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Markó Béla

VILÁGTALAN
(passió)

Állandóan csak újratermel
pillangót, sündisznót, kutyát,
s világnyi homlokán idônként
gondterhelt felhô vonul át,

derül s borul, hullámzik folyton,
szeretne újat mondani,
mert ô az Úr, s munkája mégis,
akárhogy vesszük, szolgai,

minden évben ugyanolyan lesz,
virágzik változatlanul,
s hiába rothasztja el ismét,
hogy hátha valamit tanul.

Mit is tanulna? Minden ott van
abban, mit eddig kitalált,
Júdásnak a harminc ezüstöt,
saját fiának kínhalált,

és nem Heródes, nem Pilátus,
ki újra s újra elítél,
mivel csupán a rothadással
lehetsz majd több a semminél

vagy senkinél, vagyis az Úrnál,
ha látszólag mindenható,
de úgy éli csak túl az embert,
mint széthullt mondatot a szó,

s már ismét kell neki egy Mester,
mert egyébként világtalan,
tehát nem lát, nem hall, nem érez,
míg szállni vágyik szárnytalan.

Krisztus teste talán fehér bot,
és Isten tapogat vele,
végigsimítja a keresztet,
hogy véres lesz a tenyere,
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aztán a tanítványok arcán
bukdácsol, s végül megpihen,
hiszen úgyis magára ismer
mindenhol és mindenkiben,

talán veréb, talán kabóca,
de mindig itt van valahol,
ahogy megérint észrevétlen
egy szélfújta jázminbokor,

lehet, én is fehér bot voltam,
ki csak egy vakot vezetett,
nem látsz engem, de érezném bár,
Istenem, hûvös kezedet.

Marosvásárhely, 2013. március 3.

RÁCS

Rágtam a plajbász végét én is,
körmöltem új meg új beszédet,
és megidéztem évrôl évre
a gyôzelmet s a vereséget,

hogy tanuljunk mi is a múltból,
építhessünk vígabb jövendôt,
s ne higgyük, hogy Fehéregyházán
vagy Világosnál minden eldôlt,

s hogy mindig ki kell vívni újra,
mert nekünk semmi sem ajándék,
keményen megharcolt a nemzet
hajdanában a szabadságért,

nagymajtényi síkon a zászlót
nem hagyhatjuk ismét letörni,
ezt üzeni lentrôl a sírból
lánglelkû poétánk, Petôfi,

persze, ha kérdik, ma sem tudjuk,
hogy pontosan hol van a sírja,
a képzelt gödröt körbeálljuk,
és egymást vigasztaljuk sírva,
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leverték sok-sok lázadásunk,
hol van Rákóczi? Merre bujkál?
Azóta vár kihallgatásra
a mennyországban fent az Úrnál?

Hol van Kossuth? A tengeren túl?
Amerikában fundraisingel,
s mielôtt szónoklatba fogna,
a tükör elôtt hosszan sminkel?

S hol a szabadság mostanában?
Tücskökben? Fákban és füvekben?
A tavasz minden évben megjön,
s ott állunk mi is rendületlen,

de nem írok már több beszédet,
nem mondok Trianont s Mohácsot,
a márciusi záport nézem,
arcom elôtt a hûvös rácsot.

Marosvásárhely, 2013. március 15.

Dávidházi Péter

EGY UTALÁSNYI KULTURÁLIS 
EMLÉKEZET (II)

The Waste Land, Ezékiel és a magyar fordítások 

(3) Fordítás elôtt: Füst Milán hatása, Weöres és a Jeremiás SIRALMAI, 
Vas EZÉKIEL-verse
Pierre Nora szakkifejezése, „les lieux de mémoire”, átfogó jelentésûvé tágult, mert több-
féle átvitt értelemben kezdték használni, de mindmáig jelölheti azokat a konkrét he-
lyeket is, ahová emlékezni megyünk, vagy ahol szándékunktól függetlenül emlékezünk. 
Az utóbbihoz hasonlít, ami egy versbeli utalás olvastán történik velünk: szövege az 
emlékezés terepe, olyan tartomány, ahol a múltból valami önkéntelenül felidézôdik; az 
utalás mint az emlékezés szöveghelye lehetôvé teszi ezt a tudati folyamatot, s egy vagy 
több korábbi szöveghely felkeresésére ösztönöz. Amikor Eliot olvasói a THE WASTE LAND 
terepén találkoznak a száraz csontokkal, ez a kép EZÉKIEL 37,1–14 szöveghelyére utal, 
amely egyúttal a leigázottság és számûzetés egykori földrajzi helyére és az Úr ígéretére 
hivatott emlékeztetni. Eliot szövege azért idézheti fel Ezékielét, mert emlékezünk a 


