukorékol a kakas,
megpattan lenn az égi kas,
kirajzanak a sugarak …
A tócsák mézszín poharak.
Lobog a fák fáklyás feje,
buggyan a rét harmatteje
s mint nyúl után bolond agár
friss fény nyomán fut a határ.
Minden porszem kinccsel dagad!
…Sötétítsd be ablakomat.
2.
Ablakom rácsa mereven
nyujtózik hideg egeken.
A juharlomb idegesen
kapkod a rideg üvegen.
Négy falam közt a félelem
– betolakodott idegen –
citerázik a szívemen.
3.
Összegyűrök egy rózsát,
egy kavicsot félretaszítok.
Megölöm ezt a nyarat
mert benne nem én virítok.

*
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4.
Egy pici felleg szállt a nap felett
s a végtelen völgy elsötétedett.
Sorvadt a nap mint a bús özvegyek
kik soványkodnak fátylaik megett.
A jegenyefák tördelték a karjuk.
óriássá: nőttek a fekete varjak.
5.
Már a halál vár csak – pirosan száll a horizonton.
Néki bontom szörnyű félelembe borúltan
széthulló szívem rémült hús–szín gerezdjét.
Hiába, hiába csókod, tavaszi fűzfa, bimbós mosoly!
Oly messziről révül a mohó gyerekkacaj ...
Jaj, jaj, a nagy piros nap rámdől, eléget!
A vég ez már: horizonton túlnan nem szállhat se lélek se szem
– türelmes halmaim többé nem menekülnek.
Vénasszony rigmusa *
Rigmusom kántálom
– valóság vagy álom –
végső varázsigém
vajon eltalálom?
Próbáljam keressem
szemen szedegessem
megforgatom számban
hívjam – féljem – várjam?
Hol nem volt, hol volt is
élő voltam s holt is
szültem, őltem, adtam,
egyedül maradtam.
Égtem s voltam hűs is
királylány s regös is
néha napján hős is
*
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ki tudja, mi más is.
Kivántam hogy lássak
s mikor ifjak láttak,
szerettem ha értem
sóbálvánnyá váltak.
Kisded bimbós ajkát
örömest etettem,
hüledező szívet
ölben melengettem.
Bőven csordult jó nap
sok keserves hónap,
kedvesem karomban –
enmagam karoltam.
Csésze súlyosodik
betellik a mérték.
Lelkemről most fejtem
kívánások kérgét,
gondosan kifejtem
vágyaimnak hímét
sorsom kelméjéből
s befordítom színét.
Szinig telt házambó1
szorgosan kimostam
álmaimnak lázát –
tiszta vagyok mostan.
Csókok csengő mézét
számról letörülöm –
nem kell már örülnöm
harcban sikerülnöm.
Éden virágai
hervadnak egy szálig,
281

az Élet fájából
már keresztfa válik.
Rejtélyem megfejtem:
magam elfelejtem –
éltető kenyerem
édes érett szívem
mint az ég a napot
megnyílt tenyeremből
óperenciásnak
mély vizébe ejtem.
Tévedés *
Vörösbor volt – kék ködbe holt a táj –
öt érzékem bús citerája fáj.
Feljajdul mind mi öröklétre vágyik,
rabló idő prokrusztesz–ágya vár itt!
Angyalt se csihol imádság az égre,
csoda se terem csábító beszédre.
Szóló tőkéjén hiába aszó
versek gerezdje! Nem szólít a szó.
Talán a szin, a hiven lángoló
sűrű zománc, sugárral szőtt alak,
a szín megváltja sorsunk néma vásznon.
Szóm seregi, csivogó madarak,
mért hogy fészkembe nem fojtottalak!
Szomjas ujjam most szivárványba mártom.
Kérdés *
Kemény burkot von a bánat köröttem ...
Nézem őket, kiket mostig szerettem,
messze siklanak, már egy se enyém.
*
*
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Én utazom, különös küldemény,
elindítottak más címek felé.
Mit szólnál ha a csomag felzokogna,
eltépné kötelét amely lefogja
s ágaskodva kapaszkodnék beléd ...
Megrémülnél ... elejtenéd!
Bizalom *
1.
Ezek őszi versek, de most itt a tél már.
A nesztelen havon sikoltozó szél jár.
Fagyoskodó ágon a rügyek már készek.
Ködben ellapulva vár a gólyafészek.
Ébredező vetés zöld levelét hányja.
Istállózó tehén a füvet kívánja.
Mire karácsonyfát magasztal az asszony,
szimatoló szívem már tavaszt tapasztal.
2.
Az este mind bágyadt anyóka,
sötét köntös, fáradt karok.
Jó, hogy ölükön játszadoznak
víg kisdedek, friss holnapok.
3.
Míg idegen úton magad nótájára
járod a világot versmondók módjára,
mások örömével sózott könnyed sírod:
út porával együtt lerázod a sírod.
Minek sírhant néked, ki magad út voltál,
idegen kelyhekbe boldogan béholtál!
Meg se kell már halnod, hiszen feltámadtál
mikor tenszívedből mindeneknek adtál.
Ezt az egy életet élni ne akarjad:
holtod órájában törzsöd égve sarjad,
gallyad lajtorjáján felmehetsz a mennybe,
csak annyi lesz gondod: teljes szívvel menj be.
*
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HATVANY BERTALAN
Az Út és az Ige Könyve:
A Tao Te King *
– Részletek –
I.
Járható út nem örök út,
kimondott név nem őrök név.
Nemlét: Ég és Föld forrása.
Lét: a tízezer lény anyja.
Lét és nemlét forgásában
nemlét a titkok csírája,
lét határok láttatója.
Egy a kettő, csak nevük más:
egységük a titkok titka:
minden csodának kapuja.
VIII.
Minden javak között legjobb a víz,.
hisz' tízezer lény látja titkos hasznát.
De lám, a víz mélységben marad:
az árok mélyét megveti az ember,
de árkok Útját keresi a víz.
Csak jól választott földön jó az otthon,
a szív mélysége jó s a jó barátság,
és a beszédben jó csak az igaz szó.
A kormányzásban jó a rend,
munkálkodásban jó az ész,
csak idejében jó a tett:
aki a harcot megveti,
nem rója azt meg senki sem!
IX.
Ha túlfeszíted íjjad, megreped:
ha peremig töltöd kancsód, kicsordul,
*
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s az agyonköszörült kard: csorba vas.
Ki termeiben kincset kincsre halmoz,
hiába őrzi háza kapuit;
ki tisztségére, nagy pénzére büszke;
vesztére büszke: elbukik hamar.
Ha dolgod elvégezted, állj tovább,
ne késlekedj. Az Egek Útja ez..
XI.
Harminc küllős kerék haszna
küllők között az üresség.
Üres agyagkorsó haszna,
megtöltheted: üres volta.
Házadban is ez a hasznos:
üres ajtó, üres ablak.
Hasznos ami „van”, de létnél
hasznosabb, mi „nincs”: a nemlét.
XV.
A régi bölcsek tíszta szellemét
titokzatos mélységüknek csodáját
hogy értenők meg? Azt tudjuk csupán,
,,alakjukat” hogy látta a világ.
Óvatos volt a régi bölcs,
mint aki télvízben kél át a gázlón.
Vigyázatos,
mint aki mérges szomszédok között él.
Tartózkodó, mint vendég idegenben,
és engedékeny, mint az olvadó jég,
de. egyszerű s kemény, akár a tuskó.
Szíves, akár a tágas völgy öle,
de mint a zavaros víz, oly homályos.
A zavaros víz vajon hogy derül meg?
Megtisztul az, nyugalma megderíti.
Mi ád nyugalmat? Mozgás lassulása.
Ez volt a régi bölcsek Útja, ez!
S ha létedet nem töltöd peremig,
az Űrből éledsz újra s meg–megújulsz!
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XVII.
A· kormányfőről hajdanában
csak azt tudták, él valahol.
Később szerették, megbecsülték,
még később rettegték szavát
végül mindenki megutálta.
„Ki kétkedik mások szavában,
hazugságot vet és arat”.
A régi bölcs oly hallgatag volt
hogy kincset ért minden szava,
s ha elvégezte alkotását,
„ezt jól csináltuk” – szólt a nép.
XVIII.
Hol elhagyottan pusztul a nagy út,
az emberséges erkölcsé a szó.
Hol becsben áll a nagyképű tudás,
képmutatóknak jár ott tisztelet.
Hol civakodik mind a „hat rokon”,
derék fiakról szólnak szép mesék.
Hol rombadől a trón és a haza,
a „hűséges miniszter” ott nagy úr.
XXIII.
Hallgass. A Mindenség is szófukar.
Hamar kifullad a sebes vihar,
a déli zápor sem hull estelig.
Kié a zápor, a vihar kié?
Zápor, vihar az Égé és a Földé!
S ha íly múló az Ég s a Föld műve,
múlóbb, bizony, az emberi beszéd.
Ki az Utat járja, egybeforr az úttal.
Kiben él az Ige, egy az az Igével.
Ki vesztét keresi, egy a pusztulással.
Azé az Út, ki egy az Úttal,
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az igézőé az Ige,
pusztítóé a pusztulás.
Ki kétkedik mások szavában
hazugságot vet és arat.
XXXII.
Örök az Út, alaktalan,
faragatlan fatuskó,
de párja nincs az Ég alatt.
Ha mind ez Utat járnák
királyok, fejedelmek,
hódolna nékik tízezer teremtmény,
Ég és Föld ontaná
mézédes harmatát
a békés emberekre,
törvény parancsa nélkül
megbékélt emberekre ...
De jaj, a tuskót megfaragták –
nevek világa ez: megállj!
Megáll a bölcs, nem éri baj.
Minden forrás, minden patak
folyamba fut s nagy óceánba:
az Út, az Út a torkolat,
a Mindenségnek tengere.
XXXIII.·
Másokat ismer a tudós
a bölcs ember csak önmagát.
Másokat győz le az erős
a bölcs ember csak önmagát.
Tán gazdagít a kapzsiság,
de gazdagabb, ki vágytalan.
Ki mindig helytáll, fennmarad·
a bölcs halála nem halál.
XLII.
Az Egység nemzette a Kettőt
Kettő a Hármat
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s a Háromság a Tízezer Teremtményt.
Hátat fordít az árnynak
a tízezer teremtmény
a fényt akarja látni
de párzik fény az árnnyal
az Űr lehelletében.
A balszerencsét gyűlöli az ember
De „árva”, „elhagyott” – vagy „nyomorult”
mégis királyok büszke címei.
Ami növekszik, megfogyatkozik,
s ismét növekszik, mi fogyatkozott.
Mit más tanított, azt tanítom én is,
újat csak egyet: „ki erőszakos,
erőszakos halált hal” – új tan ez.
XLVII.
Kapuidat el se hagyva
ismerd meg a nagyvilágot!
Ablakodon ki se nézve
ismerd fel az Egek Útját!
Minél messzebb földet jársz be,
annál kevesebb tudásod:
lám, a bölcs nem indul útnak
s célbaér, ismerve mindent.
Nem néz semmit, meglát mindent
s tétlenségben végzi művét.
LXXV.
Éhes a nép, mert a termést
a hatóság felzabálja:
hogyha éhes, ezért éhes.
Lázad a nép, mert a dolgát
a hatóság igazgatja:
hogyha lázad, ezért lázad.
Nem fél a nép a haláltól
úgyse hagyják nyugton élni:
hogyha nem fél, ezért nem fél
Mire jó az ilyen élet?
Bölcs, kinek nincs kedve élni.
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VARGA SÁNDOR
Tavaszfélők *
Mért múlt el a tél? Ki kereste
a tavaszt, éppen a tavaszt?
Most olvadnak a havazó tündérek,
most zúz a természet gátat,
zsilipet és vékony csontokat.
Jajgatnak a vénasszonyok és
emelkedik a halálozások száma,
emelkedik –
de mi csak süllyedünk, mert jön
megint a tánc, a lázas
betegség, a tengerrevágyó
vizenjáró tekintet, súlyos vonzódás
és vonagló ajkak. – Sok, sok
a felcsillanó szem, tengernyi
a láz és nem lehet még sírni,
gyászruhát ölteni sem, mert
nekünk kacagni kell,
felhők közt forogni, szilajon
táncolni, rügyeket újrázni, ,
így imádni, mert így van ez megírva,
a gyilkos tavaszt a gyönyörű zsarnokot.
Ők *
Könnyű fajsúlyú, lebegő emberek –
töltöm és hígítom közöttük az időt,
a rám eső, permetező napokat.
Minden lépésnek vidám a szabálya,
átlát az Isten, átfut az ember is
világító, tükörszínű testükön.
Húsuk, mint a márvány, szelíd és kegyetlen,
bőrükről lepereg szépen a szenvedély;
szívük, mint egy óra, egy új falióra, ..
kedvesen ketyeg, s ha felragyog szemük,
*
*
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csak hűvös és boldog értelmet lövell.
Napjaimat így szitálom,
s nevetek, mint egy király,
mert a kimért, előkelő
játékok és testek között
csak lelek majd évek múltán
sötét foltot s rábukkanok
talán egy–két megtépázott
vadra is.
Tájkép *
Lóg a felhö az égen
lóg a levél a fákon
széttárja agg karjait
az ámító álom
Szürke lett az eső
sápadt a nap fénye
csöpög az utcákra
a semmi reménye
Ház tetején a varjú
ház alatt a féreg
koldusokra leskelődik
a fekete méreg
Reggel *
Repedezik az éjszaka
de .még foltos a reggel
úszik a mező is
dús tejes tájakba
harap a fény
széles felhőkbe
burkolom kedvemet
szétfoszlik az ország
*
*
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és ködre építem
az ébredő eszmét
fény terül a kövér földre
szárnyaszegett álmok között
úszik a köd és a mező
röpülnek a reggelek!
Érzelem *
Az érzelem talán betegség
nagyon veszélyes dolog
de olyan szép szó a szomorúság
néha sokáig nézem az üres utcát
és meleg fényekre gondolok
az érzelem talán betegség
és én nagyon szeretem az életet
néha. sokáig nézem a fényeket
és hideg utcákra gondolok
olyan szép szó a szomorúság
olyan szép

*
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FEHÉR MIKLÓS
Ne sírj, Anna, a sírás hozzám jó *
Hideg az ajkaim gyümölcse, forrása álmaimnak, a
határtalan dolgok édes határa.
Én tudom, s ezért vagyok árnyék, hogy mindenki attól
hal meg, amit szeret.
Csukjátok be az ablakot ti, akik szeretitek a madárcsípte
cseresznyét.
Nincsenek ajkak, melyek ne simogatnák az alkonyt,
azt gondolva, hogy ellopták őket a tükrök.
A föld és az álom között elvágták torkomat.
A sírás halott angyalai köszöntik a tengert.
Énekem soha többé nem lesz hallgatás, soha többé
szökés a jó vizekre.
Valahol messze mégis megnyílik egy ajtó.
Amikor legszebben harangoz a homok vagy a felhő s
mások a lépésben látják a csodát (vak csillagfürtön a
megszépült szelet), én nem látok mást csak a hold e1
nem temetett világát és azért megkérem ennen magamat:
öld meg tenyereddel a remény álmos szirmait.
Talán félnek a partok, ahol. a siralmak alszanak.
Talán félnek a füvek, amikor ünneplik a hangok
karácsonyát.
Elsiratom a kezeimet és ősszel újra megállítom kisded
folyóimat.
S boldog leszek, mint a Duna, mely őszre kelve látja
Magyarországot.
Lassan megyek, hogy ne érjen utól a fáradt, meg
nem született nap. Elég, hogy szívem messzeségét ketté
vágták,az országút ágazásai. Itt még csak egy hajnal
maradványain pihentetem ezüst kezeim. Az idő árnyéka
erre oly nagy, hogy megszökkenésén eltűnnek a
lábnyomok.
*
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Egy szoba, amely sehol sem állott
Egy hang e szobában, amely sohasem hangzott
S én, aki ismerem a kikötők vágyát ...
Ám hova tessékeljem az égbolt képét –
Itt körvonal, ott meztelen virágszál
Szobámban sok az üres tér.
Ártatlan csucsokon dicsekszem fájdalmammal, mint
Chateaubriande. S amikor már nem tudok megfordulni
magam után s amikor csak félelmet szülnek a rózsák;
végtelen egek vezetnek engem a siralomba, – Isten
·veled.
Bármit is, mond az Idegen, a szerelem erősebb a
sivatagnál és a búcsú az idő nagy csalása. Bármit is
mond az Idegen, a csönd kemény tűzfalait senki sem
tudta kikerülni. Volt elég könny és elég törékeny várás:
„Első magányom a te kezdeted!”
·Ezt vallom én magam nevében.
Mindenből. egy ősz meg egy tavasz nő
nyugtalanságom utolsó partján.
Viharból élnek éjszakánként
a testemet szerető sötétségek.
Ne sírj, Anna, a sirás hozzám jó.
Kéktorkú csöndből kitépem a hangot
s elhallgattam a kínban és a vérben.
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ANTONIO MACHADO
Egy barát temetésére *
Most húsz esztendeje gyilkolták
meg a spanyol fasiszták
Federico Garcia Lorcát, a legnagyobb
modern spanyol költőt.
Tüzes nap égett, eltemették
egy borzadalmas júniusi akonyon.
A tátongó gödör körül·
meghervadt rózsaszirmok voltak és
kesernyés illatú geránium meg
vörös virágok. Kék vala az ég. A száraz
és fullatag szél fútt erősen.
Vastag kötélre kötve a nehéz
koporsót két sírásó engedé
a sírgödörbe ...
És elterülve tompán,
megdobbant ott az ünnepélyes csöndben.
Tökéletes komolyság
a földbe tett koporsó dobbanása.
Zuhogtak a fekete deszkán
a porladó göröngyök súlyosan.
Fehér füstöt kavart a szél
a fölszakított földből,
– S te alszol és pihensz, árnyékod nincs neked,
már béke szállott csontjaidba ...
Végképpen aluszod
a békességes, igazándi álmot.
*
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JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
Antonio Machadohoz *
A költő amerikai száműzetéséből
Igaz barátság tündöklő tükör,
kiben káprázatos remény ragyog!
... Úgy látszik, kedvesebbek
e fellegek és egyre szebbek.
Antonio, a szélben én szívednek
verését érezem ma este.
Dicsőség ontja itten illatát.
Testvéri lantokat Apolló gyújtogat
s zenegve száll alá az arany alkonyat,
mint lángoló pillangó.
S e gazdag és nemes lantoknak húrja zuhogó parázs,
mely hervadatlan rózsákból köt koszorút majdan.
Antonio, ez égő alkonyatban
a szélben érzed–e szívemnek dobbanását?

*
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FEDERICO GARCIA LORCA
A gyémánt *
Granada, 1920 november
Egy csillagból a gyémánt kicsapott
és megvillant a véghetetlen égen,
mint villogó madár, aki a végtelenből
megszökni vágyik s odahagyja
fészkét, a mérhetetlent,
ahol feküdt, mint börtönében
nem sejtve, hogy ki volt,
aki láncot vetett nyakába.
A csillagot vadásszák
nem–emberi vadászok,
hattyúk nehéz ezüstből
a csöndesség vizében.
A kisded fűzek mondogatják
az abéabot s oktatójuk
egy rég megvenyhedett fűz,
ki száraz karját vígan lengeti.
A távoli hegyekben a halottak
kártyáznak csöndesen. Oly szomorú
a temetői élet!
Kezdjed meg éneked, te béka,
Tücsök, ugorj ki már lukadból!
És zengő–bongó erdőt sípotokkal
serkentsetek föl végre–valahára.
Földúlt házamba én haza röpülök.
Két mezei galamb
az agyvelőmben röpköd
s az égi parton, a nagy messzeségben
*
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a nap korongja billen,
mint szörnyű jártatója az időnek!
Az első vágy dalocskája *
Zöldelő reggelen
szerettem volna lenni szív,
szerettem volna lenni szív.
És öreg estelen
szerettem volna lenni csalogány,
szerettem volna lenni csalogány.
(Oh, lélek,
magadra öltsd színét a szép narancsnak.
Oh, lélek,
magadra öltsd színét a szerelemnek.)
És eleven reggelen
szerettem volna, hogy én enmagam legyek.
Egy szív legyek.
És öreg estelen
szerettem volna ennen hangom lenni.
Egy csalogány.
Oh lélek,
magadra öltsd színét a szép narancsnak,
Oh lélek,
magadra öltsd színét a szerelemnek!

*
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MIGUEL HERNÁNDEZ
Bölcsődal kisfiamnak *
(Kisfiamnak akikor írtam, amikor
feleségemtől levelet kaptam, amelyben
közölte, hogy nincs más
eledele, mint hagyma. És kenyér.)
Rabságos, nyomorú
dérből való a hagyma.
Te napjaid
s én éjeim deréből.
Éhség és hagyma,
fekete fagy
s fehéren csilló nagy dér.
Az éhség bölcsejében
feküdt az én fiam
és hagymából való vér
növelte őt.
De a te véred,
éhség és hagyma,
édes cukornak csillogó dere.
Egy barna asszony,
aki felolvadott a holdban,
bölcsődet fényes
sugarakkal elönti.
– Kacagj, kicsiny fiú,
én meghozom a holdat,
ha megjön ideje.
Kicsiny pacsirta, házam
kis madara, kacagj.
Szemedben úgy ragyog
a kacagás, miként·a
világ világossága.
*
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Úgy kell kacagnod, oly csengőn, oly erősen,
hogy lelkem, hallva téged,
a tereket legyőzze.
Kiszabadít a kacagásod
és szárnyat ad nekem.
Elűzi kínjaim,
megnyitja börtönöm.
A repdeső ajak,
a szív, mely ajkadon
ragyogva verdes.
Nincs még oly diadalmas
kard, mint a kacagásod,
vírág a diadalmad,
virág és víg pacsirta.
Vetélkedel a nappal,
te csontjaim s szerelmem.
jövendő diadalma.
A testnek szárnya rebben,
a szemnek héjja mozdul,
gyönyörű színeit
felöltözi az élet.
Micsoda drága cinke
röpült az én testembő1!
s nem serkensz soha többé.
De én, nem kisded immár, fölkelek
s szomorú az én ajkam;
kacagj te mindig,
mivel a kacagásod
tollúidat megója.
És röptöd oly hatalmas,
oly véghetetlen,
hogy tested az imént
született égbolt.
Oh, ha vissza tudnék szállani
röptöd eredetéig!
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Kacagj nyolc hónapos korodban,
mutasd meg öt fogad,
mint öt kicsiny jelét dühödnek.
Mutasd meg öt fogad,
mint öt narancsvirágot.
Ez lesz a csókok
sövénye holnap,
midőn fogad között
a fegyvert érezed majd.
Fogad között ömölni
nagy tüzet érezel, mely
egész világot elnyeli
Röpülj, te kisded,
röpülj két holdján a kebelnek,
amely hagymától savanyú,
röpülj, te boldog.
Nem kell sietned,
még nem kell tudnod, ami van
és ami lesz, kicsiny fiam.
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VARGA SÁNDOR
Hazám *
Dudvát és rózsát kever
az egykedvű, kegyetlen vihar,
jajgat és vért köp a föld,
Keletről fagyos, Nyugatról langyos a szél.
Könnyű rügyeket vágni,
könnyű virágot ölni,
könnyű az ifjú szabadság
bimbózó fájára törni.
Izzik és zeng az ország,
árulók és álszent barátok
csak nézik – és mégsem hiába
ropog a fegyver, recseg a csont:
Hazám egy őszi estén
új bort kóstoltál, szabadságot,
édes, tiszta ízét nem mossa le többé
se fegyver, se vér, se a hazugság
szennyes folyója.

*
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BARTUCZ JÁNOS
Anyám *
Álmomban meghalt az anyám,
Aznap, amikor haza értem.
Szegény, nem tudott várni rám.
Ott feküdt csendben és fehéren.
Mint egy elszáradt kis virág
Egy elfelejtett őszi réten ...
Rajtam köpeny és hátizsák
És elmondtam a köszöntésem:
„Anyám, megjöttem, itt vagyok.
Csendes és fáradt ember lettem.
Hazahoztak a csillagok,
Mik ott fénylettek a szemedben.
Ez gyujtotta meg életem.
Ettől fogott a szívem szikrát.
Harmincnyolc éve ég velem
S most elvitted a szívem titkát.
Szeretném, ami bennem ég
Elmondani szavakba öntve;
Valamit, ami szent és szép
És veled marad mindörökre.
Az ajkam néma, de szemem
Szívedből hozott lánggal lobban.
Viszontlátásra odafenn
A földre néző csillagokban.”
Hadifogságban. Gorszk, 1946

*
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KANNÁS ALAJOS
Kormos kövek *
I.
Ágyú dördült. A felriadt galambok
a távol kékes kőtőjébe hulltak.
A hársak félve figyelték a hangot
s amerről jött: az utat.
De hogy a bokrokból kibújt a csend
s a térre visszaült a víg galambraj,
szellő lebbent
s a füstöt elsöpörte nyomban.
Az Isten így már nem is vette észre,
hogy térdre
omlott egy ház
és lenn maradt a porban .
II.
Fekete dél, fekete árnyak,
fekete szél tépi a fákat,
fekete égen fekete nap,
fekete gépek rikoltanak.
Fekete múltat fekete mával
feketén mosnak, fekete lányhaj
nő ki a kőből, fekete jel
lett csak a város s nem felesel
senki a tűzzel, mért harapott
tornyokat is meg parki padot.
Fekete város, fekete dél,
csak a halottak arca fehér.
III.
Minden mi volt
egyszerre semmi lett.
Hideg
szemmel vádolt még a holt
s anyád hajolt
*
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az elhulltak fölé keresvén arcod.
Nem, nem siratni,
csak végső vigaszt kapni,
hogy te is vállaltad a harcot.
IV,
A holddal senki sem törődött,
pedig lelopózott a térre,
hol tízegynéhányéves őrök
a döglött tankokon beszélve
szőtték a holnapot.
„Ha befejeztük ezt a forradalmat …”
Géppuskák ugattak
s kifolyt szemmel hallgatott
mindegyik ablak,
s nem vette senki észre,
amint a hold gyémántos glóriája
– nyilván a szentek méretére szánva –
le–lecsúszott a kis őrök fülére.
V.
A hóban apró lábnyomok szaladtak,
s mint szálldosó szalagnak
lágy villanása, minden lépés fénylett.
De túl a térnek
kiégett sarkán megtorpant a nyom.
A golyóvert falon
megalvadt vér sötétlett.
Csak ennyi volt egy élet ...
S a hóban nem szaladt tovább a nyom

304

MÁTÉ IMRE
Tűzmadár és korommadár *
Tűzmadár és korommadár,
kiégett fekete határ,
és tűzszínű, vérpiros ég, –
vörös tollak és feketék.
A tűzmadár fönt keringett,
valakinek messze intett,
két szeme két piros szirom,
s várt rá egy fehér liliom.
Korommadár észrevétlen
megjött gyászlénnyel szemében
s hollóként fölsírt: kár, de kár,
és mégis jött a tűzmadár.
Tűzmadár jött, lobbant szárnya,
kigyúlt minden a határba,
s kietlen puszta hantokon
elpihent némán a korom.
Budapest, 1956. november 4
Meneküléskor *
Szívem Istenének ajánllak hazám!
A szibériai bányák ónszínű nappalaitól félek,
és félek a szibériai éj szivárvány színeitől is,
most mögöttem óriás szentjánosbogarak,
a fölgyújtott városok égnek.
Gyávák hordáiba beleszürkülve,
szélhámosok tarka karavánjainak letaposott útján,
kihűlt ütőerű őrtornyok vázárnyékain lopkodva,
bevértezett aszfaltú városaidtól
én is szomorúan búcsút veszek már.
*
*
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A bánatos őzgidaszemű honvágy
belém olt sárguló nyírfalevél színű ösztönöket,
így megyek el,
s menekülő lábom nyoma a lápon reked.
Goldegg bei St. Pölten, 1956 november 14
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IGNOTUS PÁL
Az Andrássy úti fogda balladája*
Az utókort hadd értesítsem
Ha van még rá egy pillanat,
Ki láttam 10–et, Downing Street–en,
Hogy megismertem 60–at.
Ez intézménynek szemefénve
Zárkáinkban a higiéne,
Hol nem zavar tetű, se patkány,
Csak csontunk hasad meg a padkán.
Mert fekhelyünk ez a fapad,
Se matrac rajt', se szalma,
S csak kézkinyujtva és hanyatt
Szabad feküdni rajta.
Sűrű mint pép itt a dohosság
Tán hogy elűzze a poloskát,
Cserébe minket fojtogat,
Bennünket, árva foglyokat.
Koszt: ehető és kiadósabb
Mint mit egy fukar panziós ad
S az oka tán lélektani,
Hogy nem tud kéjre ajzani.
A falon nincsen rácsunk,
Mert rácshoz nincsen ablakunk;
A földből ki nem látszunk,
Egy pince mélyiben lakunk.
Falból egy villany égő
Tesz napot éjjé és viszont,
Oly sárga mint a kénkő
S oly szakadatlan ont iszonyt.
*
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Így hát a napi végcél
Hogy sokat legyünk a W.C.–n;
Ott ér a napból legalább
Egy vékony résnyi fénynyaláb.
De a fegyveres őr, szimatolva cselem,
Reflektor alá vesz a félre–helyen.
Meglesve minden rezzenésem
És arcom grimaszi
S üvöltenek rám, hogyha késem,
Ég veled privacy.
Mindig magányosan
És sohsem egyedül
Így élünk itt most számosan
S lesz–e ki menekül?
Amint szelíden horkolám
Rámcserdített a porkoláb:
,,Maga most rögtön lódul,
Várja a nyomozó úr”.
És szól az egyik nyomozó,
Ki szakasztott mint Gletkin:
,,Ha önből gyorsan foly a szó,
Akkor hamar lehet kinn.”
S a másik szól, ki mint viasz–
Gyilkos Madame Tussaud–ból:
„Már látom makacs vagy pimasz
És nem értesz a szóból.
De most ganéj kezemben vagy
S onnan nem furakodsz ki,
Míg be nem vallod, hogy te vagy
Churchill és Leo Trocki.”
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S a gumibunkós permeteg
Megindul vállamon,
Míg Churchill s Trocki rengeteg
Bűnét nem vállalom.
De hasztalan lettem tory
S trockista egyszemélyben,
Kevés ez a jelenkori
Torquemadák szemében:
,,Ne kukoricázzon velünk,
Adatokat követelünk,
Kivált a Labour–szellem
Kórhordozói ellen.
Megkeserüli az olyan
Himpellér, aki kétli,
Hogy kémkiképző tanfolyam
Igazgatója Kéthly.”
Így fenyeget az egyik,
Éjféltől hajnalhasadásig
És reggel öttől egyig
Így bömböl és dühöng a másik:
,,Mért hord a száján lakatot?
S mesékkel minek hiteget?
Azt mondja el ki oktatott
Magyarra angol tiszteket!”
Meg arról beszélj ám sokat
Vagy apróra hasítalak,
Míly kém–utasításokat
Hoztál a Szakasitsnak?”
S megindul újra–újra
A bunkós fergeteg;
Égő hússal kinyúlva
Már padlón terpedek.
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Majd megrugdosnak sportosan,
Kirugják néhány zápfogam,
Szemem elfeketül ...
Megérünk ilyet számosan,
Jó ha ki menekül.
S ha már nagyon rossz egyszer,
Csodás, hogy akkor már mi jó:
Mint ópiumos vegyszer
A sóskából egy porció.
Elszáll míg csüggök ételen
Én lélektani émelyem.
Csontom, mely lüktet hevesen,
Megzsongul forró levesen.
Örülök, hogy a főzelék
Mit a nagy kondér főz, elég,
S hogy olykor egy kis hús van benne –
Hát még, ha kés és villa lenne!
Mint finom csemegére
Lesek a friss kenyérre
S ha van egy ízes alma
Az mennyek birodalma!
. . . Hosszú kínvallatás után
(Egy délelőtt s egy éjjel)
A közeledő délután–
ra vártam kis reménnyel:
Hogy most aludni volna jó,
Bármily kemény a fekhely,
A kábulatba vontató
S eltompító sebekkel.
De tízpercenként rámdobolnak
Hogy aludnom tilos ma:
„Úgy kell ilyen makacs fogolynak
Míg meg nincs villanyozva,
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S ha attól sem nvíl szeme ki
Hogy irháját lehántják,
Majd becítáljuk mi neki
Anyját, nővérét, bátyját.”
Sűrű dohosság fojtogat,
Falon nagy barna foltokat,
Azokra bámulok merőn,
Már utálkozni sincs erőm.
Falból az égő lámpa
Akár a kénkő lángja;
Három nap, három éjjelen
Nem húnyhatom le a szemem.
A lámpa rámvilágít
Ez örök–sárga éjszakán
Míg ütemesen rámnyit
A porkoláb kémablakán.
Nagyon magányosan
És mégsem egyedül
Így élünk itt most számosan
S senki sem menekül.
Andrássy út 60. 1949. október
Utóhang I. *
Ha már nagyon rossz egyszer
S havonként éveket öregszel
Csodás, hogy akkor ,már mi jó:
A föld alatt kanyargó
Vak pincesor után a Markó
Már rekreáció.
Már tágasabb odud van,
Honnan a poros pinceudvar
Egén mégis csak láthatod
Naponta délidőben
*
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A rácsok közt emelkedőben
Elsiető napot,
s figyelhetsz hím–galambot
kergetni szerelmi kalandot
Ritmusra duzzasztván begyét
A túlsó ablakpárkány
Lapján csuszongva, majd meg szárnyán
Követve kedvesét.
Heverve szalmazsákon
Lapozhatod a szovjet–zsargonban
írt könyvtári könyveket,
Sőt Hamlet dán királyfit
S Berend Iván s Copperfield Dávid
S a három Lear leány s a két
Goriot leány történetét
Is újra élheted.
Nem kell már a klozetra
Kikéredzkedned, s cigaretta,
Sőt fogkefe is jut neked,
Kaphatsz íly kedvezményeket,
Ha jó viseleteddel
Feledteted rendőrtiszteddel
Mit ő vétett neked.
Mert ha meggyőzöd végül,
Hogy belőled erőszak nélkül
Szedett ki hamis vallomást
S hogy igaz a hamisság,
Melynek papiros piramisát
A szeme látomást
Kínodban hordtad össze,
Hogy legyen neki mivel kösse
A kezedre a kötelet,
Akkor remélheted, hogy
Szíve felenged, dühe megfogy
S jobban bánik veled.
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Ha megtanultad egyszer,
hogy elmebajjal nem veszekszel
S az ÁVH parancsát
Erődtől telhetően
Követed, tényt nem ismerően,
Minden csaláson át
És ha bebizonyítod,
Hogy kém voltál s fasiszta s csíkot
Vágtál munkásod bőribül,
Akkor szívükbe zárnak
S mint felderitő munkatársnak
Sorsod tán felderül.
Markó utca, 1950. november
Utóhang II. *
Az utókort hát hadd tudassam,
Ha lesz még rá egy percenet,
Hogy így küzdtem ki, nyögve, lassan,
Én fegyház–büntetésemet.
Mert ha egyszer pokol volt,
Csodás, hogy akkor mit fogad
Már lelked mint megoldót,
Mint purgatóriumodat
Elnyűve és tépázva
Kínvallatásos éjjeken
Vác, Illava fegyháza
Már kéjálom volt énnekem:
Hogy ott majd személytelenül
Elvegyülhetek más rabokkal,
Tompán, eseménytelenül,
Reám nehezedő robotban.

*
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Legyőzve minden ingert,
Mely hol csábít, hol fojtogat,
Bevallottam hát mindent,
Kivéve csak az igazat.
S megkönnyebbülve akaródzott
Kiáltanom hármas vivátot,
Mikor a bíróság lesózott
Reám tizenöt évi Vácot.
De hasztalan, nem jött vigasznak
A várvavárt robot,
Tépő magánnyal fojtogatnak
Megbélyegzett rabot;
Elmúlt per, nincs könyv, nincs dohányzás,
Gyümölcs, hús, fogkefe, –
Lötty, marharépa, pímpós rántás,
Ez a rab élete.
Új rab sétára sem mehet
S tilos napközben lefeküdni
S magánzárkást a döglelet
Gőzével önti el a „kübli”.
Jaj, hasztalan lettem fegyenc,
Vác fázó, éhező fegyence,
S szerény, mint egy csihés lelenc,
A rabruha itt nem jelent
Sem a törzskönyvszám névtelent,
Sorsom nem enyhült egy szemet se,
Tovább tapos a balszerencse,
Tovább faggatnak, nyúzva, hogy
Barátaimat följelentsem ...
Mint üldözött vad, ha lába rogy,
A szívem olykor már kihagy
S hol hűl a szív, tompul az agy –
Nincs csoda már, ami megmentsen:
A vég betelik a fegyencen.
314

Másnak még majd tavaszodik,
De nem a mi sorsunk telébe',
Csak kínoknak nézünk elébe,
Minden reményünk hazudik,
És átlépünk a huszadik
Századnak második felébe,
Váci fegyház Mz. 1950. Szilveszter
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FALUDY GYÖRGY
Vers a börtönből *
Szemem előtt egy bélyeg kering, száll két nap óta:
gyermekkoromban láttam, régenvolt széria,
nagy hattyú úszik rajta, szelíd vizek hajósa,
s alatta, vén betűkkel: WESTERN AUSTRALIA.
Ausztrália, múlt század! s már látom is a képet:
ekhós szekérsort sárban, sok ökröt és igát,
s szakállas férfinépet, kik gyors ütemben lépnek,
öklükben meg–megrázva az araszos pipát.
Irtásokon, mint balta, zuhan a fény ezüstje,
tóparton épül, kész is és oly csendes a ház
akár a tengermélyben. Vasmacskalánc a füstje,
mely fel, a csillagflotta fényéig karikáz.
Viola taftruhában nők járnak. Mellük halmán
mint tengelyen a küllő, forog a sok gyerek.
Nagy, fémkeretű tükrök mélyén, mely mindig halvány,
nézik magukat néha. S alig öregszenek.
Újság kevés jár arra, a hír is lassan ér el,
nem tudják, Bismarck mit tesz s Chartumért ki hibás;
míg egyszer mégis megjön az első út, fehéren,
majd zöld zakóban sárga szakáll: egy távírász.
Lágy este konyhatűznél ír gulyásfőzelék fől,
s kinn birkák, mint a számum és számuk egyre nő:
a zseblámpa csodáját hozzák meg Adelaideből,
a fiú vízipuskát kap s karmantyút a nő.
Nagyritkán összeülnek – az ünnep szent kiváltság, –
füstös kocsmán, hol láncon lóg a petrólvilág,
s dörögve, hogy elcsukló könnyüket túlkiáltsák,
köszöntik a királynőt, az ősz Viktóriát.
*
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Az időt unokák mérik a kerti rácson,
s a fagy, mely lenn a tóban számlapot üvegez,
nehéz plum–puddingokkal toppant hozzá Karácsony,
s reá a hulló alma kopogtat ütemet.
Vén párok, kerti padon ülnek az alkonyatban,
s a tavon, melyre már a nap búcsúfénye süt,
nagy hattyú jön fel s libben át, szinte mozdulatlan,
s oly békés–boldog büszkén, akár az életük.
S itt hirtelen megállok, ki magam tetten érem,
s elfog a szégyen, lám, hogy két év rabság után
elég e zárka néhány pofonnal s rettegéssel,
s máris futok a csábos, szép hattyú nyomdokán.
Hogy én, egy ország ajkán nagyalvó Csipkerózsa,
feledve mi a hűség, hivatás, haza, hír,
Fonódtam álmaimban egy idegen karóra
s egy másik életéből loptam, mint pionír,
lettem alattvalója a holt Viktóriának,
magam is boldog hulla s nem élő pária,
s csont homlokomra hívtam szemergő glóriádat,
te porhanyós, szabad föld, Nyugat Ausztrália!
Nem így – mondom – s felállok s számon vad mosolyt érzek,
s véresre rúgottan és némán szavalom,
hogy nem hagyom a zászlót és nem hagyom e népet,
e hűtelent és drágát, s a harcot sem hagyom,
s ha kelI, százszor újra kezdem, s ha kell, százszor hiába,
míg nem leszel szabad, szép s új otthonom, haza,
s ha megyek, látogatni megyek Ausztráliába,
de azt a boldog hattyút. azt elhozom haza.
Sötétzárka, Recsk, 1952
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Óda Vámbéry Rusztem szelleméhez *
Gyakran jársz nálam, dervisarcú holt,
s én is, kinek a van–nál több a volt,
sírodhoz lépek minden naplementén
ott, túl a Hudson mentén.
Végigkísértem pusztulásodat.
Jaj – szóltam tavaly – tested elrohad,
arcod hamvát a férgek már leették,
de szép szemed nevet még.
Novemberben, egy éjjel, néztelek.
Tollat se tudna fogni kézfejed,
körmeid hullnak s összegyűlnek, halvány
szírmok, koporsód alján.
Tudom: a tavasz, e bitang kölyök
nyakadba mocskos vizet öntözött,
s szemed helyén ma két csúf tócsa bámul.
De szörnyű ez, tanár úr!
Öt éve még ott sétáltál velem
– kezedben cekker volt – a Brodway–en,
hol várt vevők és boltosok füzére
élced görögtüzére.
S magas szobádban fenn, ha este lett!
Szép, ősz nejed vasalt; én lestelek,
mig szellemed szünetlen fénylett–forgott,
mint világítótornyok.
Aztán tea volt, toast és grape–fruit,
majd megnyitottad az emlék kapuit
és átadtál – ez számított csak kegynek –
mézes cukrodból egyet.

*
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Úgy futva mondtad –– hisz tudott dolog –
hogy milyen fontos a római jog,
s hogy 1789 eszméi
nélkül nem lehet élni.
Bölcs agg! Olyan vagy bennem te, ki nincs,
mint titkos kincstár, álomlátta kincs,
s minden szófoszlányod, nyomomba törvén,
mint kőtáblán a törvény.
Most, hogy a szörnyű államhatalom
úthengere mindent laposra nyom,
s kettő lehetsz csupán e présfej égbolt
alatt: tetű vagy vérfolt,
most, hogy a jogot rongyként elvetik,
s ártatlant kötnek fel, ha kell nekik,
most már tudom, mi az, amiről ott fent
beszélgettünk, a jogrend.
S mi a szabadság és testvériség!
Mikor barátok közt a lég is jég,
beszélni nem mersz, ajkad íze vackor
és félsz a gondolattól,
mikor egy népre zárták a kaput,
hogy nincs előtte se jövő, se út,
s az éhség szíjján kergetik, míg ájult
szemmel nem lát csak vályut,
mikor mindenből pelyva s ocsú lett
és végsőnek veszett a becsület,
mert rőfről–rőfre árultuk el, gyávák,
az ember méltóságát.
Egyre nagyobbra nő szobrod, te holt!
Hol rám egy ország romsora omolt:
az éj mélyéből sikoltok utánad.
De kései a bánat.
Az Andrássy út 60 pincéjében, 1950 nyarán
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Sztálin *
Tengerből kelt dzsinn! Mélységek haragja!
Az égre fröcskölsz örvényt, iszapot,
s mindünk jövőjét zárnád a palackba ,
melyet kezed a vízbe visszadob.
Homlokod új középkor kapuboltja,
hadaid állnak már e bolt alatt.
Nincsen közöttük csak született szolga –
hírből sem tudják, mi a gondolat.
Tudósaid: bolondok, szélütött nép,
mely pókhálón leng s piszkál régi port.
gazdászaid rendszered egyszülöttjét
kendőzgetik: az örökös nyomort.
Írógárdád: hízelgők, csepűrágók,
barátaid: merev lakájsereg,
s rothadt Byzáncodhoz festőid sárból
s vérből kevernek arany hátteret.
Gigász, kit szült – ó végzetes hatalmak
bal frígye! – ész és gonosz akarat!
Népek foglára, ki egy forradalmat
fojtottál meg markodban egymagad!
Hőseit bitófákra akasztottad
avagy tarkón lövetted – de elébb
megpökted őket s csizmádról maszattal
tapostad mindük eleven szemét,
s hulláik hegyén mind magasbra hágva
– joviálisan s csupa nyugalom –
nézel országod szörnyű mocsarára,
rettentő kőszirt! írtó hatalom!

*
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Kénkövet fúvó, iszonyú lidérced
e század lápjából messze kinyúl,
gigantikusabb Dzsingisznél, merészebb
Attilánál s öldöklőbb, mint Timur.
Volt egy álmunk a bűvös csodakertről,
hol az aranykor napja újra gyúl,
a munka izzadt, vén bálványa megdől,
ahol boldogság és öröm az úr,
ahol a szellem fái örökzöldek
s a szépség napja tündöklőn nevet,
s szférák zenéjén táncolunk, a földet
is alig érve, mint tündérsereg.
E kertért tűrt el Campanella börtönt,
álmán Morus járt ott, a bátor ész,
rubint Voltaire reá marokkal öntött,
vérét ráhordta Ferrer és Jaurés,
Száz esztendeje mártírok peregtek
barázdáiba, mint az őszavar,
új rügyek keltek, új zsengék születtek,
azt hittük: kertünk kivirul hamar.
Ma ott áll pusztán, tépve, megtaposva
mivel Moszkvában az úr te vagy ott,
kitől – tél·cárja, jéghegyek kolossza –
az emberek reménye elfogyott.
Úgy gyűlöllek, oly néma–szótlan vágyom
holtod, hogy szinte beleszakadok,
és látlak kremli dolgozószobádban,
ahogy sétálgatsz fel–le magad ott.
Hirtelen felbuksz – szívszélhűdést kaptál –
magaddal rántva széket, huzatot.
Aludtejképű őrhad –· egész kaptár –
szalad be s néz: ,,Nocsak! Elutazott.”
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Vagy májadat vélem látni s rajta rákot.
Egy ércsomón tenyészik a fekély,
,,Most, most” mondom, ,,csak még egy perc, elrágott,
s nincs szer, mely felsegél.
Vagy ábrándozom, hogy láthatatlan lettem
s futok – repítsen hajó, gyorsvonat;
hálószobád homályán érlek tetten
s átrágom torkodat.
Milliók vannak így. Ma sem kívánok
mást, mint: halj meg, ki e föld átka vagy,
s alvadt vértömbökből épült Byzáncod
ne éljen túl, ó Konstantin, te Nagy!
1949. december 21
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ACZÉL TAMÁS
Feltámadás *
. . . S elmúla már a szombat és támada szél,
tikkasztó, ernyesztő, szárasztó, vak sirokkó –
elvégeztetvén immár, aki hal, aki él,
nem használ átkozódás, sem megfontolt, okos szó,
rimánkodás, mellverés, jajgatás – mindhiába,
sem gőgös hallgatás, mely fájóbb a vad panasznál –
vasszöggel veretett át a keze és a lába,
s ég–föld, ha összedőlne – immáron az se használ!
A pusztán, kinn a Sírnál, az őr, akár a holt,
szívét – rettentő tőrrel – általveré a kétség: –
amint megmondatott: – nem Lesz–é, aki Volt,
s hová majd vettetik –– vár–é külső sötétség?
Nincs válasz. Csönd van. A szél fú csak, a szél vág,
süvít, huhog, rikolt ... Jupiter, álmainkra
vigyázz! – eh, jókor elföldeltük a Példát!
S mit ráhengerítének, szinte pendül a szikla.
S imé, hajnalra kelvén, a rémek, látomások
eltűntenek a zajló, éjféli rettenettel nimfák
a bokrok alján és jólismert driádok,
ej hát, csak mint a többi, olyan, no, ez a reggel!
S ekkor az út keresztjén, hol a városba tér el,
(mely tegnap este óta sötét vala és néma)
feltűne lassúdan, sokat próbált szívével,
követve asszonyoktól, Mária Magdaléna.
S imé, földindulás lőn, iszonytató robajjal,
menekülne az őrség, pajzsot, lándzsát hajítva, –
mert villámló szemekkel ott áll a Sápadt Angyal,
s mutatván, hogy üres már – támaszkodék a Sírra!
S megrémülének ekkor rabtartók, bűnösök, kik
hamis vádakkal egyszer azt hitték, hogy megölték,
a vének összeülnek –– most már végleg kiötlik,
*
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s szövetkezének újból, hogy majd újból megöljék.
Mi kell még? – pénz, hazugság, mákony, tőr, rágalom vagy
korbács a népnek, korbács? – ez is, az is kerülhet:
ez szigorú szemölddel néz, – az majd elolvad –
mert megmondatott, hogy mindenek kiderülnek.
Hogy él? Az lehetetlen! Tudjuk mi jól a titkát,
jó nagy követ, keményet, hengergeténk fölébe.
S így szülvén újabb hazugságot – hazugság,
zuhantanak önnön vak vermükbe, a mélybe:
mert· ekkor már a Mester olt állt az úti porban,
nyugodt mosollyal ajkán, feledve szenvedését,
s előtte és mögötte némán és hosszú sorban,
lesvén szavát a megcsalt, a szomjazó szegény nép,
a bénák és az épek, a vakok és a látók,
kik vetnek s nem aratnak, csak szülnek és temetnek,
kik formálják kezükkel e tündöklő világot
s önnön gyümölcseikből is csak ritkán ehetnek,
és nézték őt, figyelvén, mint mozdul szeme, szája,
az igazságra szomjan, a szabadságra éhen,
csak nézték őt, figyelvén, mintegy megbabonázva,
a sarat ruháján, a fényeket szemében,
a játékos mosolygást, mely felragyog s kilobban,
akár az édes nap fenn – kialszik s újra támad –
szavát, hogy visszhangozzék .késői századokban:
Ne higgyetek a hamis prófétáknak!
Budapest, 1956 november 7.
Búcsú barátaimtól *
Mit kezdjek, élet, veled., hova forduljak, kinek szóljak,
megértem, amit ember megérhet, nem is őszültem meg belé,
kicsit tán lefogytam s szemem körül fekete karikák hivalkodnak,
no lám, öregszik a fiú, immár lassan harmincöt éves,
néha még mindig álomnak vélem mindazt, ami történt,
ostobaság, mindjárt felébredek otthon az ágyban,
*
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odalent a Galamb–utcában, a fene enné meg, csörömpöl a tejeskocsi,
besüt a nap az ablakon, reggel van, fel kellene kelni,
csakúgy puffannak a kannák, – vagy ismét puskalövések? –
rámtörsz, iszonyat, amig élek, Magyarország, Magyarország,
fájdalmas szűzanyám, mit mondjak, nem tudok imádkozni,
ropogtak a gépfegyverek miközben mentem hazafelé,
nem féltettem az életet, rongyos és mirevaló,
de azért szerettem volna élni és életben maradni,
hogy egyszer, talán, ha megjön a szavam a rettenet után,
hírt adjak magunkról a világnak, amelyben élünk,
s mely eltűrte, hogy elpusztuljunk, dicsőséges huszadik század,
orosz harckocsik által a Lánchídnál, a vörhenyeges égen
fekete felhők úsztak, égett a Levéltár,
hát bizony, barátaim, nem így képzeltük a dolgot,
fogtam a kormányt, görcsösen, a kocsi csúszott, lengett, imbolygott
a sárban,
veríték csorgott kétoldalt halántékomon s a szívemen
könnyek csorogtak, miféle könnyek! – a haza
ottmaradt mögöttünk a lehulló kúnbajai alkonyatban,
s nem volt már más csak gyűlölet és megbocsátás, –
nehéz lemérni egy életet, hogy mi volt a rossz s mi volt a jó,
lemondás, szerelem, halál, gyerek, szomorúság,
szerettem volna kicsit boldogabb lenni, mint amire tellett,
dehát csak magamat vádolhatom érte, ki mást,
hogy haboztam, amikor dönteni kellett volna s döntöttem hirtelen,
mikor nem ártott volna még egy alapos, kis megfontolás,
mi van veletek, otthon, barátaim, irtózatos ez a csend,
hallgat a telefon, a rádió, zene szól csak, ismerem én ezt,
jöttek a tankok Budaörs felől és öltek és öltek,
és szólt a zene Szolnokról, hogy hej cicám, gyűlölet, undor,
fájdalom és félelem szorítja össze a torkom, Uramisten,
odalent a Terazije bárban megszólal a piszton,
mambo italiano, itt is élnek, szenvednek, szeretnek,
Belgrád lélegzik mellettem, futnak az autók,
és nők is jönnek, mosolyogva, de hiába, nem értem
mit mond szemük s a fogsoruk villanása is idegen,
holnapután meg elutazom Bécsbe s aztán ki tudja
hová kerget a sors, a szerelem, a világ,
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mely nem engedett élni, hogy élni kényszerítsen ismét –
sokszor voltam már egyedül, de félek a magánytól,
s ha tűrni kell, hát tűrni is tudok, volt már benne részem,
de nem akarok se felejteni, se hűtlen lenni tehozzád, élet,
Magyarország s te távoli kedvesem, kit tán sohasem látok többé,
hadd mondom el hát éppen ezért, hogy mennyire szeretlek,
négy esztendeje immár nem múló szerelemmel,
ilyenkor az ember irtózik a fellengős, nagy szavaktól,
egyszerűen s melegen szeretne beszélni, ha tudna,
lassan két hónapja már, hogy nem csókoltalak meg,
nem láttam szemedet, nem éreztem a bőröd símaságát,
két hónap nem nagy idő, de néha úgy érzem – öröklét,
s ilyenkor csak üvölteni szeretnék a fájdalomtól,
de hallgatok, csak hallgatok és bámulok a levegőbe,
mintha onnan várnám a csodát, mert lassan kezdek hinni a
csodákban,
hiszen, ha behúnyom szememet, meg is történik a csoda,
itt ülsz mellettem a széken, vajaskenyeret kensz,
odakint a Rózsadomb tetején már gyúlnak a lámpák,
aztán hirtelen dördül az ég, nagy nyári vihar jön,
jöjj, ide mellém, kedvesem, hallgassuk együtt a záport,
s íme, nyitom szememet, egyedül fetrengek az ágyon,
– beh undorodom tőled, úgynevezett történelmi korszak,
el kell vesztenem azt is, amit el sohasem értem,
s most már nem is érek, átléptem a küszöböt, ennyi,
ennyi maradt, két nyloning, két alsónadrág, egy ruha,
szappant már vettem magamnak s van két jó zsilettpengém is,
felemelem a fejemet, hadd nézzek még egyszer a szemetekbe,
barátaim odahaza pincékben és börtönökben,
felemelem a fejemet és kilépek, íme, a világba,
szót emelni értünk, értetek, mindannyiunkért, magyarokért,
hiába kerget a magány és tépi szívem a saskeselyű,
nem tartanak többé fogva a láncok,
Prometheus, gyújts tüzet, adj fényt, adj tiszta világot
meghalni könnyű lenne most, egy mozdulat, kész az egész,
nem fáj többé semmi, nem kell várni táviratokra,
de élni, de élni, hát az már kissé kutyább feladat,
mit
mondjak
nektek
most,
barátaim,
amikor
elmegyek
„szerencsétpróbálni”
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– így mondták régen – de nem, de nem!
nem a szerencse kell nekem, az igazság, bár jól tudom én már,
hogy csak hajtani, űzni,kergetni fogom s mindegyre hasztalanabbul,
mégsem adom fel őrült játszmámat, amig élek,
míg lélegzeni tudok, míg bőr van a csontjaimon,
mindegy, no mindegy, ne búcsúzzatok tőlem,
nem tudom elviselni a búcsút., Gellérthegy, Angyalföld, Balaton, Debrecen,
szervusz Juli, vigyázz magadra, nőjj nagyra, te drága,
látlak–e még valaha, mit tudom én, hát mondd meg anyádnak,
arra tanítson, míg él, amire én tanítottalak volna,
ha nincs ... node mindegy, szervusztok fiúk, Sándor, Miki, Géza,
szerettelek benneteket, együtt harcoltunk s ha néha
összekülönböztünk, hát azért csak megértettük egymást
hiszen mindannyian egyet akartunk, egyet, csak egyet,
s nem rajtunk múlt, hogy nem sikerült, igaz–e Tibor,
hogy az a szegény, kis Magyarország most ott fetreng a porban
kínok s tankok közt, pedig mi azt szerettük volna,
hogy emelt fővel és szabadon éljen,
s hát vegyek tőled is búcsút, akivel még élni szeretnék,
tengerek és világok választanak el bennünket egymástól,
van–e hajó, van–e repülőgép, van–e érzés,
mely összeköt, ha még lehet, ebben a kavarodásban? –
éjszaka van, sűrű köd, a sárga ködlámpám is kialudt,
most meg kell állnom valahol ezen az idegen vidéken,
senki sincs mellettem, az erdők téli álmukat alusszák
csak a motor fut még halkan s mintha kissé zihálva,
mintha ő is kifáradt volna a kaptatón, túl
arra a hegyek felől már bizonyára közeleg a napfény,
de itt meg hideg van, csupa tejfehér köd, nem látok előre
megpróbálok tapogatózni, néhány lépést csupán,
aztán újból vissza, a. kocsihoz, beülök, felhúzom a kesztyűt,
isten veletek, barátaim, hát lesz majd, ami lesz,
ne feledjetek el, nézzetek utánam, míg eltűnök a ködben,
szólni, ha kell, ha lehet nem fogok elfáradni, ígérem,
szívemet és szavamat mindvégig néktek ajánlom,
emberiség, haza, sors, szerelem s ti drága, drága barátok!
Belgrád, 1956 december 12
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ILLYÉS GYULA
Egy mondat a zsarnokságról *
Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van,
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,
nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó őr szavában,
ott zsarnokság van
nemcsak a füst–sötéten
lobogó vádbeszédben,
beismerésben,
rabok fal–morse–jében,
nemcsak a bíró hűvös
ítéletében: bűnös!
ott zsarnokság van,
nemcsak a katonásan
pattogtatott „ vigyázz!” –ban,
„tűz!” –ben, a dobolásban,
s abban, ahogy a hullát
gödörbe húzzák,
nemcsak a titkon
félignyílt ajtón
ijedten
besuttogott hírekben,
a száj elé hulltan
pisszt jelző ujjban,
ott zsarnokság van
nemcsak a rács–szilárdan
*
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fölrakott arcvonásban
s e rácsban már szótlan
vergődő jajsikolyban,
a csöndet
növelő néma könnyek
zuhatagában,
kimeredt ·szembogárban,
ott zsarnokság van
nemcsak a talpraálltan
harsogott éljenekben,
hurráhkban, énekekben,
hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak az ernyedetlen
tapsoló tenyerekben,
kürtben, az operában,
épp oly hazug–harsányan
zengő szoborkövekben,
színekben, képteremben,
külön minden keretben,
már az ecsetben;
nemcsak az éjben halkan
sikló gépkocsizajban
s abban,
megállt a kapualjban;
hol zsarnokság van, ott van
jelen valóan
mindenekben,
ahogy rég istened sem;
ott zsarnokság van
az óvodákban,
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az apai tanácsban,
az anya mosolyában,
abban, ahogy a gyermek
idegennek felelget;
nemcsak a szögesdrótban,
nemcsak a könyvsorokban
szögesdrótnál jobban
butító szólamokban;
az ott van
a búcsúcsókban,
ahogy így szól a hitves,
mikor jössz· haza, kedves;
az utcán oly szokatlan
ismételt hogy–vagy–okban,
a hirtelen puhábban
szorított kézfogásban,
ahogy egyszercsak
szerelmed arca megfagy,
mert ott van
a légyottban,
nemcsak a vallatásban,
ott van a vallomásban,
az édes szó–mámorban,
mint légy a borban,
mert álmaidban
sem vagy magadban,
ott van a nászi ágyban,
előtte már a vágyban,
mert szépnek csak azt véled
mi egyszer már övé lett;
vele hevertél,
ha azt hitted, szerettél,
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tányérban és pohárban,
az van az orrban, szájban,
hidegben és homályban,
szavadban és szobádban,
mintha nyitva az ablak
s bedől a dögszag,
mintha a házban
valahol gázfolyás van,
ha magadban beszélgetsz,
ő, a zsarnokság kérdez,
képzeletedben
se vagy független,
fönt a tejút is már más:
határsáv, hol fény pásztáz,
aknamező; a csillag:
kémlelő ablak,
a nyüzsgő égi sátor:
egyetlen munkatábor;
mert zsarnokság szól
lázból, harangozásból,
a papból, kinek gyónol,
a prédikációból,
templom, parlament, kínpad;
megannyi színpad;
hunyod–nyitod a pillád,
mind az tekint rád;
mint a betegség,
veled megy, mint az emlék;
vonat kereke, hallod,
rab vagy, rab, erre kattog;
hegyen és tenger mellett
be ezt lehelled;
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cikáz a villám, az van
minden váratlan
zörejben, fényben,
a szív–hökkenésben;
a nyugalomban,
e bilincs–unalomban,
a zápor zuhogásban,
az égígérő rácsban;
a cellafal–fehéren
bezáró hóesésben;
az néz rád
kutyád szemén át,
s mert minden célban ott van,
ott van a holnapodban,
gondolatodban,
minden mozdulatodban;
mint víz a medret
követed és teremted;
kémlelődsz ki e körből?
ő néz rád a tükörből,
ő les, hiába futnál,
fogoly vagy s egyben foglár;
dohányod zamatába,
ruháid anyagába,
beivódik, evődik,
velődig;
eszmélnél, de eszme
csak övé jut eszedbe,
néznél, de csak azt látod,
mit ő eléd varázsolt,
s már körbe lángol
erdőtűz gyufaszálból,
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mert amikor ledobtad,
el nem tiportad;
s így rád is ő vigyáz már,
gyárban, mezőn, a háznál;
s nem érzed már, mi élni,
hús és kenyér mi,
mi szeretni, kívánni,
karod kitárni,
bilincseit a szolga
maga így gyártja s hordja;
ha eszel, őt növeszted,
gyermeked neki nemzed,
hol zsarnokság van,
mindenki szem a láncban;
belőled bűzlik, árad,
magad is zsarnokság vagy;
vakondként napsütésben,
így járunk vaksötétben,
s feszengünk kamarában,
akár a Szaharában;
mert ahol zsarnokság van,
minden hiában,
a dal is, az ilyen hű,
akármilyen mű,
mert ott áll
eleve sírodnál,
ő mondja meg, ki voltál,
porod is neki szolgál.
(1950)
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KASSÁK LAJOS
A diktátor *
Alámerült örökre. Semmi kétség.
Sosem volt rútabb halál
soha engesztelhetetlenebb gyűlölet
cserben hagyták a gyávák
s a hízelkedők elárulták.
Zászlók erdejéből lépett elő
és ordított és toporzékolt vészesen
kivégeztette, akiknek szemük volt
kivégeztette, akiknek szájuk volt
ki akarta folyatni
egy egész nép vérét
s végülis eltiportan hever
a hóban, a vizeletben, vagy a tüzes romok alatt.
Bűnhődött–e, ha megölte magát
bűnös–e aki megölte
a hajszás nappalok
s a rémítő éjszakák nélkül
szegényebb lett–e a világ?
Nem! Nem!
Most hasad ketté a fekete ég.
Most fakasztja csíráját
az új gabona.

*
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BARTUCZ ANTAL
Nyugathoz *
Majd megtudjátok, hogy mit tettetek,
Mikor már tenni többé nem lehet.
Ma még csak Urál kapui mögül
Hallja a szörnyű morajlást a fül.
De holnap, holnap ezek a kapuk
Kitárulnak és szabad lesz az út.
Majd ha terelnek fegyverek között,
Rádöbbentek, hogy mi volt bűnötök.
A balthazári lakomák alatt
Nem láttátok a teleírt falat.
Hát kell, hogy tennen jajotok szavát
Halljátok meg a szenvedésen át.
És kell, hogy hulló véretek jelét
Barmok csizmája s tank tapossa szét
S asszonyaitok ágyai felett
Mocskos vágyakkal csapjon át Kelet.
Majd hogy ha késő, késő lesz nagyon,
S hullák hevernek minden torlaszon,
Az lesz a világ utolsó szava,
Hogy Európa mégis egy haza.

*
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MÁTÉ IMRE
Szól a varázsdob *
Szól a varázsdob, tram, tram, dübörög.
Mordul a mező, mordul a rög.
A dobverőn a Nagymedve forog,
és dobban a dob.
Hét rénbőr erős dob dübörög fel,
vörösfenyőszép kora reggel.
Hétszer hét erdőt járó szellemek gyertek elől
Jégvirág szempillájú szellemek gyertek elől
Varázslótok szavát visszhangozzák a rengetegek,
varázslótok hangja hangzik így értetek,
szálljatok le a dob peremére!
A szeretőm elment, és nyomdokát befödte
a nyomában hulló sűrű fűzfabarka,
és téli fajd fehér szép arcát betakarta
a fekete rokkán szőtt éjszaka örökre.
A szeretőm elment és nem találhat vissza,
mert fekete rokkán szőtt éj lett a fátyla,
s az ég vörösfenyői avarján járva
mókus szem fénylésű könnyét a föld issza.
Hétszer hét erdőt járó szellemek halljátok meg,
jégvirág szempillájú szellemek rágjátok meg!
varázslótok szavát visszhangozzák a rengetegek,
varázslótok hangja hangzik így értetek,
röppenjetek a dob pereméről!
Hajszálaimból vörös evet bunda teremjen,
hétszer hét vörös evet bőrben menjetek el
hulló fűzfabarka hullását elvágni,
fekete rokkán szőtt éjszakát elrágni,
és hozzátok vissza, ha újra szól az ének,
*
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szarvasbikaszem fényes álmom gyöngyszemének!
Budapest, 1956. január 1.
Almavirág *
Nyílik fehéren az almavirág,
mint vőlegénybokréta viaszgyöngyből,
olyan az almafaág.
Itt ott rózsaszín, mint a te pillád,
Ha megcsókollak és lehunyod szemed,
halványrózsaszín virág vagy te is,
és hívsz, mint almavirág a méheket.
Maglóca, 1956. május.
Rozsdásodik az ősz *
Rozsdásodik az ősz már
vérvörösen,
itt ott vérfolt csillog
a leveleken.
Ha lehullik a földre
e sok levél,
szomorú lesz az utca,
és csupa vér.
Budapest, 1956. október l.
Goldeggbe a fagy beköszönt *
Szürkéskék kesztyűben simogatta meg
Goldegg toronyóráját a hideg,
mert itt nem virágzik, mint otthon
kétszer is a nyár,
s az ökörszájú ősz mindent lelegel,
amit csak talál.
Csak a toronyóra veri monoton
*

Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 1-2. számában.
Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 1-2. számában.
*
Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 1-2. számában.
*

338

rézkolompját, s lenn a kocsiúton
a lovak csillogó zuzmorát
fújnak a hámra,
s a dombról lefutó víz szélütést kapna,
ha most megállna.
Mert Goldeggbe beballagott a hideg.
Az óramutató most is didereg
a krizanténillatú hideg
simogatástól.
A lák gyér lombja is ijedten rezdül,
s fázva tovább hull.
Goldegg bei St. Pölten, 1956. november 16.
Bánat *
Én nem szólok, csak őrlődöm belül,
míg az Isar kékeszöld vizén vadrécék úsznak szembe az árnak,
kedves, kicsi mogyorópellém én téged várlak.
Csak másé ne legyél dióvirágom,
mert érzem, más is akar, és szemeim éjente zölden fénylenek,
s ha csak gondolatot is lopnak tőled, én megyek.
Oda, hol a rongyos szomorúfűzek
keserűen nézik, hogyan poshad el a lápban apró viráguk,
hol este piros virágot gyújtanak az ágyúk.
Meghalni ott lett volna jó az utcán,
együtt a Kis Jézussal, – ki épp úgy, mint annyi más jó barát,
szótlanul, angyalhaj nélkül fekszik a romokon. [rokon, –
Göttingen, 1956. december 13.

*
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Ha visszatérünk *
Meghunyászkodva utazunk minden vissza,
s mikor falunk felé baktatunk az árok partján,
a kecskebékák rekedten brekegnek esőért,
és vadvirágok hajladoznak színesen, tarkán.
Talán záport is kapunk a port lemosni,
s míg dörög közben borultra fordult atyánk hangja,
mi így kiáltunk, ha bal lábunk jobbra kötődik,
és jobb lábunk a magyar sárba ragad le balra:
Sapkám idegen ízét ne folyasd számba,
és levelibékád se ugrasd el tenyeremről,
mennydörgős eged alá magyar föld visszajöttem,
reszkető, dermedt szívemet a sárból emeld föl,
hadd lehessek hűbb fiad régi magamnál,
mint ők, kik ott távol az esőben hordót mosnak,
engedj elszaladásomért bűnbánónak lennem,
s ázott füvű meződ illatától mámorosnak.
Göttingen, 1951. február 10.

*
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TÓTH Z. LÁSZLÓ
Elmélkedés egy láztalan napon *
Huszonnégy év, tüdőbaj, ágy, s a kongó, tágult üresség bennem,
hogy elfutottál hazám ez a sorsom.
Próbálom összerakni képeim, a hajnali csatangolást a körúton,
a Vigadó kormos karmai közt a csöppnyi asztalnál parázs vitáink,
homályba hulló képetek honi barátok, szépmívű élet,
mi tüzek verejtékcsorgató melegében izzik ma újra,
de aminek első kovácsai mi voltunk, s az abroncsfeszítő óriás
lélegzetet.
S kishazámban az esti látogatásokat a várhegy borzas romjainál,
hol szentkirályok meghitt estéiken, úgy ülnek künn
a bástyák csorbult peremén, mint nyárelőn vizsgára készülő
diákok,
és hol a bazilika komoly árnyaival is jobb pajtás,
beszédesebb cimbora volt mint az élők.
Szeretném összerakni képét anyámnak, kinek ékes álmaiból
sokszáz könyvtár polcára is tellne, s apámét,
ki ha ütne házat pincéig szakítana át, de nála jámborabb
nincs is a földön.
Próbálom összerakni képetek hegyek, gyerekkor,
hadd lássam mi maradt még belőletek.
Előhegy ó, a leskelődés képe!
öles fenyők alól a kert alatt, hol romló gégével jártál
virágágyak közén, a ház előtt, ahol egy falrész
oly sok ékes kéznek ölelte szép jegyét,
ó hányszor láttalak! s most tovatűntél.
Szeretném összerakni lányok képetek combok kemény közéből,
szemek eszeveszetten mély tárnáiból, melyben elveszni még lehet,
feltámadni soha.
Hol vagytok, merre tűntetek, hogy ajkatok kecses ívét márcsak
levél
rúzsáról olvasom.
S szeretném összerakni önmagam
mikor még égi láz égett az ajkamon, s mikor többé semmi sem
*
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égetett,
és szégyelltem már, hogy élni kell, s e gyászvilágban élhetek,
mert a világot gyűlölni kell, mert csak utálni lehet,
de én ölelni tudom csak ezt a világot, mert emlékszem felettetek
barátaim a csillagokra még, a göncölre, mely titkon hozzátok repít
ma is,
ha a hold e görbe tükre a napnak nem vigyázza az égi vidékek
mesgyéjét,
mint a határőr.
Szeretném összerakni képeim, hogy gazdagabb legyek nagy szegénységemben,
hisz a könnyek gyémántja lim-lom, suta kő Európa boltjaiban.
Szeretném ha pólusaim közét ti töltenétek duzzadóra,
ha erekben, szövetekben, szemeim gödrében, ujjaim tompa begyében
ti ülnétek: otthoni tájak, színek, csillagok, barátok, szeretők,
véreim.
De látom sokáig mégcsak sortűz, sikoltás, akasztófák recsegése
rágja a láz fogaival háborgó testem,
s nyugtalan éjszakákon, mintha egy óriás cella falán
zúgna a vad kopogás
hallom
Ne hagyjátok elveszni lelkeinket!
Laren, Hollandia, 1957. február 8.
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FALUDY GYORGY
Kirándulás a Koloska völgyébe *
Múlt nyáron a Koloska-völgybe
indultunk, esős délután,
s ahogy ballagtunk felfele
szemközt az erdő mérges-zöldje
mozdult, mint Macbeth erdeje.
– Ahá – gondoltam – még megismer,
s így jön elém nagy-peckesen.
Aztán a kedvest karon fogtam,
hogy a kis tisztást megkeressem,
mely évről-évre fekhelyem.
Majd a lányt rútul cserbenhagyva
ügettem árkon-bokron át,
apró füvekhez lehajoltam,
harangvirágba beszagoltam,
megsimogattam a mohát.
Egy fára másztam – ágbogáról
a tájat néztem, mialatt
madárfüttyöket utánoztam,
becsapva három arrajárót
s egy domboldalnyi madarat.
De a hőscincért nem találtam.
Majd jött a kedves, én leszálltam,
és kergetőztünk és futottunk,
míg a tisztáshoz eljutottunk,
ahol két horhos összefolyt.
Pásztordalt rögtönöztem ottan
s a kedvest csókra csábítottam,
miként e hely szokása volt;
és így játszódtunk a berek
alján – boldog ősemberek.
*
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Aztán lementünk a kocsmába,
kibontottuk a csomagot,
volt benne minden – kolbász, sonka,
rétes, gyümölcs és csirke combja,
egyszóval: íz, szín, illatok.
Bort ittunk súlyos csillagfényben
és én a kedvesnek meséltem,
mit láttam itt; mit tettem ott: –
csak nagysokára vettem észre:
mindenki engem hallgatott.
Füredre vagy húszan kísértek,
mikor beszédem véget ért.
Éjfél elmúlt. S én verset írtam,
– igen jó verset – s szinte sírtam
a boldogságtól. De nem ezért.
Azért vert boldog nászdalt szívem,
mert a természettel portáján
még tegeződöm, jó rokon,
és az erdő nem aszpirínem,
se sportpályám, de otthonom.
Boldog voltam, hogy szálló évek
permet esőjén, a robot
porán s aljában ólmos égnek
lelkem kohói egyre égnek
s kedvemnek lángja még lobog.
Boldog, hogy dogmák kéz-bilincse,
spanyolcsizmás elméletek
hagytak még bennem életet,
s fejemből képet, képzetet
nem öltek ki a képletek.
Boldog, hogy szolga sose lettem,
álszent lakáj, fejbúbig báb,
sem bamba népség, vakhít fattya,
mely az első szóra úgy hullatja
el énjét, mint más a bélsarát.
344

Boldog, hogy, ahogy kell, úgy élek,
iszom, szeretkezem, mesélek,
költő, vad, ifjú, csupa láz,
s a föld, a táj, a nép, az élet
ismer, újong és harsonáz.
Boldog, hogy elmondhatják rólam,
ha rámnéznek, az emberek:
,,Volt benne abból egy kevéske,
mi fajtánk terve, eszményképe,
ős-dúca volt, – de elveszett.
Nézzen hát rá, ki idelát!
Mert megy – miként jött, messze helyről –
torzó volt ő is ideát;
torzó; de őrzi az emberről
való Plátói Ideát.”
1949
Monológ életre-halálra *
Úgy, mint az őrült szerető szeret
vizes fejjel, beomló ég alatt
taposni őszi fasor avarán:
e földön úgy szerettem járni én.
Vagy mint utas idegen városokban,
ki első este sétaútra megy,
ide-oda fut, néz, nem tud betelni,
megizzad, s boldog révületben érzi
hogy álmainak városába ért,
hogy minden új: a kirakatok fénye,
a kávéházi italok színe,
a sok sétáló – mintha ünnep lenne –
a szabadság vad kakukfű-szaga,
s vágyik maradni már itt mindörökre –
mint ő: úgy voltam e világgal én.

*
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Én tudtam: itt minden meg-sose-térő,
páratlan, ritka s múló fenomén.
Ha lepke szállt, azt mondtam: ,,Jól megnézzed,
először és utolszor látod ezt.”
Ha jóbaráttal boroztam, oly szívvel
és szóval láttam, mintha reggelig
meg kéne halnunk – és mindezt azért,
mert folyton féltem a reggeltől, melyen
nem lesz barát, se bor, se ébredés.
Érez így más is, de agyába gyűri.
Ám én a homlokomban hordtam ezt.
Sugólyukából tudatom szünetlen
fenyegetődzött: „Minden elmúlik.”
S ez – a villám a nemlét éjszakáján,
a lét csodája, hogy látok s vagyok,
a pusztulás fogatlan állat-ínyén
még felvillanó szentjánosbogár,
az ellentétek izzó sistergése,
s az elmúlás örökös, csontig vájó
tudata: ezek adtak életemnek
ízt, színt, gyönyört, varázst és glóriát,
ezek tettek bolonddá, mámorossá
s ezek bűvöltek kacsalábon forgó
kastélyt a puszta létből énelém.
Ittasan e föld egyszeri borától
reáfonódva, úgy öleltem át
minden fogalmat, tárgyat és személyt,
mint részegek a lámpaoszlopot.
Így lett világom szép. A csillagég
gobelinekkel tapétás múzeum,
a lét három dimenziója körben:
élmény-bálákkal telt raktár, ahol
órám számlapja tizenkét személyes
terített asztal, s másodperceim
nehéz mézcseppek csöppenései.
Így lettem én a föld szerelmese,
a nagy rajongó, felhők Rómeója,
holt városok alatt a trubadúr,
346

gót csipkedíszek faragója rímben
s éjféli fürdés pogány ünnepének
mezítlen papja, míg időm lejárt,
s eltűntem én, a múló fenomén
a fenomének örök tengerén.
Recsk, 1952.
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GÖMÖRI GYÖRGY
Aki még hisz, így könyörög *
– Istenem, ki a forradalmat
eszméletünk mélyén sugalltad,
ki öntudatunk vézna lángját
szítottad, hogy égig lobogjon,
hogy emésztő jelzőtüzünkre
ocsudjon végre a világ;
segítsd meg Istenem, e népet
a sors méhében elvetéltet,
amelynek nemes, drága arcát
tiporják vad haramiák.
(hisz Istenem, az nem lehet,
hogy minden, minden egyremegy,
hogy a Gonosznak már örökre
elígértél egy nemzetet,
hogy a keresztet vállainkról
talán soha le nem veszed,
hanem még inkább szent fiadnak
kínszenvedését ránk rovod,
mígnem végső leheletünkre
meghasadnak a templomok .. . )
– Istenem, ki a forradalmat
belénk ültetted és akartad,
ki velünk voltál azon az álomfényben tündöklő délutánon,
mikor az öregek sírvafakadtak,
hogy megérhették a nagy napot:
segítsd meg Istenem, a népet,
kit soha senki meg nem értett
mert minden vágya csak remény lett,
s minden virága elfagyott.
1957. február

*
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HATÁR GYŐZŐ
Közkegyelem *
Közvagyon a vagyonom
átjáró a házam
szegénységem közepét vaj
mire magyarázzam?
közkönyvtár a könyvtáram
köztelek a telkem
közringyó a barátnőm a
Köztemetőkertben
közraktár a kanapém
fogam vicsorítom:
úgy alszom benn mint a dögök
a Közvágóhídon
közíró az iparom
gázolnak a számon
s nem gazdagszik a barom a
köz-kövezetvámon
közgyám volt a gyámolom
közöny a vallásom
s Világ Lelenceivel e
közös vallomásom:
köztörvény a törvényem
hites rovott-múltam
börtönöknek testes törzskönyvébe
rovatoltam
közpréda e potya lét
potom a költészet
mint a közúti vaspálya
s a közárnyékszékek
*

Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 3. számában.
349

*
de amíg szabad az ég
nyájait terelnem:
Damaszkusz ez a vidék és
özön a kegyelmem
(Márianosztra 1952)
Elesni jó *
(P. Tornyos Gyula S. J. emlékének)
Elesni jó, anyám
gyógyító fájdalom
mindent elejteni
földre hullakodom
ha ki hamvába hull
hamuval hintekez
a megalázkodás
üdvöz fürdője ez
a megmerülközés
tükrén és lépcsein
mint eltört nádi bot
csuklódó lépteim
a hüllő vágyakat
teljesületlenül
a meggyónhatatlant
érleltem bűnömül
idétlen eszemmel
pártoltam növését
kővé kövesített
a kéjenc kevélység
ó én szegény pára
hadd töredezzem el
ahogy átalkodott
vágyolgás érdemel
*
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Hát – bárgyúbbik lator
felfogtad jeleit
s vársz míg az Irgalom
majd megátalkodik?
Ujjod kígyónyelvét
mint Tamás mereszd el
– mellyel járt a sebben
s Mesterére ízlel
(Szegedi Csillag 1950)
Mottó *
Csillagaim, gyémántolva vezérlőn
visszaragyogtok
feketén, sunyi Algolnál feketébben
csak te borulsz rám
– szegedi Csillag
(Szeged 1950)
Lőtt nyúl *
Mint nyúl
fut a sörét elől mely benne van
én futok úgy Véled sebesülten Uram
Filmen
nézi vadászatunkat nagy sokaság
hogy fegyvervégre végy kattantsad kakasát
Vásznat
a vadőrző kerubok kara von
körénk; hadonásznak a firmamentumon
Hajrá!
– a mennyei tribünről, dalaikfelejtőn sivalkodnak angyalaid
*
*
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Három
himaláján átugrottam: még sem
könyörülsz, a földi pályán nincs menekvésem
Félek
felülök fülelek nyulinyuli-nyúli fülemmel
a négy láb árnyékával összelépni nem mer
Dorgo
söréttel elvágod ijedelmemet:
„bátor nyúl volt – mondsza – télre kucsmának
Tejútra szegezzük fényes gereznádat”
még tán bőrömért majd – üdvözülhetek
(Márianosztra 1952)
Lenni lomb *
átaludni ezt a kommunizmust
eszme nélkül eszméletlenül
langy szabadgondolkozó komisz most
győzd: a szellem térdrekényszerül
lógsz a sorvadó oázisoknál
hol fogatlan tigris ténfereg
mind vadőr s hajdanvaló sasok már
árnyékszék fölött keringenek
lenni lomb mely bölcsek rendszeréből
nem kér oktatást elég neki
vízre-sóra-nap: sugárból épülj
törzsed víznek éje élteti
sód a naphoz tetszhalált vegyít
s szemmel ébren: álmán teng a gyík

*
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Jólesik meghalni *
jólesik meghalni mint a holtak teszik
mert a vetett földön oly jó halál esik
jólesik úgy látni mint a látók látják
nagy televény ágyát nagy televény ágyát
mint a sejtők sejtik olyan sejdítéssel
alig-láthatatlan mézes rejtőzéssel
mint nézői kútról életünk-fonákját
gyújtói e bajnak bujtogató fáklyák
gyűjtői e víznek vágynak bozsgatói
– termővé terülni hattyúvá halódni
fogam hullj ki falat fordulj ki a számból
ez legyen órája föld is megemésszen
öld el éltetőkém! míg tudója jámbor
szívem békéjéről bizonyságot lészen
Édes magány *
biztasd magad csak így csak egyre biztasd
hogy nem soká fog fájni már a seb
elhágy a vágy reménykedő komisz test
meglásd magányod mindjárt édesebb
légy mint e dal olyan sikoly-magányos
örök fényévben úszó égitest
a puszta kép: hárítva von magához
meglásd magányod mindjárt édesebb
még régi bőrödön ha tükröződnél
és borzódna páros ős öröm
szelén a földi táj a földi nővér
lenyuzakodsz: ha nyúzott bőrödön
kiráncolódó arcodat lesed
meglásd magányod mindjárt édesebb
*
*
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A kék szonettje *
kék szín égszín – kék s még mennyi kék!
holdláng turmalin-tüz s miként
indigó tajtékon türkiz ég
a vékony jótékony buzért
megoldja – lagunás gyöngyhintő
asszonykoronázó kék idő
bűnökért bűnösért békítő
szózat – szivárványépítő
kék: róka meduza mályvakék: vitorla búza pávakék színválasztó- és szüntető
szín-szín! Mennyhordó-és hirdető
fény! szüntesd szüntesd a szürkeség
poklát és dögszürke pestisét
(Márianosztra 1952)
Mértan *
ó hogy szerkesztjük őket
– a geometriát
amit az ámbra nőtest
sudár dorombja ád
arányos trónt alájuk
– Nap Hold megálljanak –
eszeljük mint a hályog
alatt a babra vak
ágyán körülremegve
belétemetkezünk
szigonnyá szétmeredve

*
*
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a Nap a Hold letűnhet
– míg él és létezünk:
szerkesztjük ketrecünket
Tankred *
én te vagyok te vagy én: vagyunk Klorinda
oly egylényegű s oly titkos oszthatatlan
egész, hogy bőröd borít s bőröm borítja
tested, törzsemmé nőve e foglalatban
élsz: hogy szemed enyém szememmel olvasod
szemeddel olvasom ínyenc szemeimet
töltekezvén egymással s egy hatalmasabb
Szemmel ki bennünk művét ízeliti meg
én te vagyok te vagy én – hiszen Klorindám
(újnak ó szabályt magunkon fedezni fel)
ha kortyolgatunk holott nyelveddel innám
s ha csipegetsz falatunk egy-szájon, mivel
átlényegültünk és egy-füllel mivégre
szólnánk? bízzuk öröktől-zengő igénkre

*
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ACZÉL TAMÁS
Szerelem *
1.
Nélküled? Hogyan éltem – nélküled?
Próbálgattam érzékszerveimet.
Ez a világ? Ez a nap? Ez az ég?
A mélyét hittem s láttam felszínét,
mert mit még titkolt kor, tapasztalat,
nem tudtam én mindez, hogy mása csak
annak a létnek, melyre szemeden
keresztül nyílott ki tekintetem,
s melyben – hirtelen – mint egy most fakadt
forrásban láttam meg enmagamat,
és téged, ki ott álltál, álmosan
a tavasz könnyű sugaraiban,
hunyorgva kissé s ébredezve már,
mint bennem akkor élet és halál
szerelem, magány, titok, bűntudat:
hogy élek : – azt tudtam meg általad!
2.
Hányféle színben láttam a szemed?
Tükrözni szerelmet, gyűlöletet,
a távolodó fényben, amikor
felszáll az est az ég bokraiból,
s egész közelről, – éppen abban a
pillanatban, melynek irtózata
talán boldogságánál is nagyobb,
melyben nincsenek érvek és okok,
melyben – ép mert oly szörnyű súlya van –
lebegni kezd a test már súlytalan,
s nincs más csak az a vad igyekezet,
hogy még akkor, akkor is nézzelek,
amikor – mert már semmi sem segít –
keverednek egymással sejtjeink,
és szememben mutassam meg neked
*
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a halállal kezdődő életet.
3.
Először? – ott, azon a tavaszi
domboldalon, ahol már nyílani
kezdett kökörcsin, gólyahír s a rét
megtelt veled, áramló könnyűség,
ahogy a napnak tártad arcodat
s félig lehunyt szempilláid alatt
megvillant az a fájó, nyugtalan
fény, melyben az oldódás vágya van, –
már csupa vágy voltál csak, kérdező
kíváncsiság, – igen, az bújt elő
a mosolyból, mely szinte védtelen
indult el szájad sarkából – a szem
még meg sem láthatta, oly cseppnyi, oly
akaratlan, tétova, kis mosoly
volt – csak a lélek, mely a szerelem
óráiban túllát minden szemen.
4.
Belőlem te? Vagy tán belőled – én?
Ki fejti meg micsoda szövevény
két test, két lélek kapcsolata, mely
hallgatva is csak kérdez és felel,
s úgy hullik, árad, tör egymásba, mint
egymást kereső öleléseink, –
mert ki tudja ma már megmondani,
hogy te vagy én, – hogy ki volt az, aki
megindította b e n n ü n k azt a vad
vihart, mely csak általam s általad
lett oly erős és fényes, amilyen
nélkülünk nem lett volna, sohasem,
s melyből – ha még szükségesek szavak –
az a fájdalmas boldogság fakadt,
mely szinte már-már nem is emberi:
csak érezni lehet s nem érteni.
5.
Hogyan kívánlak? Milyen heves és
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soha-nem-szünő, gyötrő lüktetés
izzik bennem, percenként élesebb
késekkel hasogatva testemet,
hogy szinte már minden részem-tagom
külön-külön sajgó, vad fájdalom,
és csupa seb, és csupa vér, csupa
hörgő – nem! – mert így, így válaszol a
kérdésre, hogy tán az lenne a jobb:
meghalni? – nem, nem! – így válaszolok,
így válaszol egyként s külön-külön
minden sejtem, egész test-börtönöm,
az egész összhang – szív, máj, vér, vese,
addig nem tud elmúlni, érzed-e,
míg újból – s hogyha egyszer is! – veled
nem közli azt, amiért született.
6.
S hát szenvedsz te is? Hányszor kérdezem
magamtól, milyen láz éget, milyen
forró vagy hideg hullám önti el
tested a kínok gyötrelmeivel, –
ismered az álmatlan éjszakák
poklokatrejtő, vak irtózatát,
a múlni-nem-akaró nappalok
tehetetlen dühét, mely úgy lobog,
úgy ég, úgy fáj a szívben mintha a
világ akarna büntetni s maga
az isten kelt volna fel ellened,
bosszús haragját, hogy mutassa meg,
hogy rettentő magányod hontalan
kínjában értsd meg – szenvedésre van
teremtve az ember e földtekén,
míg szép szemében kialszik a fény?
7.
Nyújtóztál egyet? Vagy tán az a csepp
mozdulat is csak bennem született,
(mint minden, ami rád emlékezik) –
őrzöm annak a napnak fényeit,
őrzöm, mert most már az a feladat,
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ha minden elpusztul, – hát az a nap,
az a láng, az a fa, az a sugár
éljen tovább, ne fogja a halál:
a fák, a bokrok hulló ágai
közt vetkőztél a lágy, októberi
ragyogásban, mely csípőd, melledet
befonta – még nem voltál soha szebb,
még soha ily tisztán ragyogni nem
láttam a szerelmet a szemeden,
melyből az a kívánság tükröződött –
hogy várjak, míg a hajad feltűzöd!
8.
Mióta ismerlek? Négy éve vagy
négy évezrede? Amióta. csak
a földön ember él s emlékezik –
az életre? Önmagára! Kicsit
ebben az emlékben élünk mi: te
meg én s a kettőnk külön élete
nem más, mint az az összeforrt, közös
sors, amely egyetlen és különös,
melynek értelme, célja, érdeke
eggyévált már az idők kezdete
óta, mikor az első gondolat,
vágy, vonzódás kicsírázott az agy
nedvdús, laza tekervényeiben –
akkor születtünk mi s azóta sem
váltunk el egymástól s most már soha
nem lesz kettő, mi egy volt – valaha!
Ajánlás *
Ki egy világgal álltam vala perben,
szikrázva rezdülő húrként feszítve elmém –
kiért szállok most síkra és ki ellen?
Tűnődöm tűnt idők tündér szerelmén.
1956 december – 1951 január.
Belgrád – Bécs
*
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GÖMÖRI GYÖRGY
Guatemalai költő dala *
Hogyha még ezer évig így lesz,
én „igent” erre nem mondhatok,
ha makacs fejem meglékelik,
én „igent” akkor se mondhatok,
ha nevem többet ki nem mondják,
én „igent” erre nem mondhatok,
ha lakásomat kirabolják
én „igent” akkor se mondhatok,
ha vaksötét börtönbe zárnak
én „igent” erre nem mondhatok,
ha kezemet csontig lerágtam
én „igent” akkor se mondhatok,
ha ígérgetnek, hazudoznak:
én „igent” erre nem mondhatok,
ha biztatnak: jobb lesz a holnap –
én „igent” akkor se mondhatok,
ha népem hallgat láncra verve,
és nem segít az Úr kegyelme,
és elpusztulunk láncra verve –
én nem hallgathatok!
(1954)

*
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ELEKES ATTILA
Fél-országban *
Félországban félkenyéren,
Félve mondom halk imámat, ·
Mert fél úr, fél paraszt vagyok.
(Mi sem jut a proletárnak.)
Félgőzzel megy itt az élet,
Félig sír és félig mulat.
Félig mondott csak a mondat,
Az ölelés félmozdulat.
Aki fönt ül, félválról néz
Arra, aki alul ballag,
S ez, ha únja, félig csinál
Egy félőrült forradalmat.
Fél hazámnak hívebb fia
Nincs nálam a fél világon:
Hivatalban fél vagyok és
Félig rongy a nagykabátom.
Szerelmemet félig élem,
Utaimat félig járom,
Kincseim fél drágakövek,
Nappalom is félig álom.
Csodálod-e, ha nem telik
Tőlem ki egy egész ének,
S félbehagyom fél Petőfi,
Félig Ady versikémet?

*
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HORVÁTH BÉLA
Aki a múlton és jövőn ... *
Aki a múlton és jövőn a forgatag jelenben
Korán tűnődik, ifjan és szegényen,
A hasztalan világ kipusztul villogó szemében
Es csöndesen lecsuklik szeme-héjja,
De legbelül ezernyi változó alakban
A meglátott világ tündöklik halhatatlan,
Ezernyi földi tárgy, kiket örökkön
Magába vett sugárzó szeme-fénye,
Önnön világát lassan elemésztve
S e mindig újdon-új világi látvány
A benső bolton mozgolódik békességre várván,
Mert végül is megállanak
Kihúnyt szemében a teremtett
Dolgok nevükön nevezetten
Es végképp rendezetten
Magukra öltik az öröklét
Sohasem változó, világon-túli csöndjét.
Nincs irgalom *
Nincs irgalom, nincs szeretet, nem is lesz sohasem.
A gyöngét öli az erősebb kegyesen,
Nem oly kegyetlen, mint az erdei vadállat,
Az ember nevet ád a törvényes halálnak,
A bosszúnak, gyanúnak és a boltnak
S keresztény temetést a meggyalázott holtnak.
Ím itt a végső ... *
Ím itt a végső számadás. Belátom,
Hogy semmire se vittem e világon.
Mit értem el? Csak ennyit:
Hogy már nem vágyok itt elérni semmit.
*
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Beszéltem én, midőn mindenki hallgatott,
Gyűlölt a Gyülde és becsaptak a papok.
Űzött a hatalom, a csőcselék gyalázott
S vadásztak engemet az udvari vadászok.
A vég-napon *
E szörnyeteg világot meghalva megértem,
Agyamba és szívembe tér a földi szégyen,
Nagy szégyenem, hogy ily gonosz világon én is éltem,
Hogy itt valék, az emberi csapatban, bűzös csőcselékben,
A korcsok, gyávák és hazugok tömegében,
A szennyben és ragályban, az ördögi trágya-lében
S e vég-napon körül vesz engem a világnak valamennyi mocska,
De nem jön értem Angyal aki ember-voltomat rólam lemossa.
A magasság *
Felhők ragadtak kézen engem.
A hideg űrbe menekedtem.
Földön nem lévő legfölső hegyekben
Megégetem az ármány
Időt és tereket,
Mint űzött földi dalnokod
Te meggyalázott égi szeretet.
Intés barátaimnak *
A gonoszság mindenkit egyesít,
A gyilkosság legjobban lelkesít,
Tüzet kiáltanak a törpe fejedelmek
S a nemzetek a tűzbe menetelnek.
A vérbe mennek itt a birodalmak,
A csőcselék a gonoszokra hallgat,
A népvezérek a pokolba bátran bevezetnek,
*
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Szabad gonoszság kell a szolga-nemzeteknek.
Hát néma költők, európai szentek,
Ti hódítsátok meg az utcai szennyet,
A tereken ti járjatok, kiáltsatok a csőcseléknek,
Ragasszuk ki a falakon az égi bölcsességet.
Barátaim, legyünk okos bohócok!
Az Elnök előtt rágjuk meg a kócot
És táncoljunk a kötélen, legyen lepény-evés!
Bolondok kellenek, a bölcsesség kevés.
De balkezünkben tartsuk a kanócot,
Rettegjenek tőlünk e martalócok,
Lázítsuk föl a nemzetek vásári sokadalmát,
Barátaim, mondjuk ki minden nyelveken az ember forradalmát!
Haldoklás *
Meghalni mint a délidőn
Eltikkadó pacsirta.
Vagy mint a tengeri habot
Hajnalban verdeső sirály,
Akiben nincsen akarat
Tovább röpülni már.
De nem jajogva élni, mint
A bánatát panaszló
Megvakított madár.
,,Költői napló 1938 április huszonharmadikán” *
(Egy régi vers)
Ez áprilisi délben a borús táj
Fázott, akár a nép, nagyon didergett.
Látod barátom, édes Ignotus Pál,
E földön sohse nyílott, ami kellett.
*
*
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Az arcomon fakó mosolyban úszkál
A fájdalom, mert az idő kitellett.
Bennem, barátom, nem a gyönge hús fáj,
Én senkitől se kértem itt kegyelmet.
De semmi sincsen már, ami ne fájjon,
Mert szabadságot oktattam e tájon
S dalom veszendő népet zengetett fel.
Mi ketten minden cenket megsebeztünk
És dicsőséges sebeket szereztünk,
Csak aki, nem küzd, az a nép veszett el!
(Megjelent _a „Szép Szó” 1938 májusi számában)
Az égi mértan *
A parti porban kókadnak a krokodilok
S lankadtan lengenek a lanka dáliák.
A zebra bőrén zölden csillognak a csíkok
S megcsillan egy kavicsban a kerek világ.
Kerek szemem csilló csodákkal megvakítod,
De szemem gödre téged látva látni vágy!
A gyönge fűben surrognak a sárga gyíkok,
Mert élni üldöződ te a halál fiát.
Így mérte ki e költeményt az égi mértan,
Mert Uram-Isten itten minden csak azért van,
Hogy hozzád térjen az örök szabályon!
A föld ragyog, de szólogatsz eminnen,
Kiszabván létem és elvégezvén halálom,
Hogy Szent-Lelkedbe visszajussak innen.

*
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Auguszta rózsái *
Egy perc alatt hervadtak el a rózsák
A vonzerő kiröppent szirmaikból
A hallgatag varázslat visszatért a végtelenbe
Mért nem felejtem én a rózsát
Akit kerestünk mindenütt mi ketten
És megtaláltuk mink a rózsát
Az ő rózsája volt és az én rózsám
S e vándorlásunk volt a szerelem
Vérünkből és keserves könnyeinkből
Növekedtek a rózsák
Virultak valameddig
A fényes virradatban
És elhervadtak a tűző napon
A rózsák akik nem valának
A mi rózsáink nem valának
Az ő rózsái sem az én rózsáim.
UTÓIRAT
És így feledtem el a rózsát.
Auguszta *
Ha majd ím innen más világba lépve
A lelkünk együtt lesz egy ezredéve
Es úgy suhanunk súlytalan mi ketten,
Mint felhők alja lebben a hegyekben
Es úgy lélegzünk, mintha egy levélre
Lehull a nap utolsó, gyenge fénye;
Ha már nekünk a fájdalom nem is fáj
S oly átlátszóak leszünk, mint a kristály,
Lelkem tehozzád ekként könyörög:
Mutasd még egyszer minden gyönyöröd!
Arany emlődet, puha szájadat,
Ahogy a földön én imádtalak!
Amit a lelked végképpen lefejtett,
Mind rádadom és visszakövetellek!
*
*
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Tehát a testet nem tudó ködök
Lassan kitárják kedves köldököd,
A hasadat és édes öledet,
Ahol míg éltem én, megöltelek.
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ANDRÁS SÁNDOR
Önmagukat fújó harsonák alatt *
1.
Sikoltás törj ki az asszonyok ajkán,
ne csapdoss szorított fogak mögött,
ne zuhanj vissza halódó, halvány
szíveket mérgezni nesztelenül.
Üvöltés, feszítsd fel a férfiak mellét
egekbe lökd fel véres öklödet,
fellegeket szaggass, mert nagyobb fény kell még,
hogy támadni tudjon a hőkölés. ·
Feszülő idegünk húrja, ne pattanj,
zendülj és sírj egy szörnyű indulót,
mert szívünk ha dobban, az pofonként csattan
alázván tűrő életünk.
2.
Apáinktól örökölt megkopott járdán,
sárgán bámuló utcalámpák alatt,
át házfalak kövén, át gyermekek bőrén,
át pőrén ölelkező szerelmesek húsán,
át pusztán, át felhőn, át hegyoldalon
sétál a borzalom, a megfoghatatlan,
a gyilkolhatatlan, a megérthetetlen, ·
a szemekben látható, a gondokból susogó, –
és kövezetre zuhogó üveg csörömpölő nevetése.
A rettegésre ítéltek futni akarnak:
a harmat, a fűszál, az ember, az utca,
és futna a tégla, rohanna a csók és
hajó és hegyoldal, a fáról az alma,
rohanna a jászol, a zsindely, menekülne
mindegy hova, merre, egymásba botolva
fel a csillagokba ...
... de fogva, ó, fogva tart mindent az élet,
mit senki se téphet, mit senki se tép el:
*
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kötelével a hétköznapoknak.
S a halottak röhögni kezdenek,
és nevet velük mind a magával tehetetlen.
Kegyetlen, őrült kacagása
rázza az utcát, a csecsemőt, a földet,
röhögnek a téglák, a kifordult szemek,
nevet a fűszál, a fűszálon a harmat,
kacagnak rikoltva a csókok, a jászlak,
vadul hahotáznak a tehenek és
a nevetés zúdul, vihart kavar:
avar a fák alatt, fák az avar felett
rengenek görcsösen,
fulladozó emberek,
s mindenek eggyékavarodnak
szaggató, eszelős kacagásban.
3.
Dülöng a vadkan és fintorog,
tükrökkel bélelt a koponyája,
a betévedt gondolat csapdos, csapódik
s belerogy önmagába.
!! Szép a dal, rikkongd,
úgy biz ám, nincs gond,
boldog a hulla is.!!
Pörög a daráló, milliónyi mákszem
mosolyog roncsolt pofával.
Nyúl hátára ül a mozdony, csicsereg a szalonna
s a felhők közé szárnyal.
Táncolnak a ceruzák, trágyadombra kacsintanak
s ürülékük szép skicc.
Kályhába ugrik röfögve a disznó
„Tiéd az ország, magadnak építsz.”
!! Szép a dal, rikkongd,
úgy biz ám, nincs gond,
boldog a hulla is.!!
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A vendéglőben hízott lovak ülnek
és karrarai márványt vacsoráznak.
Ajándék szivar szív egy bajszos férfi,
s ni, azt mondják, tegnap lesz a másnap.
A zsebtolvaj saját zsebéből csen pénzt.
A tavak biciklire ülnek.
Két, gyermeket akaró lány egymással megy hálni.
,,Felszabadulásunk a legnagyobb ünnep.”
!! Szép a dal; rikkongd,
úgy biz ám, nincs gond,
boldog a hulla is. !!
Dülöng a vadkan, körbe kereng,
malacait felfalja:
vérétől véres az agyara és
,,Éljen a dolgozók hatalma!”
!! Szép a dal, rikkongd,
úgy biz ám, nincs gond,
boldog a hulla is. !!
4.
Az éjszaka füstje könnyesre csípi szívünket,
csak guggolunk a fáradtság égbenyúló, kátrányos fái alatt,
kotorásszuk a pernye-avart, a nyárból lám, mi maradt ...
... s az ágakról vállunkra őszülő árnyékok csüngnek –
Ó, Magyarország
Szél, ne rimánkodj, ne foszlasd a pókháló-csendet,
ne táncoltass holt árnyékokat a bénult lák alatt.
Már huhogó félelem se rezzenti a fekete ágakat,
csak vágyak teteme rothad, de már bűze se kerget Ó, Magyarország
Szitáló némaságban árnyak elevenűlnek,
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emberek temetik önmagukat kesergőn,
míg a ránkparancsolt, úttalan, halálos erdőn
az éjszaka füstje könnyesre csípi szívünket.
5.
És nekünk mégis csak győzni lehet,
mert eleitől fogva ez így rendeltetett.
És minket mégiscsak éltet a fény,
és kötve vagyunk az élet köldökén.
Hát foltozzuk az utcát, mit koptat a láb,
és reménnyel tapasztjuk szívünk falát.
És holtakon is tiprunk, míg ráng az ajkunk,
de szörnyűbb, ha a holtak tipornak rajtunk.
És mégis *
És mégis meghalt, aki szült,
de mégis szült, ki meghalt,
s az akarat, az akarat
holnapig mégis megtart.
Mint fáradt terhes-asszonyok
úgy hordok egy világot,
és megszülöm holnapra is,
csak kínomban kiáltok.

*
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THINSZ GÉZA
Éjféltől – hajnalig*
– Cs. Zs.-nak! –
1.
(Éjfél)
A mutató oly lassan ténfereg,
még egy lomha perc
s egy hónappal idősebb leszek ...
– Szervusz Augusztus! Reám ismersz?
Úgy bennem ég most, hogy már más vagyok.
(Nem válaszol, csak átnyújt az égen
egy fehérfényű hulló-csillagot.)
2.
(A zene)
Faust énekel s én átadom magam
a testetlen, az igazi csodának.
A tárgyak megszépülnek, megrezdülnek halkan.
Az árnyék is remegve nyúl. Utánad.
3.
(Szomorúan)
Egy korty bánat,
– az éjszakában ez is benne van –
a testemben szétárad
furcsán, finoman
s gyötrő méreggé válnak
a betűk a szóban

*
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4.
(Nyugtató)
Mikor már szétesett ez a nyár
ritkán érzett emlék ízekre,
a fájdalom is, – persze, persze
megszépül majd néhány percre.
5.
(Könnyen-komolyan)
Úgy szeretem
szertedobálni a perceket
nagylelkű-könnyű-léhán.
Nem érted? Kell nekem ez. Mert lehet,
az ostoba megütközve néz rám,
hogy utána gyorsan elítéljen,
de én legalább elmondhatom egyszer:
„éltem!”
6.
(Hajnal)
Nyújtózkodnak távol a hegyek
s egyszerre ráeszmélek: végre értelmet,
értéket kapott a fény s az árnyék!
S ízlelve, élvezve a szó-sejteket,
elsuttogom halkan neved.
Egy fejlődő elvtársnak *
Ha tudnád mennyire tisztellek Téged!
Mert fejlődsz barátom s ez oly megható.
Néhány éve még, – ha úgy fordult a szó,
Te is úgy forgattad formás fejecskédet.
S mikor már így zúgott a kerék,
Te is így csavartad át
szilárd szavaid finom fonalát.
*
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Ugyan, hát épp Te ne ismernéd,
– elég öreg e tétel, –
hogy: fejlődni kell a fejlődéssel!
Íme tehát, tiszta magyarázat:
nem arcpirító, ocsmány gyalázat,
hogy naponként változik
minden véleményed, –
ez csak mérföldköve a nagy fejlődésnek!
Tudom ezt nagyon jól, – lásd: tisztellek is Téged!
De féltelek is. Mert ha csak
nem jön valami közbe,
holnap is felkel a nap, –
néhány ember talán végre
belenéz a fénybe
és megváltozik véleményedről a véleménye!
Svédországi naplórészletek *
1.
Arcommal verekszik az elvadult hideg,
rideg, borzas táj – és kedves emberek,
nyelvemen is kacarászó szeretet lebeg.
– Most mondjam el? Ugyan, minek?
Idegen vagy, hallgass!
Hisz Ő sem érti meg.
2.
Értsd meg: itt mások
a mosolyok, gondok, ételek, szokások,
az apró, simogató, kedves szavak. –
De mondd, nem voltál otthon is idegen
míg lázasan kerested szemekben, szívekben
a kitisztult, átformált, igaz önmagad?
3.
József Attila, Te még velem maradtál:
*
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„Éltem – s ebbe más is belehalt már.”
És élsz majd. Nyugodtan. Rájössz, hogy lehet
szépen szétmorzsolni hosszú éveket,
lesz majd svéd autód, pénzed, neved.
– Hát nem örülsz? Talán megint a múltad fáj?
Hisz úgyis elfelejted, mit egyszer szavaltál:
,,Éltem – s ebbe más is belehalt már!”
4.
A megálmodott Változás vagy, – s mégis egyszerű
színekből összeszűri nyugtalan derű.
Fárasztalak megint? – Majd ezt is elfelejted!
Ugye legrosszabb az, hogy nem érzem bűnnek,
amikor melletted furcsán elszédülnek
és részegen csillognak a percek?
Nemsokára úgyis valaki más
fog így untatni, – de míg azt is elfelejted,
hidd el: nem én, csak a perc a hibás!
5.
Megáll felettem a felhő,
ráköszön a fenyőerdő.
Megméricskél, megnéz lassan,
tíz, húsz kedves-torz alakban
kacérkodik a szememmel
s így susog: ,,borús egy ember!”
– Aztán elköszön a felhő
s itt marad a fenyőerdő.
Nézd, a fán itt is harkály kopácsol:
mégsem vagyok messze Magyarországtól!
Képeslapok Uppsalából *
1.
Új szavakat, fogalmakat morzsol a kezem
megtapintom, érzem jól – és mégis ideg;n,
Összeadom, kivonom a tömör tényeket:
furcsa, különös – más. S már az egyre megy,
*
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hogy egy meg egy az itt is egy meg egy.
2.
A Dóm felett varjú sereg küzd a sötétséggel,
ködös, göthös szél mossa a semmibe a tornyot.
Mindjárt hajnal. Mondd, még mindig hátrafelé nézel?
– Kár, kár, kár, kár, hogy a varjak mind olyan bolondok!
3.
Hóból szőtt szőnyegen lépked most a lábad,
de csak lucskos, sáros folt marad utánad.
A szóból szőtt szerelem is ilyenné vált: csak
olvadtan fröccsen szét. Mondd, most mit csináljak?
A hó a hibás? Vagy a szó? Vagy talán a lábad?
4.
Ő nem tehet róla. Hogyan értse meg
a borzadt nyöszörgést, fagyasztó félelmet?
Összehúzott szemmel nézte a hírlapot:
,,Tudósítónk jelenti, 500 halott!” –
aztán nyugodtan hazaballagott
s már az volt a legnagyobb problémája,
hogy kit hívjon meg holnap vacsorára.
,,Óh, a magyarok? Persze, rettenetes!
De milyen csinos ma este, Kedves!”
5.
De arról meg én nem tehetek,
hogy túl szürkének látom
ezt a becsületes, tiszta, jóltáplált életet.
Úgy idegesít e lusta unalmat
leplező kimértség, a lassú szavaknak
megfontolt szárazsága. Mondd, hát ő nem tud elégni
egy pillanat súlya alatt,
szenvedni, a gyönyörtől sikoltani, – élni???
6.
Ismét múltat, emléket idézel,
– a szédítő szembogár mélyéről perzselő,
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alattomos akarattal újra megigézel
s a semmiből új álmokat varázsolsz elő,
Te örök és mindig más, egy eszpresszó,
vagy opera falai közt megcsendült
tiszta :zeneszó???
Látod: tisztelem hatalmadat.
– A fák is most egy halk futamra összehajlanak, –
óh, mennyivel többet érsz a ragyogó szavaknál!
Köszönöm, hogy itt is velem maradtál!
7.
Budapest. A betű ízek lassan, puhán
hullanak elém,
– néhány pillanat
s már megszületett egy lény-költemény.
... A Gellérthegy alatt
összekúszált árnyékkal játszik a nap.
Körtér. Egy négyes villamos a vers dallama,
– a Népbüfféből három munkás botorkál haza.
A Körúton zaj, rohanás. Kopott emberek
s a várban fenn a Ruszwurm előtt cica hempereg.
Egy zengő rím: a szigeti fák zöldes kacérsága,
a Lánchíd, – amíg árnyképét a habokba mártja,
megborzong lomhán, éppen úgy, mint régen,
– s egy lány valakit vár az Erzsébet téren ...
... S míg összeszűrődik szememben ennyi friss és szép színes kép,
– már nem is fáj az idegenség!
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PALOTÁS ANTAL
Hideg van *
(November negyedike után)
Deres sás-szálak barnán állnak
tövüknél befagyott tócsák állnak
csupasz homályló bokrok állnak
jeges göröngyön varjak állnak
Kék varjak állnak szomorkodva
göröngyök ülnek szomorkodva
tócsák feküsznek – szomorkodva
ágak merednek – szomorkodva
Szuszmogó göröngyök – fényes-feketén koppanva
szörcsögő tócsák bágyadtan fehéren pattogva
kiáltó ágak reccsenve jegesen roppanva
tűnődő sás-szálak rebegve korcogva mocorogva
Szürke sötét emberek szemek nélkül mozognak
hosszú torz áttetsző emberi árnyékok mozognak
síró üvöltő fűrészek habzó fogakkal mozognak
fázott öreg fák kocogva tántorogva mozognak
Kásás havon csatakos tocsogó nyulak fülelnek
vak vérzőlábú madarak fáradtan meg-megállva fülelnek
fejlógató révülten-álló kukoricák föl-fölborzongva fülelnek
igázott nyakú emberek fojtott dörömbölő szívvel fülelnek
Egerek nagybajszú bogarak alusznak lenn a hó alatt
jégszemű halottak sorban feszesen katonásan a hó alatt
fülledt kavargó tejszínű csírák fodrozódnak a hó alatt
rettegő kövek gyökerek keményednek görcsösülnek a hó alatt
Párát pöfékelő vontatott vonatok üvöltenek panaszosan
gomolygó piszkos felhők sírnak pergő darát panaszosan
*
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költöző sebzett vadlibák átkoznak sikoltva panaszosan
széttiport agyú gyermekek mosolyognak szegénykék panaszosan.
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BARTUCZ ANTAL
A szózat földje *
A hideg földet szántja a halál,
Mélysége fordul, rögje vérben áll.
Zúg a harag mint ősi rengeteg,
Amelynek fáit szél csavarja meg.
A téli földön gyász és holt avar.
Szívet, reményt és gyermek-sírt takar.
A hetvenezer néma fegyverét
Megáldotta és megverte az ég.

*
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HATÁR GYŐZŐ
Sírlapra *
„Míg élt e latin, fenevadnak vágyakozék el az ember „Lajhár új
Rodogaszt dézsmálá méheseinket s kidobolta a kast: Thulétól Kattigaráig,
Trentum alatt s a Dunánál döngeti kasztrumainkat és Rodogaszt!
Rodogaszt! rádördül az erdő ,,Mit sópénzen, lejadón, tiszarévnél, mécsolajon verítékkel a pór s had arannyal vált Monomachosz: a Békét – cudarul, sebesülten, sántán kullog elő ez a béke s nem diadalmas a Császár
„Semmise volt, amikor Teodóziusz ölte a tesszalonikei cirkuszt, semmise
volt ,,Portikuszán küszöbére kivérez az amfiteátrum; megfordul nézőtérrel
aréna: bámul a bestia vad s valamig berekesztették a kivégzők, a
porondrakövülve leszomjúhozék a tömeg – szabadok csak, hétezeren! s
latinok, ez semmise volt ,,de ma szán-e urunk? s úgy szán-e – szabad prédának?! ez a konc ma: Ravenna! Liburnia! Médiolánum! ,,siettet a rest
vízigót, lep a vandál-szarmata had. Rodogaszt! Rodogaszt! Szarmácia
egyetlen rabszolgapiac, latinok, Rodogaszt – mondják – van öt is, csupa
hajcsár; verni siettet, verve-veretve lesújt a sereghajtó rodogasztákra s
„Rodogaszt!” – ismételi mérföld körbe a korbács ,,Két-Gallia földjétől
Kilikáig: Kolchisz-Amuria-Tartarián a Selyem Birodalmáig üvölti ezernyi-ezer rodogaszt a Vezért, kit szembetalál a latin „Kit idéznünk
Alvilágjáról kit idéznünk oly hő, mi hiába s fáklyasereglőn olyigen veszedelmes: aranycombú Pitagórász; negyedízben deríted a Poklot – hát
hozol-é onnan, onnan némi vigaszt? ,,ha ki tetemét hurcolni kifárad, ha
kinek kapuját jelölé ürüvérrel a vandál: van-e rá vigaszod Epiktetoszunk,
balzsamszavú szolga, fűzkoszorúd van-e rá? ,,mert ürüvérrel rájelölék a
halálfőt kertkapujára: Rodogasztnál mindenekfölött szeretetlen a bölcs
,,Hekaté útja erejével házal a lid gladiátor s a törvényházban dúl jogainkon a trák: Rodogaszttal tart ,,fél császáraranyért ad a centurió orgyilkost
– ,,fürge legényke!” – másik két aranyáért veszni hagyatj a vérdíjt s hallgat a légionárius is. . . Szingidunumtól Vindobonáig húsz császárkikiáltócsászárharagító had szakadatlan a portyán; zsold nélkül ődöng-teng a
kohorsz – ,,bezzeg Rodogaszt! de fizet Rodogaszt! ,,Vízirablók járják
tengereinket. Pökhendi követtel üzen a parancsnoki gálya: s a Pontusz
iromba kalózainak tízedeznek a partok. Tudott dolog ez: legyen oly feje*
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delmi ajándok, amely feleuton elolvad és Hozzá sose jut „Rodogaszt levelével mint fenyeget az adóbérlő s a lovag! Rodogaszt levelére figyelmez a
mézmosolyú, olajoshajú helytartó: Szarmácia – szájával már-már körülér,mint Kommagenét s Tauria partját. S te Bizantion – mosolyogjál!
„Csakugyan? csakugyan tehetetlen a Császár? (ámul anyánk, Együgyű!)
... Szemhéján – héjaszemén a közös nyárs által üté. Keze-lábát szelte szekerce. Szőrét, koponyáját fojtott tűz perzselte le nyersre; még kiabált,
hogy hű volt, hű! – pipogyán, amikor palotájából kiborult kopaszával a
trágyagödörbe: s elfelhőzött limeszeinken a szarmata Horda! ,,Nem támad
Mauriciuszért aki visszatorol s kaszabolná a bitort, nincs. Szótér – Szabadító Herakliuszunk
„Szenátoraink fuvolás lakomákkal a kertben – a lányunokák a
kubikulumokban: kerítik a vandált. Minap ragadák el Ulpia Úrnőt (napirenden van, latinok) – maga húsz lat olívolajért lopatá csecsemőjét hű
kapuszolgájával utána; de Rufinusz, ura, hogy nem részes-e benn s veszi
nőül cinkos Olivia lányát: tudom-é? ,,Temetéseknél csak a sírfosztogatás
szaporább. Nyögvést osztakozó hadainknak alatta – számba se vettük,
amint a provincia színét nyalintja a pestis . .. imhol véreznek kutaink s
fejnélküli magzattal jelet adnak a barmok – csoda-é? íme rókafogú,
szarmiszra-fajzó ivadék! „Latinok, ki megismeri még e betűt: azidőtt fenevadnak vágyakozék el az ember. Épp ideje (aliták szőllőmbe, baráti
urak, borulatkor:) épp ideje, Rodogaszt! Rodogaszt dobbantsa lovával az
isztmoszt, aranymozaikpadlóinkon zuzakodva csörömpöltesse vasát s
lugasunkban a szarmát érjen utól: mi gyalázatainkkal mérjük jól ki e romlást
,,A Kométa dele, teliholdnál számaid is kiveték: felszállatod éjjele jő ... s
a varázzsal megkenekedve, te bárhogy idézénk, fel nem szállsz – mutatóba se láttato árnyad. Aranycombú Pitagórász! „Örvendezz, hogy alant
jársz! Már ne kivánkozz fel ötödízben! Menekedj, őrizkedj tőlünk, mint
Rodogaszttól – mi! Jaj messze kerülve; pokolköreinkhez háttal – fuss! –
mitsem közelíts!
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Vaskaraván *
mikor viszel újra, vaskaraván: zivatarvert üveg öl mögül araszolnom a
Vágta vidékét – mikor illet? pergő vagonok, palabódék, csurom tetőcserepek tükörén szaladó kéményszál, nyárfás, inga sorompó: hol veszítetek
el bennünket, Isten esőverte vonatját? pályatered sikamos domborodásán
zugadozó utazókerekeknek alatta s kupola-kupakos kocsisor ventillátorain
mikor jelenülsz meg felhőző robajoddal tűzmérnök, égi arány keverő és, –
ősz babonafuvaros e síri zengésben és mennyköveid MINDEN TARGONCÁIVAL: mikor elegyülsz s viszel el gőz és vas, víz és villám guruló keverékén – iram oldalaiddal kanyarköreinkre nyalintva – kimeresztett
hidaink, rántó alagutaink huzatán a metropolipaideummotoplaneplenáris
Dél Nyila, Dél Dele, Orient, Transzkont Transzjupiter – világ motolla
pedálja: vasút!

*
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LIBERO DE LIBERO
A harag napjai *
Anna Achmatovának, Borisz Paszternáknak és más orosz költőknek
Fekete a világ,
Mint a kibérlett lelkiismeret
Petőfi
I
Hol Magyarország vérét kicsorgatták,
nem trombita-szó, nem zászló az eszme
s ahol harag vetette föl a lángot,
az eszmét dobra nem verik a mennyek.
Ne légy, Európa, álnok csillogású
damaszkus szőnyegek szövője, mint a pók,
midőn e hajnali sugárból szemfödőt sodorsz.
Itália, Itália, ne árasszad te sem
a gyászdalok folyóit, ne üvöltözz,
mert hasztalan a fekete huzatú rekviem
és nem segít bólogni, mint fehér szomorú-füzek.
Hazám, takard el arcodat:
Villámokat, akik némely virágokból kicsaptak,
te nem remélhetsz tömjén-füstű mezeidtől.
II
Mindig virraszt mögötted, Magyarország,
egy zsarnok, aki turnusára vár,
de ketrecedben halott fecske vagy,
ha nem röppensz ki s börtönöd a fészek.
A hóhért is fivérednek nevezték
és törvényt hoztak, hogy szülőd a Párt:
de a rabszolgák rothadozó kertjén
a rózsának szárába mérges kutyatej gyűl
és spicli-szemük van a jázminoknak.
Te zordon januárt neveztél áprilisnak,
a szörnyű éjszakát hajnalnak ismeréd
és a jövendőt örök-zöldnek mondogattad,
hogy ajkad belekékült abba.
*
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Óh, vágjatok ollóitokkal, Párkák.
III
Te október, a vér, kit szüreteltünk,
Magyarország ürömmel keserített mustja.
Kotlott a csalogány a dogmának tojásán
s kibútt a rút hazugság, szomjúzók
gyötrelmes tikkadása, csapdák bensejében
csavargó szú, lenyugvó nap, mely mostan született,
és börtön a jövendőnk és te Párt,
dühöngő sáska, fölfalod az elmét.
A történelemkönyvekből fiadzott
kis gyermekek a láncokat pengették, mint a hárfát:
a fát megnyesni az aggoknak dolga volt
s az ifjaké, hogy kivetették sorsukat a kockán.
Ha majd fölég a csönd hitvány csalánja,
a világ minden nyelve ékesebb lesz.
IV
Szólalj meg, bújdosó üllői-úti kisfiú.
Ne hallgass, csobogó Duna
s te lángoló Gellérthegy, mondd el
a csillogó szemeknek estjét,
a szellőben repdeső madarak csapatját, mondd el illatát a
suhogó lobogóknak és piros liliomok echóját:
arcok történelemkönyvét lapozzuk,
a keblek kivirulnak, nincs pecsét az ajkakon
s völgyeknél szebben zengenek a város terei.
De te, Petőfi, reménye-vesztett repkény,
gyökereid logóival
szakítsad le nekem a menny minden azúrját
és fölakasztva ott leng már a nap
a Bródy Sándor-utca sarkán.
V
Óh, Bródy Sándor-utca, a te kebeledben
egész Magyarországnak keble vérzett
és jaj-szavad villám-verése fölszakítá
a földkerekség könnyeinek gátját.
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Erős karoktól izzott amaz est,
midőn talapzatáról lezuhant a bálvány,
mint egy kihúnyt alleluja ellobbanó tüze.
Az új eszmélet égő szomjúsága
szakított föl egy régi sebhelyet
s a puszta hajdan vágtatását
a nemzet himnusza vezette.
De kínhalálod szomja volt ez, óh, csepeli munkás
s kiürítetted az epe utolsó
cseppjét, amit neked facsart a zsarnok.
VI
Óh, Magyarország, kitört a te hajnalod,
mint egy tűzhányó, mely oroszlánokkal vemhes:
vágtatnak a vadak a levegőben seregestől,
az egek alján túlcsap áradásod.
Üssétek a vasat most, kalapácsok:
a farkas és a róka nászt ül.
Bikák csordáival most szálljatok alá, szelek.
Zuhogjatok le fellegek, mint szikla-tömbök.
És minden csepped tőr legyen, eső.
Jön az orosz, aranya korbács,
tömjéne puska és mirrhája kézigránát,
megkezdődik az ágyúzó barátság.
És te, Maléter generális, koccints
e nappal, amely benzintől pezseg.
VII
Ti lángoló hajú, tébolygó gyermekek,
a híreteket veréb hirdeti.
Az este házi föladat volt néktek
és ama reggel víg vakáció
és mindennap egy torna-óra
és minden éjjel mérkőzés a léttel.
Írkáitokba azt írtátok: ,,éljen!”
és tövis nőtt ki minden ujjatokból,
és édes tej a Molotov-palack.
Vidám sortűzben betlehemet játszva
a páncélos kocsikra másztatok, mint hegyre
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s a Hegycsúcson levágott a halál,
barack-virágok, cseresznyefa-ágak,
ti őzek, az oroszlánok vermébe vetve.
VIII
Ne jöjjön ide büszke sasmadár
s dicső hegyek közül ne csapjon ide sólyom:
angolna és vakondok kell ide,
Budapest kúszik végig a fekete soron
és hangya jő elő a réseken s lukakból.
A népgyűlésnek ágyú mond beszédet
és a géppisztoly mindig, közbeszól,
a puska tapsol fönn az ablakokban
s a kézigránát is azonnal szót kér.
A hősöket Magyarországon ne keresd:
csak nagy uraknak eszköze a nagydob.
Hazát dícsérő dalaiddal, Szimonidesz, takarodj
s te is, kurafi Pindárosz, ki himnuszokkal
és koszorúkkal dicséred a Pártot.
IX
November negyedike, árulásnak napja,
vörös november, fekete kocsis,
acél kocsidon érkezett
Grebenyik generális lánya,
Szibériából az özvegy Szabadság,
szedett-vedetten öltözött Szabadság,
nemzeti özvegy, meggyalázott szerető
kezében annak, aki sebet fojtogat.
Tatabányai ifjak, villogó
gyümölcsök, tévedés volt ami történt,
mivel hogy víg dudaszó vár tirátok Krimeában
és oly kék tenger nincsen még, mint a Fekete-tenger.
Oroszország, Sztálinnak szörnyeteg kísértete,
hol elhaladsz, ott lárvát költ a lárva.
X
De magyarok a harag napjai.
A mellek megfeszülve, mint parittya,
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lerontották a törvényszéket és erődöt
és útra kelt a Duna völgye, útra keltek
a rétek és a puszták és az utolsó bölények.
A fúriák levágott fürtjei süvöltözének,
megkezdődött a viadal a bosszúállás piacán
és Budapest egy üst vala,
amelybe gyűjtötték a kiontott johot.
Tüzes nap támadott fel a hamúból
nagy lángol vetve, égett meszet bocsátva s darazsak raját,
és rabszolgák kivégzetése volt a győzelem
s madarak ríttak ott a puskaropogásra.
Rákosi volt az Alfa és Kádár az Ómega.
XI
Magyarország, dalold el te is kiriédet
a Pártnak, aki a pataknak partján tégedet vár
a bárány dialektikus meséjét így mesélve:
,,A tézis és az antitézis mi vagyunk,
vagyunk mi Ábel és Káin, hitványság és dicsőség,
önkéntes vallomás vagyunk mi,
vagyunk ellenséges barátja a barátnak,
a sorsolás sötétjén mi vagyunk a szám.
Immár nem a halál talál bűnösnek
abban, hogy megszülettünk:
másként határozott sorsunk felől a Párt
és hittételé tett ítélete
lesújt miránk, mert bűnünk az, hogy megszülettünk
Lukács, add meg nekünk mindennapi gondolatunk ma.”
XII
Ki hívogat a fagy sivatagában téged?
Nincs a halálnak ajka és az ég magas fal,
amelyre vérrel írták megtépett neved,
és messze leng Európa, mint egy lenge léggömb
és hegedűit eltemette a Tisza.
Kövek jajonganak és menekül az éj,
megyéid barlang-odúkká süllyedének,
hol a Minotaurusz tovább lakomázik:
Magyarország, akit a szenvedő tücsöknek elhaló
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tam-tam szavában elsusognak a sövények,
Magyarország, aki az atlaszokból minden hajnalon
eltüntetett hegyek közé vonultál,
elrejtező Magyarország, aki a hű szelekre hallgató
avarban bújdokolsz az erdőn.
XIII
Te hontalan galamb, a sortüzek sövénye,
mely körbefog, nem csapda néked.
Te csillogsz föl a gyermekek szemében,
szeretők csókjaiban s antik falakon ragyogsz,
te illatozol kenyerünkben és minden sebünkben:
túláradol ma is te minden börtönödből,
te, a nagy tűznek parazsa és láza a kalásznak.
A világ minden fáján egy levél mindenkor
a te nevedben születik és minden bokron egy virág
beszéli tájaidnak színeit,
ahol szavad, hogy „nem”, villám és magvetés volt,
zöld íze van ott az élet borának.
Magyarország szabadság vokatívusza,
mellékneved immár a bátorságot illeti.
XIV
Mert te voltál a Szabadság, óh, Magyarország,
fölcsattanó és lobogó hajú, ifjú Szabadság
vérednek vágtájában és a nyerítésben:
szomjad dühével és éhséged körmeivel
szelednek sodra még ma is
tüzesen a rablók nyakában habzik.
Nevednek kagylójában hallgatom
elfúló lihegésed mint a tenger moraját,
vitézlő síkságodnak robaját,
egy puskának lélegzetét és csöndedet.
Kitépek délkörömből egy siralmat
s kezemben római szekfüvet ringatok,
zöld ágat s könnyet küldök én költőidnek, óh, Magyarország,
aki Európa foglyul ejtett szíve vagy.
1956 október – 1957 június
Horváth Béla fordítása
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CS. SZABÓ LASZLÓ
A föltámadás szomorúsága *
Non vi si pensa quanto sangue costa
D a n te, Paradiso, XXIX. 91.
1.
Négy öntött ló megeresztett száron
négy katonaló a javából
aki a Traunból Ennsből ivott
a Száva Szereth és Visztula vizéből
és a Tiszából
ólomcsizmák közt föltámadást szimatol
a megint végvári határon.
Birodalmi őrtüzekre négyfelé figyelő
okos szemük alatt
egy maroknyi császárrögön
amely a világszép koronás asszony
szoborszékének megmaradt
két káprázó ember tapogatja egymáson
amit a múlt
összeránduló borzalma
bolyongás hideg háború hazai sors
szelíd karácsonyi arcukon
talán idegenre
dúlt.
Változnak a hegyek
betonzsilipek közt bolyong dudaszóért
az éjféli nap
változnak a skót szigetek
márvány üveg mozaik
a nyájakba és ernyőfenyőligetekbe harap
változik Róma
buggyanó olajpálma sebeivel
a drótsövényekbe burkolt sivatag
ketyegő máglyákon az atom
*
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tejutak alatt a rakéta hatalom
de nem változott a szívrajzú ajak
ó-flamand képekről a homlok
s a folyton remegő váll
amit – ó Holmannsthal! –
immár nem turbán mantilla s dolmány mutogató
vendéghajas birodalmi városod
címeres üveghintaja
csupán egy sebesült testvér-város
semleges hordágya
visszaadott.
Ez volt
igen ő volt
a hibásszemű holdszemű őz
a szederillatú soproni lesben
keszkenőre fogva a ringó
sashegyi cseresznyekosár
nyári esőben a nyírcsemete az erdőszélen
lepke az árvíz lombbarlangjaiban
szepegő csillag a szigetalji füzesben
s a víz alatt ikrásan születő
reggeli sugár!
Holdfényben feslik az ablakrózsa
a jezsuitáknál
csillan a múzeumi rács
szunnyad a fészek a fán
gyanútlan szeretők felett
a műszeres istentelen égből
beméri a szöget szögekben a házat
házakban a halált
a pilóta.
Ezen a pillán ezen a dombon ezen a gyomron
robbant fel az első csókkal az első bomba
esett meg a bűn Budapest testén
ott ahol a kórház
mellette a templom
mögötte a domb
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s ártatlan hidak ölében
az áruló folyam
ebbe a méhbe ebbe a szívbe ebbe a combba
szakadt fel az ős seb
hasadt meg a föld
nyílt ki a nagy sír a romok közt
melybe azóta
meztelen lábbal de zászlóba csavarva
egy trágárszavú fiatalság vértanú ezrede
szűzen mosolyogva
ledőlt.
Olvad a lemondás álarca
s alóla
mintha egy tiszta tudományú főpap
időtelen útra balzsamozta volna
víz- s tűzpróba elé
föltámad a gyásznak
égi s földi szerelemnek
hajdani képe.
Egybeforr az évek hadviselő partja
összeolvad arcában a múlt
itt a leány
ó! itt van az érclány a szép Sirató
aki kálváriasúlyú leple alatt
Terézia sírján
a koronát koronánkat kárpáti hazánkat
kevély csontvázak közt
az ölében tartja
s búsulni Hunnia kebelén
tanult.
Itt a leány a vággyal nyilazott
oltalomkereső
akit zord Avilából
a sebeire boldog elaléló nagy szűz
lebegő lépcsőkön balzsamozott
és cserepes térdeire Magdolnától hullt
harmat eső.
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Itt a kisasszony a tavaszi menyasszony
akit egy királyfi
mesés forgószéllel vénuszi varázsra
ragadt el magának
Amalfi
szirénekkel játszó babonás partjára
hogy a sziklából is szerelmet
fakasszon!
2.
Jár a függöny két ablak közt
félhomályban készül a vihar
útlevél az útlevélen
hadakozó színeiben
irgalmatlan két törvényt akar.
Hol az Isten hány az Isten
kérdezi a könyv a könyvtől
s hova szór el innen?
Sok a szoba rossz a zár
nyúlik a folyosó
szomszédban a kulcsos asszony
hallgatózva ki-bejár.
Kit zárnak be kit zárnak ki
miért szól a csengő
verejtéket felitatni
megfojtani a félelmet
szolgál ez a kendő?
Hol bujdostál hogy szenvedtél
könnyed hova ástad
ki kérdezzen mit feleljen
melyik szó nem árthat?
Nézd a két könyvecskét.
Halálos ellenségek.
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Emlékszel-e? . . . Emlékszem de
holt csillagról túlvilágból
dereng le a szívembe.
Velem voltál? ... Követtelek
tilos álmom mint a betyárt
elsirató lány szelek.
Régi kedvünk még a tied . ..
Már enyém se hisz azóta
hol is kezdjem? ... jaj az óra
most egyszerre úgy siet!
Fel is út le is út
van hazád de nincsen vére
van sátram de nagy a bére
életemből öt élet is kitelne
egyből ötből mi örömünk belőle.
Kopogtattak nem kopognak
rettegésünk újuló
hol a szíved mi a hited
melyikünk az áruló?
Ki a bíró melyik fogoly
hol van itt a vétkes?
Fényképünk az útlevélben
két nyelven pecsétes.
Nem változtunk nem változtál
mindhalálig egyetlen
de a külön szenvedésünk
mindörökre idegen
idegen
idegen
idegen.
Passaunál öleltem a Dunát.
Én Visegrádon.
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3.
Sebesülnek az istenek ők is
könnyeiket bújtatja a forrás
sóhajukat kibeszéli a nád
elfreccsen a vérük a síkon
ölelő karjukban azonban
örökké áll az idő
s csókjuktól a gyors cserecsókig
elillan tízezer év
mint két csalogánydal közt
a hajnali óra.
Betelő vágyuktól újul az ifjúságuk
s mellbimbójuk vértje mögött
lankadt testükben az ágyon
fölbuzog újra meg újból
a szarvas szív
bika vér
a hattyúk indulata
s a halak szaporasága
Nem változnak a vízben a lápon
ha hősöket költ ki a kígyófészkük
sem az égben a felhőn
ha foltos szirmú virággá
vérezik el szeretőjük védtelenül
sem ha a tisztulásra szabott
szolgáló sorsa után
rongyától megszabadulva
megint kiragyog sugaras hatalommá
a számkivetve bolyongó
égi lakos.
A halandók bús ölelése azonban
folyton számonkéri a múltat
haláluk elé iramlik, a szívdobogásuk
a sírnak méri a percet
s a visszatalált szeretők közt
– ó éppen ott igazán! –
csonka sebajkukról kifakadnak
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mindig újra kinőnek
a megtagadott külön évek
holtnak hitt sárkányfejei
sziszegésükkel van töltve a vánkos
alvadt vérüktől nyirkos a két lepedő.
Fekszik betelő vágyával az ember
játsza az isteneket noha tudja
hogy közelebbről mindenik élet
rettenetes szomorú
sorvad amíg csak ölel
elszárad és csak a hangja
sípoló kis hangja marad meg a végén
esdekelni halálért
mint Hajnal szeretője ölén
Tithonos a balga trójai hős.
Tele van a föld menekültekkel
amióta a mennyei trónért
fenekedve halálra keresték
magzatukat a garázda
zsarnoki istenapák
tele van a föld menekültekkel
amióta fellegváruk kincses barlangjaiból
bitorló kedvesükért
irgalmas szolgaküszöbre vetették
egyszülött fiukat a parázna
zsarnoki édesanyák
tele van a föld menekültekkel
amióta a pálmaliget letagadta
Mária József lábanyomát
s a jámbor ökör úgy tett ravaszul
a vén paraszti eszével
mintha megölni s nem dajkálni szeretné
párájával a kisded égi királyt
tele van a föld menekültekkel
most is a megtagadott ivadék
sok-sokezer utódaival
messze bolyongnak a zajtalan gyerekkori tájtól
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az otthoni bajkeverők könnyű nyilaitól
s a volt szerető völgyétől
ámde az ő szívük őrzi lemondón
az ember ifjúságát szeplőtlen állapotában
arcuk a ránctalan édeni arcot
egy balzsamozó főpap tiszta tudású művét
időtelen útra víz- s tűzpróba elé
s a lemondás gyémánt maszkja mögött
úgy áll az idő
megbénul örökre
mint az istenek kielégült karjaiban.
4
Csattog a függöny
táncol az ég
ó! végre itt a vihar
küldi Kelet és küldi Nyugat
szagokkal ront be a szél
áznak a budai rétek
úsznak a londoni rózsák
fürdik a bécsi liget
de az illatok nem keverednek
az évek nem ugranak össze
a múlt nem olvad a csókban
hiába könyörögsz a Károly templom kapujában
s térdelsz a minoritáknál
a zsámoly idegen zsámoly
tört életek cserepein térdelsz
fogoly kísérletekért könyörögsz hiába
föltámadtunk
föltámadtunk a földi szomorúságra!
Négy öntött ló megeresztett száron
négy katonaló a javából
aki a Traunból Ennsből ivott
a Száva Szereth és Visztula vizéből
és a Tiszából
minek álltok egyre a vártán?
Barbár birodalmak gombafelhői alatt
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holt birodalom kicsi népei hullanak
hulló népnek szétszóródik a magva
elhull a gyümölcse szerte világgá
s korhadnak a fái
tiporjatok tapossatok
tüzet halált pestist és f e 1 e d é s t fújjatok
mint János Jelenéseiben
az Úr büntető paripái!
Bécs, 1957.
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MÁTÉ IMRE
A forradalom emlékére *
Elesett barátom siratása
Szótlanul, (csak homlokomba ivódik új barázda)
férfimódra így siratlak el, könnytelenül.
Így emlékezem rád, bemocskolatlan szívű barátra.
Siratlak azok helyett is, akik jajgatni gyöngék.
Akikből véresen szakadtál elmúlásba,
de akik gyávák, hogy szívük keserűségét kiöntsék.
Mert sírodnál sírni csak a legbátrabbak mernek,
mert neved jajkiáltásos elkiáltása tiltott.
De én némán csak a torokszorító bútól kesergek.
Megöltek. Látod, az emberélet nekik csak ennyi.
A gyávák ölnek így, kétségbeesetten, orvul,
és mi már csak bosszúálló szívekbe tudunk temetni.
Ők hallgatnak. A földet, s a feledést halmozzák rád,
de akad mégis virágaidnak loppal locsolója,
s nem bénít örökkön a csönd sem, amit a halál ád.
Nem lesz ez örök! A gyilkos, sok nyomorgatás sem öl meg.
Ha napot nap után csak fáradtan vonszolunk is,
szebb napok majd koszorút vonnak hajunkra, s átölelnek.
Győzünk mi még! És erőt vész te is a porladáson,
mert győzni-akarásunkban temetetlenül hordunk.
Így élsz velünk hős testvérem, meggyilkolt igaz barátom.
Kegyelem és kegyelet *
A hegyek vadásza nem ölte meg a farkasokat,
mert hófújáton álltak.
*
*
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Félt, hogy végvonaglásukban laknak a hógörgetegek,
ezért kegyelmezett meg.
A völgyben a házak fasindölei fölborzolódtak
a hegyek haragjától.
A vadász tudta, a völgyben most mért nehezek az álmok:
mert a görgeteg álnok.
De a farkasok éhesek voltak és megették.
Bolond volt. Mondták a völgy lakói,
és csizmáit eltemették.
Bíborherevirág *
Amikor bíborherét kaszáltam otthon,
ciripeltek a sás-színű szöcskék,
és szívem pirosát parányi pókok
vadvirágokkal összekötötték.
Asszonnyal először itten álmodtam
míg alkonyatig gyűltek a rendek,
és álmodva néztem, hogy hullik le a Nap
a herevirágos végtelennek.
Ha rekkenő hőségű szürkületekkor
a tikkasztó szomjak elcsigáztak,
harmatos rendaljak bíbor virágán
ízét tanultam szeretni szádnak.
A Hazától távol most, szerelmes estén
ha ölelsz, és öled szorít, bezár,
a lóhereföldek jutnak eszembe
és Az a határ, a magyar határ.
Menekülés *
1
Száldok fáinkat ölbe hasogatták
*
*
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pendülő, röszke aranyakért!
Forrásaink vizét tömlőkbe fogták
csendülő, becses ezüstökért!
Áldásos barmaink nyakát elmetszették
suhogó, áras szövetekért!
Üdv köveinket is penyvára tették
sövényes, sok érő gyöpükért!
Ezeket mívelték a kazári urak!
2
Sínylődésünkben így váltunk kábán poroszkáló pusztázókká.
Nyilall nyilasokról,
osztott osztálokról
így melledtünk kerékoldásunkban nincstelenekké.
Asszonyaink , a szökehajúak, barnaloboncúak, feketefürtűek
sápadttá sápulnak,
halottá halódnak
hajtott-gímszarvas-iramodás sebes futásunkban.
Mert nagy a mi futásunk, sebes a mi sívós-nyest-iram iramlásunk
a rontottá rontó,
árulttá áruló,
izes mérgeket habaró kazári urak elől.
Csak hát hiú ne volna ez az ínszakajtó, tüdőlohajtó futás!
Mert kelnek kelletlen,
nőnek növesztetlen
minden föld erdeinél, vizeinél a kazárok.
Kazárországnak nincsen határa!
3
Füllel fülelőknek.
szemmel szemlélőknek,
ésszel észlelőknek
kiáltom ezeket, hogy valamire véljék!
401

HORVÁTH BÉLA
Szabó Lőrinc halálára*
Amit tévedhetetlen
Szigorral mondtál egész életedben,
Anyáddal, az anyaggal és a pénzzel és a hivatallal
Küzködve, mint egy dühös angyal;
Amitől reszketett a lelked és
Velőd, most végbement a végső rettegés:
Te, aki láttad, mint egy meggyalázott szentet,
A halott Babitsot a hullaházban,
Most mink siratjuk meg a tested,
Magunk is már halálra váltan.
A csontodat siratjuk, körmöd és szakállad
S üvöltünk, mint a megfogott vadállat,
Mert tudjuk már, hogy igazad van,
Hogy nem vagy semmisem, ha nem vagy az anyagban,
Hogy nem vagy semmisem, ha benned megszakad
Az egyetlen és jó és szent anyag.
De versed által belevésted
Agyunkba minden szenvedésed
És van neked nyomod mibennünk,
Kik nem tudjuk, hogy hova menekedjünk,
Milyen barlangba bújjunk, semmit se remélve,
E gaz világon elítélten élve.
Mivel az egyesült üzérség
Nekünk csapdát vetett és
Tudjuk, hogy nincs menekvés,
Tudjuk, hogy nincsen szabadulás innen
S halott testednek kínjait viseljük börtönünkben.
Tehát mibennünk eleven nyomod van
És van nyomod honunkban,
Hol barrikádon küzdve s kínpadon hörögve
Hajdani társaink elhullanak örökre.
S itt téged érezünk az eleven nyomorban,
*
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Gyalázatunkban és a kutya-sorban,
Mert nincs jogunk nekünk,
Miként nem volt jogod neked se:
Csak annak van joga, kit pártol a szerencse,
De minket elhagyott a jog: nincsen útlevelünk
És nemzetközi szervezetek játszanak velünk.
Nem mondunk mink vigaszt, nem mondunk mink reményt se,
Mert úgyse lenne ki szavunk megértse.
Neked már mindegy és mindegy nekünk,
De nem tesszük le híres fegyverünk!
A szennyből és mocsokból felkelünk
Ím így kiáltva végső rendelésünk:
Te gaz világ, mi téged megvetünk!
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MÁTÉ IMRE
Az új észtendőben! *
Regős ének
Adjon az úr Isten
a sok bújdosónak,
még több búsulónak
békét, boldogságot az új esztendőben!
Szabad e regölni
ékes, fennen szóval,
füllel hallhatóval
eme süket csöndben nagy híres regéket?
Jó szándokkal állok
nyitott ajtó félre,
belső küszöb szélre,
mert gaz nem vagyok én semminémű rendből.
Hanem beszédemet
roppant Mindenségtől
szereztem, az Égtől,
meg is ejtem érte a tanúságtételt:
Imhol kerekedik sűrű sötét fölleg,
abban keletkezik folyami vad zúgó.
Mellette sarjadzik linkói pippan fű,
szálosabb a nádnál, lágyobb a mohánál,
állást kopat annál varázsos szarvas fi.
Egyik horpaszában ragyogó fényes Nap,
másik horpaszában hold a csillagokkal,
marján meg oromlik pirkadó szép hajnal.
Hétágú agancsán balról hét vörös láng,
ágosbogas szarván jobbról kéklő lángok,
gyújtatlan gyulladók, oltatlan aludók.

*
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Ez a bizonyságom,
ennek fölfogása,
észbéli tudása,
értése föld és ég mindenik jelének.
Lám, meg is halljátok
egyik igaz regét,
szomorú énekét
hős, daliás napok lehanyatlásának:
Nagy időnknek vége,
sok szorongatással,
sok háborgatással,
gyászt is túl fehérlő reménytelenséggel.
Csitítjuk szívünket,
mert fiaink holtak,
meg szerte jutottak
széles nagy világba, idegen ölekbe.
Szomorú a sorsa
otthon maradónak.
Messzi loholónak
keserűn keserves kósza csavargásban.
Mert becsaptak minket
balra fordultunkban
jobbra fordultunkban
súnyin elárultak vérengző vadaknak.
Ígyen rontattunk meg!
Nem átok áldással,
nem is javas mással
kanászok kürtjéből, szilajtülök hanggal:
Verselem ezeket
nem könnyfakasztásra
nem bánat bújtásra.
405

Csak emlékezésnek, könnyen feledőknek,
hej, regül rejtem!
Az ősz elé *
Jóságos atyám, immár te kezdesz őszre sápadni látom.
A te szürke hajad lebegett hajnalban a láthatáron,
s a gesztenyelevelek a te szemed sarkából szöktek
könnyek gyanánt, és húnyó parázs színét a bronzvörösnek
szád színétől kapták, amikor szegletén végigcsurogtak.
Az őszirózsák kinyitásának ideje elközelget,
és lassan a kikiricstengereké is az árkok mellett,
de ha már ökörnyálszakállod a réteken szállong le fel,
s a réttel váltott csókod nyoma fűszálon csillog reggel,
szerelmünk virulása hervadásodhoz méltatlan volna?
Ha arcodon a hársok levelei is folydogálnak már,
a nefelejcsek virágát fakóra lankasztanod nagy kár,
de ha viszed őket, csak szeretőm szemét engedd át nékem,
úgy fordulj téllé, s ezüstfajd színeden a a szerelem,
kinyílik, mint ablakokon őspáfrányok lelke, a jégvirág.

*
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HATÁR GYŐZŐ
Cédula cira *
az ember a cédula rabja
csak győzze a irkaözönt
ha élteti él – ha halatja
holtáról a cédula dönt
cili cédula cédula cira
őellene gyűl a pecsét
és egyik a másikat írja
csupa fortély és feneség
a cédula torka harapja
a gubóból még ki se lép
de nélküle nincs foganatja
– egy cédula hát legelébb
nagy ház-tehenek szülik-ellik
még anyja fián nyavalyog:
megcédulázni keservit
vajúdnak a hivatalok
az ember a cédula képe
ki papír képére teremt
plántál milliárd kebelébe
hány hivatalból idegent
a világ a cédula vakja
nem a pőre kap szerepet
meghagyatik hogy kitagadja
a cédulátlan szeretet
Csak hagyja vihesd – súnyi-vigan
de lapulása kelepce
a meztelen ember imígy van
– a lét cselell kicselezve
*
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a cédula teszi lóvá –
... veszendők hagyjatok engem
de már ne se helybe se jóvá!
e z t vágyom róla merengnem
egy cédula nélküli napról:
valaki engem idéz és
papirostalan külalakról
tudom égi megidézés –
az ember a cédula dögje:
lábcilicédula rágja
de hogy szabaduljon örökre
– cédulát hány a világra
levedli papírkalodáját
(firkakosárban a sírja)
s míg fülig-ereszti a száját;
– cili cédula cédula cira
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SZENT AMBRUS
Alkonyati himnusz *
(Rerum, Deus, tenax vigor)
Atyánk, erőnk és Alkotónk,
Nem változó s magadban Egy,
Aki a fényes nappalok
Során kiszabtad az időt:
Szórd esti fényed gazdagon,
Hogy el ne vesszen életünk
S boldog halál jutalmaként
Megnyerjük örök glóriád.

*
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NAGY SZENT GERGELY
A teremtés himnusza *
(Lucis, Creator optime)
I
Aki a fénynek Atyja vagy
S fényed sugárzod napra-nap,
Kiben a világ kezdetén
Kigyúlt az első zsenge fény,
Ki reggel és az est között
A nappalt fénnyel öntözöd,
Sivár sötéten sorvadunk, –
Halld meg siralmas sóhajunk!
Rajtunk a súlyos, renyhe bűnt
Ne hagyd, ha innen elmegyünk,
Minden hívságunk elragadd
S vergődni bűnök közt ne hagyj.
Így zörgetünk a mennyeken:
Kincsünk az élet-kincs legyen,
Kerüljük ami nemtelen
S tisztuljon ami fertelem!
II
Te véghetetlen Alkotó,
Ki égi boltot alkotál
Szilárdan visszatartani
A fölső vizek özönét,
Ki rendületlen megszabád
A vizek buzgó folyamát,
Hogy földünket az égi víz
Nagy bősége ne rontsa szét:

*
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Öntsed belénk, Irgalmatos,
Hömpölygő nagy kegyelmedet,
Hogy új csalással minket ős
Gonoszság meg ne rontana.
Szent Fénytől gyarapul a hit,
Megöntöz minket sugara,
A földi vágyakon tipor
S hamisság meg nem ölheti.
III
Te nagy fölségű Alkotó,
Ki megszabád a föld színét
S fékezve zajgó vizeket
A földnek adtál alapot,
Hogy keljenek ki jó magok,
Színes virágok nyíljanak,
Gyümölcsöt hajtson gazdagon
S kínáljon édes legelőt:
Mosd fájó szívünk sebeit,
Malasztod adjon új erőt,
Buzgó könyörgés győzze le
A balga vágyat s tetteket.
A törvényt így követheti
S gonoszság meg nem törheti:
Jósággal vígan megtelik
S nem tépheti szét vad halál.
IV
Egek fölséges Istene,
Aki a földi tájakat
Fénnyel rakád telis-tele
S izzó sugárral diszítéd
Negyed-napon, midőn napod
Körén a fény kigyulladott
411

És holdjaid a mennybeli
Pályán kezdtek kerengeni
S az éjtől elszakadt a fény,
Mindent kimérve kezdetén,
Az első fényt, az egeket
S a bolygó csillag-jegyeket:
Az éjből minket fölemelj,
Elménk sötétjét űzzed el,
Sok bűneinktől elszakíts,
Vétek-bilincsből szabadíts!
Ezt add nekünk, kegyes Atya
S Megváltó egyszülött Fia,
Ki a Lélekkel egy vagy és
Uralkodsz minden századon.
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SZENT GERMANUSZ:
Könyörgése, hogy nővéréhez az égbe jusson *
Óh, úrnőm, egyedüli pártfogóm az úr előtt; engem emésztő tűznek enyhítője, aszú szívembe csobogó mennybeli csermely, nagy-fényű szövétnek
lelkem éjjelén, vándor-útamnak végső állomása, gyöngeségem ereje, pőreségem köpenye, szegénységem gazdagsága, csukhatatlan sebeimnek
orvossága, könnyeimnek letörlője, jajongásom szüntetője, balsorsomban
menedékem, fájdalmamban édességem, láncaimból szabadítóm, óh, üdvösségem, reménységem, hallgasd meg könyörgésemet, nyisd meg irgalmadat jajszavamra és szánd meg siralmaimat. Légy kegyes hozzám, ki
könnyeimben leroskadok, áraszd el bennem irgalmadat, óh, Istennek jóságos és kegyes Anyja, Tekints esengésemre és teljesítsd könyörgésemet,
csillapítsd lelkemnek szomjú óhajtozását: egyesíts engem az én édes nővéremmel a jámborok országában, az igazak szentség-házában, a szentek
hazájában: kérlek téged, aki mindenek védelmezője, vidámsága és drágalátos öröme vagy, hogy vele együtt részesíts engem a tőled született ÚrIsten valóban mondhatatlan vigalmában, a véghetetlen gyönyörűségben,
amely sohasem fárad el, a birodalomban, amelynek nincs alkonya, se vége. Így legyen, én úrnőm; így legyen, én menedékem, életem és segítségem, fegyverem és dicsőségem, én erőm és reménységem. Add meg,
hogy kedves nővéremmel együtt örvendezzem a te fiadnak értelemmel föl
nem fogható adományaiban az égi udvaron. Mert tudom, hogy te, aki a
Magasságosnak Anyja vagy, ha akarod, megteheted; ezért bízom oly bátran tebenned. Ne hagyj a várakozásban senyvedni engem, óh tisztaságos
úrnő, de sőt: vezess ahhoz, Akit értelmünket meghaladó módon te fogantál és Akit minden nemzetek epedve vártak, vezess a mi Urunkhoz, Jézus
Krisztushoz, akié legyen minden dicsőség, tisztelet és imádat az örök
Atyával és az élet-adó Lélekkel együtt, most és mindörökké a századok
századaiban.

*
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SEDULIUS
Karácsonyi ének *
(A solis ortus cardine)
Ahonnan égre kél a nap
Kerek világnak végéig
A Szűz Anyától született
Krisztus Királynak szól dalunk.
Világ Teremtő Istene
Szegényes testbe öltözött,
Hogy test a testet mentse meg
S ne vesszen el, mit alkotott.
A Szűz Anyának méhibe
Szállott az égi kegyelem
S dajkálja szűzi kebelén
A sejthetetlen nagy csodát.
Egy villanatban lett e szűz
Kebel az Úrnak temploma
S aki nem ismert férfiút,
Megszülte isteni Fiát.
Világrahozta azt a Szűz,
Kit megjelentett Gábriel
S kit János, nem születve még,
Köszöntött anyja méhiből.
Jászolba tért, szalmán feküdt
S egy csepp tej volt az étele,
Hogy ínséget ne lásson itt
A legkisebb madárka sem.
Vigadnak égi kórusok,
Dicsérik Istent angyalok
*
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És láttak ott a pásztorok
Pásztort, ki mindent alkotott.
Úr-Jézus, dicsőség neked,
Te Szűz Anyától született,
Atyának és Léleknek is
Örökké minden századon.
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RHABANUS MAURUS
Minden szentek dicsőítése *
(Placare, Christe, servulis)
Krisztus, szánd meg szolgáidat,
Kikért kegyelmes Szűz Anyánk
Imádkozik trónod előtt
Az atyai bocsánatért.
Próféták és apostolok,
Igaz Bíránknak szóljatok
A könnyet ontó bűnösért,
Aki az Úrhoz visszatért.
Bíborban járó mártírok,
Fehérbe öltözött dicsők,
És hitvallók, vezessetek
A száműzetésből haza.
Ti égnek boldog angyali,
Kilenc rendű szent seregek,
Jelen, jövendő s hajdani
Bajoktól minket védjetek.
Szüzek tündöklő tábora,
Egekbe szállott remeték,
Mindünket egybe gyűjtsetek,
Hogy székhelyünk Jegyen az Ég.
Verjétek el a tiszta hit
Földjéről a pogányokat,
Hogy egy akolban egy legyen
A nyáj és egy a pásztora.
Atya-Istennek glória
S Annak, ki tőle született,
*
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Vigasztaló Léleknek is
Örökké minden századon!

417

GEROLAMO SAVONAROLA
A megkísértett lélek önmagát erősíti *
Lelkem bolyong, a bűnös
Rossz úton megreked
S levágja gyors halál, ha
Védelmet nem lelek.
Az ördög is galádul
Becsapja lelkemet,
Gyönyört ígér özönnel
S tüzesen incseleg.
A föld is udvarol, hogy
A bűnt szeresse meg:
Jaj, lelkem, ennyi bajban
Téged ki menteget?
Magad te mentsd meg azzal,
Mit Isten ad neked,
A szabad akarattal
Javadra cselekedj.
Tekints az úr-Jézusra,
Ki megfeszíttetett,
Imádd alázatoddal
S kegyelme lesz veled,
Bízz és remélj te benne,
Erőt ad eleget.
Nem győzhet semmi rajtad,
Hacsak nem engeded,
*
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Kegyelme óv, ki merne
Fölkelni ellened.
Gondolj a gyors halálra,
Ki gyorsan eltemet,
A pattogó pokol vad
Bosszúját ne feledd
S tekintsd az ég vigalmát,
A boldog mennyeket.
Lángolj a szent kegyesség
Tüzével telve meg,
Eként fogod te könnyen
Viselni terhedet,
Keblére vesz majd Jézus,
Mint édes Jegyesed
Es gyöngéden megcsókol
A drága szeretet.
Az öröklét gyümölcsét
Vígan megízleled,
A végtelen dicsőség
Újjongva zeng neked,
Hogy nincs a szeretetnél,
Nincs semmi kedvesebb.
Hát menj a jó úton, hol
Az úr-Isten vezet
S a boldog Háromságban
Dicsérd egy Istened!
419

GEROLAMO SAVONAROLA
Intelem a vak lélekhez *
Lelkem, világtalan vak
Lélek, az Isten eldob,
Es nem leled nyugalmad,
Mivel a bűn neked jobb:
Már nincsen Jegyesed, hogy
Kegyelme védjen
Jaj, nincs reményem,
Se irgalomra érdemem,
Óh, jaj nekem, óh, jaj nekem!
Elhagytalak én Istenem.

Tudósok, csillagászok
S nagy próféták izentek,
Jajgatták barna gyászod
A bölcsek és a szentek.
S neked, bolond, mi tetszett?
A port kívánod
S pokoli jármot,
Mert virtus benned nem terem.
Óh, jaj nekem, óh, jaj nekem!
Elhagytalak én Istenem.
A Szűz-Anyának drága
Csodái gyönyörűen
Ragyognak a világra,
De bukdosván a bűnben
Ilyen csodát te hűtlen,
Garázda lélek
Hogy értenél meg?
De bűnhődsz majd a végzeten.
Óh, jaj nekem, óh, jaj nekem!
Elhagytalak én Istenem.

*
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Itáliát a dögvész
S a háború leverte,
Az ínség öldökölt és
Az úr ítélt felette,
Pestissel így etetve
Te balgatag vak,
Mert azt akartad,
Hogy más kenyered ne legyen.
Óh, jaj nekem, óh, jaj nekem!
Elhagytalak én Istenem.
Az úr mennyi malasztot,
Ezernyi szent kegyelmet
És nagy javakat osztott
Szegény kicsiny szívednek,
Óh, hányszor segített meg!
S te oly konok vagy,
Eltékozoltad
Nagy jussodat könnyelműen.
Óh, jaj nekem, óh, jaj nekem!
Elhagytalak én Istenem.
Az úr-Jézust keresd meg,
Hogy jó utat mutasson,
Minden bűnöd levessed
S a mennybeli malaszton
Rád néz a Boldog-Asszony,
Ki Gyermekének
Örökkön érted
Imádkozik a mennyeken.
Óh, jaj nekem, óh, jaj nekem!
Elhagytalak én Istenem.
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ISMERETLEN ANGOL KÖLTÖ
Karácsonyi ritmus *
(XVI. század)
Aki Jézuskával vala várandós, a
legzsengébb rózsánál zsengébb ama Rózsa.
Alleluja.
Ebben a Rózsában egy arasznyi helyben
föld és a Mennyország vala egy kehelyben
Res miranda.
Ez a remek Rózsa adta, hogy egészen
látjuk az úr-Istent Három-Egy Személyben
Pares forma.
Csorda-pásztoroknak zengeti angyali szó:
Gloria in excelsis Deo.
Gaudeamus.
Így e rút világnak bűneít levessük
s örömünk okán, a Kisdedet keressük.
Transeamus.

*
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PHAEDRUS
A hűtlen kígyó *
Aki segít a gonoszon, megbánja később.
Dermedve haldokolt a fagyban egy kígyó-fi.
De fölmelengeté keblén egy jámbor ember.
Amint megéledett, halálra marta nyomban.
S midőn megkérdezék gaz tettének okát,
Így szólt: ,,Tanulja meg nem pártolni a rosszat!”

*
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LEOPOLDO PANERO
Talán holnap *
Igen, talán holnap;
talán holnap, de közben már belé nyugodtam,
de közben lélegzem, mint szemfedő alatt,
és közben rejtelmes szavakat írok
a csillagok alatt, de csak lelkem világít meg engem.
Talán holnap Szellemedbe visszatérek, de közben
mint aki éppen abba hagyta kedves könyvének lapozgatását,
érzem, hogy lesz még valami,
érzem, hogy ez nem érhet véget így
– midőn a dolgok megkövülnek és száraim megszakadnak
és holnap talán nem térek meg lakomba éjszakára
és holnap talán minden egészen más lesz
és helyet cserélek mindörökké és az órák
mint végei nem érő gyöngéd cirógatás, vagy mintha lassan
megnyílnak a kapúk,
visszatérnek könnyedén a sűrű feledésből,
megjönnek egy láthatatlan világból
és papíromra szállanak, amelyen mostan írok
és talán utolsó szavam nem jut már el fehér színéig.
Igen, talán holnap,
talán holnap tenyeredbe térek, Uram-Isten
és reszketni fogok Lelkedben lelve magamat
és még akaratod szegélyén élek szabadon,
csak rád hagyva .magamat minden ízemig,
vergődve láthalatlan és kezemmel tapintható dolgok között
és remegve várva-várlak és emlékek között,
és körül nézek, hogy megtudjam, élek-e és elfeledjem azt, hogy élek,
mindentől elszakadva, karjaidban.
És holnap talán kiterülök emlékezetedben
kutatni fogsz nagyszámú bűneim között és megméred lelkemet
és máris reszketek mérleged serpenyőjén, máris reszketek mint aki
megfagy
És holnap talán kiterülök emlékezetedben,
mert tudom, hogy így lesz és igaz, hogy holnap talán kikérdezel, Atyám,
*

Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 6. számában.

424

és fölkerekedem az éjszakában, sötéten föltápászkodom,
titokban indulok és lépteimmel akarom megmérni a hegységeket,
jövendöléseidre várván
és a szavak sötéten válaszolnak, mintha valaki nagyon mélyről mondaná
remegve
és megyek, szívemet kiszórva, megyek, gyökereimből megszületve
és holnap talán minden másképpen lesz, minden olyan lesz,
mint egy elhagyott ház
sirató asszonyokkal népesülve és én kilépek a kapún,
holnap talán kilépek,
talán kilépek, talán kilépek, mint egy tű fokán,
talán holnap az óra, mely már él a jövőben,
az óra leng, mint lámpa, melyre mindennap fátylat vetnek kedvesen,
az óra, melyből szakad a szomjúság, melyből ez a szeretet egy
éjszakán a csillagvilágból alászáll,
az óra, melynek nagyfényű derűje lelkemben édesen zeng.
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PEDRO SALINAS
Ha tudnád ... *
Ha tudnád, hogy e gyötrelem,
melyet te karjaidba vettél
s e könnyek, melyeket
fölcsókolsz,
tőled születtek, mind te vagy,
a kín, amelyet könnyeimmé
és jajszavammá egyedül te lettél,
akkor
nem kérdenéd
a múlt időktől, az egektől,
a homlokomtól és betűktől,
hogy ennyi kínban miért szenvedek.
S a véghetetlen csöndben,
az értelemnek és a fénynek sűrű
csöndjében megcsókolnál ismét,
kétségbeesve megcsókolnál engem.
Oly kétségbe esetten,
mint kinek oldalán már nincsen eleven lény,
csupán az idegen kín
s mint aki immár egyedül van,
nagy bánatával egyedül egészen.
S egy másik látomássá
varázslanád vigasztalón
a fájdalmat, amely tied.

*
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HERMANN HESSE
Megrendülés *
Borom ecetté vált a csillogó pohárban akkor
S csüggedten ültem ott, nagy gyászomban a földre nézve.
Hajam megőszült és kihűlt az én szívem verése
S barátaim vígan daloltak, harsogott a nagy tor.
Aztán az ablakon benézett régi úti társam,
A tünde holdvilág tündöklött csarnokunkban,
Megcsillant poharam s a könny, mely bánatomból buggyan
S daloltak társaim és ittak és nevettek ők vidáman.
Most így vándorlok én a vad szelekben s mindörökké
Arcomban égnek a hajdani nyarak s nyomoromban
Dalolgatom a dalt, amit tudtam gyerek-koromban
s hazámra gondolok s tudom, nem látom soha többé.

*

Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 6. számában.
427

DETLEV VON LILIENCRON
Hollók *
Hajnaltájt a kék egekben
Szállanak rút barna hollók,
Mint a fájó barna gondok
Szállnak át a tiszta lelken.
Szállnak át a tiszta lelken.
Mint kerengő barna hollók
Gondjaink és tovatűnnek
Hajnaltájt a kék egekben.

*
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MAX DAUTHENDEY
Ma napsugarat ittak a rigók *
Ma napsugarat ittak a rigók
És minden kert felől ragyognak a dalok
És fészket raknak minden szívben a rigók
És minden szív virágos kertté változik,
Mely hervadatlanul virágozik.
Nagy szárnyai a földnek
És álmaink új tollúi kinőnek
S az emberek a madaraknak
Nyomában fészket az egekben raknak.
Zöld lombjaikban beszélnek a fák
És főlcsapnak a napig a dalok
S a napsugár minden lélekben megmerül,
Nagy lángban állnak a vizek,
Mert a tavasznak nagy szerelmén
A tűz a vízzel elvegyül.
Horváth Béla fordítása

*
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CASAR FLAISCHLEN
Vasárnap *
Így véget ért megint egy várva-várt vasárnap ...
Egy koldus áll az útjelen hazátlanul,
mint akit minden elhagyott
és forgat ócska verklijén egy ócska dallamot ...
az alkonyat piros sugára tova lebben
a lángoló egekben ...
s a bágyadt kerteken világgá illatozzák
rejtelmes hervadásuk illatát a rózsák.
Horváth Béla fordítása

*
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ADY ENDRE
Akit egyszer megláttunk *
Fenyő Miksának küldöm
Ezernyi idegen szemre
Vet naponként képet az arcom
S ezer idegen arccal alszom,
Kik a szemembe temetvék:
Ezer rémlés és száz emlék.
Ki rámtekint, kit megnézek,
Egymást talán már sose látjuk,
Nem öleljük, de meg se bántjuk,
Egyik erre, másik arra
Emléket visz nem akarva.
Hűvös szemek légiói,
Hiába tűntök messze-messze,
Nagy titokkal bele van edzve
Szemünkbe, kit egyszer láttunk:
Egymással éltünk és háltunk.
S ki rámtekint, kit megnézek,
Akármilyen undorral tettük,
Egymást örökre elszerettük,
Mert az utolsó látásig
Álmunk: a másik, a másik.

*
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MAX DAUTHENDEY
Dalolj tücsök *
Dalolj, tücsök,
Hosszú az éj.
Ki tudja, élek-e,
Ha véget ér a tücsök éneke?
Kitárom most az ablakot.
Ha véget ér az éj,
Ki tudja, élek vagy halok?
Dalolj, tücsök, dalolj csak,
A vígalom elillan
És visszatér a kín
S a hosszú éj
Nem ad vigalmat égő kínjaimban.

*
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
A kép *
München, Régi Képtár
Csaták csaták csaták
mindig csaták!
búsul a bársony sóhajt a selyem
gyászol a brokát
csaták csaták csaták
ki tudja már a százszorszent és százszorszép okát
s ki tudja ki a régi kapitány
kornétás flótás muskétás hidász
a bárdra áhító hidalgó légió
lángnyelvű zászlajuk mögött társalgó
szőrtelen acélkék mártirok
s ugyan ki volt a holdarcú hitvány páncélbogár
Salamon Saul Sándor Konstantin oldalán
csaták csaták csaták
után eljön talán a végső öncsata
a fegyverek öngyilkos végdiadala
tejútakról1 közénk lőtt szép Utópia
hogy egyszer a csatának meg kell halnia:
magába dől a kard
a kilőtt nyíl sziszegve saját szivébe tart
csaták csaták csaták
a csöpp a habról visszaszáll
a harcos evezőre
a tőr a testvértőr elől önön mellébe dől be
csaták csaták csaták
mindig csaták
dzsida pallós és buzogány handzsár és kelevéz
roppant hajótöréssel a hét tengerbe vész
s a hullalencsés vérfolyón keresztülszálló harci mén
sebzett galambként elrepül a szivárvány ívén!
Rossz térkép melyen nincs Utópia
*
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rossz szív amelyet nem hevít a volt Aranykor víziója
hogyha még szabad háttal korának ábrándoznia.
Feladjuk hát a hatodik napot
melyen az Úr lángeszű balfogással
– csupán lángész tévedhet így –
egy szörnyet alkotott
dobok halkan peregjetek ó fojtott trombiták
fújjátok meg a nagy takarodót
megyünk megyünk most visszavonulunk
párduc medve nyúl vadmacska teve
a boldogító napcserében jó kalauzunk
őzek után szarvasnyomon elefántitatókon
az ötödik nap kertjébe az állatokhoz hátravonulunk
de1fin pacsirta fácán és sirály
a jó irányba hattyú flamingó hazadirigál
az állatok napjában volt öröm
színjátszó tánc a korallvigadókban
ujjongó kergetőzés a csecsemő füvön
szerelmes csönd a rezgő ághegyen
a bársony zümmögött nyerített a selyem
pávázott a brokát
s angyalok karával szűz paráznák
dícsérték az időtlen bár egynapos csodát.
De lett s van s megmarad a végítéletekig
a szörnynevelő hatodik nap! agyarát
elszórja mammutszőre levedlik
horgas körmökkel vérhabosan rohan át
a szobákon az újuló örökifjú Háború ezredik
kép dícséri a tollforgós és tarajos csatát
aranyhajú lánykoszorú hasadó kebleik
a bársonyban combjuk a selyem közt brokát
fűzőben vállaik csak a páncélnak kelletik
vércsapoló világbíróké a bagoly ökör agát
szemű három istennő fegyvereik
zaja fölveri a képtárt mint .elhagyott
téli palotát a forradalmárok. Nincs nincs Utópia
visszavonulás! vállalni kell a hatodik napot
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s az embernek az embersorsról kell mindig szólnia.
Mint a képen ez a szomorú
nagyon szomorú császár
szikár köszvényes csiga
fekete s meggyszín fonalán
ringatózva
bársony házában selyem fűszálon
brokát erdejében
csápjain sötét kesztyű fekete topán
végtelenbe vesző oszlop az oldalán
hogy a menny leszakadó gyászától
megóvja.
Túlvilági csönd igézi a mezőt
az elvont tájban vagy olyan muzsika
elíziumi bogárzene melyet brokátfüggönye előtt
bársonyszékében csak ez a finom csiga
érzékel a falvak máglyaropogása velőt
hasogató betlehemi sikolyok vérnyálas trombita
riadók után a végrendeleti óra
gyónásával a kolostorküszöbről utólszor visszaszólva:
Szelíd szívű volt mesterem
gyöngéd evangelista
hitünket – mondta – értelem
s a jó szó igazítja.
Jézus jegyébe fordul át
a föld s a fejedelmek
fölvesznek zarándokruhát
a jóslatok betelnek:
Gáspár Menyhért és Boldizsár
leszek még egyszemélyben
bárányt imád az óvilág
s ott túl a fűszeréden ...
Vagyok az. újvilág ura
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s felest enyém a régi
négyszínű népek kórusa
hatalmamat dicséri
de nincs erőm a lelkeken
vérlucskos minden oltár
bárányomat istentelen
imák füstjébe fojtják
vezet egy csillag utamon
s a többi húnyva gyászol
sárkánybarlangban utazom
kígyót dajkál a jászol.
Okos szívű volt mesterem
s példás az én bukásom
eleven kripta kell nekem
s hogy senki meg ne lásson!
De akkor minek a kép
a felséges vigasz?
Örökös kudarcokról beszél bukásokról
az emberszív s jóakarat vesztett pöreiről igaz
Betlehemben végül fogott a gonosz lép
Heródes kezén a három balga király
fűrészporos kosárban a fejük zsarnokviszály
siralomvölgye a föld József a zsoldosgyűrűbe rekedt
elfogták valahol s feldarabolták a Gyereket
kurtavasban az ész kardélen a szeretet
s a remekmű mégis vigasztal
mint Saul királyt könnyei közt a panaszdal
a fiatal hárfán
rangadó kortárs nemesítő örökös jelenlét
a rokkant császár
három szín pecsétje alatt őrzi titkos hitelvét
öli egymást körülötte hithű hóhér romboló eretnek
de ő átengedi fájó testét a szigorú ecsetnek
szikár fekete bársonyszirt
amit a művész orkánló háborúk felett
437

a láthatár sárga selymére írt
vigaszul vigaszul vigaszul
hogy az ember a művészben mégis megigazul
s időtlen békés pillanattal eltelik
testünk a hitvány porhüvely
melyet egy porladó császár szelíd
bánattal a bánat rangjára emel.
Embergyűlölő csillag bajkeverő Mars hitvány
csillaga les be az Alpok lila kristálypereméről
idelát kettőnkre terepet kémlel új ütközetnek
mint egy félszemű hunyori zsoldoskapitány
véreres fényű jegyében forog a világ csöngetnek
a termeken át a didergő képtár rég kiürült
ülünk mint egy mítoszi rompalota Kréta kihűlt
s kincstemető hamujában a lángok martaléka
volt nemrég ez a ház is alig kőhajításra a bibliotéka
bányákba húzódtak a képek barlangba a könyvek
képromboló pilóták könyvromboló gépei köröztek
a perzselt fű szenesedő fák keserű füstje felett
s az égő madarak örjöngő panaszára
egy üszkös gyermekhulla volt a kurta felelet.
De a kép megmenekült
a remekmű
lomha szemhéja alól figyelget téged
s mint egy vetélytárs pillantása éltet
a csatafüstös fáradt gavallér tekintet
öreg nem öreg császár vagy költő? – mindegy
férfi! ravasz fürtökkel játszott fodrokat nyitott s a kapcsot
bontogatta kertészeknek lantosoknak adott gáláns parancsot
szökőkútakért kellett Szevilla
Szicilia szerenádokért s Nápoly
Bécs száz bagatellért Lyon s Lüttich legyezőkért
rózsákért Burgundia Brabant Hollandia
s a feldúlt Róma
balzsamokért Bázel a berber part
Ágosta arany karperecért
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vánkosokért Velence de Valencia épp úgy
fésűkért Flandria Frankfurt
Milánó mellrevalókért
magyar násfákért a birodalmi Nürnberg
s Vénusz csillagáért a vérivó vulkánistenek
feldúlt Mexikója.
Csaták csaták csaták
mindig csaták!
ki bánja már a százszorszent okát
búsul a bársony sóhajt a selyem
gyászol a brokát
de itt vagy te a mai időtlen éjszakán
itt volt Tizian
s a császár aki fölvett a földről egy ecsetet
a szomorú nagy császár
aki téged már nem szerethetett.
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SZENT AMBRUS
Esti könyörgés *
(Rerum Creator optime)
Mindenható kegyes Atyánk,
Fönségedből tekints le ránk,
Hogy míg álomba merülünk,
A nyugvás ne legyen bűnünk.
Krisztus, Legszentebb, légy velünk,
Megszegjük érted éjjelünk
S dalunk tehozzád esdekel:
Minden vétkünk töröljed el.
Mint a próféta rendelé
Mink úgy emeljük ég felé
Lelkünk s karunk: Pál is eképp
Zengé az Úr dicséretét.
Te minden tettünket tudod,
A szíveket te kutatod
S nagy bánatunk buzgón zokog:
Add meg nekünk bocsánatod!

*
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SZENT AMBRUS
Himnusz az apostolok dicséretére *
(Aeterna Christi munera)
Krisztus kegyesen engedi
lllendő módon zengeni
Apostolok dicső nevét
S vigan csengő dicséretét.
Mert ők a győztes hadnagyok,
Szent–Egyházunk vezérei,
A mennyország vitézei
S világnak igaz fényei.
A szentek lángoló hite,
A hívők nagy. reménye és
A Krisztust vágyó szeretet
Világnak zsarnokán tipor.
Ezáltal győzzön az Atya
S Fiúnak glóriája és
A Szent–Lélek akarata
Örömmel töltve az eget!

*
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ISMERETLEN KÖLTŐ:
Kiáltás a teremtőhöz és a Szűz–Anyához *
(Memento, rerum Conditior)
Emlékezz arra, Alkotónk,
Hogy testünket a Szűz–Anya
Áldott ölében fölvevéd
S közénk születtél egy napon.
Kegyelem Anyja, Mária,
Te irgalmatos Szűz–Anya,
Ellenségünktől védve–védj
És végóránkon égbe végy.

*
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CATULLUS
Óh, balga század *
Köszöntelek, nagy–orrú lány,
Nagy–lábú, pislogó szemű,
Kinek se kedves újjad, ajakad,
Se kellemes beszéded, ám
Mamurra méltó társa vagy.
Verona téged ünnepel?
Tehozzád méri Lesbiát?
Oh, balga század! ostoba világ!

*
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CELÁNÓI TAMÁS
Dies irae, dies illa *
Aznap Isten tüzet dob rá
S válik mind e világ porrá:
Szibilla és Dávid mondá.
Oh, mi lesz, mi borzadály, ha
Eljövend a föld Bírája
S ami volt, mind megvizsgálja.
Harsonák a csodát zengik,
Minden sírt a zúgás megnyit
S hajt a Trón elé mindenkit.
Élet és halál elképed,
Mert a teremtés felébred
Felelni a Törvény–Széknek.
Írott könyvet hoznak és e
Könyvbe minden belevésve:
Abból lesz a föld végzése.
S ha a Bíró foglal széket,
Titkos bűnt is elővétet
S bűnhődik mind, aki vétett.
Én, szegény, ott mit is kezdjek,
Pártfogót hogy is keressek,
Ahol még a szent is reszket?
Nagy Király, kit minden retteg,
De a jókat véded, mented,
Válts meg, kútja kegyelemnek!
Jézus, ne feledd irgalmad:
Oka voltam én utadnak,
*
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Veszni végképp ne hagyj aznap.
Mindenütt javam kerested,
Értem vállaltad kereszted;
Ennyi munkád el nem veszhet.
Igaz bosszú bírája vagy,
De még jókor irgalmat adj,
Mielőtt megjő ama nap.
Bűnöm tudva, mint egy vádlott
Úgy pirulok, sírdogálok,
Istenem, hozzád kiáltok.
Ahogy néztél a latorra
És kegyelmet nyert Magdolna,
Várok én is irgalomra.
Nem méltó az, amit kérek,
De te jó vagy, Uram, védj meg,
Örök tüzön el ne égjek.
Bárányaid közé végy be,
Bakok közé ne küldj félre,
De jobbodra hívj az égbe.
Tűzbe vesd a kárhozottat,
Add a kínos vad lángoknak,
S én a jókkal sorakozzak.
Esdekelve hajtok térdet
S porladozó szívvel kérlek:
Add, hogy boldog véget érjek!

GIUSEPPE UNGARETTI:
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Egy forradalmi halott sírkövére *
Szerettem, álmodoztam, hittem
Már nem is vagyok itt lenn.
De kedvesen szorít a drága kéz
Ha lankadoz a léptem, megigazgat
Ha ellebeg a lelkem, megölel
Hazám keze, anyai kéz
Mely ezreket is buzgón betakar.
Szorong a mellemen, szerelme
Szorítja ifjú szívemet
Az öröklétbe boldogan beleölelve.

*
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FRANCOIS DE NEUFCHATEAU
Tudatlan olvasó ...*
Tudatlan olvasó, hagyd abba, hej! elég!
Földúlod rímeink értelmes rendszerét!
Apollót mért öli buzgékony balgaság?
Mért rontja verseink gyönyörű dallamát?

*
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ALOYSIUS BERTRAND
A második ember *
Et nunc, Domine, tolle, quaeso, animam mean a me, quia
melior est mihi mors, quam vita.
JONAS, CAP. IV, V. 3.
J'en jure par la mort dans un monde pareil,
Non, je ne voudrais pas rajeunir d'un soleil.
ALPH. DE LAMARTINE – MÉDITATIONS
Pokol! – Pokol és mennyország! – fogak csikorgatása! – örömnek harsanása! – kárhozottak káromlása! – üdvözültek boldogsága! – holtak lelkei,
akik hevernek, mint démonok föltépte hegyláncok! – holtak lelkei, akik
tündökölnek, mint angyalok gyűjtötte völgyi virágok!
Nap és égboltozat, föld és ember: mindennek kezdete volt és mindennek
vége. – Egy hang kiáltott a semmibe. – ,,Nap! jöjj elő! zendült ama hang a
ragyogó Jeruzsálem küszöbén.” – ,,Nap! visszhangozá a vigasztalan Jozafát.” – És a nap megnyitá arany szempilláját a kavargó világok fölött.
De az égboltozat csüngött, mint egy csüggeteg lobogó. – ,,Égboltozat! jöjj
elő! zendült ama hang a ragyogó Jeruzsálem küszöbén.” – ,,Égboltozat!
visszhangozá a vígasztalan Jozafát. – És az égboltozat kibontá a szelekben bíbor és kék színű lobogóját.
De a föld hányódott vesztében, mint villám–ütött hajó, mely bordái között
csak önnön hamvát viszi a viharzó tengeren. – .Föld! jöjj elő! zendült ama
hang a ragyogó Jeruzsálem küszöbén.” – ,,Föld! visszhangozá a
vígasztalan Jozafát.” – És a föld horgonyt vetett és a természet virággal
koszorúsan leheveredett a száz–oszlopú hegyláncok hosszában.
De az ember hiányzott a mindenségnek és szomorú volt a föld és szomorú
volt a természet: ez, mert nem vala házas–társa, amaz, mert nem vala királya. – ,,Ember! jöjj elő! zendült ama hang a ragyogó Jeruzsálem küszöbén.” – ,,Embert! visszhangozá a vígasztalan Jozafát. – De a kegyelemnek

*
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és szabadságnak zengő dalai nem törték föl a pecsétet az ember ajakán,
aki ott feküdt halálos ágyán ,mindörökre elaludván.
– „Amen! zendült ama hang és két fekete szárny borult a ragyogó Jeruzsálem küszöbére.” – „Amen! visszhangozá zokogva a vígasztalan Jozafát.” – És fölharsant az arkangyal harsonája, szakadékról szakadékra zengett, romba döntve mindent a mérhetetlen robajban: az égboltozatot, földet és napot, kivéve az embert, a teremtés sarok–kövét.
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FRANCIA FÜLÖP, A KANCELLÁR:
A szem :és a szív vetélkedése *
Viszálykodik a szív s a szem.
Aki e pört nem ismeri,
Nem sejti, a bűn hogy terem,
Miféle tűz melengeti,
Mért oly heves, oly éktelen,
Szívet a szem minek veri?
Ez ellen az minek legyen
S viszályukat mi élteti?
A szív a szemhez így beszélt:
A bűnöket te kedveled,
Keresgetel minden veszélyt,
Halál követje a neved,
Méltán okolnak mindezért.
A várat kéne őrzened,
De megszeged szolgálatod,
A bűnt a várba engeded,
A főkapút kitáratod.
Az ablak nem te vagy talán,
Melyen a vég lelkünkbe lép?
Ezernyi balga kép után
A vágóhídra nem te mégy?
És könnyeiddel legalább
Mért nem mosod a vétkeket?
A tiszta észt bemocsko1ád,
Magad ki mért nem tépeted?
A szívnek így felelt a szem:
Ilyen panaszra nincs okod.
Amit te rendelsz, megteszem,
Csak egyszerű szolgád vagyok.
Vagy nem te vagy a mesterem?
Te vagy ki ten–magad csalod
*
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S téged követlek kénytelen.
Ugyan minek ítéled el
A test szükséges ablakát,
Akin keresztül fényre lel
A többi tag, a kéz, a láb?
Amit meglát szemléletem,
A fény, a csillogó világ,
Ha áthatol az üvegen,
Károsnak azt mért mondanád?
Aztán egy porszem meg nem árt
Szennyes még attól nem leszel,
Nem is okozhat semmi kárt,
Hacsak belé nem egyezel.
A szívben támad nagy bajod,
A bűn, a szívnek bensején.
Nem bánt, hacsak nem akarod
S nem veszhet el a szent erény.
Eként vitáznak végtelen,
Folyik a nagy vetélkedés,
De közbelép az Értelem,
A pörnek véget vet az ész.
Bűnösnek mond szívet, szemet
De mind a kettőt más fokon.
A szív a bűnök fő–oka,
De a szemé az alkalom.
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ARNAULT
A levél *
Ágad bogáról így letépve,
Hová suhansz, avar levélke?
– Én nem tudom. A tölgy nevelt,
Akit a villám földre vert
S már nincs aki megtartson engem.
Azóta hord a fuvalom,
Azóta meg nem nyughatom,
Csak bolygok a bitang szelekben.
A völgybe és hegyekre
Föl és le így lebegve
Megyek hová pörget a szél,
De bánat engem már nem érhet:
Megyek, ahova megy az élet,
Hová a rózsák visszatérnek
És a babér is halni tér.

*
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ALOYSIUS BERTRAND
Madame de Montbazon *
Gyönyörűséges teremtmény volt Mme de Montbazon a múlt században.
De La Rüe lovagot szerette reménytelenül. És belehalt, betű szerint értve
ezt a szót, valóban belehalt a szerelembe.

*
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SAINT–SIMON
Emlékiratok *
A szolgáló leány elrendezte az asztalon egy vázában a virágokat és a viasz gyertyákat, melyek vörös és sárga sugarakkal ragyogták be a beteg
hölgy ágya fején a függönyök sötét–kék selymét.
„Gondolod, Mariette, hogy eljön? – Oh, aludjék, kegyelmes Asszonyom,
aludjék! –– Igen, aludni fogok nemsokára, hogy róla álmodjam az örökléten át!”
Hallani lehetett, hogy érkezik valaki a följárón. ,,Ah! ez ő!” suttogá a haldokló mosolyogva, és ajkán már a sír pillangói lebegtek.
Egy apród volt, aki a királynétól édességet, kétszersültet és gyógyító italt
hozott egy ezüst tálcán a kegyelmes hercegnőnek.
„Ah! nem jön, sóhajtá elhalóan, nem jön! Mariette, adj nekem egy szálat e
virágokból, hogy megcsókoljam érte való szerelmemből és magamba
szívjam illatát!”
Ekkor Mme de Montbazon szeme becsukódott. Nem mozdult többet:
meghalt szerelemben, lelkét egy jácint illatában ellehelve.

*
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ROBERT GRAVES
Összetört jelképekért *
Ő mindig készen áll, világos jelképekre gondol.
Én tétovázom, összetört jelképeken tűnődöm.
Ő vakmerően bízik a világos jelképek erejében.
Én óvatos vagyok és nem bízom összetört jelképeimben.
Ő bízik jelképeiben és igen nagyra becsüli őket.
Nem, bízom jelképeimben én, nem is becsülöm sokra őket.
Mivelhogy ő becsüli a jelképeket, elismeri a valóságot is.
Mivelhogy nem becsülöm a jelképeket, kételkedem a valóságban is.
Midőn nem érti meg, mi a valóság, kételkedik ő érzékeiben.
Midőn nem értem meg, mi a valóság, dicsérem én érzékeim.
Ő mindig bátran készen áll, világos jelképeiben lankadatlan.
Én lassú vagyok s óvatos, földúlt jelképeimben hajthatatlan.
Az ő értelméből újdonat–új zavar terem.
És az én zavaromból újdonat–új értelem.

*
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BARTUCZ ANTAL
Versek a fogságból
1945–1956
A vagonban *
Mit sirassak: a jövőt vagy a múltat?
A véget vagy a szörnyű kezdetet?
Az igéket, mik kősziklára hulltak?
Vagy Istent, aki igét hírdetett?
A halálban is életet kerestem.
Most egyikhez sincs többé már jogom.
A harc tüzével elzúgott felettem.
A béke lesz most orvul gyilkosom.
A kelet felé kígyózó szerelvény
Mint vasba öntött hullámsír szalad.
Mit sirassak a feltámadás vesztén
A szögesdrót és vagonrács alatt?
Mit sirassak: az embert vagy a békét?
A milliókat vagy csupán magam?
A két háború kétes nemzedékét?
Vagy azt, ami még jön és hátra van?
A kerék mintha csontokon taposna
És száll a por, a béke csont–pora.
A talpfákat a könnyek árja mossa
És nincsen út, nincs visszaút soha.
A füst*
Cigarettát sodort az ujjam.
Az újságpapír lassan égett
S ahogy a füstöt messze fújtam,
Ott láttalak a füstben téged.
*
*
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Tisztán és mégis elmosódva,
Ahogy egy álmot lát az ember.
Csak néztem hívó mosolyodra
Sóvárgó, örök férfi szemmel.
S emlékeztem az éjszakákra,
Mikor a nyár tüzelt felettünk
S a csillagok kék távlatába
Merült el végtelen szerelmünk.
A füst hozott és vitt egyszerre
Mint forró fény a délibábot,
Közel hozzám s a végtelenbe,
Hol arcod már–már alig látszott.
A jelen szörnyű fegyenc–képét
A füst és emlék fátyla fedte
S te vagy csupán, ki bennem élsz még
És bennem leszel eltemetve.
Jelenés voltál, látomás csak.
Jaj maradj meg, jaj ne tűnj el még!
S az ember szeme könnybe lábad,
Mert mar a füst és fáj az emlék.
Elfelejtve *
Kínnal és forgáccsal tömött szalmazsákon
Lázas látomás lesz minden éji álmom
Fáradt lelkemben a csillag–hozó vágyak
Ezüstös lényében ismerősök járnak.
Ismerősként jönnek, idegenül mennek
Mind–mind, akik egykor annyira szerettek.

*
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Jön az anyám. Rám néz. Néz és nem ismer meg.
Jönnek a barátok, jönnek a szerelmek.
Nem ismer meg senki. Nézésükből látom.
Szemüknek idegen meggyötört vonásom.
Hiába tépem fel testemen a rongyot,
Hiába kiáltok, hiába sikoltok.
Hiába szólítom, hívom őket néven,
Idegen az arcom mindenki szemében.
Mennek és mögöttük a felejtés fátyla
Dús redőkben ráhull egy hideg vaságyra.
Fogoly–karácsony *
Megint itt van egy szomorú Karácsony.
A világ megint csendes és fehér.
Ismét megejt a legszebb téli álom
S a fogoly lélek újra haza tér.
Minden embernek van egy Máriája
S kis bárány–testű gyermek az ölén:
A Szent Család, mely egyre haza várja
A szeretet nagy világünnepén.
A múlt, az emlék, mintha csil1ag lenne,
Vezet a sötét orosz földön át.
Otthon is csendes, fehér most az este
S fenyő–szagúak a kicsiny szobák.
Otthon ma értünk ég a gyertyák fénye.
Ma rólunk szól az angyalok szava.
A szenvedők és szegények reménye
Ez a mélységes, tiszta éjszaka.

*
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A szeretet, amelynek örök lángja
Egy szalmajászol mélyén született
S megváltó lényt szór az egész világra,
Itt is ragyog, az orosz föld felett.
Szétszakít egyszer minden szögesdrótot.
Minden életet megkötő erőt
S magához ölel rabszolgát és foglyot,
Úgy, mint kétezer esztendő előtt.
Dél felé *
Menni örökké délre, délre,
Vágyakozva és tüzet kérve!
Engedni, hogy a Nap vezessen;
Menni fehéren, hófedetten,
A látóhatárt vágyva nézni,
Ott. hol a föld az eget éri,
Nézni előre, nézni messze
Sóvárogva és térdre esve,
Nem hagyni, hogy a szél ledöntsön,
Csúszni, ha kell, a havas földön,
Vonszolni elcsigázott lábam
Járatlan utak mély havában,
Eszelősen és irányt vesztve,
De menni, menni, menni egyre!
S egyszer csak kábán, elvakulva
Kiérni a nagy arany útra.
Cserepes, égő, szomjas szájjal
Találkozni a napsugárral.
Fogvacogva és lázban égve
Beleveszni a verőfénybe.
Érezni, hogy a jég leolvad
Erejétől az élet–csóknak.
Érezni és emberré válni,
Erőssé, mint egy nap–királyfi,
Ki téli rongyait letépte
S káprázva néz a déli fénybe.
*
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A mai dolgokról *
Megváltozott a dolgok rendje.
Ki volt a tettes? Nem én, nem te.
Talán mindenki, talán senki.
De volt és tönkre kellett menni.
Talán azok, kik tegnap éltek,
Eladták titkukat a szélnek.
Majd azok, akik holnap jönnek,
Megadják, ami jár ,a földnek.
A múlt a jövőt elvetélte.
Rábízta tetteit a szélre.
A jó nem jó, a rossz nem rossz már.
Csillagos bálványt hord az oltár.
Épül a gépesített eszme
Erőszakra és fegyverekre.
S az ember, ki egy istent ölt meg,
Csúszómászója lett a földnek.

*
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HATÁR GYŐZŐ
Panasz *
1
életajzó dzsungelemből kirekesztve
úgy alázom tigris–voltomat
s addig–addig szelídültem: szégyenszemre
macska lettem, faluszéli vad
szelídséggel elgázolt az emberhorda
mégis – szökni, szökni veszni meg!
milljárd tüskéjével szívem úgy markolja
életajzó bújdok rengeteg
2
jaj nincs bennem otthon senki semmi
otthonra én sehol már nem lelek
s tűzrevetni élőt, elvermelni
gyakorlatunk szerint még nem lehet
otthonra bennem már csak a mohóság
az éhek görcse – vízé ételé:
gaz robot, hogy táplálhassa húsát
és kormányozza más hüllők felé
A krátersivatagban *
a krátersivatagban ahol élek
minden hiéna jó
körmét pucolja párduc nénijének
a méla skorpió
körmét pucolja párduc nénijének
a méla skorpió
a kobrák antiloppal puszilkóznak
– mókussal a pumák
s egy szent nyúlról példálóz a hiúznak
galambősz leopárd
– egy szent nyúlról példálóz a hiúznak
galambősz leopárd
*
*
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ha látnak – lelkiatyám: hiénám
vagy tigris bácsikám
nagyító–orral botránkoznak némán
az Embernek Fián
nagyító–orral botránkoznak némán
az Embernek Fián
A TŰZBEN
elmondható, hogy nagyokra törtem
elmondható, hogy mindez tűzre volt:
írásainkkal én is, sorsbetölten
megemelkedünk az alvilági körben
mely tápjainkkal újult fellobolt
bár lettem volna hóhér s a zsarnok
ellen sem kelek! fűszál–küzdelem:
szánattam–szenvedtem, hiába szavalnak
verseimből – a szaturnuszi szarvak
kibújnak: a tűz van minden művemen
Derű–ború *
lábbal jöttem a világra
szilánk ment a lábikrámba
aj haj – hajahaj
dajkám híttam Katicának
ő meg pendelykatonának
éjj! huj! hajahaj!
Kun Kovácsnál mutatóba
befúttak ,a fújtatóba
aj haj – hajahaj
kerék füstölt vas csattogott
szim–szám–szemem szikrát fogott
éjj! huj! hajahaj!
árva két lány lakott szembe
gyalog estem szerelembe
*
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aj haj – hajahaj
huncut aki – ha vigyorog
úgy csúfoltak zabigyerek
éjj! huj! hajahaj!
Gyuri lovunk meg ,a hóka
fiskálisnak ebadóba
aj haj – hajahaj
péntek tizenharmadikán
ilyen bajnak szült az anyám
éjj! huj!
hajahaj
Munkák és napok *
így pusztultam ki az emberekből
és belőlem így az emberek:
elkenődve kábítószerektől
mint a nyomtalan mag elpereg
így a munkámból a napjaimból
és belőlem munkák és napok
vert ügyek szentelt oltári szimbólumának
immár felcsaphatok
érvénytelenítve – eltörölve
a név a test: úgy lézengek itt
ahogy marslakó bámít a földre
s földlakó bámulhat marsbelít
Kontárélet *
mennyit nyargaltam kontár életemben
egy hol–volt–hol–nem–volt lakás után!
gyomromban estharangszó, két zsebemben
verseim s legközbül
HEJ HAJA HUJ! HAJA közbül virgulám
*
*
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Patakon háltam a tisztes park tövén
kerítés mohos csatornaárkán
a gyógyszertárból baglyazott a fény
a receptúrán: Henna
HEJ HAJA HUJ! HAJA Herba Sáfrány
lányban a csavargó volt a gusztusom
nászágy az árok – tányér a késem
hány lázon estem át Jézuskrisztusom
hány háborgáson
HEJ HAJA HUJ! HAJA eszmélkedésen
mondjátok nékem nénik bácsikák
házasulandók s szüzek itt, ha vannak
mért is születnek a házatlan csigák
s a költők íly haja
HEJ HAJA HUJ! HAJA hajléktalannak?
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LESZNAI ANNA
Lelkem ne vesztegelj *
Testem idegen, fáradt, tompa rög,
durva muszájok lejtőjén görög.
Lelkem hová lett? Kisded volt s kevés,
kerített csendben csengő nevetés.
De lélek volt, eleven és enyém,
együtt serkentünk az Úr tenyerén.
Hol maradt el? Tán nem hallotta meg
sírok sírását s a lég mérgezett
szele nem gyújtja gyapját félelemmel.
Bízón játszódik még négy biztos elemmel:
földet tapos, hűs vízzel kergetőzik,
nap tüze melengeti szerelemmel,
kék levegőt lehel ki–be,
s a múltnak hímes szőnyegén pihen.
Lelkem! az emlék foszló fonadék,
ne vesztegelj hol elhúnyt gyertya ég
s néma óra ketyeg a holt falon;
az ablak rácsa rajzos és fehér,
de nincs élő kenyér az asztalon,
korsónk üres, az ágy ködből rakott
s nincs otthon már az ki otthon lakott.
Az otthonunk a holdba költözött,
minden távol van mert a tér törött,
minden határ lett mert már nincs határ,
idejét múlta mind, mert nincs idő.
Én bárányom, kísérő, térítő,
terelő lelkem, jajgatok utánad,
szomjúság perzseli cserepes számat
a patakra, mely való vízzel habzik,
a rétre, ahol életfű fogamzik,
az örök honba, mely reményen épül . ..
Nincsen elérkezésünk egymás nélkül.
Mért nem szánod meg a kiürült aklod,
rendeltetésed, hogy bennem kell laknod.
*
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Puszta testemben magam nem lelem,
kit ápolgassak ha nem vagy velem,
kire lássak ha a szemem bezárul,
kitől búcsúzzam ha nem vállalsz párul,
hogy szakadjak el mikor nincs mitől,
nincsen szabadulás a semmiből ...
Száműzött sírhant rideg hideg sorban,
maréknyi porszem vadidegen porban,
hamú amelyben szikra sose sercen –
így pusztuljak el én? A végső percben
hadd találkozzunk a lét peremén.
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CS. SZABÓ LASZLÓ
Velence *
Féltudományos vezetés amerikai turistáknak
A bazilika kívülről
Széttárt karokkal áldozik
és gyűrűs minden ujja
de Jézusé a nő.
Az űrbe tart madárkocsin
Nagy Sándor csillagútja
s beáll naplángnak ő.
Elefáncsontszéken hódol négy evangelista
halászok s kis fü1áncok voltak Judeában
ám bizánci márványképükön ravasz nagy rétorok
tógás udvarnagyok s kegyes hoppmesterek
a bíbor gyermekágy körül
P1átont s Homérost görögül
betéve tudják s úgy örül
Lukács a szent doktor ha görgő stílusán
fölismerjük a hellén érdemet.
Jézussal porban jártak mezteláb
de most a porfir Udvar tagjai
asszonyurad elé jutsz. Szent János révén
Mátétól függ a kegyelmi kérvény
s Márktól is valami.
Ezek az északi fal márványlapjai
díszbetétek bizánci faragások mondom
csupa nemes zsákmány nagyon áhítatos préda
népnevelő hazafias istenfélő célra
rabolta s rablányokkal rejtett ereklyékkel hozta
(a szent tagokat az. arab vámőrök elől bedugta disznóhúshalomba)
Dandolo Zen Dolfin Morosini
dalmát görög latin nevek
jó lesz felírni!
*
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A déli szögleten két pár sötét legény ölelkezik.
Betörések ellen kalóz négereknek hirdette őket a néplegenda
rabolni akart a két rosszcsont de kővémerevedett a
kincses kamarában! Csudatettek voltak
a díjtalan biztosítási kötvényeik.
Későrómai császárszobrok ki tudja már kicsodák
két pár félvad titán karolja egymás porfir derekát
s a Pikt falaktól Kétvízközig övék a kelet–nyugati világ.
Nem mindig állnak így a jámbor kezeik
ott csattog a derekán a négy cézárnak a kardja
s kebelbarátját levágja az ölelő barát
ha az Úr Krisztus s kegyelemmel a hitelvi zsinat is úgy akarja.
A főkapu s a mozaikok
Január Február Március ... Decemberig
az esztendőből tiz hónap serénykedik
a dómkapun faragta – modják – Antelami
csak két hónap haszontalan
Május virágot szüretel
s Oroszlán hó lefeküdt szundikálni.
Görög szigeten született kevélyen
kapu fölé ércből a négyes
római diadalív tetejében laktak
a tartás attól oly kényes.
Többször lépdelt a két pár a tengeren át
Traján és Hadrián óta:
Róma az ógörögöktől rabolta
Kelet aztán visszapakolta
Bizáncból megszöktette Velence
s onnan a felszabadító francia
diadalíven kellett Párisban is állnia
szóval forgott sok fényes istállóban.
Kétszer óvóhelyen is állt
mert századunk roppantul civilizált.
A pitvarban és kupolákon
bibliai aranymese mozaikból négyezer kvadrát
Ábrahám angyalokkal ebédel
József a tevékkel
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s Noé húzza az oroszlán farkát.
Rendet s rangot kellett tartani azonban
így hát a pitvarboltozaton van
mannaszedő sivatagi aprótőkés kisrészvényes zord próféta
s mind akit a Vállalat
a régi cégből ószövetség véneiből átragadt:
Ádám Mózes Habakuk és Jónás
s családostól odabent a páncélteremben
bocsánat! – a főkupolákon
a tizenkéttagú elnökigazgatóság.
A dogepalota és környéke
A dogepalota száz oszloplábán
örök tótágast áll
felül a tömör test alul a levegős árkád
Kristóf a kis Jézus vállán
így akarta egy építőmester
vagy a sátán.
Benn az, urak aggok és nagyaggok
adogatták egymásnak a rangot
kémeket küldtek követeket fogadtak
hízelegtek a török perzsa s olykor francia uraknak
szundikálást színlelt a Herceg a trónon
s kitakaródzott egy dáma a plafónon
– festette Veronese –
s mialatt a doge a pápaszemét kutatta
hogy a napkeleti akta sújtásait nézze
(s ha műkedvelő orientalista el is olvassa)
az urak és vendégek aggrésze
a plafónon legelészve nézte
Velence félmeztelen megistenülését
fel–felsandítva de csak olykor
mint aki mértékkel óvatosan kortyol
mert tudja mi a határ
ha már az ember elmúlt hetvenéves
s az, ágyban csak. a szeme vérmes.
Cserkesz lány volt a délceg szeretőjük
deli termetünket kérem tőlük örököltük.
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A Könyvtár Sansovino remeke
– (Toszkánában tanult a fiú) –hóarcán
habzik a bálnyitó mámor
asszonybáj lett Firenze szigorából.
Magja a félezer esztendős emigráns hagyaték
Bessarion bíborosé a görögé elég
hamuvá ha Bizancban marad s itt van Grimani
flamand imakönyve is micsoda képecskék! friss a tojásfesték
ma is még nagyítólencsével ecsetelték
s azzal nézegették mecénások. s a művelt menyecskék
solymásznak az urak ásnak a parasztok
várkertekben boglya tövén csókkalandok
– csók között is tartsunk rangot –
miniatürben mesterek a flamandok!
Gondolák
A gondola a tenger telivére
félisten adta mint a kereket
nem emlékszel e Jótevők nevére
Prometheuszban őket szereted.
A gondolás a két térdén ebédel
a vízzel habbal szaggal és a széllel
kis levesére ráfutott a bőre
kendőben hozta hazulról az asszony
mint másutt a mezőre.
Carpaccio mesevilága
Csíkos nadrágban csokrosan
ondolált úrfiak
a „Nadrág Klub” túlöltözött
gavallér tagjai
feszes combokkal rangosan
most ülnek lakzinak
holdfényes Orsolya
s többezer szűz között.
Fölkent idegennel
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mulatni nekik kell
s Harmadik Henrikkel
mikor itt járt
gyakran időztek egy idegenforgalmi
verselő kokottnál
noha a felség – mondja a fáma –
bariton hangú borostás szüzeket
hívott inkább verselni az. ágyba.
Rotyog kaftánban kucsmában a banda
török indulótól izzik a rézkürt
ámulni a nép a piacra felgyűlt
Kairo vagy Szmirna apraja nagyja
van itt süveg sisak és turbán
tevepúp orrmány szép és rút lány
orrkarikán kullog a sárkány.
Szent György mondják no sohasem élt
de élt de élt de élt Carpaccio
s neki szentül hiszem a mesét.
Jézus és Adonisz
(A velencei festészet)
Árkádia völgyén magas Kálvária
tagosító fényben osztatlan telek
gyászkendő a szűzön fátyol a. hetérán
szemérmes ecsettel testvér elemek.
Tüzes rostélyrácsról sípolnak a faunok
erdőkön is dúlt a vértanú halál
látták cafatokban Marsyas holttestét
Szent Lőrinc gyötrelme szívükbe talál.
Barkát a nimfák is szednek húsvét napra
Adonisz, kinyújtva szögekkel telik
s feltámasztására palántát ültetni
szenteltvízbe mártják bimbós kezeik.
Könnypohár és serleg forog váltogatva –
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hol is láttuk ezt a fiatal urat?
oszlophoz feszítve nyílak borították
ma meg a pagonyban párduccal mulat!
Remeteajakon zsenge pásztorének
buzdítja a forrást buzduljon megint
s akit hercegágyba csalogatott Ámor
hitvalló holnapnak hordja jegyeit.
Pogány nagy tanítvány kegyes mesterétől
istenlakomáról képet örökölt
s emberöltők múlva haldokló ecsettel
festi hogy a Bűntől meghasadt a föld ....
Firenze contra Velence
Nem így festett az ős firenzei
előbb a rajz aztán a színei
a vonal csak a valódi öröm!
szög ide szög oda szög a köbön
kocka hasáb gömb henger gula kúp
a szentkép körzővel kialakul
sík vetület az Éden
s Éva a távlat ördögével
dévajkodik mértani elemében.
De hova tűnt ez a festés a dúlt
testvérgyűlölő városból mialatt a velencei
fodor felhők herverőjén
s a korahalál csókjától Giorgione művészete
gyöngéd remekművekre kivirult?
A dölyfös értelem toszkán irónia
öröklött nagyzolás jármán a római
pápák zsoldjában élt
titáni becsvágyat kellett szolgálnia
a végső elbukásig!
mig a másik
szabadabb szerencsés – a vetélytárs – város
nagyzásnak nem esett áldozatul
se római romokon táncoló átkos
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délibábnak s a testvérviszálynak.
Zabráló idegen bandák
hullámzó keblét nem fosztogatták
s utcahosszat
nem is gyújtogattak.
Megárt ha megalománok igazgatják
vagy őserejű hódítók tisztogatják
ha még oly Michelangelo is!
a lángész akaratját.
Tintoretto
Röntgenképek holdontúli tájban
tótágast egy csillagködre szállnak
villámlik az angyal füstön fátylakon át
zuhanó szárnyas állatseregek terelik az Úr
atomrobbantó világciklonát!
Római szűzben győz a keresztény
hóhéra ropog a kerekek közt
küllőzi a lánykát a pálmaadó fény
mécsesbe a mécs lángokba a láng belekap
Pilátus elé lép Jézus az éjjeli nap
aztán egy szörnyű sikoly
a Golgota fekete kútjából
minden csepp fényt kiolt.
Szerzetes templomok
Domonkosok ferencesek komondor szerzetek
a rőzseágyra föltereltek sok eretneket
köznépnek szólt a szentbeszéd s falon a szent ikon
népcsarnok volt a templomuk mint ma egy stadion.
Ez a Frari a ferences templom
s Bellini Zenélő Angyala ott
Mozart misében se tudnak
szebben a hegedűk szólni
suhognak Tizian selyemlobogói.
San Zanípolo meg a domonkos rendé
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a dogesírokkal.
Aki törökverő titán
vala az Adrián
kicsi kőtokban fekszik
s diadalkapu alatt aki elveszté.
A templomtéren Colleoni
rímben és nyeregében
hibátlanul tud lovagolni.
Aranyház
Ca d'Oro – Aranyház
szőnyegbeszőtt elvont cserépvirág
áttört mintájú textílstílusát
a házakra Bagdad és Szmirna közt
Velence a móroktól vette át
Mikor a szőnyegülte olasz–arab cserén
csengett Szindbád kezében sok dukát.
Szeretem ezt a szép fölösleget
a habból fújt és bóbitás követ
egy vértanú delfinen integet
a másik egy madárra felkapott
s tevéket nyergelnek az angyalok.
Szakállas téglán márvány a tajték
fodroz és pezseg a kő
nincs itt mérték
ne is legyen
így szép és szemtelen
habjába hal esténként ez a nő
s amint régtől a regékben szokás
kikölti másnap a hajnaltojás.
Rokokó
(fájdalom csak naftalinban)
Ca Rezzónico …
(ravasz ám az olaszban a hangsúly
megugrik csusszan guru1 és .lassul)
Ca Rezzónico mondom
tegyünk most túl az atomkori gondon
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s szökjünk be máris a Rokokó korba
noha csak muzeá1is:
körgallér tapasz és maskara csorba
álarc és vendéghaj persze kártya (cinkezve)
csodadoktor és rizspor
frissen Párisból
bohócsüvegek beszélő kutya kínai maszk
Paprika Jancsi rózsát szakaszt
s Pantalone megint náspángol.
A zárdákban úgy tudtak énekelni!
árva.lányok hárfáztak hegedültek
írja De Brosses és Goethe
és szimatolva összeesküvöre
a szabadalmazott kém is jelenti.
Műpártoló lordok a dominóból
nem pártfogdosták ami jó volt
szemnek szájnak s pardon! az ingereknek
buzgón csak metszeteket gyűjtögettek
nagyon bajos a halvért orvosolni.
Székeken hűsölt a szegénység
este a ház előtt
s vadászlesben a piacközi perre
sétált köztük egy figyelő emberke
Goldoni
tubákfoltokkal s aranygombbal a botján
s a nép nagyon kedvelte őt.
Casanova potyázott panamázott pumpolt
s buja szőrbokrok bújtak ki az orrán
Torcello
A holt sziget
Folyik a dóm falán a Végítélet
nyugosznak már Velence ősei
de víz és rom és gaz között megérted
hogyan kell bújdosókat menteni.
Földönfutókkal virrasztott a zátony
mikor Attila apró pejlova
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tűzvészt rúgott a felkoncolt határon
s cölöptanya lett ezrek otthona.
Futott a táj az égő jegenyékkel.
Halom torony dűlő s a vad rege
nevével él a népemlékben fészkel
mint sebhelyünk fehérült bélyege.
Új város volt kezdetben jónehány
s a földi öröklétért vetekedtek
– földönfutók! – a mentő Adrián
amig a sors a legkegyetlebbnek
juttatta a múlandó koronát.
Pusztult a többi halkult holt szigetté
a hulló címert gyökér fonta át
mint hogyha emlékét is rejtegetné
de szél és szél között kísérteteknek
tovább szolgál egy óriási dóm
falán kihalt lakosok tűzre vesznek
körötte nő a vadparadicsom
s a kúszó indák más alattvalója ...
belép a húnok megbékélt fia
s a boltozatról tógájába fogja
a legfelségesebb fekete Mária.
Fáradtan
Kotyog a rest víz csevetel alant
szól a lagunán egy árva harang
folytassuk ...
vagy ne is?
elég a fele is
megszolgáltam a bért
és kopik az iron ...
itt lakott Browning s böjtölt Byron
a szép vonalakért.
476

La colomba
(avagy ideje hogy együnk)
Velencében ne egyék idei csibét
se sütve se paprikás lében
a karajt se ajánlom
se télen se nyáron
lakáshoz Párma s a bolognai ért
és Nápoly a csőtésztákhoz
s félnyers marhaborda buzdítja a firenzei vért.
Az itteni konyha támasza talpa
– síkos alapzat – a hal!
kezdje hát rizsbe főtt pici rákokkal
olaszul scampival
vagy akarja roston? csak szóljon
s milyen remek a halkeverék
a „frutta di mare” gyöngéd becenév
ikrás szálkás uszonyos vízi gyümölcs
lámpavilágnál a tengerből szüretelték
vagy pókot és polipot egyék
a polip citrommal olajban nagy fölfedezés.
Szeresse amit úsztat az Adria kertje
az Árpád–ház számos fejedelme .
s ez. nem kevés!
ellenünkre is nagyon kedvelte.
A második fogás Marsala borban
rostonsült borjúérmék
vagy nem ... nem is
a rendelés nem ér még
egyék májat „alla Veneziana”
az ételek és illatok világcsodája
tenger hagymába sült!
Végezetül a zabaione krém
következik Stendhal kedvence tudja
ha emlékszik a köpcös konzul úrra
vagy égő rumba aprított banán
s ötféle sajt lehet az. asztalán
mindegy melyik
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Itália a sajtfajok terén
már végképp egyesült.
A bor legyen vörös veronai
szomjat és hagymapárlatot eloltani
itt nero: fekete
a vörösbor neve·
s eképp hangzik az ősi hírverése:
pane padovano
vino veronese
trippa trevisana
putana veneziana ...
Pu ... pu ... putana
kissé sokat ittam
hogy mit jelent a szó?
no nem ... nem ... én nem mondhatom ...
nézzen utána.
Vége a mutogatásnak
arrivederci tutti.
A borravaló nem kötelező ...
milyen jó a szeme hallatlan!
eltalálta ez ő igen ő
Ingrid Bergman
a Lidón nemzetközi mozihét van.
Arrivederci tutti tehát
a jók találkozni fognak a jövő évben
itten vagy a csillagos égben
a protestánsok is kéremszépen.
ó az égben az égben is csudajó
de fájdalom ottan nincs borravaló.
Grazie
grazie mille
grazie infinite
grazie ...
(smucig disznó)
... grazie la stello.
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GIOVANNI PAPINI
Egy falevél emlékei *
Egy gyönyörű mezőnek közepén születtem, mint egy fának
a levele. Első szerelmem a nap volt és első játékom, hogy lebegtem
a szélben. De aztán láttam közelemben, fámnak az
ágain, kinyílni a virágokat és megirigyeltem e virágokat, mert
szebbek voltak, mint én. A könnyű fehér szirmok nemsokára
lehullottak és irgalom fogott el irántuk. De a virágok helyén
ragyogó színekben láttam földuzzadni a gyümölcsöket és megirígyeltem
a gyümölcsöket. De hetek múltán sokat leszüreteltek
e gyümölcsök közül, beléjük haraptak és megették az
emberek; mások a földre hullottak, ott venyhedtek, romladoztak,
és ekkor irgalom fogott el a gyümölcsök iránt is, miközben
én üde és zöld maradtam, magasan a langyos levegőben.
De megjött november, megsárgított és összezsugorított
engem, aztán letépett ágamról egy heves szaggatás, amely a
szélnél is dühösebb volt, és én is lehullottam a föld szennyébe.
Ekkor irgalom fogott el magam iránt és megirígyeltem a
méltóságos törzset, amely töretlen és egyenes maradt a tél
közeledtén. De mielőtt egészen elporladtam volna baltás favágókat
láttam, akik a fához, az én atyámhoz jöttek és vadul
vágni kezdték a tövében, hogy ledöntsék. És megtudtam
beszédjükből, hogy a család tűzhelyére szánták. És ekkor,
már majdnem egészen megsemmisülve, volt még időm, hogy
véghetetlen irgalmat érezzek a fa iránt, amelyen megszülettem.

*

Megjelent a Látóhatár 1958. évfolyam 2. számában.
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BLAISE CENDRARS
Transz–Szibériai próza *
Első rész (1912)
Akkortájt serdülő suhanc valék
Alig tizenhat éves, ám gyerek–korom már elfeledtem
Szülő honomtól tizenhatezer mérföldre vetemedtem
Moszkvában voltam én, ezer meg három harangnak és hét indóháznak
városában
De mégsem volt elég nekem a hét indóház és ezerhárom torony
Mert akkor lázadott fel őrjöngő ifjú–korom
És szívem égett, mint az efézusi templom vagy a moszkvai Vörös–tér
Midőn a nap leáldozik.
A hajdan utakat szemem végig ragyogta
S már akkor is igen rossz költő voltam
Mivel a mélybe sohase. hatoltam.
A Kreml miként egy mérhetetlen tatár sütemény
Aranyló mázban tündökölt,
A székesegyházak villogtak mint a mandulától is fehér a máz
És megcsillantak a harangok mint a sárga méz . ..
Egy aggastyán szerzetes felolvasá. nekem a novgorodi legendát
S szomjúhozám
És megfejtettem én az ékiratos szöveget
És egyszeribe felröppent a téren a Szent–Lélek tüzes galambja
És felröppent két kezem is, mint két sirály suhogva
S a végső napnak ez vala végső emlékezése
A végső utazásnak
És a tengereknek.
Mégis igen rossz költő voltam.
Mivel a mélybe sohase hatoltam.
Éhes valék
S valahány nap valahány nő valahány kocsma valahány palack volt
Mind ki akartam inni aztán összetörni
És összezúzni minden ablakot és minden utcát
És minden házat és minden utat
*

Megjelent a Látóhatár 1958. évfolyam 2. számában.
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S a rosszul kövezett utcákon nyöszörgő bérkocsik kerekét
Tüzes kohóba szórtam volna egytől–egyig
És megdaráltam volna minden csontot
S kitéptem volna minden nyelvet
S megolvasztottam volna mindahány testet mely engem fölhevített …
És egy gonosz seb volt a nap
Mely ég mint a parázs.
Akkortájt serdülő suhanc valék
Alig tizenhat éves, ám gyerek–korom már elfeledtem
Moszkvában voltam én ahol magamat lángokkal etettem
És nem volt indóház elég s torony nem volt elég
Dörgött az ágyú Szibériában, háború volt
És éhhalál és fagy és pestis és a kolera
A milliónyi csőcseléket elsodorta ott a Szeretet fényes vízesése
És minden pályaudvaron láttam az utolsó vonatot kirobogni
De senkisem kelt útra mert a jegyek kiadása szünetelt
S a katonák kik útra keltek szívesen itt maradtak volna ...
Egy aggastyán barát a novgorodi legendát dalolta.
De én, a rossz költő, aki nem vágytam menni sehová, mehettem bárhová
És akkor még a kalmároknak is volt
Szerencsét próbálni elég aranyuk.
Vonatjuk minden péntek reggel indult.
úgy hírlett hogy sok a halott.
És volt aki száz láda vekkert és svarcvaldi kakukk–órát szállított
És volt aki kalapdobozt és nagy választékban sheffieldi dugóhuzót
És volt aki Malmőből szállított koporsót színültig rakva konzerv–hússal
és szardiniával
Aztán :volt asszony is tömérdek
Akik ölüket .bérbe adták s koporsónak
Az is megfelelt
Mindegyiknek volt szabadalma
úgy hírlett hogy sok a halott amarra
Vonatjegyük mérsékelt díjszabású volt
És mindegyiknek betétje volt a bankban.
Tehát egy péntek reggel jött az én sorom
December idején
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És útra keltem én is, társa voltam egy ékszerész ügynöknek aki
Kharbinba iparkodott
Két szakaszunk volt az expressz vonaton és harmincnégy koffer
pforzheimi ékszer
Valódi német bóvli „Made in Germany”
Vásárolt nékem új ruhát s midőn vonatra szálltam egy gombom lepattant
– Emlékszem én, emlékszem én, azóta mindig gondolok rá –
A kofferek tetején háltam és boldog valék mivelhogy megtanultam játszani
a nikkel pisztollyal is amit ugyancsak tőle kaptam.
Boldog valék ott öntudatlan
Mintha csak rabló–pandúrt játszanék
Mi raboltuk el Golkond minden ékkövét és aranyát
És a transz–szibériai vonal velünk most a világ végére rohan át
Nekem kell védenem a kincset az urali utonálló zsiványok ellen kik
megtámadták Verne Gyula hőseit ·
És szembe kell szállanom a kunguzokkal és a kínai boxerekkel
És a Nagy Láma vicsorgó kis mongolaival
Ali Babával és o negyven rabló nyilaival
De főként küzdenem kell
A szállodába surranó tolvaj–sereggel
S a nemzetközi vonatokon kiképzett zsebesekkel.
És mégis meg1s szomorú
Szomorú voltam mint egy kisfiú
A vonat üteme
A ringató vonat melyről beszélnek az amerikai lélekelemzők
Az ajtócsapkodás csikorgó kerekek a megfagyott síneken
Jövendőm arany fátyola
A pisztolyom a zongora és a kártyázók zsivaja a szomszéd szakaszban
A döbbenet hogy Jeanne is jelen van
A pápaszemes úr aki a folyosón idegesen járkált fel és alá miközben
egyre vizsgált engem
Az asszonyok sürgése
És a süvöltő gőzduda
És a megőrült kerekek örökös kattogása az égi síneken
És az ablakok
Melyeken nem e világi fagy ragyog!
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S mögöttem a szibériai síkság és a mélyre szállt egek és az árnyak
melyek imbolyogva ide–oda járnak
Egy takaró a nyakamba kerítve
Amelynek annyi színe volt
Mint életemnek
És életemnek sem lehetett több melege mint e
Skóciai takarónak
S egész Európa megjelent a vágtató express vonatnak viharában
És nem volt gazdagabb
Mint élelem
E hitvány takaró mely odavetve
Az arannyal megrakolt kofferekre
Melyekkel együtt gurulok
És együtt álmodom
É, füstölődöm
S csupán egy árva elme lángja
Világít most a végtelen világba . ..
Szívemnek mélyiből bugyognak könnyeim, oh Szeretet,
Ha kedvesemre gondolok;
Egy kis leányka csak, kit úgy találtam
Halványan és szeplőtelen egy örömtanya odván.
Egy kis leányka, szőke és virgonc és szomorú,
Sohasem mosolyog és sohasem sír;
De két szemében ring a költő
Virága, ezüst liliom.
És édes ő és csöndes ő és engedelmes,
Megborzong hosszan, ha feléje közelítesz;
De hogyha innen vagy amonnan én közelgek hozzá,
Lép egyet és szemét behúnyja – s lép egyet megint.
Mivelhogy ő az én szerelmem és a többi asszonyok csak
Arany ruhák, akik a nagy és lángoló testeken tündökölnek és ragyognak,
Az én szegény barátnőm vézna és törékeny
Ruhája nincsen, teste sincs – nagyon szegény.
Csak egy kicsiny fehér virág ő, a költő
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Virága, egy szegény ezüst lilomszál,
Oly elhagyott és oly hideg és hervad is már,
Hogy könnyem kibuggyan, midőn szívére gondolok.
S ez éjszaka hasonló százezer más éjszakára, melyben a vonat vágtat
– Az üstökösök hullanak –
S az ember és a némber még ha ifjú is, örvend a szerelemnek.
Az ég oly rongyos, mint a vándor cirkuszok ponyvája Flandriában
Egy halász–falu piacán
A füstös lámpa itt a nap
S az ugródeszkán fönn a nagy magosban holdat játszik egy erőművésznő.
A cintányér, a trombita, a nagydob és a dohogó duda
S ím itt a bölcsőm
A bölcsőm
Mindig a zongora mellett állott, midőn anyám mint
Bovaryné Beethoven szonátáit zongorázta
Babilon függőkertjeiben telt az én gyerekkorom
Iskolát kerülve ott tolongtam én a pályaudvaron az induló vonatok
között,
De mostan minden vonatot magam mögött hagyok
Bázel – Timbuktu
Játszottam a longchampi és auteuili lóversenyen
Páris – New York
De, mostan minden vonatot életem hosszában elhagyok
Madrid – Stockholm
És elvesztettem minden létemet
Csak Patagónia van hátra még, csak Patagónia, amely kiváló az én
bánatomnak, Patagónia, és egy déltengeri út.
Uton vagyok
Uton vagyok én szakadatlan
Uton vagyok a kisded francia Jehannal
Felszökken a vonat veszélyesen, de aztán minden kerekére visszarogy
Mivelhogy minden kerekükre mindig visszahullanak a vonatok.
,,Oh, mondd Balázs, a Montmartre messze innen?”
Messze van Jeanne, hét napja utazol
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Te messze vagy a Montmartretól, a kis halomtól, mely növelt, a Sacré–
Coeurtöl, melynek tövében kuporogtál
Páris eltűnt a semmibe, a nagy sugár kihamvadott
És most csak hamú van, a szállongó hamú
A lassú eső
A forgatag Szibéria
A vastag hólepel, mely egyre vastagabb
S az őrületnek csengettyűje, mely vacog, mint utolsó kívánság a kékített
levegőben
A vonat verdes az ólomszínű látóhatár szívében
S vicsordul a te kínod ...
„Oh, mondd Balázs, a Montmartre messze innen?”
S az aggodalmak!
Az aggodalmakról nem is beszéltem
A pályaudvarok röpülnek a kanyargó útakon
Fenn csüngenek és szállanak a távíró–oszlopokon
A huzalok búgnak és nyöszörögnek
A világ kitágul, egyre terjed s szűkül megint, mint egy harmonika,
melyet vad kéz gyötör
A megtépett egekben, a gőzmozdonyok őrülten
Menekülnek
Benn a gödörben,
A szédülő kerekek, a torkok és a hangok
S a balsors kutyái, akik ugatnak minket
A fékevesztett
Vasas démonok
A kerekek kattogása
A zökkenők, csikorgó forduló
Vihar vagyunk egy süketnek az agya–velejében.
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JAN LEHON
A csensztohóvai szűz *
Aranyos ruhában, gyöngyökkel kirakva,
Könyörög érettünk Isten kedves Anyja.
Nehéz koronáját emelik angyalok
S drága köntösét, mely csillagokkal ragyog.
Varsó felé fordul arca, melyen sebhely:
Nekünk ama város a legkedvesebb hely.
Vályog–kalibában képed mása olt van,
Templomok falán és fényes csarnokokban.
Bölcsejében látia képedet a kisded
s hisznek benned akik semmiben sem hisznek.
Olthatatlan mécsed soha ki nem lobban
S bátor királyoktól gyöngyöd, aranyod van.
Gyönyörű szemeddel aki látsz mindünket,
lsten kedves Anyja, rajtunk könyörülj meg.
Szegény katonáknak, akik menetelnek,
Tüzet adj a fagyban, sivatagban enyhet.
Védelmezzed őket a levegő–égben
S aki tengeren jár, kikötőbe térjen.
Minden sebesültnek sebe legyen könnyebb
S annak, aki eltűnt, levele jöjjön meg.
Aki hozzád sóhajt, aki sírva szenved,
Isten kedves Anyja, add égi kegyelmed.
Egész Lengyelország kiáltozik hozzád:
Kiket megkínoztak, tovább ne kínozzák.
Nyisd meg ajtaját a sötét börtönöknek,
Haza vezéreld a szegény száműzöttet.
Vér a mezeinken, mint folyam, eláradt,
De mindenkor állott csensztohóvi várad.
*

Megjelent a Látóhatár 1958. évfolyam 2. számában.

486

Pogány tatár kardja arcod megsebezte,
Mégis tündökölsz te árva nemzetedre.
Fölkelünk a tűzből, égünk el nem égve
S visszatérítsz minket hazánk kebelére.
Tornyodon megszólal a hajnali kürt még
S diadalmát éri majd a meggyötört nép.
Fölvakoljuk ismét, ami porba porladt,
Erődöt építünk Varsóban, nagyobbat
S meghalljuk, mint hajdan, a megtújult földön
Kis harangodat, mely dícsér mindörökkön.
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PHAEDRUS
A kutya és kölkei *
Hízelkedik az álnok. Így remél jobban becsapni minket.
Eszedbe vésd mesémnek ezt a bölcsességét.
Már, tudta egy szuka, hogy nemsokára szüli kölkeit
Tehát egy más szukától kért helyet az ólban.
Megkapta nyomban és világra jöttek kölkei
A gazda visszatért, de a szülő szuka könyörgött,
Hogy egy kis haladékot kapna, míg a gyenge kölkök
Erőre kapnak és maguktól lábra kelnek.
Megvolt ez is. ,,Erőd ha lenne – mondta ekkor – ólad visszaadnám,
Dehát nagyobb a mi erőnk és többen is vagyunk!”

*

Megjelent a Látóhatár 1958. évfolyam 2. számában.

488

PAUL ERNST
A földnek sója vagy ... *
Te vagy a földnek sója, mondád Istenem
Midőn a földre küldtél engem.
Boldog valék, nem fárasztott meg semmisem
De mostan így könyörgök sok nehéz sebemben.
Ládd, megroggyant a térdem, agg vagyok.
S így szólanék: ,, Végy innen vissza. Mindent végbe vittem.
E gaz világon nem maradhatok.
Már nem vagyok só. Mi lehetek itten?
De bűnös lennék, magam így mutatván,
Mert bűnös aki megadja magát, hol
Küzdeni kell az Úr akaratából.
Még meg kell tennem, ami hátra van
A földnek sója máig nem valék. Ezért könyörgök,
Hogy agg–koromban rámlehelj és adj erőt, Uram!

*
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KIERSNOWSKI RICHÁRD
Május ötödike *
Nem avégből mentünk
Tűzbe, vérbe, vad nyomorba,
Hogy Varsót gyötörje
Gyalázatos horda.
Nem avégből mentünk,
Hogy vissza ne térjünk
S fél–ólon ledőlve
Vessük el reményünk.
Mert ama nap megjön,
Midőn a lengyel nép
Együtt ünnepeli
Május győzedelmét!

*
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HATÁR GYŐZŐ
Hulló angyal *
az utca hossza zászlós
a rend kivételes
és arra hogy leírják
egy sor sem érdemes
a kontya almasárga
ha már nem fiatal
de fogvatart dorombja
goromba hivatal
a megcsalatkozottak
irgalma mérje meg
adják feloldozásuk
az élhetetlenek
a tett halála voltál
a visszavételé
Beóceániából
elszállsz a Dél elé
a szent harag kerülget
se kert se hó ,se fű
selábú életünket
babrálhasd félkezű
meszeltes baraktábor
kipárolgásain
még erdő–razziákon
még voltak társaim
élsz – életrevalóság
árasztógátja vagy
hol élet és valóság
percenként fennakad
*
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viseld zuhantatásod
szédüldözéseid
és szólalj vagy ne szólalj:
bizonnyal nem segít
Szent Odilo*
ki pólyádban már mesterként születtél
s szerénytelenség nélkül mondhatod
hogy mozdulatlanságod több a tettnél
és hallgatásod zúgásként hatott
neked csak egy a dolgod: elterülnöd
mint szent Betünknek nagy földségeí
hé szunyognép! csupán körülrepülnöd
hány nemzedéket kell még váltani?!
Megállnak majd a Promontóriumnál
a műszeres késő térképezők
– sellőiden árbockosár kalimpál
s a füstölgő topáz– és tűzmezők
fölött üvegmadár villája billeg:
jövőlátói üdvöz beleidnek
Ariadne
lobog Antar ugatja a Kánisz
A Dioszkurt Andromedát
köde túl a Bakon – s a Bikán is
hol a Kentaurokba megy át
pihe fürt Berenike hajából
Diommédesz – a Rák hava tán –
s a Halak–havi csillagtábor
Kos Herkules Aldebarán

*
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Ariel Szűz Kassziopeia
dali Véga Keresztje a Dél
–– hol az éj takaróm meleg éje:
e korom takaró feketéll
takaróm az idő temetője
ide pusztul a nap valamig
így varrogatom ki belőle
a Galaktika csillagait
de Tejút csupa cérnafonalból
napemésztő bánatozás
·– iker Arkturusz Akteon Algol
s hóhér Orión a Kaszás –
csillagaim főseregével
apadoz már börtönidőm
süt az ég – Ariadne vezérel
a parlag idő–temetőn
Hárfajáték *
szeresd a szemvilágot
mert láthatárt mutat
koronázzad ha látod
hajladozásukat
szeresd a fül zenéjét
lomboldal–zsongatót
a fülnek szent személyét
hogy hall és hallhatod
a cirpelő sugárzást
sűrűzd magadra Hárfás
zeng–leng a lomha part
terülj terülj öt érzék
s az áldás érverését
a melleden dobold
*

Megjelent a Látóhatár 1958. évfolyam 2. számában.
493

Tájkép *
havas tájon
havas utca
szenesember
havas bucka
gyopárszoknyás
Havasalföld
havazik Hó
Habakukra
havas ablak
havas rácsa
hó udvar nagy
zuzmarás fa
orom hátán
lekergetett
hógörgeteg
száguldása
még azt mondja
Lapát Lajos
hogy ő a hótulajdonos
ebből állna
milliárdja
bezzeg belefulladna
most
szűzen a hó
a kupolán
nem jár azon
aki pogány
Árulkodó
magas hóban
ropogósan
lép a leány

*
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lebernyeget
hord a karó
madárcsősznek
jóravaló
– hajladozzál
tavasziglan
kócsaghátú
hótakaró
Manduladal *
mandulás a kertek mandulája
mandulás a kedvesünk szeme
mandulás zárójelébe zárva
szent a kezdet síkos perselye
mandolin dalunk e mandulája
mandulás Megváltónk székhelye
hol a kőben míves mandorlába'
trónol és a püspökék Vele
Még ülök pókhálószegletemben
cellasíron mandulátlanul
s Hold – ha Hold mit jókor eltemettem
már a Vénusz sírcellámba hull:
szívettépő márvány rajzolattal
manduláján mendegél a hajnal

*
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MÁTÉ IMRE
Átokbontó áldás fiamra *
Rossz bába ne ártson,
holdfény ne igézzen,
kura szél se érjen,
hej, kis tulipánom. virágom!
Soha ne is bántson
farkas a fogával,
szarvas homlokával,
hej, kis tulipánom, virágom!
Talpas a talpával
orvul meg ne sértsen,
csak ne is kísértsen,
hej, kis tulipánom, virágom!
Szép szemed ne csípjék
se vércsék, se kányák,
meg varjak se vájják,
hej, kis tulipánom, virágom!
Vízen járatodban
örvény meg ne csűrjön,
zugó le ne gyűrjön,
hej, kis tulipánom, virágom!
Erdőn járatodban
suhar ág ne csapjon,
bozót se akasszon,
hej, kis tulipánom, virágom!
Csaló meg ne csaljon,
gonosz ne kerítsen,
rosszba se vegyítsen,
hej, kis tulipánom, virágom!
*
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Békén, szabadon élj,
csöpörödj is nagyra,
apádnál nagyobbra,
hej, kis tulipánom, virágom!
Bánat sose érjen,
kerüljön a kár is,
legyen még Hazád is,
hej, kis tulipánom, virágom!
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MÁTÉ IMRE
Nagy Imre *
Hallottad e hírét,
hogyan esett tőrbe,
orosz kelepcébe,
orosz kelepcéből
bitóra hogy jutott
Nagy Imre, magyarok
igaz reménysége?
Kezes szóra ment el
nemzetünk hasznáért,
hazánknak javáért,
hazának a javát
szavával szolgálni,
bátran síkra szállni,
semmi egyéb másért.
Hitszegő oroszok
ott bilincsbe verték,
börtönbe vetették,
börtönbe vetetten
kegyetlen kínzással,
meg sok egyéb mással
mégis meg nem törték!
Azt kívánták tőle,
lenne árulóvá,
rút gyalázkodóvá,
rút gyalázkodással
népe böcsületét,
meg maga jó hírét
hogy bemocskítaná.
Mivel hogy meg nem tört
sem fenyegetésre,
*
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sem sok kérlelésre,
sok kérlelés után
össze tanakodtak
és döntést is hoztak,
hogy elvesztik végre.
Éjfél és hajnal közt,
pirkadat előtt még
vesztő helyre vitték,
vesztő helyre vívén
együtt néhány mással,
hajnal hasadáskor
gonoszul megölték.
Kakas kiálláskor
gyilkolták meg éppen,
nem is olyan régen.
Nem is oly rég óta
kakas kiáltásra,
sírjából kiszállva
jár a temetőben!
Ha egy kakas szólna
szerte a világon
hajnal piruláskor,
hajnal pirulásra
akkor is fölkelne,
nagy vádolást tenne
magyarok sorsáról!
Meg tudták gyilkolni
Nagy Imrének testét,
hej, de a szellemét,
abból a nagy eszmét
nem lehet megölni,
sem igába törni,
ha tüzes kakas szól,
vissza is fog jönni,
Dózsa György jobbján fog
igazságot tenni!
499

Sirató ének *
Immár mennyire igen árvák vagyunk,
nagy bánattal gyarapodott a mi bajunk,
jaj, magas Ég, de nagy bánattal!
Hazának szeretői zokogjatok,
bujdosó harcosok ti is sírjatok,
jaj, keseregjen minden magyar!
Megölték titokban véreinket!
Akikre mindenki bizva tekintett,
jaj, azokat gyilkolták meg most!
Jaj, ki hitte volna, hogy ilyent érünk?
Olyan üres a mi reményünk
mint kétszer gereblyézett tarló!
Jaj, nem hogy szabadulás nincsen,
szorítanak is a bilincsen,
s a bánatot is sokasítják!
Gyászolunk mi most fehérlő gyásszal,
jaj, mert fehér mint a hó ez a bánat!
Gyászolunk most fekete gyásszal is,
jaj, mert mint üszök, fekete ez a bánat!
Jaj, csillagos nagy Ég
tudsz e még bosszulni?
Vaksötét éjfélen,
víg óráján éppen,
gyilkosra omolni?
Jaj, tüzes gyomrú föld,
tudsz e még bosszúlni?
Veszítni hagyókat,
ocsú ámítókat
bendődbe temetni?
*
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Jaj, legyen átkozott porában is,
porából csírázó fűszálban is
a hóhér ezerszer,
bíró tízezerszer
megölt véreinkért!
Jaj, de számtalanszor legyen átkozott
aki nagy bajunkban minket elhagyott!
Megölt véreinkért,
bánkódó magunkért
legyen az átkozott!
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BIKICH GÁBOR
Rigmusok *
Gyönge éj akiből vért és velőt szívtam
Mosolyodó reggel aki megébresztett
Első eledel édesded forrása
Kívülem kiterjedt gyönyörű én
Belőled sűrűdő belőlem táguló
Belőlem remélő belőled ámuló
Belőled kibomló belőlem fölkelő
Választó forrasztó oldozó és kötő
Egem–volt egy–föld lábam alatt kék ég
Határomban sarjadt suhogó erdőség
Emlődet emtető egyetlen gyöngédség
Hajadból hajnalló szelíd elevenség
Álmodott álmodó fölérező jászol
Növekedő nevelő gyámolított gyámol
Kősziklán sem rívó megélő gyermekség
Valósulva is vágy ölelő bölcsesség
Gyöngeségből vastagság mézzel vérző fenyő
Oktalan okosság töretlen is termő
Sejtelemből tudás szó nélkül is értő
Csömört is megrontó koporsóból keltő
Mag akivel gyümölcsöztél
Gyümölcs akiből mag vagyok
Méhed gyümölcse kit maggá neveltél
Mag kit halódva gyűmölcsül hagyok
Görgettél magadban hullámot a vízben
Magadból sodortál a ringó egészben
Ringatnálak most én tördelt karjaimban
Rengetnélek egykorig ritka lombjaimban
*
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De kitéptek engem ki tudja hol vagyok
Kardom is megolvadt szívem is megfagyott
Vérem elfolyott mind és elfogyott szavam
Ha messze vagy tőlem messzebb vagyok magam
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ANDRÁS SÁNDOR
Gyászmise a hattyú–utcai kocsmában *
Mert úgy érezték a magányban, elapadt akkor a városi,
esteli zaj, csak egy távoli villamos–csengő harangozott furcsán.
Az éjszaka szelíden, súlyosan gördült vegig az utcán,
mint gumikerekű, ezüstös gyászkocsi.
Jönnek az elhúnyt rokonai .
muszájból szemethúnyt rokonai
tegnap még nevető, rokonai
holnap már nevető rokonai
sohasem feledő rokonai
és utálkoznak a történelemtől
Hadd gyónjunk a rumok urának
a cifra borok kegyes asszonyának
gyónjunk a titoktartó pálinkának –
fullaszt az utálat
Ím, jöttünk, hogy gyászoljuk, a reményt,
a szegényt, a jót, Nagy Imrét;
csillagos, szép mosolyával
a hitünk lobbant el ismét.
Gyere komán térdepeljen a kedvünk
alázatos gyalázatos kedvünk
rövidzárlatozó büszkeségünk –
nincs mivel kérkednünk
Ím, jöttünk, hogy apáink módján
sirassuk újra magunkat;
ó, nékünk a győzelmek helyett
csak védtelen hősök ha jutnak.
Palackok orgonasípjain ömlik a gyászdal
rezegnek zengenek a falak a koponyák
*
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füstölgő fényben tankok ölelkeznek gépfegyverropogással
az oltárnál az elkínzott csapos veri az orgonát
„Miképp az meg vagyon írva
a mosógéphez szóló
harmadik utasításban –
fehér gyolcsot tarka szeméttel
ne moss össze a gyászban.”
„Ám ne hidd a megváltást nyújtá
neked az ügynök, az álnok,
s magad immár nem kell kínozni –
hétpecsétes, buja szennyet
a csalárd mosógép se mos ki.”
„Fiam, hittél vala csodában
a mosógépben ne higgyél,
mert hiába köpsz a sírra –
a holt gyilkolhatatlan, de ki él, még halandó
miképp az meg vagyon írva.”
Palackok orgonasípjain
ömlik a gyászdal –
Pajtásom, drága pajtásom,
mit kezdjek a zokogással?
Két szemem két jó géppisztoly,
pattognak belőle a könnyek
engem járnak át, magam ölöm,
de nem megy hogy megdögöljek.
Testemből a szomorúság álmát
az autóbusz úgyis kirázza –
Csókra születtem, pajtás,
nem halálra, nem a gyászra.
Szédeleg a rokonság lábuk előtt a bánat–sötét verem
és hullanak a holtra hófehér sörhab–virágok
fülekben lakozó ágyúdörgés tép lyukat a gyászéneken
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és billen a piros pohár és az arcokon vér szivárog
,,Csapataink harcban állnak.
A kormány helyén van.” – A sírban
S majd jön ideje a feltámadásnak – ·
így hisszük. S mert így hisszük – így van.
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SULYOK VINCE
Ködben, szomorúságban *
Öcsém kocsiján füstölög a trágya
és döng a lovak lába a hidon.
Ringó farukon virágzik a hab,
s kidagad az izom.
A Szent Mihály út és a Szajna sarkán
megállok, mintha ott zörögne el,
kiáltok néki, pattan ostora,
eltűnik, nem felel.
Kocog valami távoli határban,
s a dűlőutak csendje elnyeli.
A rétek köddel, árkok és kutak
vízzel vannak teli.
Az erdők ködbe én szomorúságba
veszítem bele elfáradt magam.
Olyan messze van a gyerekkorom,
nem éri el szavam.
Párizs, 1957

*
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MÁTÉ IMRE
Vizi mónár lánya *
Vizi mónár lánya,
gólahír virága
kinyitotta szirmát
folyó mohos martján,
szoknyája lobogván
szél fuvallatára.
Le is szakították,
harmattal mosdatták
mogyoró bokorban
gólahír virágát,
mónár szép leányát
meg is szorongatták.

*
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SAINT–JOHN PERSE
Anabázis *
– Részletek –
Dal
Egy csikó született a bronz lombok alatt. Egy ember keserű bogyókat
tett kezünkbe. Idegen. Erre járt. S íme, kedvem szerint,
más vidékekről jár a hír . .. ,,Üdvöz légy leányom az év legnagyobb
fája alatt.”
Mert a Nap az Oroszlán jegyébe lép és az idegen a holtak szájába
dugta ujját. Idegen. Nevetett: S valami fűről beszél nekünk.
Ó mennyi szél idegenben! Mennyi szabadság útunkon! mily gyönyör
nekem a trombita s a szárnyat szégyenítő tudós toll!. . . ,,Lelkem,
te nagyleány, megvoltak szokásaid, a mieink azonban másak.”
Egy csikó született meg a bronz lombok alatt. Egy ember rakta
e keserű bogyókat kezünkbe. Idegen. Erre járt. S íme, egy bronzfának
nagy zúgása támad. Kátrány és rózsa, ének adománya! Dörgés,
fuvolaszó a házban! Ó mennyi szabadság útunkon, ó mennyi
történet az esztendőnek s az Idegen, ahogy szokta, az egész föld
ösvényeit járja! ... Üdvöz légy, leányom, az év legszebb köntöse
alatt.”
Anabázis
I
Három nagy évszakon tisztesen lábat vetettem, s jót ígér a talaj,
törvényem alapja. . , ,.
Szépek hajnalban a fegyverek, a tenger. Lovaink prédája, e
magtalan föld
nem romló egét adja jutalmul. S a Napot nem nevezzük néven,
de hatalma közöttünk van
s a hajnali tenger, akár az elme föltevése.
Hatalom, te éji útunkon énekeltél! ... A reggel tiszta idusán
*
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mit tudunk az álomról, elsőszülöttségünk?
Még egy esztendőre közöttetek! A mag ura, a só ura, és a közösség
ügye pontos mérlegen!
Nem hívom kiáltva más partoknak népet. Bizony nem húzok
hatalmas ,
városrészeket korallcukorral a halmok lejtőire. De szándékom,
hogy köztetek éljek. .
Dicsőség a sátrak küszöbén! erőm közöttetek! s a gondolat, tisztán
akár a só, törvényt ül a fényben.
… Ím. bejártam álmotok városát és a kihalt piacokra hoztam
lelkem tiszta forgalmát, köztetek
látatlan és sürgőn, mint szélben terjedő tüsketűz.
Hatalom, te fényes útunkon énekeltél! . . .,,A só ízében szegez
lándzsát aze Íme . . .Sóval élesztem majd a vágy elhalt ínyét!
Aki a szomjat dicsérve, nem itta sisakból a fövény vizét,
annak a lélek forgalmában nem sok hitelt adok ...” (S a Napot
nem nevezzük néven, de hatalma közöttünk van.)
Férfiak, porból való, mindenfajta népek, az alku és az örömök
népe, a végekről és egyebünnen, ó akik könnyű súllyal nyomtok e
tájak emlékezetében; völgyek, fennsíkok és e partjainkra hajló
világ magaslatának népe; jeleket, csírákat szimatolók, nyugati szeleket
kivallatók; nyomok és évszakok követői ti hajnali szellőben
sátorbontók; ó a világ kérgén fonást fürkészők; ó, akik kerestek,
ó, akik találtok érveket az elköltözésre
ti nem .kufárkodtok erősebb sóval, amidőn reggel, királyságok és
a világ füstjének magasán csüngő holt vizek hírnökeként a száműzetés
dobjai fölriasztják a határok
homokján ásító örökkévalóságot.
·:. Fehér köntösben közöttetek. Még egy esztendeig közöttetek.
,,Hírem a tengeren, erőm köztetek van!
A sorsunknak. ígért távoli partok lehe11ete, és az idő vetését túlnan
elvető tündöklő század a mérleg karján ...”
Sótorlaszokon lebegő számítások! Homlokom érző pontjára,
hová a költemény telepszik, egy egész nép énekét vésem a legmámorosabbét,
ki halhatatlan gályákat vontat partjainkra!
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A népes vidékek csöndje a legnagyobb, a délben szöcskékkel népes
vidékeké.
Méhfüves magaslatok vidékét járom és ti is velem ott hol a
Hatalmasok ruhája szárad.
Átlépünk a Királynő ruháján, csupa csipke, két szürkésbarna
sávval (ó ahogy a sós asszonyi test foltot ejt a ruha hónalján!).
Átlépünk Lánya ruháján, csupa csipke, két élénkszínű sávval
(ó ahogy a gyík nyelve gyűjti a hangyákat a ruha hónalján!).
És talán nem múlik el a nap, hogy egyazon férfi ne égett volna
egy asszonyért és a leányáért.
A holtak tudós vigyora, lássuk mi van e gyümölcsök héja mögött!
…Hogyan! nincs többé kegyelem a földön a vadrózsa alatt?
A világ innenső feléről nagy lila vész jön a vízre. Szél támad.
Tengeri szél. És a száradó ruha
elered! akár egy pap, akit földaraboltak . ..
Doroszlai Sándor fordítása
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MATÉ IMRE
Nagy hívás *
Törtem magános nyírfa ágát,
amikor hányta virágát.
Körbe is hajlítám pántnak
ékeletlen, örvezetlen,
kút karima abroncsának.
Tele róttam bűvös igékkel,
hetedhét tölté meg éppen,
pásztorok szájáról szállókból,
szép metszetű, réz veretű
cövek főkről származókból.
Igéimet kútba kiáltom,
minden szóhoz rezdül pántom.
Bízni víz ügyére szómat,
kút vízének, víz erének,
ér meg adja nagy folyónak.
Folyó foly vele, – partra hinti,
mélyrül víztorony hörpinti.
Így jut fürdőd vizébe
nagy hívásom, varázslásom
bűvös pánton rezdülése.
Kádba ha lábadat mártod,
lábod enged a hívásnak.
Ha vizes lész térden fölül,
térded fölé szoknyád pördül.
Vízbe ha merülsz ágyékig,
ágyékodat vágyak érik.
Ha fürdeted emlődet is,
*
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kerülsz nász ágy oltalmába,
igével igéződ karjába.
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BAKUCZ JÓZSEF
Ha továbbfűzöd a gondolatot ... *
Ha továbbfűzöd a gondolatot
rágyújtva, hátradőlve – kik s miért
vonultak föld alá, és meghányod–veted
kezdve a gázkamrákon, kinek–kinek
golyó, kötél – kiket hűs mész–torok
nyelt el, aztán, s a listát folytatod –
ha továbbfűzöd a gondolatot
és sorrakeríted őket is,
eszelős párkákat, kik ezüst
fonalaink vagdossák, s hogy az olló
csattogása mihez hasonló –
míg jár a ventilátor s homlokod
gyöngyét jégfürtté csipkedi s a füst
torkodból akadozva száll –
továbbfűzöd a gondolatot.
És továbbfűzöd a gondolatot
még álmodban is, mikor felnyög a föld s megáll
az óra és te látod a hideg
űrbe rakott, egykedvű szemeket,
és hirtelen, bár száraz lesz a torkod,
megérted és kimondod,
amit a csecsemő markába tetovál
a kor, a primitív jelet:
– erőszakos halál –
Északi ablak *
Fehér, alázatos parázs.
Hull–hull. Galambok. Mint a pusztulás.
E kék, mosolygó szembogár előtt,
mit néha fátyoloz a felleg,
ártatlan szeretnél lenni, mint a gyermek.
*
*
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De vess egy pillantást az utcakőre:
járőrként, őszi levelek
jönnek, futólépésben, egyelőre
még másokért, de holnap már neved
kiáltja őszi fegyverdörrenés –
és oly sápadt lesz arcod, mint a mész.
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GÖMÖRI GYÖRGY:
Tukaina vonipa*
Mesztic hiába táncolsz
száraz marimba–dalra
ember hiába bújnál
gombák közé avarba
asszony hiába rejted
hűség mögé a tested
gyermek hiába reszketsz
elkap nem menekedhetsz
erejét béli minden
jöttét reszketi minden
nincsen nála semmi nagyobb
hatalom csak az Isten
Tukaina vonipa
Tukaina vonipa
Engeszteljük áldozattal
Riasszuk el lábdobajjal
űzzük messze emelt karral
Megsegít a zaj–ima
Távozz tőlünk pusztulj tőlünk
véres bérünk őrült őrünk
megkötőnk és szabadítónk
fojtó rabságra taszítónk
TUKAINA. VONIPA
Borisz Paszternákhoz *
Legyen nekünk példa a Te alázatod,
amely kéken lobog–harangoz verseidben;
levezekelted a szótlan gyalázatot,
tenyerébe vette arcodat az Isten.
1958. II.

*
*
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Modern axiómák *
Ne higgyetek az örök éjszakában!
Örök üdvösségben se higgyetek.
Végzetben sem – az ember önmagában
önvégzetét teremti újra meg.
Az Igazság az egyetlen Örök.
A rend, mely minden élőt összekúszál
nem az ő rendje. Józan ördögök
s hívő angyalok várnak a keresztútnál.
Piócaként tapad reád az undor,
idők iszapját felkavarva lábolsz;
ha szólsz, hangod csengése meghazudtol,
ha hallgatsz, sírok hallgatása vádol.
Ha mit tehetsz, megtedd. A nyers erő
jelét ma még felszegzi minden arcra.
De él a Törvény. Szívünk csendje ő,
s a gyűlöletre–békítők kudarca.
Szkeptikus sorok *
Hát játsszuk csak, barátom
fanyar komédiánkat:
a pusztító teremtést
szünetlen egybekötve
teremtő pusztítással.
Mert így van ez, barátom.
Hitünket megtaláljuk,
hogy aztán elveszítsük,
vesztünket megtaláljuk,
bár nem hisszük sokáig –
mint ádáz alkimisták,
kik minden titkok nyitját
homályosan gyanítják,
a lényeget kutatjuk.
*
*
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A tégely alja fényes
– csalóka, játszi fény ez –
komor kísérletünket
ezerszer újrakezdjük,
s ha jó a csillagábra,
egyszer rábukkanunk majd
a lényeg látszatára.
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BAKUCZ JÓZSEF
Órák *
Kagylókoromban egykoron
a hegynek tornya és keresztje
nem volt még tarka homokon
feküdtem gőgbe csöndbe veszve
de meghasadt a monoton
tizenkét hullám s halruhában
lejött lejött az Úr utánam
1.
Emlékszem dél volt kereken
tizenkét óra és vigyázzba
dermedt hétfő a tereken
szigorú csönd csak egy akácfa
köhintett s egy egy eleven
cinóber cseppet hullatott a
beteg betonszín udvarokra
2.
A színháztér előtt hason
míg ittas táncra járt a hátán
száz fia lánya Laokoon
feküdt kinyúlva mint a sárkány
döge de döglött-e vajon
vagy bosszúért vonít az égre
bronztorka ágyúk ütemére
3.
Mennyboltszín szemed angyalom
a tankok mint a szürke tetvek
mászták meg szerda hajnalon
szép rózsafánkat Budapestet
kerubok tépték a szirom
száll hull halottak vére édes
mocsok ragad isten kezéhez
*

Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 1. számában.

520

4.
Talán az éjjel hó esett
de fácánkakas hangja kelt fel
a napsütés is édesebb
és hófehérebb két kerek mell
szólítnálak de nem lehet
torkomra forr a szó a szégyen
csöndjével csók helyett beérem
5.
És hanyatthomlok zuhanok
megint a régi sivatagba
sötét van és én nem vagyok
se fej se láb se protoplazma
emlékek lángok illatok
hiánya láthatatlan hulla
vagyok halottnál holtabb nulla
6.
Kilenc hónapja anyaméh
hálószobámban mozdulatlan
lesem a falakon a fényt
a szék az asztal gyíkalakban
ülnek az őskor jön elém
arctalan ábrái az álmom
nem is vagyok még a világon
7.
Mint papagály a pálmarács
mögül te nap kis sárga pénznem
szembogaramba kandikálsz
s tovatáncolsz a vizfenéken
bármerre nézzek karikáz
a fű homok igazán néha
bánt mért vagyok trópusi béka
8.
Nem dzsungel mégse csak a fal
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a fürdőszoba fala festett
korállok kagylók ebihal
a kék kádban nézd barna tested
pihen büszkén de most hamar
borotválkozz és kint sietve
merülj az elegáns seregbe
9.
Elég volt esti emberek
a Brooklyn–hídon nagy magány van
mielőtt még hazamegyek
megállok gondoltam s megálltam
de felnézett rám Péter egy
szemével a folyóból s vére
Coca–colát írt tükörére
10.
Vécé szemétszag odafenn
latin kék ég akár a paplan
ledér cihák a kötelen
ecetfás hámló udvarokban
nem éltünk haltunk elegen
hónunk alatt a verhetetlen
unalom ekcémája serken
11.
Na persze rendőr közeleg
az ugrás immár célszerűtlen
különben is most jéghideg
a víz s egyébként egyedül sem
tenném mert hisz mire megyek
cukrosabb lenn se lenne húsom
így hát a hal kiköpne búsan
12.
S hogy szomorún a Hudson–ön
elúszott cápáknak királya
cápa uram nem látja ön
hogy New York vertikális bája
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mily csábító s e fényözön
szóltam önt ott lenn meg se hatja
szegény úgy vágyott egy falatra
13.
Száműzött hatszögű szobád
mennyezetét nem tartja oszlop
könyvek halottak katonák
a polcokon ti sorakoztok
se bent se kint se nő barát
fedél sincs bádog égitestek
hazudnak mértantiszta estet
14.
Anyám mesélt ily idegen
és hihetetlen hidegekről
azt mondta míg sétált velem
fákat hasított a Nagyerdőn
huszonkilenc fagya de nem
felelt rá rémület fülemben
harminc év kellett fölfigyelnem
15.
Úsztok Szaturnusz gyűrűin
barátaim halarcú hősök
levedlettétek rég a kínt
kiáltó tarka kígyóbőrtök
nekem maradt reggel megint
belébujok legyet vadászom
sáslátta sorsom ákombákom
16.
Nem fáj azt mondod üresebb
a fájdalomnál szakadéka
kiáltóbb mégis mint a seb
szája habár a szája néma
nevét hiába keresed
nem találod a zivatarban
szégyen nem fájt de belehaltam
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17.
Látcső-e vagy emlékezés
a gyermeket most kinagyítja
diót boncol a fürge kés
hamar rálel hogy hol a nyitja
az apró koponyának és
igazságként hatol a pőre
penge a fény az agyvelőbe
18.
Lecsavarom a rádiót
a zsebkendőnyi kertbe lépek
szobámban ahol nem vagyok
helyeslően bólint a képed
tizenkettő még nem hozott
karom gyümölcsöt de a házak
látják arcom már lomb s alázat
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ÁCS GÉZA
Három néger agglegény *
Múlt télen három néger agglegény
az agglegények néger ünnepén
szavalta nékem ezt a néger
agglegénynyelvű költeményt
,,Volt három néger agglegény”
kezdte a három néger agglegény
„bús és szegény volt mindhárom szegény
bús néger három agglegény”
Nyilván őróluk szólt a költemény
mert a három szegény néger agglegény
úgy kezdte „Volt három néger agglegény
bús és szegény”
s valóban bús volt mindhárom s szegény
szomorú néger három agglegény
S az agglegények ünnepén
a három néger agglegény
egyre búsabb lett szegény
s egyre szegényebb s egyre aggabb
s egyre négerebb s egyre legényebb
a három néger agglegény
S én hallgattam őket bús szegény
az agglegények ünnepén
s nem voltam néger sem agg sem legény
s én voltam mégis én
a legszegényebb három néger agglegény.

*
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BÁN GYÖRGYI
Ora, viator *
Poharamba nem
,,virágszirmoknak esője” hull,
hanem valódi, keserű
váladéka felhőknek,
atomok lényegével elvegyítve.
Szűkített koponyák.
Megvagdalt nyelvek.
Elfajzottságnak
rémítő bugyra,
nyomorú, tudatos lemondások
száz– és százéves lapockacsonton.
Kiokádva életnek belsejéből
régibb koroknak szemfényvesztése.
Mégegyszer fölforró hab.
Dísz a lapályon.
Oly meghitt világ,
ismert völgy
és rokonos kripta–mélység.
ORA, VIATOR.
Gőgicséljed el hiú mondókádat.
Én már megsiketültem: misem fájdít.
Eszem, miként a beretva, metszett
s a semmiről a valamit lenyírta.
Nyomorúság *
Szavak nem távolíthatják el vállam fölül a nyomorúságot.
Pedig nem ismerek többet szavaknál.
Vizsgáld udvariasan a sok miértet s ne vidd hírül másoknak: a
tájaknak nincs szükségük szememre, de ez nem elég ok tükörbe
nézni, magam elől is feledésbe mentem.
Ültem volna lázbetegek ágyánál, ám figyelmeztettek, hogy homlokuknál
csak tenyerem volt forróbb. Nem a láng és nem a hasztalan
igyekvés.
*
*
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Megetettem volna az éhezőket, csakhogy holnap sütendő kenyérrel
nem kérkedhet ma senki. Testvérek, éljetek továbbra is kövekből,
de ne várjatok rám.
Magányom erkélyéről nem vezet alá lépcső. Szerte a díszletek
ugyan eladtak. Agyam és asztalom messze húzódtak tőlem. Magasság
maradt és a távozásnak lehetetlensége.
Hogy vesztemet kívánnám, nem kétséges. . ,
Mégis, azt kell szánni, aki adni akar, és nem azt, aki kér.
Múlás *
Megsütötte a Halál,
Úgy fogyasztotta el.
Mögötte
Űrtől süket
Alagút.
Előtte
Vér az ingen és
Kanyar láng.
Lám,
Mi végre is
Öltözködött gonddal?
Gallér és cipő között
Tűzoszlop.
Haját korommá
Őröli az éj
És dúsan fújja
Fonákult szagát
A holdnak
Pöttyös álmát aluvó
Falvak fölé.
Közel a tó
Megszürkült
Elefántcsont.
Hűsebb füstökbe szőve
Mint a szurokpikkelyes,
Pörkölődő,
Sikoltva,
*
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Lassan eltöpörödő,
Alig tizenkilencéves
Test.
Védőszentek, kettővel több tucatnál,
Lába nincs, szent Vitus: vére forr,
Kézújjai potyognak.
Fején lukak, szöge1t Pantaleon,
Cyriacus: égő, sok kés bordája,
Catharina: a kocsi négy kereke akár a lékvár,
Borbála: csupa méreg a robbanó benzin,
György: mint a sárkány a tartály úgy sipít,
Erasmus: már belei aszalódnak,
Kristóf: a fo1yó olaj megpárolja,
Aegidíus: fiatal őzikéd volt,
Eustachius: szép szarvasod lett volna,
Balázs: ekkora lángot nem vet gyertyád ,
Achatius: erdődre mint a pernye rászállt,
Margaretha: aléltság meg1ánco1ta ,
Dionysius: nyaka leroppant,
Combcsontja eltört.
Nem segít semmi.
Istent és embert féljél.
Ma már nem lesz csillagszínű az út.
Még a kavics is megolvadt alatta.
Ajka és orra ragad mint az enyv.
Megakasztja a sírást.
Pitture etrusche *
Féljél.
Esteledik.
Szent, emberi jog
A vacogás.
Kalodád jégbe
Kötött kövein
Nincs miért
Elpirulni.
*
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Ismerős szem lát.
Nem rokon elvész.
Nyelvedben fogant
Szavak
Folytatnak.
Teremj
Sírboltban
Tenyésztett
Paripádra.
Nézd le
A rozsdásult síneket.
Vesd meg
Az apadt, tengeri ösvényt.
Ulysses
Vándorolt már.
Kóc szakálla
Ajtókon belül is
Rőten lobogott.
Izzott ágyában
S amikor ebédhez
Kezét mosta.
Sírban nőtt
Pej ló
Patája alatt
Az üres föld
Mint betölthetetlen
Agyagedény
Megkondul,
Vagy mint megannyi
Csattogó
Homlokcsont
Zeng.
Otthon *
Otthon – tudott szó, de nem azoknak meghitt, akik kérdőjelek
horgán vonattak magasokba, jegenyék fölé. Csak temetőkben gondolok.
fehér mellre, még üvegbe szűrt tejen sem tengődtem, toportyánok
*
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szoptattak. Hullottam csillagos városokból és nem hevertem
ki a zuhanást. Ne takarékoskodjál sem szénnel, sem szíveddel,
a tél is kívánja, hogy megetessék. Kebelezd be a fenyők igazságát,
különben zúzmarás hernyók kúsznak nyelvedre: gyúljál ki
és világíts. Ha a koldusok répaszín üstöke is megittasult már, hagyj
fel a bátorsággal és oldj kereket – nélküled telik be az utolsó esztendő.
TESTVÉREM, OTTHONOM ÉNNEKEM SINCS.
Ne kérkedjünk mások véleményével. Jobb oldalán cseperedtem
fel az akácfának, de koronáján téged tudtalak, mióta kitettek
mindkettőnket a vadon közepére. Miért csodálkoznál? Egyszerűbb
elmék szoktak szeretni. Adjon is az ég minden bojtárnak és erdőcsősznek
jó egészséget. Fogdossák a fütyköst, meg a parasztleányok
csuklóját szorosabban.
Szájunk, szemünk, homlokunk, tüdőnk egy, mostan és mindörökre
de kinek mondjuk el, hogy hideg a dél, mikor már dideregtünk?
Vagy miért dadognánk éjszakánk forróságát? Íme, a gyóntató papok
háborognak, hisz a lárva lemállott képemről, újabb álarcnak
pedig fittyet hányok. A béke inkább láthatna farsangon, mint
térdeplőn.
OTTHON: ÉLETÜNKBEN NEM MENNI VESZENDŐBE.
Elköszöntem életemtől, hát élek. Ez a hontalanság kétesebb
megoldása. Mégse akarjál jobb sort a rigók begyébe csipkedett
cseresznyéjénél. Nem lenne emberséges minket befőttes üvegbe
botlatni.
Vedd képzelt arcomat újjaidnak hegyére s hajítsad mélyen az
esték alá. Sirályok nem hálnak vetett ágyban. Aki bír, ne éljen
védettebben hörcsögnél, jaguárnál. Bűzös keresztanyáink mezei és
erdei emlősök.
Vérünkből agyvelőt fognak köpülni, meglásd. De ettél-e elsötétült
agysejtekből étvággyal? Önmagadból laktál-e jól, mikor szent
Kristófnál termetesebb bikák ígérték, hogy keresztülvisznek az
óceánon és befogadnak biztos hajlékukba? Karom gyöngéd moszat
nyakuknak izmos szirtjén, de ha zúgni hallom fejükben a semmit,
lehanyatlom a vizek fenekére és nem bírom őket többé megvígasztalni.
Végre is, otthontalanabb hol voltam? Ölelésedben-e,
hazai, gyötrődő, meleg hamú, vagy abban a táncos, idegen szélben,
mely belőlem tovább hint?
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BARÁNSZKY–JÓB LÁSZLÓ
Portré *
Tó derűs tükrén villámlik magánya
szembogarában nád karja remeg
út öleli lábát füleinek
int a magát húrrá feszítő nyárfa
Ez a táj már érik a nyárra
fái cibálják hult felhőiket
tó tükrén menydörgés szalad át
iszap kavarog
láng már a nád kardok zizzenő villanása
fa törzsét csillagok fénye szorítja
tartva a csúszó éjszakát.
Tűzfalon süt a nap ...*
Tűzfalon süt a nap, szállnak a galambok tollai,
ez hát az ősz, mondanád, ha ki tudnád mondani,
ez hát az ég, tenyér tartja és téglarakás
villanydrót ereszkedő fémei, a kerékcsattogás,
melledbe gyűjtöd mindezt. Szorítanád a kezedbe,
téren Sebestyén áll, ajkát nyíl furja át, keresztbe
nap tér kút világít, szobor tárt karral körbe forog.
Körbe ablakaik nyitogatják csukogatják zárt utcasorok.

*
*
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NYÁRI SÁNDOR
Intés *
egy költő barátomnak, aki verseiért
csak dicséretet kapott
Hajad borzas nagyra nőjön,
tükrödet meg vágd a kőhöz,
pár lyuk is legyen cipődön,
ne mosakodj, ne törölközz,
ölts, akár a lárva, sárga,
viasz–színű, csúnya képet,
szemed alá karikákba
gond rójon mély gödröcskéket,
gyomrodat akaszd ki, lengjen
kapudon, akár a zászló:
élő költő lakik itt benn,
lássa minden arra járó.
Négykézlábast járj az utcán
s feküdj hasra kint a sarkon
korcs kutyád fülébe súgván:
verseidből hagy szavaljon.
Utcakőre írj s az ujjad
párolgó iszapba mártsad:
szavaid tán tovafutnak
útjain a nagyvilágnak!

*
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HERENDY ISTVÁN
Végrehajtó *
Kutyánk morgott és furcsán nyikorogva
Vészt jelzett a fáradt utcaajtó,
Mint tolvaj, aki most indul dologra
Belépett az adóvégrehajtó.
Asztalnál ültünk földes kis szobában
Dél volt épp, s a sovány levest ettük,
De gyorsan hűlt az ételíz a szánkban
S ahogy békén egymást melengettük.
Hányszor riadtunk? minket mindig loptak;
Anyánk szemén keserűség égett
S ki jó munkáért még jutalmat is kap
Felírta a kopott szegénységet.
A Népi Rend a dolgozókra nem tör
Ne próbáld hát fogását a késnek
Csak dísznek áll az úr mögött a rendőr
Nevessünk a zöldelő vetésnek.
Nincs már csendőr, se lengő kakastollak
Vakít az eszme csillaga s ragyog
A puskatus így sokkal magasztosabb
Görnyedt hátunkon, – szegény magyarok.

*
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NYÉKI LAJOS
Számadás *
Öt verset fordítottam le a héten,
– 400 forint ütötte markomat –,
mindegyikből bevált receptre, szépen
vigyorgott a sztálini gondolat.
85 forint elment tüzelőre,
– ne marjon többé szobámban a fagy–,
vagy 100 forintot elittam belőle,
mert itt ha józan, megkergül az agy,
54 forint volt a kölcsön–részlet:
megvédtem a békét, szívem dagadt,
zsebemből 20 forintot kimetéltek,
mikor cukorért álltam sort, azalatt,
a többi pénzem elment számolatlan:
cigarettára, nőre . .. , mi maradt,
abból könyveket vettem, – válogattam
indexre tett szerzők közt, kéz alatt.
És most itt állok szégyenben, szorongón,
nevem kinyomták, tárcám kiapadt,
bár nem árultam magam utcasarkon,
mégis érzem, eladtam magamat.
1949
Idegenben *
Itt elzsibbad a láb, a gondolat,
nagy csecsemőként csak gügyög a férfi;
hiába szólnál, elvész a szavad:
több nap járásra sincsen aki érti.
Órákon át tolongsz a föld alatt,
de hogy hova mégy, nincsen, aki kérdi,
nyelvek peregnek, a tied dagad,
a fogad néma ajkad összevérzi,
és elbutultan, kóvályogva, vad,
*
*
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könnyes szitkokkal viteted magad
csapóajtók közt, a tömegbe fúlva,
lépcsőkön föl–le, az isten se tudja:
hová; kihez; miért. – Könnyed nyeled,
rázkódsz. De rád sem hederítenek.
Anyóka *
Álomkép az elhagyott haza egy csücskéről
Amott egy anyóka
bólogat,
azt se tudja, viszi
a vonat.
Joég tudja, miről
álmodik,
ahogy így döcög a
városig.
Feje bólint: jobb így
mint gyalog,
mert röpítik kormos
táltosok.
Úgy röpítik völgyön
halmon át,
hogy felejti édes
otthonát,
malackáit, szelíd
tehenét,
diófája pergő
levelét,
a háztáján zörgő
tengerit,
– útja, álma mindent
elmerít.
*
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Nyála csurran, szépen
mosolyog,
– vajon milyen tájon
kódorog?
Tán egy fényességes
kapunál,
hol maga szentpéter
szalutál?
Vagy tán régi
gyermekképiben
hűs patakban fürdik
meztelen?
ugrik: vaj' a tábla
mit mutat,
szoknyáján, kötényén
tapogat,
Vagy tán épp szerelmes
csókot ad?
– Bármit kérdek, ,,úgy van”:
bólogat.
Olyan ez a száradt
kicsi nő,
mint egy óriás nagy
csecsemő.
Ez a vonat ágya,
bölcseje.
– Közel a cél, vajon
költsem–e?
Közel a cél? Vajon
ide tart?
Nem unja e földi
536

rossz zsivalyt?
Sok felnőtt év törte
termetit,
– nem óhajt valami
gyermekit?
valami megváltóbb
ringatást,
jobb világot, végsőbb
állomást?
Fürkésző szememmel
faggatom.
S ő csak ül a kemény
fapadon.
Ajkát nyalja, rám sem
hederít,
élvezi mély álma
ízeit.
Ám a vonat lassít,
füttyöget,
felrezzen a hangra
az öreg,
s könnyebbülten sóhajt
egy nagyot:
„hálaisten, végre
itt vagyok!”
Szatyrát kapja, gyorsan
eltipeg,
s visszaszól: ,,az isten
áldja meg!”
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Planctus Hungaricus *
Tudós építőmesterek helyett
álgyúk csipkézték falaid
öngyilkos tőröket taszajtottak szügyedbe
diadalaid
Virágaid ganéjdombba tapodták
nyilak tördelték szárnyaid
Bűzös fekélyű kanok alatt fetrengtek
szűzleányaid
Ringyó vezérkosok véres mételyétől
kergültek híres hadaid
Akasztott bárdok püffedt nyelvére száradtak
legszebb dalaid
Imáid kénkövekké zápulva visszahulltak
anyád illették káromkodásaid
Fehér emberevők tánca tiporta
ravatalaid
Dögök prédái: temetetlen torlódnak
legdrágább halottaid
Sorsod előtt a képzelet is visszaretten
és elfelejti rémlátásait
Agyam harangok nyelvei verdesik
Tüzes fogók repesztik homlokomat
Darazsak nyüzsgése
fülemben
szememben
sziszegő parazsak
Karom: kígyó, tekeredj
Eszem: légy hű, ne feledj
Ámen, ámen.

*
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KIBÉDI VARGA ÁRON
Mákony *
Sirályok és pávák álmait kutatom, –
néha mint Kepler konok képletekkel,
számok és távlatok hideg ösvényein, –
máskor részegen, vöröslő bor és vöröslő alkonyat
téli melegében. Elkékül ilyenkor
a megtömött föld, a lezárt természet
jóllakott ágya s szakadva omlanak
túlhevített érvek, együgyű bánatok.
Zizeg a táncos levegő, fehér
orgonák nőnek a látóhatáron:
szédülő hangszer fekete ég alatt,
málló torony és zengzetes alagút
az illatos végtelenségbe, –
sirályok és pávák bomló álmait
fejem lázasan a meddő időbe.
Fennakad *
Fennakad fekete bokrokon
a réveteg vörös tekintet,
fennakad mert Isten Városát
keresi, borzad
elnyúló sovány éjszakákon
hol van a csipkebokor
hol van a mézes álom
fénytelen szemgolyók követnek
pásztázzák kiterüli kedvemet
fennakadnak fekete bokrokon
letarolt lelkemet hordozom

*
*
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Lánc *
kilép az ablak a házból
kilép a toronyból az óra
gurul a gömbölyű perc
bohócok fáznak a téren
fehéren süvölt a szó és
virít a vörhenyes égbolt –
ártatlan kénszagú játék
Portré 5. *
Sokáig szőtte a napokat
szőtte és nevetett rajtuk
kéjesen szippantva fel
a fekete virágok mérges gőzeit
de fakulnak a szövet színei
és melegházba fulladnak a barbár illatok
ma már szó és értelem között
bolyong ma már fehéren haldoklik
mindegyik vonító hajnalon.
Portré 6. *
Lábán fekete bakancs
köd és pókháló lelkén
hideg cölöpök között
sercegő idegek:
kiborulni a didergő világból
vakon a fény felé
álmosan meghalni szürke reggelen

*

Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 3. számában.
Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 3. számában.
*
Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 3. számában.
*

540

Csak az *
Csak az szóljon,
akinek seb a szó,
sárkányok között
némán utazó,
halálról csak az beszéljen,
aki tudja a halált,
aki fekete éjszakát
végtelenségre vált,
kitágult szemmel csak az figyelje
szárnyas viharok keltét,
csak az énekeljen a poklok előtt,
aki Istenbe fojtotta lelkét

*
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TÓTH Z. LÁSZLÓ
Ifjúság ...*
Ifjúság tovatűntél, mint tavaszi hajnalok édes illata,
szép éjtszakák meg nem álmodott álmai.
Negyed századot megérek lassan, s nincsenek kincseim,
vagy újabb negyedszázad kell, hogy a gyermek évek emlékei
bárzsing illatukkal megszédítsenek majd.
Suta és okos nappalok úgy futnak össze tenyerembe
szétválaszthatatlanul, mint fekete és fehér folyók
a meg nem nevezhető színű tengerekben.
Így hát azt sem tudhatom, hogy a jó
a csillagok–e, vagy a nap és a rossz
a farkasok üvöltése–e. S így van ez rendjén,
mert nem abban keresem az életemet, ami körülöttem rajzik
hanem ami belül van s bennetek.
Egy szál kötélen táncolok, kötelem végét fogják erős kezek
felettem ég, alattam ég mindegy hová esek.
Lábjegyzet *
.,a harmadik én több, mint a második”
Kúsza zene kékből sárgából fonva
meztelen éjtszakából didergő tengerekből
perzselő hajnali fagyból
könnyező fűzfák vékonykötésű hálójában
megfogott undok hold jajgat így
mocorog benned s felfele kúszik
leharapta már a füled
a homlokod mögött bujkál
jobbról vagy balfelől
még feljebb vágyik mint törött
mérőből a higany kibuggyan belőled
túl nagy a lázad
hiába kapnál utána
keringtek már egymás körül
*
*
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mintha felkent szobában
padlókeféken táncolnál
véle s az ő ritmusaira
vinnyog vacog vigyorog egyszerre
Kúsza zene kékből sárgából fonva
meztelen éjtszakából, didergő tengerekből
perzselő hajnali fagyból
könnyező fűzfák vékonykötésű hálójában
megfogott undok hold jajgat így.
Mint ócska ladik ...*
Mint ócska ladik olyan az ágyam,
fáradt magános éjtszakákon
szétfoszló emlékeim vizére
evezek benne.
Ó nem a múltam keresem, csontjaimban múltam a velő
az értelmet keresem, amit elvesztettem az életemet.
Esik az eső
Jó volna sírni, de nem tudok.
Utoljára féléve sírtam. Jöttem az úton lefelé.
A vároldalban holttestek daloltak a hullt avaron,
s a szétlőtt kocsik roncsa közt, ó hányan?
A könnyek gátja akkor átszakadt
és rohant belül a néma áradat,
elöntve tüdőt, szívemet torkom zsilipjén
hangom fennakadt.
Esik az eső,
égi pajtásaim a felhők sírnak helyettem,
sovány könnyük csordul az ablak üvegjén,
esik az eső!
Hogy futnék, hogy a sárrá ázott földre omoljak
s hallgassam a szétlőtt szívek dobbanását,
dalolnak odaát is,
s az ég már az ő ritmusukra dobban.
Futnék, de nem lehet.
Mégsem bánom, ha eláll az eső megyek,
ha ablakon át szökök is, megyek.
*
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Nem nyugszom míg a felhőkön átütő
csillagok pisla fényében
meg nem találom az értelmet,
az életemet.
Apassionata*
Mennek–e jönnek–e
vagy állnak
az áldozat oszlopainál
véres szerelmet illatozva
pihegve tépett gébicek
csillagok sugárszitáján
fűzfák gubancába hullva
dallamaikba gubancolódva
énekelnek száraz torokkal
búgva zendül a dallam Dó
zuhogva hullik a mélybe
nagy sext törött lábával
felfele lépne egy lépcsőt
kínok ó kín törtlábú
szenvedély papírrongya
líceumtüskékre szúrva libeg
két négynegyed bús ütemén át. Fá
kacskaringózva szelek
kerekeznek érte a dombra
esztelen hajsza e semmiért
kapaszkodj virágom s
színképelemzett vágyaid
vörös fonalán
pillogj a városok
korma felett
a feltörő áramok
hab peremén
míg dallamok súlya
*
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a belső törvény
mágnese visszataszít
a mélybe és sír
a kitartott dó
tövis koronával fején
bolond a világ
bozótaiban
tépett gébicek
sebes szájából
lila álmok vére pereg
Változat a téma felett *
Aztán elveszted még a nyomot is
szétomlanak az utak száz kis úttá
a sápadt lombok alatt
jönnek az őzek felfalják a lombot
fogaik malma között szétfoszlik az út is
aztán a köd falja fel a fákat
a ködöt újra az őzek
az őzek rengő combjait fagy marja szét
a hervadt földön némán sírnak
a csontok lila ajkai
a fagy karma elernyed a csillagok tüzében
futhatsz mezítláb
a végtelen bokrait nem rázza a szél
merre visz vissza senki se tudja
s nem jelzi semmi a fát hol a bűvös körbe beléptél
már csak a csillagok élnek
az éji őrállás bágyadt dühével
lengetik fázós karjaikat
de a csillagokat is felfalja a hajnal
aztán elveszted még a nyomot is.

*
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SIPOS PÉTER
Örvényben *
Már ájuldozom, s lélegzeni félek,
mert hazugság jut tüdőmbe a málló
levegővel,
s megfulladok;
szemem behúnyom, mert a fény
milliárdnyi parányával együtt,
atomsugárként nyársal fel
és megfertőz
a tömény gyűlölet;
már nem csókolok leányt,
mert foszló szívem
és bűzhödt, sáros lehelletem
undorító kipárolgásai
megölnék valamennyit;
már félelmetes egyedüllét
komor magánya ápol,
s lelkemen
egy távoli nap gyújtó lángjai
új csillagrendszer,
egy új Makrokozmosz
világrajöttét bábaként vigyázzák ...
Budapest, 1955.

*
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LÁZÁR FERENC
Fekete lemez *
Amit csak szótlan hegedűd sírhatott el,
fekete viaszba vésve maradt utánad.
Nem hegedűd, te törtél össze barátom
és testvérem a száműzetésben.
Jaj, nincs aki téged méltón tudna temetni,
csak messzi Kalota sirató asszonyai, akiktől
hegdűd húrjain szólni tanultál nekünk.
Jaj, veled elhallgatott a világ
nagy énekéből a Hója s Kolozsvár hangja
s a vad hadi táncot dobogó délceg avar legények kurjongatása.
Már csak a gyász fekete
körbe szaladó lemezei maradtak utánad,
hogy a sebeinket zsongító sírást
hegedűd hangja csitítsa
s élj mivelünk tovább, amíg csak élünk,
száműzetésben, szárnyaszegetten.
Nekünk se lesz ez a föld idegen már,
hogyha Bartók után Zathureczky is benne pihen.
Szellemük élni fog fiainkban. Fekete lemezeken
szól a titok még magyarul: örökké bolygón, hontalanul
két–három haza között.
New York, 1959 június 15.

*
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EZRA POUND
Phanopoeia *
1
RÓZSA–FEHÉR, SÁRGA, EZÜST
A téren át követ a fény orsója,
A tömjén füstje
Nő ágyam oszlopinak négy szarvából,
Az arany fénynek víz–sugara visz föl
a mennyezeten át;
Körülnyaldosva arany–színű lángtól szállok alá
a légben.
Az ezüst labda alakul kezemben,
Hull és lábod elé gördül.
II
SALTUS
A pörgő gömb föltárult
és elragad az égig,
Zafíromba vagy bezárva
Fölismerted a lángoknak pengéjét,
Az él–peremű sarúk szárny–csapását.
A burkoló, nyaldosó világosság
Megállott előtted a levegőben.
Fölismerted a lángnak lombozatját.
III
CONCAVA VALLIS
Drótos csutkái a csomagolt színeknek
nőnek ujjamból!
A szelet vállad köré fektettem,
És olvadott fémje válladnak görbül
a szél fordulásában,
AOI !
Az örvénylő lég–anyag
szövetett és megszilárdul alattunk:
A tenger–tiszta levegő–zafír, a tenger–sötét szeplőtelenség,
tágítja mind a zátonyt, mind az óceánt.
*
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Táncosnő *
A kánái mennyegzőre, Galileában
Sötét szemű,
Óh álmaim asszonya,
Elefántcsont sarús,
Hozzád hasonló nincs a táncolók közt,
Egy sincsen könnyű lábú.
Nem leltelek föl a sátorokban,
A tompult sötétben.
Nem leltelek föl a kútfőnél,
A korsós asszonyok közt.
Karod, mint kérge alatt a csemete fa;
Orcád, mint a folyam fényekkel.
Fehér, akár a mandula, a vállad;
Gyönge mandula, héjjából hántott.
Eunuchok nem vigyáznak,
Sem réz–sorompó.
Aranyozott türkiz s ezüst nyughelyeden,
Arany fonallal vert barna ruhát öltöttél,
Óh Nathat–Ikanaie, ,,Fa–a–folyó–parton”.
Mint egy patakocska a nád alatt, nyugszik a kezed rajtam;
Mint egy folyam a fagyban, ujjaid.
Szolga–lányaid, mint kavicsok, fehérek;
Körülvesz muzsikájuk!
Hozzád hasonló nincs a táncolók közt;
Egy sincsen könnyű lábú.
Bán Györgyi fordításai
*
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GIMES MIKLÓS
Születésnapi vers, amelyben Gimes Miklós elbúcsúzik a múlttól *
Huszonnyolc éve állok itt,
A világ terhe vállamon.
A szerelemre várok, itt,
Magam terhét sem vállalom.
Nem panaszkodom semmiért,
Kedves nekem e pillanat.
Csak emlékezem, hogy mi ért
Tizenkét hosszú év alatt.
(Tizenkét évig, Erzsi, érted?
Nem éltem én, csak érted, érted.)
Csak eszembe jut: Ennyiért
Adtam rabságba magamat?
Csak csodálkozom; Hát ezért
Tört bennem el az akarat?
Csak kérdezgetem, hogy ki élt
Helyettem, míg az év szaladt?
Csak gondolkozom, hogy kiért
Hívtam szerelmes szavakat?
Csak felsóhajtok: Ennyit ért
Az ifjúság? Most elmaradt
Mögöttem s ami elkisért;
A remény foszlik, elszakadt.
Huszonnyolc éve állok itt:
voltam bérmunkás, nyelvtanító,
Diák, rabszolga, szökevény.
Az élet, sajnos, undorító,
És bűzös, mint egy kelevény.
A világ terhe vállamon:
Minden huszonnyolc éves vállán.
*
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Nem várhatok a szerelemre,
Vállalni kell a terhet drágám.
Hoszonnyolc évig álltam itt,
Meggyőződésem végleges:
A szerelemre vártam itt,
De várni már nem érdemes.
Leszek majd mindent felborító
Férfi, nem csábít már a kegy;
Az élet bűzös, undorító:
De nincsen több csak ez az egy.
(1945. XII. 22.)
Tréfás, hajnali rímek *
Friss szél fúj,
Ragyog a
Reggelí nap.
Mérges a
szerelmem –
Verset
Kap.
Erzsikém,
Mért morogsz,
Drágám?
„A régi
Bánat az
Rág ám”
Erzsikém,
Szép vagy,
Virágom!
„Eh letűnt
*
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Már az én világom”.
Erzsikém,
Ölelj meg,
Kérlek!
„Pfúj! Szemtelen!
Ölelni?
Téged?”
Erzsikém,
Nem így szólsz
Máskor!
„Menj, keress
Szerelmet
Máshol”.
De Erzsikém,
Miért vagy oly
Mérges?
„Mert álmos
Vagyok és
Éhes”.
De Erzsikém,
Mért kínzol
Engem?
„Mert ehhez van
Leginkább
Kedvem”.
(Párizs, 1954.)
Szerelmes vers húsz év után *
Nyugodt vagyok. A reszkető kívánság,
*
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A régi seb, a fájó szerelem
Nem gyötör engem. Férfi éveim
Gyérülő nyáját magam terelem.
Nem feledés ez – sohasem feledhet;
Kinek oly drága emlék a jelen! –
De védőfal, mit lelke körül épít,
Az ember, hogyha élni kénytelen.
Nem ellened, – érted kell védekeznem
Hogy én lehessek pihenő helyed,
Hogy csendesülve lehajthasd szívemre
Megkínzott, fáradt, szeretett fejed!
(Párizs, 1954)
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ANDRÁS SÁNDOR
Magamra felszegezve *
Olyan mindegy, minek neveztek:
Krisztusnak, szögnek vagy keresztnek –
a három együtt vagyok.
Arcomon ím napfény a jóság,
alkonyat–örvény a mohóság –
elnyeli a napot.
A csalódás szögei fognak:
mit–sem–sejtőhöz csalódottat –
s a remény szögei.
Percenként el– és visszavérzem:
élek e ritmus gyönyörében –
egyszeregy misztika.
Magamra vagyok felszegezve,
akár valóságra az eszme –
így azonosulunk.
Pillanat *
Hárommáhasadtan élethasadással
keresztezem három életem
jövő–múlt–jelen – én–én–én
múlt–én autón ül
jelen–én széken
jövő–én tengerben úszik
dudál a szék hullámzik az autó
hová viszel én tengerem
át
székről a tengerbe tengerből az autóba
kesergek a padlón
hullámzik a padló
székem csobban az utca kövén
*
*
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Önámítás *
A versenyautók benzinmámorával
Jutnék el innen. Karambol.
Barátom hite tört kerékként szárnyal, –
túlélte. Így lett kalandor.
Ha a lámpa színe piros,
az úttestre lépni tilos.
Fülemben két dzsessz–zenekarral
épp két ritmusra táncolok,
ki harmadik ritmusra nyargal,
lám, csak egyhelyben háborog.
Ha a lámpa színe sárga,
biztosabb mindíg a járda.
A személyautók szolíd iramával
az adakozó tájat bámulom,
így gyarapodom – a nyugalom által,
a rendőr mint egy fa áll az uton.
Ha a lámpa zöldet mutat,
akkor szabad már az utad.
Csinos kis nőcske a beletörődés,
ha átölel, a múltam messzetűnt,
s félnem se kell, mert magtalan a nő és
mulathatunk, úgysem lesz gyermekünk.
Szerelem *
Riadok bőrömről patakokban
ömlik a cseppekké szakadt világ
mellemről a csókod talpamról a járda
szememről egy házfal lepörög
*
*
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Testem idegeim
görcsös valóság
mely emlékemmé oldana nincs hatalom
bazalt–torlaszú napok zuhognak
önmagaim közé hiába feszülök
múlt–testembe magam már sose dúrhatom
karom közé az emlék már sose közeledhet
testem idegeim
görcsös valóság
Lábamhoz omlanak a házak helyükre
építeni házakat lesz–e erőm
lökődöm lüktetek pattanni–vágyón
rázkódom túlhajtott rémült motor
Emberszabású emberek ó
hogy élitek túl az örömöt
nékem aki üvölt ha a fogát kitépik
mondjátok honnan szorítotok erőt
eleven testetek önmagatokból kitépni
véretek miféle parancsra engedelmes
hogy csupaseb–belőletek nem folyik el
emberszabású emberek ó
hogy élitek túl az örömöt
Szerelem szerelem búgó ösztöneimről
lépj le ó lépj le nem fog rajtam már kormány
életem tengelyéről tompán szakadnak le
akaratom biztos kerekei
A távolodás ritmusa *
Hullámzik a hullám
végül elcsitul
nyugszik a nyugalom
végül felriad
úsznak a partok
a semmi felé
*
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Fekete–fehér világba hulltál
tejködű imbolygó világba hulltál
még–még feloldalak csendes sötétben
előhívlak még–még sötétlő csendben
félálom negatív fénykép
sápadón derengsz fel bennem
Szerelem szerelem
végül elcsitul
szerelem szerelem
végül felriad
partosul a semmi
az emlék elé
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MEGGYESI JENŐ
Békesség *
Egyik kövér volt, másik sovány,
harmadik nyájas–vad pofa:
„A törvény nevében, van–e pénzed?
Adóért jöttünk, add oda!”
Figyeltem némán. Láttam anyám
kezét és ajkát, reszketett,
majd el–el csukló zokogásban
,,nincs pénzem” – szólt, s csak könnyezett.
Jegyzett a szorgos írástudó:
két süldőt zálogba veszek,
írd alá ezt itt öregasszony!
– Tagadás rá a felelet ...
Ott voltam én is, kezdő költő.
Kacagtak, anyám zokogott.
Szívembe szúrt egy égő kérdés:
mikor leszünk mi boldogok?
1955.

*
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HERENDY ISTVÁN
Májusi eső *
Dörren az ég, már suhog is a zápor
S víg kacajként sikongva földet ér
Buborék pattog tajték ostorából ...
Sok éhes szájba így lesz több kenyér.
De nem bízik – ki verejtékkel szántott
Hiába küldtök esőt, égiek
Sorsát verik a csöppnyi kis husángok
Felszakad benne s fáj a régi seb.
Mi rút ragályként hullt sok nemzedékre
Megnyomja létét, mint a loma zsák
Burkolhatjátok rózsaszín mesékbe
E tájon ismét úr – a szolgaság.
S lelkét újból zordan összezárja
Idegeneknek sose tárja ki
Hiába zúg a nagy vásári lárma
– Egységbe Világ Proletárjai!
S ha lépte nyomán dűlnek majd a rendek
S hízelkednek a cifra rongy szavak
ő messze néz – hol századok derengnek
E furcsa röptű – nehéz ég alatt.

*

Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 5. számában.
559

BIKICH GÁBOR
Őszi töredékek *
I
Hűség? Én nem vagyok hiszékeny. Ki szeressen engem és miért? Csak
azt nem tudtam, hogy a szegénység gőgje is kifagyott a földből. Az utak
végén nincs többé katáng.
A betapasztott hazugság fülledő padkáján heverésztem volna? Nem a
füsttel maró savanyú meleget akartam falaim közt fogni. A langy sugárzást elnyelő vakságot télen sem kentem szememre. A kormot, a korom
nyomát is dörzsöltem magamról. Hadd tűzzön át a tündöklő világ! A hitvány gyöngéltetést villogva visszavertem. A törvény kemény ragyogását
kerestem s a fehéren izzó lázadás belétört villámait. Aki őrültségemmel
fűtötte szobáját, miért ne hitte volna hogy nem égek? Ágaskodik nyújtózkodik minden, pislog amerre a följebbet sejdíti. Hát jól van. Szopogasd a
mák fejét, rágódjál a keserű cserjén, te szegény! Én a pusztában édes lázammal beszélgetek.
Ki mással szólanék? Az én lázam vagy, csak az enyém.
Nem addig mulatsz keblemen míg jobbra nem lelsz. Velem gyulladtál,
velem alszol el. És nekem se kell már oly személy, akinek nehezen oszló
testem csak ború: mögötte les napot; síromon szeretkezik még ha velem
is, aztán átugrik rajtam mint szuka az égő karikán.
Értem lázadó láz! Te nem tagadtál meg engemet sosem.
Üss hát, tüzes vasat. Öntsél olajat rám: tűz vagyok. Méltó immár hogy
hajlékomba jöjj. Homlokomra jéggel süss jelet. Sújts felém, lángkardú
angyal! Az olcsó paradicsomból kiűzhetsz. Napszúrás hidegű, fagyhalál
hevű! Aszú csontjaimat szaggasd. Sorvassz el. Csókold cserepessé szikkadt ajkamat. Forró sóhaj, fújj elevenné. Dermessz szoborrá, tűzföldi
fagy! Rázz, megrendült remény. A szenvedés szurkába és ágyam tollába
forgatva gyújts föl. Gyújtsd rám testemet, hogy benne égjek. És ügyelj,
kérlek, hogy ne egyszeriben lobbanjak el. Hadd szürcsöljem emésztő hűségedet. Velem hamvadó hindu láng! Mint égő gyanta csöppenjen szememből a könny.

*
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II
Szemed héja mögött, agyadba zárva mint egy dió belébe: az őrület láthatatlan lobogása. Eszelős sárga gyász! Mért nézel vissza gázolt bokraimból?
Volt, nincs. Talányos halálunk fennen tündököl.
Vegyétek a nemlét világát! Lombjaink tökélyét arannyal töri át a nap.
Táruló sáfránykert. Szattyánbőr remek.
Akácméz ragyogvány. – Levágott fej a mézben? – Végső bűvölet.
Válakodó érzékeink nyárral nyugtató keze. Versenyből kiverve,
tusakváson túl elibénk szórt virág. Imetten megízlelt álom–íz. Pattanó,
buborékszivárványú csönd. Hajló szögletek. Kényes karcsú körték csípeje, tompora.
Ámulatos emlék. Szőke viola. Sárrét. Agyaggal kavargó lusta sörényű
hab. Sárga hasukat ringatózva süttető, félelmükből kifordult kecskebékák.
A szikkadt nád súrlódó nesze. Hátul a sövényen sarkantyú virít.
Homályosancsillan a hamvából mosolygó sárga szilva. A színlelt melegben kapor szaga száll. Érett sugarakból pereg a mag. Nagy sárga martok
mállanak. Omlik már a meredek szegély. A megfakadt fenyőkre rászárad
a gyanta. A korbács kisárgul. Sárga sárral virágzik a veríték s a vér is.
A tajtékot kiszívták. Az árnyék ámbraszagú. Apadó hu1lám tengeri borostyánt hagy a homokon.
Hulló szálló nyugalom: nem oldott, nem kötött. Búcsúzkodva érkező,
maradozva múló. Sárga selyem sátorban készülődő vendég. Bomló hámba fogott hóka sejtelem. De szíved szívében avas vaj színével javas tudás.
Körös körül meg vérfoltok. Villogó zöld penész. Violaszín zúzódások.
Pöttyögetett, gyorsan sötétedő dohány. S a talpad alatt még lélekző enyészet: rothadó, dús látomás.
Durva kelmék közül símán buggyan a mell. Szederjes bimbaja lüktet,
megmered. Egy fakérgű kéz ezüsttel átszőtt fant takar ki.
Az alkonyat pedig már rézsút világol. Révült fényében rézerdővé rezzen a
bükk. De vörhenyő melege hamar kilobban. Bánata is mire barnul? Mélyül, mélyül, aztán csak csörög.
Mivel hazugság. Hogy lenne ha nincsen? Az ernyedő levelek kezét eleresztették. A fagy ujjai azóta egy káprázatot fosztanak. Az ágak feketén
csillognak mint a ház nélküli csiga teste. – Szomjazol? – A felhőkből a
fájdalom konok vizeket facsar. Vagy tán facsarna, de ki? kinek? miből?
Hiszen semmi sincs. A fűrészpor itatta sárban arcra borulva feküsznek a
kidöntött apák. Szívükből kiapadt apatakok csobogása. Kis cselédjük
mást derít.
561

BARÁNSZKY–JÓB LÁSZLÓ
Szerelem *
Mint ősemberek koponyái
múzeumban délután,
– ó hogy tudnak így elállni –
nézek a szoknyád után
a teremben mint messze lebben,
nézek és csak hallgatok,
ülök egyre meszesebben:
calciumhordta századok.
Jársz és néha csontod villan.
Fény világít polcokat.
Fogak állnak soraimban,
s kattanások tartanak.

*
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BÁN GYÖRGYI
Tárgyak *
Tűknek hegyére
Tűzve a világ
A félelem
A sovány igazságtól
Hogy te
Kellettél
Volna
Nem lehet
Több
Este és
Reggel
Öröm és
Remegés
Az éjnek héjatlan
Szeme
Vigyázott
Téged
De én ágyamban
Felkönyököltem
Gondoltalak
Ragyogtál
Akár a
Réz–fillérek
Vagy mint a
Pergetett
Méz
Így mondottam
Madártoll hull alá
A tenger vízre
Van aki
Sötétben
Járja az utcát
*

Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 5. számában.
563

Másoknak homlokán
Kigyullad
Egy vörös
Folt
Ajkamba marva
Ízleltem meg
Az éltető emlők
Közös emlékét
Barnult révülete
Atyáknak
Álmokra hajló
Álmokra hajló
Homlokomat érte
És takaróm
Ha lesiklik a földre
Nem kívánom
Rágalommal
Illetni
Más kezét
Nehéz selymének
Súlya húzta le
Mosolyogjál
Eszesek vagyunk
És jóságosan
Leleményesek
Akár a TÁRGYAK
Melyek élettelenül
Fáradoznak
Kivonni minket
Kik gyámol nélkül élünk
Kelepcénkből
Tejesüveg és
Gyékény kosár
Épülő házsor
A délelőtt
Deres térde
564

A rábókoló napban
Port fú
A szél
És elhalványul
Arcom
A hideg fakítja
Pirosban *
Pogány temetések módján: a hullákat
csontig maró vörös festékkel leöntve.
Avar testemen
Ömlik a skarlát
Festék.
Megpirult csontom
Az utolsó
Gyepűn
Villámló ékszer
Bőröm,
Idd
A vidor
Színt.
Már életemben
A hullák lobogását,
Törékeny vázam,
Szítsad
Magadból.
Elé és mögíbe
Rőt nap–ruhásan,
Földdé–tértemnek,
Torzul gégémre
Nyelt és harapott
Véremből a
Megvallás.

*
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Akác *
A földnek csontos karjai,
Akácok,
Szűrik a porrá mállasztott
Eget.
Aszott megmaradásom
Ez a kép.
A magassággal óvatosan él,
Ami még akác bennem,
De megfojt, ami más.
Fráter – patria *
Ikonok mögött
A hamvvederben
Testvér.
Törő bilincs,
Kitárult bénaság.
Márvány lépcsőkön föl
És fa garádicson
Újra alá.
Ízetlen, szomjú
Pince, sötétség.
Törtvér foltja a túlérett
Szedernek.
Nyakakba ostor–vágás,
Izzó csontokból
Mosoly futóban,
Ütlegelés, gyümölcsös nyomú.
Szelekre vetett
Hamú: testvérem,
Csöbrökben halkan sem maradott,
Zsarátnok nyár
És tél–velős hó sánc:
Hazai, szétomlott lét.
Mázsás, meghitt
Koponyád
*
*
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Pernyűlt lombja a fának,
Melynek roskadt tövén
Az idegenül eldöglő
Kutyát
Porba, hamúba
Kaparják mélyen.
Automne *
Sem bot, sem kés
Nem szúr át.
Még egy nyelv sem.
Ez hát az ősz:
Mindenki békében hágy.
Az állatok a nyáron
A pusztában elégtek.
Amit az özönvíz
Nem óvott meg,
Azt fölkarolta híven
Az özönláng.
Mint menyasszonyát
A vőlegény.
Robinson *
Hágcsód, fölfelé vitt,
De elszakadt.
Fejed fölött a fába
Villám sújtott.
Lépcső
A szikla–rengetegből nem lett,
A földből nem lett
Szőnyeg
Sem az égből szemérem–kendő,
A nap sorvasztja,
Széjjel mállatja.
Dobált, csalóka
Kavics és kagyló
*
*
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Nyomában puffatag
Galambok szédelegnek.
Puffatag, szédelgő galambok,
Hová?
Szigeted ez, Robinson,
Ennyi: viskó, véznult akarat,
Vinkó, tengeri és
Széna helyett törek.
Nem gyúlt redvesült rőzséd,
Nem gyúlt redvesült rőzsém.
Valamit vársz
Pokoli tikkadtságban,
És ha alázuhog a sós–ízű zápor,
Havat vársz,
Tejfehéret,
Egy kő ház tetejére,
Varjakkal
Havat
És füsttel a kéményből
S a ház köré
Palánkot.
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KIBÉDI VARGA ÁRON
Barátaimnak *
Lábra kel lassan a hontalan ének
lassan súlyosan
helyet kér magának a kerek
síma földön
helyet s egy méternyi falat
kurta visszhanghoz
lábra kel lassan a hontalan ének
lassan súlyosan
néha szárnyra is kel hazaleng
de nincs haza
törik a síp reped a közös edény
nem várja senki
Aztán már nem jár és nem száll
csak magába száll
halkan mormolja konokul pergeti
a drágakő–szavakat
csodálkozó beteg falak közt mondja
érthetetlen imáját
Így van ez rendjén hontalan ének
hajótörött ének
Költőjét folyton temetik élve
ölik temetve
de tetszhalott ő: feltámad mindig
a hasztalan magyar szó
a drágakő–szó
nem hagyja halni

*

Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 5. számában.
569

Vizek *
Combok csattognak darabos
táncot járnak a testek
éles és orrfacsaró
az ösztönök szaga tülköl
és mint bivaly fürdik párizsi
kölni vizekben a kollektív
kéjek silány tavasza.
Parton *
Zeng a hosszú csend
mint a jegenye
siet a víz a víz
a fekete
testén itt–ott fénycsepp
sistereg
tántorog az árnyék
didereg
siet a víz a víz
hallgat a part
zeng a hosszú csend
mint a kard
Meztelen *
Fényes csíkokat ír köréd
a fájdalom
kering mint a dicsfény
mint a repülőgép
nem kell vetkőznöd – istened előtt
lehámlik rólad minden vigadás
minden látomás
kemény mezőkre léptél
a meztelenség idején
*
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ne nézz a harcba részed
gomolygó üres borzadás
Iszonyat
Megrezzen
az éj
Nyújtják
Ravaszul szakszerűen nyújtják
Medre nincsen
Kéjes medrét naív szeretőkre hagyja
Átnyúl a símára gyalult halálba
Tágul a szem
Borzadás bogara a csend hálóiban
Pattan az éj
Súlyosan
csöpög a kezem
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HENDRIK MARSMANN
Ichnaton *
sebes p1anéta ősi
csillagképek között
szűzi, időtlen pirkádat
Elszállt a nap.
a lenge, rengő tengeren
sebes, fakóhavú habok,
melyek orkánt dübögve törték
az éjszaka vad sziklaszirtjeit
és vélük az űr halott.
Királyok s századok,
kiknek a kard kihullt kezéből
és törzsek, kik futó zsoldoshadat
egy villámlásban gyepűkön túlra űztetek,
mindnyájan,
időtlen zárban és térré kövülten,
elhullva nyugat dombjai felett
nyomtalan, névtelen semmivé tűntetek.
Védetlen gyengén
nőtt a semmi ág
ólmos sötétség végtelen falán
semmi és semmi közt
derengő, halovány virág
Sebesen nőtt a beteg ág
s láng lett: kétrétű sötétség közén,
szép, metsző–élű tűz,
amely, forogva csillag–lendülettel
sötétség fáját
porrá égeté.
lobot vetett az éj, elégett, elszállt
*
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istenként, patyolatban, fehéren
izzott egyiptom éjjén át a nap,
de tántorogva hullt azon a reggel
Zenith trónjáról égi part alá.
Így halt a Fáraók alatt a karcsú gyermek,
isten szeplőtlen magja
lchnaton.
Virgo *
Hajnaltavak.
ölelnek hajladozva.
hegyeket ringat tinta tény
és néma lányka ajkaid
didergő partokon feloldják
a zöld sötétség édes foltjait
s szemedben ég a fény.
ám az éj az éjbe visszahull
és szájad is benső magába zárul
s magát öleli véredben a vér.

*
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LUCEBERT
Moore *
A föld forog hajt át az emberen
A levegő liheg fúj át az emberen
Akár a föld sárosan fekszenek
Akár a lég fennkölten lengenek
Anyamellből bimbózik a fiú
Apahomlokból nő a lány
Mint folyók s partok száraz is nedves is bőrük
Mint utak csatornák tűnnek az űrbe
Házuk lélekzetükben
Kertjeik mozdulatuk
Piszkosan járnak
És szabadok
A föld forog hajt át
A levegő liheg fúj át
Az emberen
Fáradt szeretők *
Gépek a fáradt szeretők
Egércsendben járják üvegszobában
Olajcseppből és gőzlő vízből
Kovácsolják látatlan léghajójukat
Hosszú szerszámok csúsznak fáradtan
Fáradtan túlkent testen át
Tágas kipumpált test fele
Nagy napos szemeket
Lőnek fel a szív magasán
Ez csendben jár nagyon az csupasz lábakon jár
Hideg kabátban sétál az akarat
Ez messze jár nagyon az alvó szárnyakon jár

*
*
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HANS ANDREUS
Mivel te nem görög vagy ... *
mivel te nem görög vagy
a szemed delphi módra bájol
bukolikus zenét hallok
flóta helyett rém éles szájharmonikát
de többet is
oly alaktalannak kéne lennünk
hogy szeretni tudjunk
oly senkinek és életbőlvalónak
százlábúnak és félistenlétűnek
hogy üvegpoharak csengésében kimondhassalak
a virágárusoknak durva arca van
szálas ökörfűből hajuk
és szemük sovány agyagból
de rózsacsokraikat kibontották már mint a búcsúzók
és a csípődről olvasták neved
egy egész napon át kezemen hordtam a halált
egy egész napon át markoltam alaszka jegét
egy egész éjen át néztem egy ifjú állat mint halódik
egy egész éjen át a szemeidet láttam fénylett
a boldogság mint a víz
ki voltál te már régen nem tudom
madársikoly
a halley–üstökös tán
vagy
szicília szigete
úgy éltem holtan mint szobák tükörben
hallod rikoltozom akár a csengők
melled alatt a könnyű rózsaszín lényt
nem értem
*
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csípőd megsüllyedt völgyeit az űrön át
nem értem
nem ismerem Jel szájad és szemed
de téged játszalak csak és te engemet
monte–carlói banknak nevezel
ujjal mutatnak rám a holdban élek holdember így
kiabálnak rám a gyerekek
de én királyok többesében
szózatokkal szólok
mi
a napnak
tükre
vagyunk
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REMCO CAMBERT (1929)
Hideg *
Közel a tél.
A levegőben érzem
És a szavakban, ahogy írok.
Kitisztul minden: látod
Az utca végit is. Szavaknak
Vége nincsen.
Költő vagyok
Igazságom december
Aztán Július. Költő vagyok
Így mondja néha tán a naptárak
Kegye. Végesek mind a városok,
Szavak soha.
Ha valahol
A nyárban és a télben, csak egy
Csillag is lángol, szirmos fénytadó.
Csillagot mondok, bár
Minden lehet. Ha ég s meleget
Ád a szavaknak.
De nem hiszek
És télen még kevésbé, ilyen
Csillagban. Szavakban kéne hinnem.
De erre ki elég erős? Egy hang
Vagyok, halódó és hideg, tele
Téli szavakkal.
Egy hasztalan vers *
Ahogy te jársz,
szobádon át az ágyból
fésűvel asztalod tele,
nem fut úgy sor soha.
*
*
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Ahogy beszélsz,
fogaiddal a számban
és füled nyelvem körül,
toll úgy sosem beszélhet.
Ahogy hallgatsz,
hátamban véred
gégémben szemeid,
nem hallgat semmi költemény.

578

ELLEN WARMOND (E. VAN YPEREN)
Majdnem semmiért *
Szétosztottam már minden szavam
közötted közted és közéd
mit tehetek még
gyanúd tőkéjére
teszem lásd kezeimet
madarakat hívok
segítségül
pártatlan hallgat a szél
csak a jószívű felhők mondják.
elszáll a szomorúság.
Egy nap *
Este
kibontjuk a testünk
tetteink végtelen gombolyagából
és alszunk
reggel vesszük a gombolyagot
(tegnapunk köd)
lassan és nem tűnő
türelemmel fűzzük a szálat
a következő tű fülébe.

*
*
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A. ROLAND HOLST
Felhő *
Az ölnyi fű a napban ég
mintha a perc se törne
és ő, a búgyötörte
mellettem lenne még,
vagy jönne később újra,
mint egykor – ó de régen –
vidáman, béke–kéken
a fényben mellém hullna,
beszélne csak és nézne rám
kedvét, baját kibontva,
bizalmasan riongva,
s mint gyermek oly vidám ...
Felhő takarja a napot?
elnémul minden hallgatag,
még ég a fű, bár hervatag:
sorsom sebet kapott.

*
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PARANCS JÁNOS
Születésnapra *
nem hallgat senki rád
születő képek fejbevernek
ne félj megkékül majd a szád
holdas éjen többé nem remegsz
elindulsz vízszintes gerinccel
magad önkéntes lázadása
nem segít már semmit
fölhasad a halántékod koponyád
ehhez mérd magad
ne holmi büszkeséghez
ne cirógass farkast
bátran indulj a büntetésre
hová is szaladnál
iszap föd be vagy a sár
légy hű önmagadhoz
s máris kigyulladt
a fény a testeden

*
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THINSZ GÉZA
Világváros közepén *
Fényreklámok csápkarjai.
Vergődő, vad színek.
Életek, gépek, eltorzult rohanás.
Figyeld: lüktet a gomolygó,
összeszabdalt, szertefoszló
milliárd. S csak egy alakban.
S őröl, emel, kiválaszt, elsodor ...
Tudatosan, akaratlan
meghajolsz. Már elfásultál,
nem érdekel, hogy mögöttük
milyen akarat van.
2
Észak. Te is Európa vagy,
a salak itt is salak maradt,
Európa itt is elfáradt, elszáradt.
Csak a fenyők állnak csendesen.
Várnak.
3
Az újság címlapján zizzenő sorokba
szelídült, szédült szenzáció:
Színésznő, Államférfí, Új Atombomba,
jazzt, jazzt, jazzt nyöszörög a rádió, –
hová húzódjam? A felhőkbe? A porba?
4
Kopognak az elszórt tegnapok, –
magam vagyok.
S fáraszt a test. Csak ez maradt,
hogy megsegítsen?
A szépítő hazugságba belefér minden!
Mi jön ezután? Már nem lesz semmi más,
csak nyálkás, kicsordult szexualitás?
*
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Körülkerít a kör. A tettnek súlya van
és nem tudok más lenni már, csak enmagam!
5
De holnap ugye máskép zuhognak a fények?
Új mosoly, új könny. Újra játszom.
Élek.
Két évszám között *
8 óra
Az Egész 365–ik része.
Esik a hó s az ólmos szürkeség
összeborzadt–hidegen néz vissza az Egészre.
Fél 10
Volt benne értelem?
(Nekik már a maradékot a szesz messze szórta,
– ezért örülnek odakinn?) Itt csak a részeg óra
emlékeztet néhány feslett, elhullt, régi szóra.
Úgy lehúz a széttört tervek, perc–szerelmek súlya . ..
Örülj! Mindjárt itt az újév.
S folytathatod újra.
Éjfél
Megírtál negyven üdözlőlapot, –
most már tudod mért? A Pillanatok,
– csak egy pillanatra – de oly illetődött,
boldog arccal állnak a két évszám között,
míg megtörik a varázs: elszédülve
bebukfenceznek a világűrbe,
hogy odakiáltsák a Göncöl–szekérnek,
– ha még nem tudná– .,BOLDOG ÚJÉVET!”
2 óra
Összekuszált vonalak hajolnak utánam,
bukdácsolnak torkomon az ikes–igék:
az élet felhígult egy ginnel telt pohárban.
Hajnal
Fröccsen a szappan, forró víz éget, –
Mosom magamról a mocskos ó–évet.
*
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Tájkép *
A templomtorony a tócsába csöppen:
csobban a kő dideregve.
A csupasz faág éhes körömmel
véresre karmolja az ég peremét.
A felsebzett ég
az emberek arcára hanyatlik s megfeketül.
Megdermedt nappalok mélyén
őszül a város.
Szürkeség *
Szürke szóval, szürke szájjal,
szürke szívvel, szürke szemmel,
szürke ízzel, szürke hanggal,
szürke zajjal, szürke lázzal,
szürke éggel, szürke földdel,
szürke kínnal, szürke bűnnel,
szürke,
szürke,
szürke,
szürke,
szerelemmel, értelemmel,
hiába is hadakoztam:
szétáradt az ereimben
s szétbomlaszt a szürkeség.
Óh, adjatok barátaim,
nyújtsatok felém
fehéret,
kéket,
irgalommal átitatódott
vérvöröset.
*
*
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MÁTÉ IMRE
Kifosztott zarándokok siráma *
Reméltük, hogy valahára megpillanthatjuk a szent várost
hol sebek sajdulnak és jámborulnak indulatok.
A férfiak is biztattak nyakra főre kik vezetőnek szegődtek hozzánk
és mi vakon hittünk szavuknak mert szépen beszéltek
meg a szent város boldogságát is ügyesen ecsetelték.
A sivatagon át csak ők ismerték az igazi ösvényt,
erre esküdéssel esküdtek nekünk induláskor.
Igyekeztünk hát, testünket nem kímélvén éhségtől, szomjtól.
Talpunk feltört. mert minden Édenbe vivő út rögös,
de vezetőinket kímélni csikartunk inunkból erőt.
Őket, kiknek az egyetlen jó utat tudni megadatott
barmok híján mi magunk vettük marjult vállainkra.
Ama naptól kezdve azok sarkatyúkkal serkeltek minket,
szánkba meg zablát erőltettek mintha lovak volnánk,
s mint koplaló gyerekeket, mesékkel abrakoltak.
Új és új regéket tálaltak, mi meg mintha örülnénk is,
rezgő ádámcsutkával indulókat nyöszörögtünk.
Sokáig úgy sem bírtuk, végül bőgve a homokra rogytunk,
ekkor megapadt motyónkat fölszedvén elszeleltek.
Már visszafordulnánk a csapáson melyet magunk tapodtunk, –
de homokon jártunk.
Szabadság *
Kerestelek igézettel a sárga kútfőnél,
kutattalak varázslattal a fehér forrásnál,
áthaladtam megcsorbított homlokú oszlopok között,
de az Új Csarnok faragóit sehol sem hallottam kalapálni.
Félek, hogy Új Hajlékba nem is költözhetünk soha,
pedig tavainkon békanyál forog az orsón,
*
*
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lépcsőinken gyökeret vert a kövirózsa,
ablakainkra meg szürke hályogot szőttek a pókok.
Jöjj el, mielőtt életünkből kigyomlálnának minden évet!
Jöjj el, mielőtt neved istenek neveinek sorsára jutna!
Áldozás *
lllatozzatok Magasságok, ma nektek égnek
jószagú gyanták,
kellemes zamatú kenőcsök is nektek
ontanak füstöt!
Te meg tombolj kecses mozdulatokkal virágok fejedelemasszonya,
mert miattad fogott lángot a tapló!
Áldomásunk kedves az Égnek, de te magad vagy kiben öröme telik
és tőled vígságra gerjed az én szívem is.
Szép vagy, ruganyos mint az ősök íja, fürgeségben gyíkok között
első,
könnyű, ideges szárnyú mandulalepke.
A boltívek alatt senki sincsen ki veled
versenyre kelne,
egy sincsen, akire ügyet vethetnének
a felhők mögül.
Kesergés *
Juharfából gerjesztett színparázs füstje
kúszott előttem
szeplőtlen láng kondor juhai ösvényt
tapostak nekem,
nem kerültél meg mégsem elveszett drágakövem!
Varsát karóztam neked vizek kopolúira,
sekedős szűkületekre meg vésztől gyimoltam,
*
*
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a kékről zöldre haraguló szeszélyes vizektől
egyedül távoztam mégis.
A mezők útjain pányvával várakoztam rád,
delelő hüvérőkre meg csapdát rejtettem
a zöldről sárgává aszuló mezőségekről
egyedül tértem meg mégis.
Kelepcét állítottam erdők tiprásaira,
az irtások szélére meg hurkot vetettem,
de a sárgából barnává fonnyadó erdőkből
egyedül jöttem ki mégis.
Vajon ki hinné, hogy nem évelő növény a bánat?!
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TÓTH Z. LÁSZLÓ
A 26. év *
Az ismeretlen ismerősebb mint az élő
ha holtaidra gondolsz mégis remegsz
szűkölve rázod félős ló a gyeplőt
és forogsz mint majmok ketrecükben körbe
a jegykendődet gyáván eldobod
szomorú félelem vicsorog szemeidben
fogaid szomjúság redves odvai
Ne menj a tóra jó fiam
a vizilányok járnak ott
szemedbe zöld szemekből fonnak
feloldhatatlan bánatot
Keserűség a lélek íze
szívedet szoktasd már a kötéshez
hiheted látod mennyi a példa
autók horpadt melliben nászágy
könyörület hűs bugyra a kezdet
eltűnő jaj-ban csenget a szó
Elment a végső villamos
a hajnali nem jön soha
párás az ég bár csillagos
menjünk! én nem tudom hova
Ne kérdezz tűnt szeretőket kezdik e újra
egyszerszőtt szerepünket játszuk
a kárhozat kertjeiben úgy ahogy kezdtük
nem segít semmi a bánás
könnyű volna a boldogság ha tudod
kiléphetsz kontár mesterek
rádfeszülő keretéből
lzár zöld körmönet
*
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halott folyókat költöget
a könnyes ég
kegyes szívű patak
őrizd a búvó holtakat
a kedvemért.
Valamit mégis *
Mázsányi súlyok nehezéke nyomja a szívet
vásottan árvul az ész szelek hagyta vászna
ha elfagyott volna nem nyekeregne a nyelved íly bénán
nem öklődne így kezesincs lábasincs szavakat
melyek úgy tapogatnak a cserfaillatú erdők
fonnyadt sűrűjén mint kamrába zárt gyerekek
Akit a mandragóra gyökere bódít nem szeret így
kígyó–élesebb reszelővel csiszolva sem lenne fogad
füleink tornyán vihar elé kongat a szó
remegések hátán jött harmatajkú fájdalom
melleid savanykás lánycsecsű almáit kóstolgatom
torkomat kába illatot lengető füst reszeli
az állatok tiszta ösztöne motoz kezeinkben
sebeket őrző részeinket kimarhatatlan bélyeggel jelöli
Valamit mégis hoznak az évek mindegy megmarad–e
dadogó ösztöneinkből fonódik ölelés
ajtóra lel a sánta vallomás ha vársz
részegen vásári zajra is billen a láb
s oly bugyrok szikkadt partjain is ver a szív
hol a Poklokatjáró Költő csak tétován lesné
kínok rozsdálta testünk boldog roncsait.
Fagyos kezével *
Fagyos kezével átfogott az utca
és rám vicsorogtak a házak
döbbent ablakai
az ablakokon sárga tök
*
*
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a hold ringott indáin
majd ezer nyomaiban
a hold mögött süket szobák
szobák ölén a vágy kövéredett
és elfagyott szerelmek
hűvös ágyai
ásítoztak elszomorodva
Mentem az úton és rám vicsorogtak
a házak döbbent ablakai
mert kölcsönös minden
érzékenyebbek a kövek pórusai
az emberi fülnél
az ablakok röntgen üvegjén
látnak a házak
érzik a döbbenetet
látják benned az
elveszett ágyak
téli vidékek szögleteit.
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BAKUCZ JÓZSEF
A semmi éneke *
I
Emlékek perzselt filmszalagja
rádióaktív reggeli
a csapból hosszú lánc csörög
a nap halállal van teli
emlékek perzselt filmszalagja
korcs Duna leprás Budavár
töpörtyű lettél szép Zsuzsanna
csupa lyuk arccal szembeáll
a csapból hosszú lánc csorog
a szappan szilveszteri ólom
mellén a szőr közt vérnyomok
ma itt vagyunk holnap a holdon
az állán kendő nem latolgat
meg kell borotválni a holtat
II
Hétfő kedd szerda mikrobák
barátaim a nyelv hegyén
élnek név nélkül is tovább
atomjaim tején
csütörtök péntek mint a mák
szombatra gyűlnek mint a fény
vasárnap katonák
a szavak küszöbén
hétfő kedd szerda alszanak
ma már a szervezet felejt
velük együtt már megtagad
a föld a hold a semmi rejt
a semmi pest s a nagykörút
kövekben nyüzsgünk ott tovább
*
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a semmi villamosa fut
hétfő kedd szerda katonák
III
Almában látott görbehátú kardot
hiába rejtezel így szólt a hang
villámmal túrom fel a partot
lecsapolom a mocsarat
Egyenlítői mikrobába bújnod
hiába van a mérlegem kileng
nyolc millió newyorki közt az ujjak
rádszegezik angyal detektívek
szétoszlanál atomra más alakra
rádismerek a forma fogvatart
s ha semmi léssz fölszív a nap haragja
így szólt s eltűnt a görbehátú kard
IV
Az angyal elenged zuhanunk
akár a levelek
embertelen kertben ha öreg
a Föld és maga is zuhan
szent együgyűség tücske sír nyakam
konokul öleled
az űrben könnyedén orsózunk s örök
gyümölcsként tartom míves szép fejed
Amit elengedett a szigorú kerub
a Föld zuhan
forgó tükör szemedben a Tejút
zümmög és sárga ceruzát
hegyez a Nap
szorítod csúcsos koponyám
s a Büntető elől elrejt hajad
V
A szék üres. Alatta morzsa.
592

A tányérban salátatorzsa,
félig lerágott csirkecomb.
Az ablak nyitva, kint a kert
jóllakott állatként hevert,
a fűben fürdik egy madár,
egyébként senki. Ritka lomb
mögül kinéz a pőre táj
s egy titkot őrző sík papírt
bámul a fal. Csak ennyit írt –
VI
A szeplős fickó elfutott
pergett a lomb hatalmas mozaikja
a hold dagadt a hold fogyott
egyszerre csönd lett ragacsos sűrű ikra
mint pénzeké a homloka hideg
a szája szikla
ki jön ki megy
vacogja most a zárakat fülelve
férfi lett
vacogja Senki Semmi a szerelme
fekszik hanyatt
három tücsök siratja éjjelente
A szeplős .fickó elszaladt
pergett a lomb hatalmas mozaikja
a hold fogyott a hold dagadt
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KIBÉDI VARGA ÁRON
Lidérces *
Megsebzett megint az idegen város.
Nem kegyelmezett.
Hiába vártam fehér békéjét
Hiába jártam fekete utcáit.
Gyógyíthatatlan és végtelen
húrokra feszíti szavát –
Fülemet nem tudom befogni
fülemet nem tudom betömni levágni.
Imákat kérek ólmos érzelmeket
Lázasan gyűlölök minden varázst –
Hiába várom mégis a gyógyulást:
Megsebzett megint az idegen város.
Nem kegyelmezett.
Olyan *
Olyan a reggel
mint a buggyanó málna
sötét gyümölcs ernyedő pókhálók között
olyan a reggel mint a nyál
napsütésbe nyúló álom
Felocsúdó fejemet
a reggelbe verem
hangod rámfonódik
tekinteted befon
ömlik mint kátrány
a forró bénaság
Hol van a reggel? Fojtogatnak
a keményhüvelykű őrök
megreped ajkad zsíros gyümölcse
lesben állnak már a nappalok
az acélos, erényes gyilkosok
*
*
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Belépni tilos *
Elnyelik a lány éjbe süppedő lépéseit a vadkacsák.
Megfojtják a türelmes lépéseket.
Bársonyba hullanak az éjszaka örömei
és vörös imába zárja a kincstárnok a félszeg titkokat.
A KULCSOK AZ EMÉSZTÉS AJTAJÁT NYITJÁK
SOHASEM A TITKOK ZÁRÁBA ILLENEK!
Becsukódnak a lányok, zárolás alá esnek a lépések,
csikorog a sarokba szorított koponya.
Révület *
A száraz végtagokat valaki leoldja
– folyik a kert csöpögnek a tárgyak –
leoldja és gyöngéden kiemeli a torzót
a test meleg magvát
teleaggatja puha álommal
idétlen érzelemmel
–– felhők duruzsolnak fülek olvadnak –
valaki megmártja magát a barna testben
megmártja magát de kivettetik
és sivár fénytelen szemekbe süllyed örökre
Terror *
Tiszta köpenyben jár a félelem
nagyöklű gazdája
suttog a csend
merre fordítsam rögzített fejemet
merre fektessem bekötött lelkemet
Kín ugat villogó tetőkről
dobog és kattog a kín
*
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lángol a seb
házamra keresztet vet
a fehéren virágzó rémület
Merengő *
Kószál a fájó fantázia
fáradhatatlan utazó
alászáll tarka bűnfoltokra
felrepül ügyetlen felhőkre
égbe mosódó asszonyokra
elhagyta régen a szigorú ábrák
könyvét a lángoló erkölcs mezejét
eprek és barackok fröccsennek az égre
kietlen partokat cirógat a tenger
és riadtan kószál a vesztes álom
a tilos halálba nyúló fantázia
Excelsior *
Miért felfelé
miért a lélek
nem koporsó a test
a föld nem hideg
zuhog az idő mint a bomba
dörög az idő mint az ítélet
tűz magánya és sikoly–oázis
a test a test a test
a test és az ég
végtelen koporsó
s a föld nem hideg
miért felfelé
miért a lélek
miért a kínzó
kiolthatatlan lobogás
*
*
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ANDRÁS SÁNDOR
A megkörnyékezett környék *
A megkörnyékezett környék
befogadja az embert.
A fák megláttatják egyéniségüket
a házak megállnak lépteid előtt
homlokuk megtelik értelemmel.
Az utca szaga ismerősként üdvözöl
elmondja hol mi fől vacsorára
hangja támad a vélt csendnek
s a változó árnyékok tréfája megmulattatja
szemed e: mosolyogni–tudás a barátság ára.
A házad előtti utcakőhöz méred
a kövezetet bárhova is mennél
repedéseit unod kedveled már
a kedved környezte környék tulajdonod
számontartott tulajdona lettél.
Félálom *
Unottan buktat az álmosság dőlök
a réten fekete tehenek
dunnafalú szakadékok nyílnak
sziklafehér puhaság a bőrömön
kószálnak a kormos tehenek
Cikornyás felhőket löknek a szelek
dőltömben visszafújom álmaim
elkattanó rádió hűvösül a fejemben
szólongató hullámok visszahullnak bőrömről
zöld pokróc a rét füve lebben
Homlokom előtt sorrá gyülekeznek
a kószáló fekete tehenek
*
*
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felduzzadnak a nap fölé nőnek
lassú langyos lehelettel
testemen át legelésznek
a fekete tehenek.
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BENEDEK KÁROLY
A végák *
Hol vad ősöd tanyáz s torz utódod tenyész
hol zsibbad az ész s megbénul a szó
a vadonban a Véga vigyáz.
Az idő–erdőn, hol nappal a nap
fát fára soroz, sort sorra tetőz,
hol múlt örömök meddő madarak,
a Végák népe a csősz.
Az idő–gyárban, hol gyöngyöz a gyöngy
és perceg a perc, torlódik a tánc;
felfűzni a végnélküli özönt
a Véga kezében a lánc.
Az idő–palotán, melynek ablaka vak,
folyosója ezer, de kijárata nincs,
hol az év az aeón szaladók raja csak,
a Véga kezén a kilincs.
Hol forma nem él meg, az Idő neki Tér.
Percek parazsában a lábnyoma cseng.
Utat neki óra, harang szava mér,
s vágtáját dübörgi a csend.
Ha visszafogod lélegzetedet,
füledbe mi zúg? Azt mondod: ,,A vér.”
Mi zúgatja beléd ezt a fergeteget?
Véredben a Véga zenél!
Mert benned jár: a halálba kísér,
ahol elfoly a vér, ahol elfogy a tér
s elfekszik örökre a tánc.
De idő–erdőn nincs merre, miért;
*
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szaladók raja száz folyosón ki–betér
s az örök gyöngysor végére nem ér.
Sem a Véga kezében a lánc.
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ÚJ LÁTÓHATÁR
1960. ÉVFOLYAM
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KONSTANTINOS KAVAFIS
Ithaka *
Ithaka felé hazatérő útban
könyörögjél hogy legyen kalandos
legyen tapasztalással tele az út.
Bősz Laistrygonok és Küklopsok
haragos Poseidon: sose félj tőlük
hazafelé mert nincsenek ők a világon
csupán ha fényes az elméd s nemes
fadulat fűti a szellemedet feszíti az izmod
Laistrygonok s Küklopsok
haragos Poseidon csak akkor merülnek eléd
ha kebledben már hordozod őket
s kivetíti utadra a lelked.
Könyörögjél hát hosszú útért
és reggelekért amikor nyáron
nagy örömmel ritka gyönyörrel
vadidegen kikötőkbe jó vásárra
bevitorlázol. Végy portékát a javából
borostyánkő koráll elefántkürt gyöngyház
legyen a holmid s buja illatszer
százféle buja illatú szer
járjad végig Egyiptom városait
tanulj a tudóktól s aztán újra tanuljál.
Ne feledd Ithakát sohase
visszatérés van a sorsodba jegyezve
de világért se siesd el a dolgot.
Horgonyt elaggva vess a szigetnél
bolyongásod útközi kincseivel
gazdagságot ne remélj lthakától.
lthaka adta neked a tündéri utat
ha nincs lthaka nem mentél volna világgá
Ithakának nincs több adni valója.

*
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Nem csalt meg bármilyen szegény Ithaka
bölcs lettél közben s olyan tapasztalt
hogy belátod mi az értelme egy Ithakának.
1911
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GIORGOS SEFERIS (1900)
Hazatérés *
„Öreg barátom mondd mit keresel?
Megjöttél számos évek után
idegen ég alatt faragtál
magadnak képeket
távol a hazai földtől.”
„Keresem a kertemet
kötésemig érnek a fák
laposak a halmok
pedig kicsi koromban
bent játszottam a fűben
roppant árnyékok alatt
órákig űztem magamat
lélekszakadva a lejtőn.”
„Öreg barátom légy türelemmel
lassan megszokol ismét
együtt hágunk fel a dombra
a kedves hajdani dűlőn
pihenve megülünk majd
a platánfa dómja alatt
lassan visszatér hozzád
a kert s a szeretett lejtő.”
„Keresem az ismerős házat
keresem tágas ablakait
s körülöttük a repkényt
keresem a matróz-látta
antik oszlopot is.
Hogy férjek ebbe az ólba?
Vállamig ér a tető
s hiába nézek messzire is
csupa térdelőt látok
könyörögve térdeplő embereket.”
*
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„Öreg barátom légy az eszednél
lassan megszokol ismét
itt van előtted a ház
hamarost zörgetnek az ajtón
hozott Istenre bekopognak
a rokonok s drága barátok.”
,,Mért van oly távol a hangod?
beszélj már emeltebb fővel
hogy értsem a szódat
szavaid közben mind zsugorodsz
elsüllyedsz vissza a földbe.”
„Gondolj rá öreg barátom
lassan megszokol újra
légvár országot festettek
az álmaid törvénye
idegen az emberi rendtől.”
„Elhalt a suttogó szó is
utolsó barátomat fölfalta a föld
furcsa hogy itten fokról fokra
kisebb lesz minden
száguldva forog körülöttem
kaszás kerekével sok ezer hadiszekér.”
1938
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KANNÁS ALAJOS
A vámszedő *
Mert követ törtél és mert törtek a kövek
mert nem tagadhatod le sikolyaidat
s mert csillagos okmánnyal tudod igazolni
a zárkás éveket
állítod a bebörtönzöttek követe vagy
Mert a némák nem szólhatnak rád
nevükben kiáltozol
mert a vakok nem látják szemed számítását
számláidra hamisítod beleegyezésük keresztjelét
Helyettük nevükben értük
hangoztatod úton útfélen
s harácsolsz házalsz a néma irodalom
hangos vigéceként
és sokan elnézően intenek
vagy füledbe súgnak szaktárs felezünk
Jelszavad élni és visszaélni
amíg lehet ahogy lehet
de nem mindenki rászedhető
a tanúk tudatják
nem ártatlanul kerültél rács mögé
s besúgásaid sem mostak tisztábbra
a hosszú évek alatt
És bárhogv erőlködsz írni se tudsz
Úgy látszik hiába törtél követ
és hiába törtek a kövek
Vélt megbízatásod lejárt
már csak önmagad képviseled aki mindig is voltál
bárhogy reklámozod neved
minden alakban kivet magából
az ítélő idő
és megkoszorúz a könyörtelen feledés

*
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HATÁR GYŐZŐ
Az ő lakomáján *
és mindig csak csókoltunk. Ha szobánkba értünk, elfelejtettük,
hogy millió a dolgunk s hogy éhesek vagyunk: az ajkpárnák ajkat kerestek, a hunyt szemek kitapintották a finoman elékelt szájszöglet – a körülsikló szájközép – a szétterpedő alsóajkak domborodását; az ínyek vakulásig teltek a fogak fényével. A nyelvek párbaja kezdődött. S közben nevettünk. Nevettünk, hogy ezt ebédeljük; ő – diadalán, hogy vállgödrével legyőzte éhségemet s én villámérintettségemen, hogy így olvadok és feszülök. Fölöltünk dús felhőfürtökben szüreteink függtek az édenkerti koronákról, ernyőfenyők sátora alatt tapadozva pilledtünk-éledtünk és mindig
csak csókoltunk. Levett a lámbamról belemosolygó, enyémbeolvadó szájával; levett a filozófia lábáról, a világcsavargó lábáról, a háborút járt haramia, a bolond önkísérletező, a fogadalmas remete lábáról; már a lábam
lábáról is levett fiamban, unokámban és amikor már az ágyékomból ígérkező minden nemzedéket levette lábáról – gyermeket fogant. Nem is tudom, mikor történhetett s hogyan, hiszen mi mindig csak csókoltunk.
Mint a káposztapillén vagy a tiszai szitakötők üvegtestén, átalcsurgott a
bőnedvű lét, átsugárzott s mi megcsillanhattunk. Az ártatlanság ízével
szájában s az anyaság eláradásával, sivalkodva paráználkodott, mialatt
mosolygott, mint a szentképen; s ő, a teremtő Ige csendülő-táncoló hozsánnája, már-már meggyőződött róla, hogy nem az imára kulcsolt kéz,
de az imára kulcsolt csók a kedves Őelőtte s legjobban akkor dícsérjük a
teremtést, amikor az ő szemeláttára, az ő életrecsókoló csókjává átlényegülve, az ő lakomáján – lakmározó, oktalan állatok vagyunk
Mézeshetek *
hány hét a mézeshét, hány méz a hónap
s az idő hány ténymézév, hány eón
hány hét a mézeshét, hány méz a hónap
míg nem találok Hozzád foghatónak
senkit s így uralkodsz kaptáramon?
két éve mézelünk, két éve mézed
mind csurgatottabb, lépes-teljesebb
*
*
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két éve mézelünk, két éve mézed
versbe gyűl s az idő is méz-igézet
ahogy pereg mert téged pergetett
talán egy álló hét csupán, egy álló
örök-hét a lét, mézesen, fülig
talán egy álló hét csupán, egy álló
gyerekszembe-néző, asszonycsodáló
hét s mind az élet mézzé sűrűdik
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GÖMÖRI GYÖRGY
Körtekedés *
Ikrás-zárványos kicsi körték,
alig-édesek, szűklevűek, majdnem silányak,
kik, mint a keserűség göcseit némely ember,
érdes sejtrögöket hordtok a bőrötök alatt –
kicsi körték! jóillatú-leveses körte-kisasszonyok,
nemes vajkörték, s piros dolmányú körtehuszárok
szegény rokonai! miért,
ugyan miért születtetek ilyennek?
Kertészetek talán csak azt akarta:
a szép s a satnya szemléltetve légyen,
és talán mindegy, kit eresztenek
bő lére, s kit aláznak vackorrá az éter-szellemek.
Így van? Én nem tudom... Körték, feleljetek!
Ikrás-zárványos kicsi körték!
különös karmátok milyen korábbi létet,
s milyen – minékünk érthetetlen – bűnöket takar?
Exitus pomarius *
Az almacsutka húsa, lám, berozsdált –
s míg barna magvak sírnak hallgatag
az éter-alma zöld ködökben elszállt
oda, hol örök almafák békét virágzanak.
Szép volt a teste! Mint babérlevélé,
piros-barnás a bőre... S mind mivé lett?
Nincs többé. Bevégzé küldetését.
Fehér fogakkal csattogott reá a végzet.
Küldetését? Mi volt a küldetése?
Volt célja, mígnem magból csutka lett?
Ki mondja meg, az Almaság egésze
hogyan determinálta ezt az egyeset?

*
*
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Az almacsutka húsa, lám, berozsdált –
s míg barna magvak sírnak hallgatag
az alma lelke zöld ködökben elszállt,
s most ül az örök almafák alatt.

610

BÁN GYÖRGYI
Széchenyi *
Tépi haját a döblingi őrült,
Sörtés gondok harapják újjait,
Pofacsontján feszül a tarjagos bőr.
Omló velőnk és gyászunk,
A mi ágyunkon is ott ül az ördög,
Vágyunk növekszik és valósága elhull.
Felhorkannak ügető paripáink,
A turáni lovak,
Adj, Isten, hogyha vagy, most bátorságot,
Mint akkor, ugyanúgy ma,
Atyánk, mi atyánk, ki vársz a sötétben
A téli világokra nap fakad:
Szemünkben fénye, lázadó, teremtő.
Véres, vastag szántók gyanakvó éjszakája
Az osztrák hegyeken túl
És a tétlen köd-felhők fehér nyája
Nyeli a gyújtó szikrát.
Torkukat tátják a szobor-oroszlánok
Tüzes toll száll a füstös levegőben.
Vállaltad s mi vállaljuk. Csobban a Duna.
Őst és utódot sújt az elmekór.
Roppan a híd, jobb könyveink szétmállnak
Zörög a fenyők csapja, fújnak a szelek,
A fákra rügyeket ragaszt
Az első langyosabb dél,
Gyűrt párnánkon könnyek gyűlnek újra.
Roncsolt koponyák népe,
Magunkban látjuk, akit elvesztettünk.
Kincsüket bontják iszonyú csodák:
Tarka rongyunk fellobog, mint az eszme
És papír koronánkat bemocskolja
Az áprilisi sár.

*
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NYÉKI LAJOS
Gyarmati képek *
1
Ma éjjel megjelent álmomban
Ivanics, a vitustáncos,
szeme a homlokom betörte,
nagy szeme: a kék-sugáros.
Hegesztő-pisztoly tekintete
átégeti koponyámat,
imbolygó kéklángú nézése
húsz év távlatából támad.
Libegő fekete kabátja:
gyermek-szíveknek gyötrelem,
sápadt és borostás orcája:
ifjú szüzeknek förtelem.
Emlékszem, feje mint kalapács
csengette a macskaköveket.
Förtelmes ütemes kopogás,
feledni húsz éve nem lehet.
És minden éjszaka feltűnik
Ivanics, a vitustáncos.
Nagy szeme sistergő mennydörgés,
villám-korbács: kék sugáros.
2
Itt Etherer nénike
riszálja farát.
Hatvan éve árulja
ráncos pitvarát.
Hanyatt feküdt a mezőn
pünkösd hajnalán.
*
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S hatvan évig koslatott
egy legény után.
Hatvan évig kereste:
„Édes angyalom,
– susogta a bugáknak –,
van már násznagyom.”
Hűvös mező: nászi ágy
szoknyája lebeg.
– Anyu rámszól: „Ne nézd őt,
hisz elmebeteg.”
3
A kisvárosban, hol csak tízezer
felnőtt él, sokkal jobban kiderül,
hogy mindenki kicsit félkerekű.
A fele város ablakból figyel,
a másik fele ablakon bebámul.
– Hogy gyermek jön egy asszony hasábul,
s hogy ki lesz a nemzője,
azt mindenki legalább
(félórával sem alább)
tíz hónappal tudja már előre.
4
Bajszán a zuzmarát
csodáltam én leginkább,
pálinka-leheletű isten,
kis és nagy fiókok között
trónoló Jupiter
A ruhája szagát
még mindig ide érzem,
százféle fűszer pácolta át,
tízfajta szappan, törköly
s petróleum gőze
613

Este banánt hozott,
fügét, meg csokoládét
Újévnapján nagy könyveiben
számlálgatta a „hasznot"
többnyire hasztalan
Egyszer becsomagolt:
két inget, a Faustot
németül, meg pár apróságot
Azt mondta: végleg elmegy
aztán mégis maradt
Aztán mégis maradt
És én hagytam el őket
Tejeskannák ingó tornyáról
intellem végső búcsút
immár három éve
Immár három éve
És most már szelidülten,
de még görnyedtebb háttal jár-kel
Szegény anyámnak néha
még virágot is vesz
Lexikonokat búj,
rongyos baedeckerekből
olvassa ki, hogy merre járunk,
s ő írja meg nekünk:
hol mi a látnivaló
A ruhája szagát
még mindig ide érzem
Nagy vörös keze vezet
a sötétben Szavamban ő szól
mikor csecsemő-lányom
loppal becézgetem
614

BAKUCZ JÓZSEF
Évforduló*
Gyom gyűl a padlón bámulja a hold
a koponyán a tenyér gyökeret
ver és az óra összevissza üt
pulzusa múlt
Pupillán foncsort villant a sötét
háta mögött halottak könyvei
a polcon és a sarokban zizeg
tegnapi bőr
Villanyt ne kattints tükör fenekén
egy sárgarojtú gyilkos ciklámen
nyílik s Minden Szeretteid fehér
csontja ragyog
Hangtalanul robban az év kerek
cellában egy fiatal szőrös arc
szaval s az elme négy falán a csend
pikkelye hull
Zsákutca tizenhárom *
A tornyok vállán este van
fuvola szól a rádióban
Debussy tenger egymagam
korállszobámban meghúzódtam
az alkonyoktól reszketek
25 éve ablakok
vérző kiaggatott fejek
a szomszéd fennhangon dadog
kopog a csepp az udvaron
szeretlek arcod ráncbafut
zsákutca korgó gramofon
szeretsz hang nélkül ordítod
*
*
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Demiurgos *
Szemedbe sétálsz elveszít
a táj a táj szemed be más itt
hűs ikramedre árnya ring
hűs ikraágya sárga pázsit
fekete egy szem kút körül
fekete egy szem kútja ásít
Az utca elveszít magad
magadba lépted ez a szemcsés
üvegtóhullám elfogad
talppal tűnsz el alá szerencsés
tűnéssel hirtelen piros
stoplámpa aztán ittmarad
Talppal tűnsz el magad felett
összecsapsz talpadba a talpad
fogadd fogadba meredett
fogad fonák koponyavarrat
fekete egy szem kút talán
körül kihímzett meredek
Szemedbe sétálsz elveszít
szemed szemek között a ködben
sétálsz szemedre sejt tekint
szökőkút húsviasz lecsöppen
fényévtelenség-körkörökben
a szeretet megörökít
Világvége *
Ez az utolsó szeretet
megőszült trópusok az égre
lagúna tükre nem nevet
vak karcinómás szürkeségre
fordul az óceán beteg
pápuák fehérvérűsége
*
*
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ez az utolsó szeretet
fehér csúszik a fehérre
ájult kidülledt halszemek
a teremtés utolsó képe
a szavak színe hova lett
korállok kísérteti népe
ez az utolsó szeretet
a kontinensek tetemére
iszonyatos gipsz rölief
rászáll a nap fekete réme
semmi a semmit öleled
várj harsonák fehér dühére
ez az utolsó szeretet

617

ANDRÁS SÁNDOR
Két vers *
I
Szédelgek mint a leitatott gúnár
a széles udvaron
fejem fölé hintázik a fészer
s a hosszú tornácon nagyszüléim
ülik az ezüstlakodalmat a család
tenger család hullám nevetése
átcsap ágyamon
visszamos a padra
torkomba örvénylik a húsleves szédelgek
nagyapám
fekete kalapja mint gombostű feje
tartja ezt a tarka lepke-délutánt
szelíden remegnek a pontos színek
tétova vonalak
billegő
eleven lepke ez
az asztal két oldalán
csapdos libeg a vendégsereg
végin a gyerekeknél elvélwnyulva
s elől az asztal-törzs fején a két öreg
arca tekintget
a tornác szikkadt-barna dúcai közt
így repdes a család nyaras emlékezetemben
pötty-magam is benne
tiszavirág-emlék
elhullik mire a kezemre szállhatna
II
Olykor alkonyatkor napnyugtapiros arcú
nagyanyám őszibarack-szelíd
nagyanyám kezembe nyomta a megfakult
megkopott libaszárnyat
*
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amellyel reggelente a szótlan tűzhelyből
a hamut istápolta a megroggyant vödörbe
a libaszárnyat amelytől mindig féltem egy kicsit
ijedős-kiváncsin
akárha halottember keze lett volna
mert szereltem a libákat még a kakasnál is jobban
pedig az nagyapám szemefénye volt
fehérségükért szerettem őket tréfásságukért
a libaszárnyat amelyet mindig csodáltam
amért oly ügyesen forgott
nagyanyám öreg kezében
s a távoli zugból is kilökte a hamut
kezembe nyomta
a másikba a szemétlapát vénségfaragta nyelét
és kiküldött az útra a betérő csorda után
tehénlepényt szedni hogy kitapaszthassa
a duzzadó-hasú kenyérszülő kemencét
én meg ott bújtattam lábam a porba
a porba mit is tudják
flaszterozott képzeletű emberek mi az a
nyárhízlalta por bokán fölül locsogó
langyos por amelyre
csak hártyát húz a zápor
és vártam a csordát
és barnán ömlött duzzadt be az utcán
mint szikkadt földvályúba a megeresztett
bodzavirág-habokat szalajtó barna víz
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CHAIRIL ANWAR
Krawang-Bekasi *
Mi, halottak Krawang és Bekasi között ezrével fekszünk,
nem kiáltjuk többé „Merdeka!” fegyverünk többé fel nem emeljük.
De van-e még, ki nem hallja lépteink dobbanását,
Kit nem kísért a lüktető szívvel halni-indulók látomása?
– Az éjszaka csendjében szólunk hozzátok
Mikor üres a szív, csak az óra ketyeg a falon egymagában.
Fiatalon haltunk meg. Csontjainkat már por lepi.
Emlekezzetek, ó emlékezzetek reánk.
Mi már megtettük, amit lehetett,
De a munkának korántsincs vége még;
Bár mindegyikünk feláldozta életét
Nincs befejezve a mű, még nem tuduk négy-ötezrünk áldozata mennyit
ért –
Mi már csak elszórt tetemek vagyunk.
De tihozzátok tartozunk
Nektek kell döntenetek mennyit érnek ezek a temetetlen tetemek.
Hogy életünket a szabadsagert, a győzelemért, és a jövőért
Adtuk oda, vagy csak hasztalan –
Meg nem mondhatjuk ezt mi;
A szó most benneteket illet.
Az éjszaka csendjében szólunk hozzátok
Mikor üres a szív, csak az óra ketyeg a falon egymagában.
Emlékezzetek, ó emlékezzetek reánk!
Folytassátok a harcot: életünket!
Vigyázzatok Karno testvérünkre
*
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Hatta testvérünkre,
Sjahrir testvérünkre.
Mi, a halottak, arra kérünk
Adjatok halálunknak értelmet –
Őrködjetek a valóság és az illúzió határán.
Emlékezzetek, ó emlékezzetek reánk
Reánk, akiknek csontjait lassan szállongó por lepi,
Kik ezrevel fekszünk, halottak, Krawang és Bekasi között.
Gömöri György fordítása indonéz eredetiből

621

BAKUCZ JÓZSEF
Nagy számok törvénye *
Gombák papucsállat emberhalak
állat űringerkalauzai daganatvirág
rák kereszttel jelzett sor rovat
rovar amőba zodiák
Ember! kő kőhimnusz papír
papirusz posta felsőoktatás
rakétakor galaktikatitok
gravitás urai neutronkatonás
hatalmak hordák most figyeljetek
szalma Szalmanasszár szélmalom
szerettem élni és e szeretet
nagy számotoknál nagyobb hatalom

*
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PARANCS JÁNOS
Téli esteken *
I
téli esteken
csontosodik a halál
csontomban és minden eremben
ágakat bont a bánat szerteszét
s ijedten
tótágast áll a ház
szél pengéje vagdos
metszőn
kék egekbe
jól reávigyáztam énekedre
lobogó lángú félelemre
csapdosnak ostorok
ne félj te balga életem te –
II
ha ki azt mondaná
járkálj és légy szabad
arcom megsimítaná
bátor légy azt akard
megfojtanám
tilalmakon kívül élnem
nékem már nem szabad
Jaj *
kocsonyás ijedelmek közi
tipródó vadak
lengedező szélre
földre hajlanak
*
*

Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 3. számában.
Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 3. számában.
623

fénylik a szemük
tornyosul hátukon
az erdő fái közt
szikrázik a jaj
Lobogó bajban *
I
taposó malmokon
futkosó árny-olak
miért is vártalak
este a hegy mögött
szomorkáson éltem
a múlt most rámszakad
hiába áldalak
senki nem segíthet
II
fordulj balra
arra ment
fényes láng az arcán
hamuszürke
két szeméből
folydogál a könnye
néhány percre
három éve –
III
az éj két szeme közt
kiszabadítlak
ne félj és ne remegj
fölkoszorúzlak
szétnyíló térdeid
hamvas virága
*
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szédít a volttalan
lázpiros álma
az éj kél szeme közt
kiszabadítlak
ne félj és ne remegj
fölkoszorúzlak
lV
sátorában élek
jajnak és könnynek
elárvult napjaim
színtelen pörögnek
szép lesz a holnap álmos lusta ködben
lesz nekem házam is hol a fény fürödhet
derékig hóban lassú napkörökben
leszel velem már a nap pöröghet
V
árnyak közt nem maradhat
szívemben holt avarnak
földjét verik őzek
magadnak ágyasa
lilaszín forráson
miért kerengsz
a lélek, szétszakadt
az éjfél fátyla is
lobogó bajban
VI
feketén pengő citera hangja
formálta hajfonatod
tétova büszke érzés
hozta a kárhozatot
ájult álmok kosarába
625

raktam a szívem
ha már nincs irgalom
Alvó a gyümölcsfák között *
súlyos mozdulatlan néma test
elernyedt izmokkal csendesen
hever a gyümölcsfák között
a semmi fonja selymét
s mint a holtak álma
kószál a szél
az ég a földdel összefolyt
egyetlen testté lassan összeállt
fojtó keze a fekvő nyakára rátapadt
mondják azóta alszik
virágot hullat a meggyfa
ő alszik tovább
álmát a virág nem zavarja
halvány homlokát elfödi
Fehérszőrű bárány *
hej fehérszőrű bárány
te csillagos
ne csak füvet legelésszél
az udvaron
elvarázsolt idegenben
három éve
magam vagyok feketében
vicsorító
rettenetből ments meg engem
szép szóval
őrizzél meg tilalmaktól
rontástól
*
*
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morzsold szét a horgas
félelmeket
csudatékony leleménnyel
óvjad meg a
háborodó értelmemet
Éjfél *
sikoly leng a fák közt
testtelen fodrozódva
settenkedő rókák ugranak szét
fájdalmas panasz-szóra
a szemgödörben két tőr
csontig-döfött kékes éle
összependül
holdsugárban fürdik
háromszarvú bikája az éjnek
fölhorkan és tovavágtat
nyalogatva véres száját
kökénybokrok sírnak csendben
egy ember valaha erre járt
s füvet-simító lábnyomát
fölverte a gaz

*
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CSOKITS JÁNOS
Tizenkét ének férfihangra *
VII
Másképpen él az ember, ha érzi,
hogy minden perc az utolsó lehet:
mert minden perc halálos inger,
mert minden kép új vágyat ébreszt,
mert minden vágy új képet ígér,
mert minden ígéret halálos,
mert minden ígéret hazugság,
mert minden hazugság halálos,
annak, aki úgy érzi folyton,
hogy minden perc az utolsó lehet...
És akkor minden perc céltalan lesz,
és minden kép vágytalan már,
és minden vágy képtelenség,
mert minden cél céltalan már,
mert minden valóság végső látvány,
mert minden kép örök valóság,
mert minden perc végtelenség,
annak, aki úgy érzi mindig,
hogy minden perc utolsó lehet...
És akkor minden perc emberélet,
és minden kép hasznos inger,
és minden vágy új teremtés,
mert minden vágy belső viharzás,
mert minden kép szóviharrá lesz,
mert minden szó új perc reménye,
mert minden perc végítélet,
és minden szó feltámadás...
Az támad fel, aki él –
a halottak csendjét nem zavarja élet –
régmúlt igék közt oszlanak a holtak
felhősen, akár az álom,
ám az élőszót meghallják az élők,
és ha így szól a szó az emberhez, hogy
*
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,,Kelj fel!”
erős az Ige az öntudatban,
a lélek szép felhőiben élet csírázik
és az idők mélyén megmozdul az ember
és felkelnek sorban a tetszhalottak.
a bénák, a betegek, a bélpoklosok, .
a halálraszántak, a békétlenek,
a vakok, az örültek és a költők:
szenvednek – és ez a feltámadás,
mert az szenved csak, aki él...
ó élet! könyörtelen szép szenvedés,
te szívemben zúgó hang, veszélyes szó,
te véremben zuogó hangos őserö, ó lásd,
lelkemben most szomoru kürtszó a vágy,
elhaló lény, rézvörös hang az őszi tájon,
szememben most sivár a föld,
kitárt két karom közt üres az ég
és bordáim között nemsokára
átjárnak majd a csillagok...
A végtelen tél csarnokában
nem lesznek oszlopok, se padló,
ám fények suhannak mindenütt,
és ki tudja, melyik oltár szentje,
ki tudja, melyik csillag arca
éget majd semmivé
tűző tekintetével...
Készülnöm kell, mert ez lesz
a végső egyesülés, az Isten
tisztító csendje: ahonnan
nem lesz feltámadás...
VIII
Csendesen úsznak a felhők
és ki tudja, hány halott porával.
Azok már boldogok –
Lehet, hogy ők már sosem jönnek vissza?
Bizony nehezen lesz emberré a felhő,
mert a halottakat már
az Isten akarja... Lázár,
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aki halotti lepleiből feltámadott,
vajon halott volt Lázár?
Én azt hinném inkább, hogy élt még:
mert bár igaz,
hogy énjében már az öntudatlanság,
oz öröklét csendje zúgott,
mint kagylóban a tenger, igaz,
hogy testének bomló szövetei
már pihenni akartak,
vére megalvadt,
húsa romlani kezdett
és sejtjei kásás nyugalommal
már félig aludtak,
ám szívében még ott remegett
az utolsó rángás
ereje: az óhaj,
a vágy
az élet után
és agytekervényeiben
még éltek az ébredés emlékei
és lábizmaiban még a járás
ingerei rezegtek...
ó persze, a teste körül már
gyűlt, terjedt, sűrűsödött a felhő
és kiszivárgott a bűz a sírból
és akkor mindenki azt hitte, hogy meghalt –
Am amikor porral telt füleibe hangzott
a szó és a már múló agy sejtjeibe ért
az Isten igéje: akkor agyának csendjét
megrázta a visszhang és megéledt benne
a szó és megharsant benne
a feltámadás –
És akkor megrendültek az érzékei
és megrándult benne minden ideg
és izmai újból remegni kezdtek,
szíve megdobbant, szeme kinyílt
karja megmozdult – sárt köpött –
és reszketve, halotthaloványan
felkelt a sírjában Lázár,
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kilépett a bűzös
testi halálból:
élt –
és újra szenvedni kezdett...
ó, hogy örülhetett először!...
Sírja körül olajfák illatoztak –
szeme elé az ég, Galilea
tündöklő kék ege tárult –
ragyogás – a Mester
sugaras arca, napfény,
és amikor aztán szerettel
az ő bágyadt, sártól maszatos testét
ölelték sírva – ó, azok az első percek!...
az isteni tett múló,
hangulata – a vígság,
a lárma – Ó, azok az első
órák az öröklét csendje után!...
Vajon boldog volt Lázár?
ó igen, először...
Vajon szenvedett Lázár?
ó igen, mindig...
De ő már erős volt:
szívében hordta a teljes egészet,
tűrt és tudta, hogy másodszor nincsen
feltámadás...
Most a tűrésen túl felejti a Törvényt,
repül: és nem tudja, hogy boldog,
szabad: és nem tudja, hogy mi
a szabadulás...
IX
A fa elveszti ősszel
lombja, gyümölcse húsát,
csontváza mégis él,
húsvétkor feltámad rügyeiben,
remegő ujja hegyén
ezer láng, ezer imbolygó illat
bimbója gyúl, kezéből eleven gyertyák,
szárnyas korállok teste lobban,
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homlokán pelyhes csillagok kristályhúsa ég,
barázdás arcán, érzi,
a fájdalom édes gyantája csordul alá,
és ő, magvához földrehajolva,
tavaszi tűz feltörő szirmai közt
felejti halottas álmát...
Haláláról csak az ember hallgat,
ha feltámad onnan, keserű szájjal,
tisztátlan társai közt...
Mert hová forduljon a feltámadott ember,
ha húsába visszahívja a szó
és húsa ellentmond neki?
Kihez forduljon a mezítelen ember,
ha szájáról sár csöpög
és szivében még a mennybolt
tüzes csóvái keringenek?
Hogyan kiáltson a csillaglátó ember,
ha arcát letépik és szájával szólnak
a gyilkosok törvényei?
Lelkében még a tisztulás csöndje gyűrűz,
de teste már húsra gondol
és húsát hamis testvérek öltöztetik.
Szive titkon még szállni szeretne,
de vére már tudja, hol van
és gyomrát a jólét környékezi.
Még álmának messze magányát érzi,
ám kezét a hóhér kutyái nyalják
és torkába undor emelkedik –
Válla megrándul
és vonagló ajkán alvadt
csomókban buggyan elő
a szó –
Öklendezik.
Hogy hazug világot szerethessen, immár
halála álmát kell utálnia.
Teste megindul,
jár,
romlásának szagát felejti,
de lelke áll,
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magasan sakál tömegek közt,
halálba réved és látja,
húsát elsodorják a hétköznapok...
Mert hová lesz az ember,
ha igába fogja a szükség,
béklyóba veri a béke,
megszorítja az erkölcs
és szája elkékül,
hogy szólni se tud már?
Húsát fölszedik
és a sárkánynak dobják –
A sárkány pedig a társadalom...
Az embernek tehát a mindennapok:
az elfojtott álmok fülledt,
viharelőtti csendje,
a járványos éhség,
a tüzetokádó törvény,
a gépek, a pénz, a fegyver,
az agyagból készült ember
vasakkal bélelt háza,
a bűnös homokvár,
fészek,
ahonnan ezer páncélos féreg
sorvasztja életünket!...
A mező megromlott.
Véreink földjén varjak rágódnak.
Az ember országa füstbeborul
és a homályban, íme,
felharsannak a sárkány zsoltárai...
Víz! Láz! Tűz!
Őrület!
Uvöltő lelkek áradása!...
Legyen pokol,
vagy legyen mennyország!...
Én az egek alján lila felhőt látok:
az haragtól vemhes –
Hamuvá lesznek a gyilkosok oltárai!
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X
A szendergő szőlő kristályain
aranyzöld lánggal tündököl az ősz,
a barackok bársonyán eláll
a pillangó idő szárnyverése,
andalgó pára dajkálja a lombot,
a hamvas égen rózsák alszanak.
Pihen a táj –
elbóbiskol és álmodik,
szines madárnak képzeli magát
– amott harkály röppen fel,
kakukkszó rezdül –
és az őszi erdő tollászkodni kezd...
Szelíd madár, gyümölcsrakó ősz:
fészkében minden szív
békéről álmodik,
de te, bánatos barát,
ki a boldog csönd fészkében alszol,
álomban élsz és enyhülést hozol,
te mire vágynál?
Sóvárgó lélek, mért vagy szomorú?
Szárnyadról langyos csőppekben csurran a fény.
mézes éjjek, arany nappalok –
ó, szólj madár,
talán a szenvedést is látod?!...
Trisztán halott.
A Szent Grál mennybe ment.
A lovagok csontját csönd és sár lepi.
Nem valósulhat meg az elképzelt ország,
a szívekben szörnyű hazugság lakik.
Hol egykor új Kánaán kincsében hittek,
az idegen ég leple alatt
Isten szegényei ébren alszanak,
kiapadtak a tej forrásai
és a méhkasokból romlott vér folyik.
Inség és gyűlölet prófétái gyűlnek,
a koronás sprkányt érccel örvezik,
páncélban járnak tűz és tűz testvérei,
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gyilkos fény, halálos fémek füstje lobban,
ó félelem!
földed mesgyéjén
fölfakadnak a csönd fekélyei!...
Szívemben sötét van, csillagos vihar,
villámló hegedűk vijjogása
kürtök és tomboló dobok tölcsérei,
zuhogó csönd
és zengő örvények váltakoznak,
zivatar zeng,
ezer emberi hang,
százezer fuvola sír, süvölt
és hahotázik... És lám,
odakinn szelid évszak áldása árad,
égő gyümölcsök és lázbeteg lombok
lámpásai gyúlnak, pára parázslik,
nyugalom, puha fény permetez,
gallyak zenéje zizzen és a füvekre
hárfa hangjai hullnak... Uram!
vihar királya, Artur Pendragon,
zúgó kísértet, páncélos remény:
tündérek fognak Avalonban?
sírkövek kötnek? vagy milyen varázslat.
milyen erő marasztal hűséged ellen
a Holtak Szigetén?
Ha gyökér fog: csírázz!
Nemes nedveidet
hajtsd hívő rügyekbe,
hasadj virággá!
változz gyümölccsé!
gyémánt magvaiddal
repülj tengerekre –
A vizek hűsége legyen vitézeiddel,
hogy ne legyen a gyehenna törvény
és a sárkány dühét kristálykardok oltsák.
Mert látod, Uram, nálunk
minden ember szenved!...
Az élők közt nincsen szabadulás...
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XI
Szunnyad a táj.
A száraz füvek közt
szellő szöszmötöl. A rét üres,
a nemeshajlású halmok alján
gyermekded barna tó, a város, messze,
füstös azúrba fúl...
Csend van.
Az én szívemnek baljós ez a béke.
Naponta látom az öreg zenészt,
amint az utcasarkon
rozzant gitárját veri,
hogy észrevegyék
és el ne tiporja
a társadalom...
De ki hallja őt?
Az emberek már nem:
őket szükség hajtja,
szívük megsüketült,
agyukon kantár van,
fülükben féreg jár:
gyötrődnek és gyakran
a halált sem hallják...
Az egyénnek nincs hely:
testét felőrlik az uralkodó ércek,
arcát eltörli a célszerű ország,
érzését elnyeli a központi örvény,
énje megpattan
és lelkének magját
felissza méhébe
a meddő közösség...
A Föld már haragszik:
fia húsát falja
a hétfejű állam,
lánya vérét szívja
a hatalom férge,
testéből való test
a gyötrődő ember...
Lassan ágaskodik a dühös Föld lelke
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sejtekbe tornyosul, alvó atomokba,
a csillag megébred és minden anyagból
felharsan haragja:
megrázkódik a rend,
az ország megreccsen,
a sárkány megtorpan,
tojását elejti,
az égre füst szökken,
a város megrokkan,
tornya tűzbelábad,
bástyái felbuknak –
Tűz vonul az égen!
Dögvészt hoz a felhő –
ó, jaj az embernek!
Háza elillan,
világa megzápul,
reménye megrothad...
Felejti az ember,
hogy homályban úszunk
és a fényes pályán
erkölcsnél erősebb
csillagvonzás forgat...
Egy csillag eltűnhet –
ám a csend törvénye
megy a maga útján
és az Isten hallgat...
XII
Szavaink dicsősége a szépség,
szavaink szépsége a Törvény legyen.
A Törvény mindenkié – így lesz szavakká.
Akik a szóból csak az eszmét értik:
ők a közösség –
Nekik az ész a minden.
Ezért kietlen a társadalom...
Mibennünk azonban tiszta a szó
és teljes az érzés,
szavainkban erős a látvány,
ha gyakran szomorú is,
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mint a királyok és a szentek arca
régi festményeken...
Minekünk törvény a szó és zene a Törvény,
szívünkből születő parancs,
ősi kiáltás,
Ige, amelynek tárgya nincs és alanya minden,
ösztönös, akár a csont, hús, vér
és velő világa,
és messze világol az égitestekből
és messze sugároz az ideggócókban,
neve fény, neve fájadalom, neve ember,
neve nép, neve föld, neve csillag –
neve nincs – ez a Törvény,
amelynek alanya nincs és tárgya minden,
ez a rend, amit mindenki érez,
ez a rend, amit nem mérhet rendszer,
ez a rend, amely megőriz mindent,
ez a rend, amit őrizni sem kell:
ez a rend a végtelen és a véges
rendszere minden érthetőn túl –
törvény, amelyben Isten
az egyetlen élő összefüggés...
A Törvény mindenkié: így lesz igazság –
ám ha elvész a test,
hol térül meg a lélek?
ó ember,
forgandó földeden,
magadkavarta háborúság
háborgó elemei közt,
a sárkány tőreit látod-e?...
Hányatott lélek,
légy, mint vihar után a vízcsepp,
a házfalra kúszó borostyánlevélen,
csöndes,
nézd, a vadszöllő márványzöld lombján
az eső ezüstje
mint pihen:
egy-egy ezüstcsöpp kristálygömbjében
az alkonyi mennybolt
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egész derűje ott ragyog...
Mint esőcsepp a könnyű levélen,
lelkem, úgy lebegj te is...
Egy szélroham, egy levélrezzenés
elég, hogy a tükörvarázslat véget érjen:
aztán a vízcseppet felissza a Minden,
amelynek tükre volt –
Lélek, parányi gömbtükör, lebegj
a látványban, melynek része vagy,
vállald a Törvényt, amely elvállal
és megtart létednek
mindkét oldalán...
A szabadság törvény,
ám Törvényen kívül lennünk nem lehet –
a csillagos ég erejével mondom:
vállaljuk a Mindent!
A Törvényben van a szabadulás.
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NYÉKI LAJOS
Széchenyi *
Sirató rondo-formában
„Lenyesik szárnyamat,
lábamon járok;
levágják lábamat,
kezemen járok;
kezemet kiszakítják,
hason fogok mászni,
– csak használhassak!”
*
Dermed a néma íuvola a tokban,
nincs száj többé,
forró lehelete
nem préselődik a fekete fába,
– magány sírása,
füület kacagó trillái:
elnémult a zene.
A mohó ajak többé nem didereg,
nincs többé száj,
csak koponya-roncsok,
alvadt vér,
szétszabdalt üterek...
*
„Lenyesik szárnyamat,
lábamon járok;
levágják lábamat,
kezemen járok;
kezemet kiszakítják,
hason fogok mászni,
– csak használhassak!”
Sakktábla:
*

Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 4. számában.
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tántorgó parasztok, alvó futók;
az asztalon ébenfa-ló
árnya vigyorog:
pohárban felkavart viharként
e játszma volt
az utolsó győzelem.
Csatakos utakon lihegve lenn
Bécs fele száguld egy lovasfutár.
– Európa sakktábláján dübörög,
akihez száguld, valódi király.
– Bástyák, parasztok:
valódi a nép,
valódi ország, valódi romok;
való jajok és való sóhajok,
valódi gyász sűrűdött könnye ég.
Egy nemzet gyászol:
Széchenyi halott.
*
„Lenyesik szárnyamat,
lábamon járok;
levágják lábamat,
kezemen járok;
kezemet kiszakítják,
hason fogok mászni,
– csak használhassak!”
*
Keze petyhüdten lóg,
lábában örök zsibbadás,
a has izmai lazán szertefolynak...
De a szárny megmaradt,
s száz év egén is átsuhan a szárnyalás.
– Acélszárny, két partot kötö,
szerelmes ölelés,
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várost fogantató férfi-erő,
híd,
jövőbe vetett hágcsó,
mocsár-országból
felfelétörők száján
okos varázs-szó,
hasznos mű,
viharok között is ott áll rendületlen,
romokból mindig újraéledő,
állandóság képe egyetlen lendületben,
– népet megtartó férfierő!...
*
„Lenyesik szárnyamat,
lábamon járok;
levágják lábamat,
kezemen járok;
kezemet kiszakítják,
hason fogok mászni,
– csak használhassak!”
*
Százéve ott
hiába fröccsent szét az agy.
– Az ország eszét óvó koponyán
rést nem szakíthat egy pisztolygolyó,
bár kényszer-eszmék döngetik falát,
egyszer csak győz a szabad tudomány,
vészek közt áll az Akadémia.
– A mű erősebb, mint az alkotó.
– Szapora zápor
zörget ablakomon.
Halál siralmán
győz a tavaszi zsoltár.
Távol hazámtól
ez a szikrás komor
öngyilkoló nagy ember
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csüggedni nem hagy,
szívemben dobol,
biztat, hogy életem
mindig telve legyen
kristályos fényű, konok értelemmel:
Lenyesik szárnyamat,
lábamon járok;
levágják lábamat,
kezemen járok;
kezemet kiszakítják,
hason fogok mászni,
– csak használhassak!
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VITÉZ GYÖRGY
Amerikai történet *
Három halott keresztülment az erdőn.
Nagyon vidámak voltak és maguk mögött
tucatnyi sörösüveget dobáltak el,
hogy megakadjon valamin a Nap szeme,
ha már megunta mustrálni az őzeket.
És panaszkodtak, divatos cipőjüket
miért sározza be a porral elkevert
nagycseppű harmat szagos pajzsikák tövén.
Később egy medvét etettek banánnal.
Errefelé már jámborak a medvék,
résztvesznek az idegenforgalom
növelésében, sőt Oregon állam
(így mondják) napidíjat is fizet nekik.
Végül autóba szálltak, mint ez illik
hétvégi holtakhoz, s az erdőbe tolakodott
betonút szalagját csomóra kötve
egy odvas fának hajtottak neki
hol napszálltáig füstölgött a roncs.

*
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SULYOK VINCE
Ellobogó délutánban *
Hallgasd csak frissen loccsan lenn a víz
kövekkel játszik boldogan a tó
az ellobogó nyári délutánban
mikor a színek égnek még sötét
kevély erővel telten teljesen
tisztán és önfeledten
hegyeken fákon égen réteken – –
Hallgasd ahogy a vizek kedve csörren
iátékosan a langyos grániton
s ahogy a szellő lombok közt iramlik
s virágokkal hajlong a pázsiton –
két hegy közé bezárva csöppnyi völgyben
két part közé szorulva kis tavon
elmondhatatlan - gyönyörűen
itt lobog árad él szeretkezik
az örökkévalóság – –

*

Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 4. számában.
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TÓTH Z. LÁSZLÓ
Széchenyi *
Nincsen a csillagokban irgalom!
Olvasd a kínzó, rejtjeles igéket,
holt lánggal égnek a falon:
Vér és vér mindenütt!
A csillagokban nincsen irgalom.
A szenvedés a rüfke, céda lány
kiiárta csúf ölét
és olcsó lesz az ember,
olcsóbb, mint bolti szerelem.
Vér! Vér! lángol a talon.
A csillagokban nincsen irgalom.
Mikor lesz végre béke,
ha agyunk fosziorából is
puskaport gyárt a kor?
Mikor lesz végre rend,
ki fűzi újra össze
a titkos harisnya
bomló szemeit?
a felelösség gyötrő sóhaja
mikor jajdul a lázító torokból?
Miénk a szó!
de hol s ki mérje
súlyát?
A szó és írás
mértéke: tán a festett,
szép szülő, a szándék,
mit könnyen forgatunk;
vagy gyermekük: a tett?
Jaj, Jaj a tett!
jajgassunk gyilkosok.
*
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Hallod, hogy sír
az árvák kórusa?
Honnan repült a szándék mérgezett nyila?
Ki volt? most melyik istent kérjük,
hogy legalább a sírjukat mutassa,
és lássa, lám a gyenge kiskutyák,
kiket mély, parttalan vizekbe dobnak,
nem sírnak úgy a zöld haboknak,
ahogy az éjszakának jajgatunk
mi, árvák: Szánj meg, vigyél már,
légy a hajnalunk.
Borulj ránk, mint a sírra
ciprus ág.
Jaj, Jaj a tett!
Jajgassunk gyilkosok.
A bénák jönnek,
kiknek lába nincs.
Húsz éve csúszok,
száztíz éve én,
a Dontól eddig értem,
Isaszegtől én,
testemet gránátszilánkok
marják a fúriák,
Az országot mi el nem érjük!
száz évig én,
kétszázig csúszhatok,
A kényes párkák irgalmatlanok!
felelj te,
szólj ha tudsz
Ki kért e cifra bálba?
Mi volt a zord moloch:
a múlt,
vagy a jövő,
Mely lábunkat kívánta?
Jaj, Jaj a tett!
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Jajgassunk gyilkosok.
Mikor lesz végre rend?
A csillagokban nincsen irgalom.
Holt láng s átég a függönyön,
mint mozi vásznán hirdetés,
öles betűkkel a falon:
Vér és Vér mindenütt,
Testvért a testvér marja
Népfajt a népfaj,
IRGALOM!
A házra, melynek égni kell
Vérből rajzolnak majd keresztet,
IRGALOM!
A CSILLAGOKBAN NINCSEN IRGALOM.
Jaj, jaj a szó, a szándék, jaj a tett!
Mikor lesz végre rend,
mikor lesz végre béke?
E szennyes kor,
az erőszak kora,
hol zsarnok s lázadó
egyaránt másokat Jövet,
egyszer elég-e?
Jön-e az erő, mely építeni fog?
Vagy szívedbe csak tüzes vas
hozhat tisztulást?
Jaj, Jaj, a szép szó,
jaj a szándék!
,,...nem volt, hanem lesz...”
mikor és hol?
A börtönajtók sírtáblái alatt?
Gyertyáznak már a gesztenyék a kertben,
A gesztenyék mögött a rácsok is.
Azt hittem kert a föld,
az ágyások benn a nemzetek.
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Minden virág más –
mennyi illat!
minden virág más –
mennyi szín!
És egy a föld, melyből vagyunk,
együtt egész a kert.
Jaj, jaj a szép szó,
jaj a szándék,
jaj a tett!
Holnap húsvét lesz
Küldjünk virágot
Crescenciának
Vagy annak, kin még virágnak
Van hatalma.

649

KESZEI ISTVÁN
Csalogató *
Rémület tornyosodik szemeimben,
Látod-e?
Vér dobol az ereimben,
Hallod-e?
Megkergettek, meghajszoltak,
Tudod-e?
Fáradt víz az ingem,
Érzed-e?
Jó lenne már bárki nekem!
Nem jössz el?
Vashorgonnyal fogadnálak,
Ne menj el!
Sikló lábod lekötözném,
Derekadat bilincselném,
Csomót kötnék hajadon –
Aztán ha tudsz, fuss el tőlem
Szabadon!

*
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MÁTÉ IMRE
Vasfű *
Hatvany Bertalannak
hatvanadik születésenapjára
Mezőre mentemben csalitban csellegek
és Isten szép berkeit is bebolygom.
Rovom a réteket, kövek közt kószálok,
tömérdek füveknek titkát fürkészem.
Vasfüvet keresek!
Loppal lopakszom az üdvösség virágágyaihoz,
jaj, de olt sem lelek.
Parázna paréjjal a buja beléndek
Ég ültetvényein pőrén üzekedik.
ó, Istenem,
szánjad szívedből a te szolgaságra vetett népedet, –
a hozzád kiáltót!
Magamról *
Én fehér szél vagyok,
vörös villámmal villámoló táltorján.
Délről virradtam,
ennenmagamat szülvén sebes viharrá.
Bosszú orkánok
sikongva szegik le szarvukat előttem,
ám én szemükbe
taligautak porát szórom haragvón.
Meleg párámtól
mezők sajdulnak és iperednek erdők.
Éltető vagyok!
Kura szelektől ez megkülönböztet.
*
*
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Honvágy *
Türkiz serlegébe
merített engem a nyarat koszorúzó Ég.
Reggel, amikor átrágta ködselyemből köpött gubóját.
Gyöngén hozzám hajolt
és kék korácsával szememet vendégül hívta,
leheletgyönge füvek sajogását lelkembe róni.
Nekem is van hazám!
Az emlékek étkes tőrét ezért kerülöm,
inkább a mennybolt elnyűtt üstdobját döngetem sírva.
Szagos virágokból
bódító almot hintek gondolataimnak,
mert félek megnevezni könyörtelen nevén a vágyat.
Szomorú szívvel *
Szívem szomorúsággal csordultig teljes
Keserű harmatot hörpöltem
és fájdalom fészkelt beszédem folyondárjára.
Kígyók kupicájából itattak engem.
Varangyos viperák vizétől
olthatatlan aszúdás vetett rám aszálykelepcét.
Mire múlhatlanul juhodna szomjam,
kiürül kutamnak kupája
és ludak legelik mézelő liliomaimat.

*
*
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BALLA ERZSÉBET
Olyan furcsa... *
Idegenül néznek rám az emberek
mintha vándor lennék, ki messziről érkezett
s nem értik szavát
mérges tekintetükkel elkergetnek
és összesúgnak mögöttem
Meg is ütnek s ez olyan furcsa,
mert azért tiszta vagyok és szép,
csak nagyon szegény. S úgy félek mindig.
Énekelek olykor ahogy megyek a porban,
de csak magamnak dúdolok,
úgyse értik dalom
és kinevetnek úgyis.
Macskák jönnek utánam néha zöld szemekkel
s puha nyújtózó mozdulatokkal,
aztán megrettennek s visszaosonnak
nem tudni miért?
hisz nyájas vagyok és ömlik szívemből a szó feléjük is
és úgy beszélek velük is mint az emberekkel.
Mégis elhagynak. Ők is.
A macskák is oly furcsák,
de lehet, hogy a számkivetettség bélyege ül homlokomon
s ezt látják ők: macskák, emberek s mindenki
aki rámnéz. Tudják,
hogy halálomig idegen maradok, itt a porban
S ez olyan furcsa. És úgy félek mindig.
Zöldhullámú tiszta nagy vizekről álmodom, hol
síkosbőrű szclid halakkal ölelkezem.
A gyönyör ütése is csak álmaimban ér el hozzám.

*
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LŐKKOS ANTAL
Balladácska*
Égetik a szelet,
Kormozzák a napot,
Szárítják a vizet,
Mosdatják a bakot.
Reszketnek a kezek,
Morognak az állak,
Csippennek a szemek:
Gyönyörű egy állat!
Mázsás bűnök nyomják
Meg se rebben lába,
Harmadfüves bak volt,
Szél nem ér nyomába.
Kár is talán érte –
Sóhajtják a vének,
Olcsóbban is elkelt
Volna ez a vétek.
Oltják hát a szelet,
Fényezik a napot,
Vizezik a vizet,
Siratják a bakot.
Orsika játszik... *
Orsika játszik. Madzagon
vezet autót, repülőket;
házat épít, folyót kanyarít
s leinti a zendülő szülőket.
Szürkemedvével alszik és
vad elefántot hajít sarokba,
*
*
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törpét visíttat, cápán nyargal
s pénz nélkül száll vonatra.
Orsika játszik. Ha megunta,
dobja labdáját, nem is nézi többet.
Istenem, van-e még, ki lenézőbben
tudná itthagyni ezt a földet!
Fél miatyánk barátom lelkiüdvéért *
Mindennapi újságját
add meg neki ma,
és bocsásd meg neki
üzleti tévedéseit
miképen ő is megbocsát azoknak,
akik az ő javára tévednek;
és ne vidd őtet
az emberbarátság kísértésébe,
de szabadítsd meg
a gondolkodástól. Ámen.

*
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PAPP TIBOR
Találkozás a dombok között *
Tölgyektől szárnyas dombokon
fészkére szállt,
s bóbiskolni kezdett az alkony.
Valaki jött. Semmit se mondott.
Szelet hozott magával,
s a csend rezzenő dalokba bomlott.
Felhők színezték nyugaton ajkát,
Keleten csillagos álarcba bújt,
s rámruházta végtelen nyugalmát.

*
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ANDRÁS SÁNDOR
Modern elégia *
autóban ülök ha akarom
egy marék porban ha akarom
egy maréknyi por míg robogok
egy marék poron ha akarom
nem vagyok őrült
józan esküszöm
őrült nem vagyok
nem én nem én
ó utcák szobák barátok
kormányok hadseregek
ó csókok borok barátnék
kormányok hadseregek
ó naprendszert feszítő vágyam
tudásba gyorsuló pusztuló
tudásba épülő vágyam
kormányok hadseregek
leányt csókolok ha akarom
egy halom semmit ha akarom
egy halom semmi ölelkezem
egy halom semmin ha akarom
nem vagyok bűnös
áldozat nem
bűnös nem vagyok
nem én nem én
ó bennem ébredö energiák
mert összegyűlnek mozdulataim
ó gyermekké tömörült energiák
mert összegyűlnek mozdulataim
ó naprendszert feszítő vágyam
teremtés akart szándéktalan
*
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bombákká tömörült energiák
mert összegyűlnek mozdulataim
nem vagyok borús
vidám nem
borús nem vagyok
nem én nem én
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CSOKITS JÁNOS
Bökversek *
1952–53:
Széljegyzet
Tudom, hogy nagyon szeretnének,
ha az volnék, akinek képzelem magam,
de így, hiába minden ének:
hiszen mást mond az arcom és mást az agyam.
Világrend
Üzenetem máma ez:
állat állatot megesz,
esőt, vizel nyel a tenger
embertől hal meg az ember.
Életkép
Tavasszal szép a virágzás,
nyáron gyümölcsöt enni jó,
ősszel jól esik a párzás,
aztán mindent eltakar a hó.
Díszebéd
Eperbólé?!
Hogy szakadna
a nyakadba
egy veder hólé!
Ébresztő
Kelj Jel János,
kelj fel:
neked is jut
tejfel...

*
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Fizetség
Koporsók közt minden olcsó,
a költőnek kár a pénz:
fizetsége egy koporsó
oldalára írt „Nyomor” szó.
Értékelmélet
Puffogó szavak: igazság, Hűség, Jóság!
halljátok meg itten,
a csabai kolbász tömény valóság:
azt mindig elhittem.
1959–60:
Tőzsde
Várhat aki könnyezik,
hogy beváltják gyöngyeit:
alacsony az árfolyam,
elmosta a vérfolyam.
Gondviselés
Hit, remény és szeretet
füstöli a gyereket,
koporsóban pácolja,
nagyharanggal gyászolja.
Szabad akarat
Harminckét évi magány.
Menjek gyilkolni mégis?
Vágyamért legyek vagány?
Megsokallná az ég is!...
Egyszeregy
Egyszer egy az egy:
így élek egyedül.
A cigány tönkremegy,
ha nekem hegedül.
660

Poézis
Lovagkori igriceket
ihletni egy szűz elég –
nekem vér kell: a virágdal
irodalmi főzelék.
Leltár
Aki voltam: elveszett,
aki volnék: nem leszek,
lennék és alig vagyok
több annál, amit hagyok.
1960:
Nincs mese
Tudni szeretnétek, mi a mese vége?
Piroska bizony a farkas felesége.
Boszorkány neveli Jancsit és Juliskát,
Csipkerózsának a herceg főz puliszkát,
óriás már nincsen, elkopott a lába,
albérletben lakik a vasorrú bába,
János vitéz ávós, Iluskát akasztják,
Aladin lámpáját zsibvásáron osztják,
a szovjet Münchhausen a Holdból integet
s millió Robinson szolgálja Pénteket.
Asztali zene
Tóparti
vendéglő
terraszán
merengő
vendégek
fülébe
derengő
nádasok
végtelen
dallamát
661

hozza egy
szellővel
felzengő
szerenád...
Nyugtató
brekegés ..
ó milyen
megható!...
És alább:
egy család,
két család
tányérján –
ó galád
gyilkosok!
egy nyaláb,
két nyaláb
kirántott
békaláb!
Perspektíva – 1960
Békevilág?
Világbéke?
Szabad világ?
Világvége?
Megszavazzák?
Elhalasztják?
Leszavazzák?
Felakasztják
A világon –
ki világa?
nincsen béke,
se szabadság!
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Változatok egy kényes témára
ltt nyugszik a poéta:
megölte a diéta.
Költő voltam: sokra vittem
csak tréfából fekszem itten.

*

*
Itt fekszik Csokits János
mellett valami lányos:
helyzetük nem talányos.
*
Az Isten neki úgy segítsen:
nem nyugszik Csokits János itt sem!
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STANISLAW GHOCHOWIAK
November *
Az éjszaka üregei – hosszúkásak, mint kürtök belseje,
Emitt még ég a lény,
Amott kialszik,
Ülünk az éjszaka üregeiben s gyöngéden fekteted
Sötétarany kezembe
Lampionfényű sápadt
Fejed.
És reszketünk. Rettegve loppal –
Szél csattog,
Ágyúk dörögnek,
Evezőlapát csobban –
S mindez e roppant kürt belsejében,
Melyet ez a szörnyű november fúj, fúj egyre jobban.
S így együtt vagyunk azokkal, kik a hídról függnek hallgatag,
S azokkal is, akik kúszva lövedékeket hordanak
S azokkal, kiket szuronyokkal kettéhasítanak;
Velük vagyunk–
A nézőtér tetején
Égünk: két mécses,
Két bábú egy pálcára húzva,
Két szerelmes. Sietve ölelkezünk
Amíg sötét van.
Gömöri György fordítása

*
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KIBÉDI VARGA ÁRON
Vezér *
Hitet költő hitegető
versenyt jár a szája
csettint nyelve foga csattog
s hirtelen kilódul a sületlen érv
letaglózza kéztördelő királyainkat
nekivág földnek bolygórendszernek
kirepül puffogva a fénytelen űrbe
nézzétek
a végtelen szóversenypályán
érveket fúj és álmokat üvölt
szavakat gördít és igazságokat hallgat el
temet bő zenével
a fennkölt szóvirágkereskedő
Záróra *
Lezárul a végtelen
felderül a gondolat
szemöldökök és
hegyvonalak
Befalazzuk az isteneket.
Lobogni! fényleni!
Kimérjük az éles életet
minden mérföldre jut
fényes szerelem pontos
test és pontosabb gondolat!
Jaj! miért fúj az idő, foszlik a fény,
kerekednek hideg áramlások?
becsukódnak a sűrű szeretők
tágul szűkül a mérföld
mértelen meztelen ég

*
*
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lezárul megint a végtelen
ketyeg újra a kurta reménység
szemöldökök és hegyvonalak
a halál ormai
Isten *
Félünk tőle, pedig szeretjük,
pedig szeretnők szerelni,
félünk tőle, mint az igazi,
romboló szerelemtől,
futunk előle és örülünk,
hogy ma még futhatunk,
futunk előle és örülünk,
hogy mégis őbele ütközünk,
reszketünk, mert könyörtelen,
reszketünk, mert kedves és meleg,
azt hisszük, hogy el fog
tiporni, pedig tudjuk,
hogy tenyerébe emel,
azt hisszük, hogy a halál
ő, pedig tudjuk, hogy a halál
csak kapu Hozzá.
És még sok mindent hiszünk,
és még sok mindent tudunk,
és beszélünk százezer hiú szóval
és tapogatódzik százezer mondatunk.
De egyszer elül a szél,
lehámlanak rólunk a szavak,
elnémul minden ürügy –
És leszünk, leszünk ürügy nélkül,
Leszünk, mert nem leszünk,
Leszünk, mert csak Ő lesz,
Es minden Jó lesz, mert ő lesz minden.

*
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Utolsóelőtti ítélet *
Férges nők és sápadt gyümölcsök között
járnak a kardos angyalok.
Járványok járnak, felüti fejét
a borzadás, sátrát a halál,
Én is meghalok.
Inog a hold, villognak a fák,
homorú mezőkön vonaglik a fény
recsegnek az izzó koponyák –
nyüszít súlyos ég alatt az oktalan üres ember
és járnak a kardos angyalok.
Penész nem fog rajtuk, gyönyörű vihart
ők vernek, besöprik némán
az aratást, a kéklő borzadást
– élesrefent remény! hol a gyökered? –
és visszalépnek lassan Isten tenyerébe.

*
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PARANCS JANOS
Arcképcsarnok *
Az éjszaka csillagtalan. Puhánytestűek közt félelmem tovasiklik és szemeimmel keresgélem barátaim tetemét az árkádok alatt. Kuszált arcok
púposodnak villódzó lámpám fénysugarában. Odább görcsbe-rántott öklök merevségét egyenesítgeti a pusztulás. Még néhány meztelen öl nyeldekel; visszalökve hamarkodó gyümölcsét a feneketlen tóba. Nincs mit
sajnálkozni: talán megérdemelték, talán mindenkinek ez a jutalom jár, ha
okoskodva hallgatózik éjszaka. Csak a kinyílt koponyák látásától mentettek volna meg. Vasmarkú kényszer vonszol; magamtól hallgatnék, nem
néznék mereven pörgő pupillák hűvös őrületébe.
Nyugalom. Sietnem kell: az utcákon itt-ott már futkos a fehér láz
és kialszanak a fáklyák, mielőtt agytekervényeim roncsai közé menthetném őket.
Holnapokra emlékezvén talán csak a párducot és a bikát látom
megmenekedve. Dicsőség nékik és gyors halál.
I
virágkoszorú a sárban
magad az űr tavában
félő halak között
tépett-szárnyú karvaly
a fájdalom is elhal
leng az iszalag
merev szembogárban
tüzes nyíl hova szállna
némaság és férgek
mohó foga fölfal
II
hazug bölcs te üres-kezű
lángolsz hasztalan kormozón
szíveden ül a rémes idő

*
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vásártéren vasárnap keringsz
rejtett sebeid titkát hogy ki beszéld,
akárkinek ki lusta elszaladni
reád törnek a holnapok
kár érted mert bölcs is lehetnél
szikkadt-szirmú ajkadon
nyílhatna rózsa is meg viola
III
gunnyaszt
torkára-forrt kézzel
a másik markolász a semmiben
kóbor vágyak tépik mellét
férges ölén sűrű mézben
tikkadt öröm sohse jár
vizes leplek ráborulnak
fedőn védőn hűtve vérét
arcát lassan sajnálkozva
belepi az iszamló föld
IV
rezgő levelek közt magosban
rothad lassan az illat
formátlan szavak sustorognak
loholsz és rejtezel
nem szerelem feszes lángja
a lobogás az irgalom
lobogj hát mint a láz
csapongva esztelen
szép párduc testeden a
verejtéktől ne reszkess
V
kacsalábon-forgó vár leroskad
kavarognak rianó nyers színek
átvágott-torkú
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dal sohse szárnyal
karává szikkadó nemesség
bodzabokrok illata sír utánad
tépett esővert berkeken
kilökődik az űrbe majd
észtveszejtő zokogásod
körötted védőn már hiába állunk
Vl
döng a kövezeten a lovak patája
szeszgőztől terhes levegőt
sziszegnek pórusaid
ájult közönyben
reszketegen
tovasiklik a vészes idő
forognak szálfa-erős izmok
sodródó magány körül
feszülve pattan újra feszül
gerinceden a konok erő
VII
űzött komor bika lépdel
a rengetegben elveszett az út
véres szalag leng a bokrokon utána
a földet kapálja megfeszülve
szarvára kényszerítve a napot
hódolva csillagok is földre szállnak
fényeskedve jámborulnak
tőrvető vermek bevonódnak
a megkísértett szabadon jár
bő füvű bő vízű mezőkre
VIII
élsz a rengetegben lustán
nagyot kiáltasz néha vakmerőn
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zokogsz utána hét napon át
fenevadakkal is parolázol
mikor súlyos éj kasából
éber-fényes zöld szem cikáz
rád szabadulnak álmaid
árnyékod elvész a havon
áldozati füst kanyarog
éretted a hajladozó szélben
IX
szügyönszúrt őz-suta lelkű
varázsló szavak titka a tiéd
szavadra táncot lejt a telihold
futkosnak csillagok a fák hegyén
felelj ha szólni tudsz
hajnalok bánatától mit remélsz
jaj néma vagy
mint a holt
könnyeid
hullanak
X
aranyat prédálsz
rejtesz minden lim-lomot
röhöghetsz nyakadon
feszített kín
és selyem hurok
kitépett szavak
foszló tetemek az avaron
tudod mégse akarod
márvány feszesség
péppé silányulsz a napon
XI
válladra vontál hét keresztet
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keményebb vagy mint sziklák
mégse sarjad tövisek közt rózsa
fakó arccal kövek közé
mért futottál esztelen
tikkadt ajkad nem enyhíti hűs víz
kaszabolja szívedet a félelem
mázsás felhők mögül
mindörökre eltűnik a fény és
didereghetsz űrbe-lódult balga
XII
szelíd bodor bárányok
füstfehérbe öltözötten
szállnak kinyílt égbe
karcsú bárány-szárnyuk
rárakódó fájdalomtól
reménytelen verdes
holdsápadtan bandukol az éjfél
virágszirom reszket fa levelén
tovatűnik el is tűnt már
fénye ring a tó színén
XIII
a tavasz bársony sátorában
ocsún sétálgat egy madár
énekét és színét
jaj nem ismerem
kígyózó út szalad a hegyhátnak
rajta árván sírdogálsz
ijedelem hártyásodik szíveden
a csend motoz és sarjadozik
kristályfényű forrás
könyörögj irgalomért
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RAKUCZ JÓZSEF
Tenyérnyi történelem *
Fényérzékeny bőr fotografál
le legjobban tenyérnyi századot,
akár levél a sorsát. Perc, napok,
hó, év írása rajta áll
a gondérzékeny bőrön. Hány vita,
rágódás, düh ráncalfabétje kell
e pergament megírni? Hány tekel
s ufarszín? kór? hír? galiba?
Akár egy ínyenc könyvel, forgatom
újra és újra. Rólam szól. A kéz
tart tőle bár. de írja még. Se kész,
se rész: lélekző lexikon.

*
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KESZEI ISTVÁN
Egy újszülötthöz *
Arcod partja csak most dereng,
szádon még nemlét íze leng,
harapáshoz még nincs fogad.
ha kinő, úgyis elrohad.
Milyen lehetett legbelül
a méh várában egyedül?
Szüléssel szétlőtt menedék,
szétrobbant meleg fedezék!
Ne felejtsd soha: vér csöpög
virradó tudatod fölött.
Anyád méhéből hull a vér,
földre csöpög a sorsodért.
Reggel *
Miként a világba-zuhant síró, ujjongó csecsemőkön
még anyjuk friss, teremtő vére csepeg,
a homály méhéből fénybe hulló, születő fákon
a harmat ujjongó anyavére remeg.
Isten hozott, szervusz ocsúdó ébredő élet!
Alleluja csobogó, harmatozó anyavér!
A boldogságtól sír és vérzik a táj, anyám is
vért harmalozott felvirradó életemért.
Az anyag egei ostromló imáiként magasodnak
a körúton a bérházak és a falak,
betonba falazott sziklaszilárd hittel, hiszekeggyel
köszöntik az Isteni a kelő nap alatt.
Csontjaim tüskés virágtövisei közt
üde hajnali rózsákat virágzik a vér.
*
*
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Rordámra virágzó rózsás szirmú tüdőm a fénybe
nyitod a kelyhed a szél friss csókjaiért.
Mellembe’ nyíló lázas és tüdőszínű rózsa
nem sejted a fényben, hogy rádesteledik.
Vidám rigó módján köszöntöm a villamosok
reggelt ünneplő boldog füttyjeleit.
Széthullt kéve *
Síró arcodról sápadt hóba hullott
a kévébe kötött kemény fegyelem.
Hasalnék érte havas ürgelyukba,
és tíz körmömmel is kévébe kötném,
de tüskés tarlómon nem vagy velem.
Villamos az éjben *
Egy villamos csilingel elő a homályból,
felcsöngeti a csendet, az Istent és a csillagokat,
áramszedője kakastaraján szikrázik a hit.
Szikrázó bóbitájú remény ragyogd be homlokomat!
A korhadó testű talpfák is kivirulnak,
fölöttük a villamos garabonciásan átdübörög.
Huszonöt éve korhadó csontom hajt-e virágot,
ha egy álom átsuhan létem málló talpfái fölött?
Az utolsó villamos is elsurran az éjbe,
egyhelybe gyökerezve és lenyűgözve állnak a fák,
az elsuhanó kocsinak csak bólogatnak a lombok,
a kapaszkodó hűség suhogó példái, akár az apád.
Az utolsó villamos is elsurran az éjbe...
Karórám dorgáló mutatója éjféllel fenyeget,
fenyegető ujja mementóként bök a vaksi homályba:
,,Ejfél elmúlt: kezdd újra elpuskázott életedet!”
*
*
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A felcsöngetett csillagok újra alusznak...
A sínek közé hintett kavics a csendben úgy csikorog,
miként reménytelen ember fogain a bánat,
testembe dobott reménytelen kavics: csontom csikorog.
Csak zsebredugott kézzel lődörgök az éjben,
főbérleti lakást bérelne anyám szívében a vágy,
idegen albérleti zugba megyek egyedül lefeküdni,
ölelés hullámán csónakként nem ring alattam az ágy.
A kőfülű kéményekkel hallom a ködben,
a visszafojtott csendben ahogy csúszik a szénen a szén.
Jaj! elszenesedett fájdalom mindenhol a föld már!
Tiprok szénné roncsolt fák szétdúlt és fájó tetemén.
A sötét szúró szövetű fekete darócán
puhaságra sóvár ujjam lágy, cirmos bolyhok után tapogat.
Te hajnali villamos indulj a kocsiszínből,
hogy fénytelen szemeimben felcsöngesd a csillagokat!
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SIKLÓS ISTVÁN
Földieper *
Csupasz fények
méhe formált,
láva mélyek
mélye formált.
Csupa eper,
földieper
a te szád.
Hinla-hinlu
lábaidra
hurkolódik
boldogságos,
darvadó volt
s eperinda;
hinta-hinta
szavaidban
leng és lobban
a szerelmed,
oldozódik,
rámfonódik:
csupasz fények
ékessége
láva mélyek
csendes mélye,
csupa eper,
földieper,
a te szád.

*

Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 6. számában.
677

MAKKAI ÁDÁM
Gyilkos lehettem *
Ha volt, – s miért ne? –
(Hisz’ elfér fejemben a jóféle valóság mellett)
Már a földön
Egy megelőző életem:
Gyilkos lehettem, vagy hogy valami
Rémes hasonló, – megszállott talán,
Kinek öröm cikázott dúlt pofáján
Ha oktalanul kínzott másokat,
Sosem is okkal:
Vak-váratlanul
Anyámba rúgtam amikor mosolygott
És kicsavartam a maszatos kenyérkét
Az elémtipegő gyermek gyanútlan kezéből.
JÁRTAM templomba is, de csak hogy
Botrányt okozzak áhítatos csendben,
Hogy rángatózva, tehetetlenül
Torzul vinnyogjak, amikor a pap
Emelni készült az áldozati kelyhet...
ÁLMOK és ismerős embertársaim
– Leszegett fejű, hallgató cinkosok –
Emlékeztetnek hajdani valómra:
– Segíts meg! – Szent Mihály!
Ó adj erőt a roppant önfegyelemre
Hogy ne bomolnék zaklatott agyam
S hogy hadd rikoltsak száz torokkal
Múlt magam új milliói ellen.

*
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ANDRÁS SÁNDOR
Tőled hozzád *
Amikor becsaplak magam csalom
mert őszinte a csalfaságom
fatörzsnek mondom kell az ága
s hintázom a seholsincs ágon
s megcsal a fa is mert van ága
csak csal a szemem és nem látom
amikor azt mondom szeretlek
igazat mondok pedig mégsem
nem képzelődöm a jövőbe
csak ami volt a jelent érzem
hazudom tán az igazságot
füstben bánatot a szegény szem
az ajkad gyöngédségbe rándul
ha rámnézel s csókolni vágyol
a világból ágyunk valósabb
mint a világ a násziágyból
mégis a világ ellenében
a szerelmed hiába ápol
de míg ápol beteg-szép renddé
igazodik napjaim sorsa
magam-egysége a világot
szeszélyes lázas rendbe hozza
míg napfény vagy fák fátumával
lombosodom nincs időm gondra
összefogódzunk nyughatatlan
belénkhullámzik utca és fény
kezed kezemben életmentő
holnapra tán már semmis részvény
kezed annyit ér amennyire
tartom a világ árverésén
*
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kezed tested a hozzámhajló
vajon mennyi lemondást ér meg
amíg szeretlek türelmemben
vajon mennyi lemondás fér meg
rámnézel nem érted nem értem
mi az Úristenhez is mérlek
ösi módon és étetlenül
amíg kimondom most szeretlek
hinnem kell indulataimnak
akár testemben a sejteknek
hogy hűek maradnak magukhoz
hozzám míg újjá születnek
Reggel *
hamu a papíron esett
hamu leng a testem
cigarettafüst a tegnapi
este parazsán
kemény tárgyak közt lengek
nem sértenek ablakom
háztetők szögletes kémények
csendéletét keretezi
ideges zongora dallamba
tévedő futamok halk-szelíd
messziről mögülem pihenő
rohanás félálom
Szombat este *
Pincékben szívjuk a dohányt,
vérünket borral itatjuk,
ringunk a jókedv hullámain,
hadihajók és hattyúk.
*
*
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Óránkról lehullt a mutató,
kedvünkről Iehulll a cél,
az ember akkor él igazán,
ha nem veszi észre hogy él.
Belőlünk szakad ki a dzsessz.
aggszűz titkokba beleunva
idegen ritmusok között
táncolunk önnön ritmusunkra.
Éllel e boldog halalom,
halálbaringó – visszarántó,
hét közben zászlókat lengetünk.
most mi lengünk, vagyunk a zászló
Csönd *
Mélységekben rejtező
irgalmatlan álom
pusztulásom sejtve nő
sorsom csúcsa várrom.
Álmatlanul változó
űző üzetésben
fáradtságba vált a szó
fáradságba vérzem.
Sziklagörcsű kedvemen
ölelő kedvesség
megtör elhull kedvelem
bárcsak véle esnék.
Nappalok és éjszakák
árnyékok és fények
néma dobpergésszavát
tűröm halni élek.

*
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Hangulatok *
Élelem növő hatalom
épülő házak diadala
állványaimon emelni magam.
testem ó lestem szikla
nyár-langyos domb nyugalma
tenyerem békén terebélyesül
mintha csak az örökkévalóság
nedvétől duzzadna
Halalom csalóka erősség
omló városok fanyar füstje
a halhatatlanság ízeivel csikland.
testem ó testem szivárvány
fényekben magasló büszke ív
mire megvénülsz hófehér
felhővé romlasz és tovaszállsz
hogy visszazuhanj az örök vizekbe

*
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TAMÁSI MIKLÓS
A konyhából *
a dió óriások talpa alá került
recseg-ropog e komplikált világ
az eszmék osztalhoz ülnek szelídnek
látszik ilyenkor durva kezükön a szőr
de indulattól borzas reggeleikben
az érzelmes macska nyivogva fut el
inkább egyetlen egér se jusson fogára
semmint házsártos gazdái rabja legyen
jaj ha egyszer hajbakapnak a tál fölött
felborul a rendek gonddal őrzött viszonya
az erkölcsi normák piszkos léként folynak alá
s étkezésük eszközei gyáván derékbatömck
megrúgott kutyaként háromlábra áll az asztal
és az abrosz golyóba gyúrva öklendezik
ám ma még béke van szentély e konyha
ministránsnak vélnéd a görnyedező szolgát
félig beavatottan hordja az ízetlen levest
s tűri sőt büszke hogy az övébe beleköpnek
glória-fényűnek kiáltják oz egyszerű lámpát
pedig csak pénz-petróleum fűti pislogóra
az istenek mindent az Istentől kölcsönöznek
bátrak míg szembe nem találkoznak Vele
akkor ajtajuk zárva népükre kiáltanak
és törvényben adják ki hogy Ő nincsen
a bögrék és mosléktartól, szorgalmasan kolompolnak
mindig vannak már a parancs előtt igent kiáltók
de te csak lapulj az árnyékos sarok biztosán
hiszen nap-nap után látod a külső világnak
ezüstös villanásait a tagadó ablakokon
s erővé szűröd magadban a tilos fény atomjait

*
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LŐKKÖS ANTAL
Augusztus végén *
Régóta dézsmálgatják már a fecskék
nyaramat,
s verekednek érte
István király-i
vándorgólyák.
A sarjús kaszák is
egyre nagyobbat fognak belőle,
feketült tenyerek törülgetik
esőket lecsorgató hamvát,
rottyanó üstök alá meg
venyige barnul.
Fogy a nyár,
mint darázs száján
a szagosszőlő,
s fakuló zöldbékák
elungatott hangján
száll ki a tájból.
Augusztus tizennegyedikén
a Répcébe se pisál többet
a Cifra hídról
Lőrinc.

*
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TŰZ TAMÁS
Fogolyhalál, fogolytemetés *
– Naplórészlet –
Feküdni félholtan is bomlott aggyal,
mig átcsap testünkön a nyurga hab,
nem tudni, tündér-e, vagy szédült angyal,
ki ébreszti az alvó húrokat;
lehet-e bírni ezt a földöntúli
vad szárnyalást, mikor úgy zúg a fül.
mikor a !élek is mint flóta úgy rí
s tompán hörög a horpadt mell mögül?
Lassú, kérlelhetetlen pusztulás ez.
Nem az izom: a szellem sorvad el.
Csonttá gebed a hajnalarcú vátesz,
halk, földalatti neszekre figyel.
Mint a penész a rothadó gyümölcsön
a mag felé tör – nincsen irgalom –
csak akkor, ha a kegyelemdöfés jön,
csak akkor, ha a villám sújt agyon.
Visszahúzódik kuckába a lélek,
alig szólal meg, inkább csak csahol,
káromkodik már és pofont ígérget,
karmot ereszt az angyalbőr alól;
maghéjba búvik, újra embriónyi,
visszafelé teszi meg az utat;
mini a kovát, szeretném megcsiholni,
de nem szikrát, csak kénes füstöt ad.
Meghalni itt a dermesztő magányban,
kijózanító remetehalál.
Nincs gyertyaláng, se mécs, csak sűrű árny van,
sírbolti éjbe rándul át a váll,
a pokrócon a kéz kinyúl, az ujjak
*
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között a bőr vígasztalan fehér,
szárad a csont, az erek meglapulnak
s kifordul félig a szétnyitott tenyér.
Fehérneműben, csupaszon terítik
a targoncára s mezítláb vonul
apostol módján, koldusan a sírig,
elhagyatottan, koporsótlanul.
Egy másik fogoly áll elől a rúdnál,
én meg mögötte szótlan ballagok,
a fák fölött egy éjsötét varjú száll,
a fák alatt egy halovány halott.
Közömbösen szunnyad az idegen föld,
az út poroszkál, alszik a kavics,
fönn úsznak már a fényes égi kendők,
szeles szekéren porzik április.
De rügybontó lehét nem érzi már ő,
csak elsimult haját lebbenti meg,
földöntúli, furcsa tavaszra vár ő,
hol új hangok köszöntik s új színek.
Mit adhat még, vagy mit vehet el tőlem
e délelőtti zord elmélkedés?
Amit kaptam, az úgyis elég bőven
s amit kapnék, az úgyis mind kevés.
Nincsen palást, nú vállamat takarja,
se tömjénfüst, mi égre szállana,
csak szenteltvíz hull gyéren az avarra
s a rékviem kopár-szép dallama.
Bedőlt sírok közt bukdácsol az ének,
kóró zörög és fölriadt bokor,
sivár fejfák között egynéhány vénhedt
kereszten rozsdállik a cári kor.
Arasznyi víz loccsan a sírfenéken,
amint pihenni tér a néma holt,
vörös agyag közé süllyed fehéren,
nem dübörög a rög: tompán zuhog.
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Az 1945 utáni népi emigráció Európában maradt tagjai

1950 novemberében indították útjára a Látóhatár című iro-

dalmi-társadalompolitikai folyóiratot, amely negyven éven
keresztül meghatározó fóruma volt a nemzeti gondolat, az értékes, minőségi emigráns irodalom megjelenésének.

A folyóirat felvonultatta hasábjain a magyar emigrációs

szépírók és közéleti gondolkozók színe-javát. Szélesre tárta a
lap oldalait mindenki előtt, aki magyar nyelven kívánta meg-

fogalmazni mondandóját, akinek volt közölni valója, s bátor-

sága annak elmondására. Egyetlen szempontot tartottak

mindig szem előtt: a mondandó minőséget hordozzon magá-

ban. Minőséget nyelvezetében és stílusában, és minőséget tar-

talmában. Előre vigye a magyarság ügyét a szabad, demokra-

tikus Magyarország megteremtésében.

A folyóirat negyven esztendő alatt több mint húszezer ol-

dalnyi terjedelemben jelent meg. Állandó rovatot biztosított

az emigrációba kényszerült költőknek, íróknak.

Sorozatunkban először a Látóhatár – Új Látóhatár-ban

publikált költeményeket gyűjtöttük csokorba, s tárjuk az ér-

deklődők elé. A negyven évfolyam során több mint háromezer oldalnyi vers jelent meg.

Tekintettel a hatalmas terjedelemre, négy különálló kötet-

ben tesszük közzé az alkotásokat. Bizonyosak vagyunk benne,

hogy az irodalom iránt érdeklődők sok-sok érdekességet ta-

lálnak a kötetekben, eddig ismeretlen szerzőkkel és alkotássokkal találkoznak, kitárulkozik előttük egy új literatúra, a

száműzetésbe kényszerült irodalom világa.

