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írott ajánlás is van. Nem tudni kihez. És egy füzetnek nem Ignotus a 
szerzője - egy különlenyomatnak, amit „Ignotusnak hódolata és 
szeretetejeléül" küldött Komlós Aladár, „Bpest, 1941. febr." 

Mellesleg Jones Freud életrajzában Ignotus három ízben is meg van 
említve. Mind a három bejegyzés még az 1910-es években lejátszódott 
eseményekről szól. Ignotus korábban ismerte fel Freud jelentőségét, 
mint az orvostudósok. Az egyik bejegyzésben Jones Ignotust Freud 
barátjának nevezi és egy cikkről számol be, amelyet Freud Ignotus 
folyóirata, a Nyugat számára írt 1917-ben. Mindenesetre, ha valaki 
egyszer meg akarná írni Ignotus életét, itt van egy talán ismeretlen adat: 
Ignotus napja (napjai?) a Word-szigeti elmegyógyintézetben; a piro-
mánia gyanúja; és a Parkinson kór." 

Közű: BIRÓ IMRE 

MÉSZÁROS ZOLTÁN 

EGY ELFELEJTETT SZOCIALISTA KÖLTÖ 

Mészáros Zoltán nem szerepel a munkásmozgalom nyilvántartott 
költőinek sorában. „Milyen kár, hogy proletárköltészetünknek amúgy 
sem túlságosan bő hagyatékából kimaradt ennek az óbudai szegénysor-
ból az egyetemig felküszködött fiatalembernek érdekes munkássága 
— írja róla Keszi Imre. - Valami tüzes és keserű, kissé az anarchia felé 
hajló, harcos költészet volt az övé. Gondolom, ő volt az első szervezett 
kommunista, akivel még Rajk Lászlót megelőzőleg kapcsolatba jutot-
tunk.'" Ahhoz, hogy ismeretlen maradt, hozzájárult egyrészt az, hogy 
fiatalon, már 1937-ben meghalt, másrészt hogy részt vett a máig sem 
eléggé méltatott 1933-i egyetemi kommunista mozgalomban. Sőt az 
egyetemi mozgalomnak ő volt egyetlen költő tagja. Elkötelezett költő 
volt már abban az időben, amikor ez a kifejezés még nem vált szólam-
má. Halász Gábor, József Attila, Kassák Lajos, Németh László, Sík 
Sándor is tudott róla, pártfogásába vette. Sőt Babits is közölte néhány 
versét a Nyugatban. 

Mészáros Zoltán 1909-ben született Erdélyben, Tordán. Egyik őse 
az 1848-49-es szabadságharcban szerzett tiszti rangot. Az első világ-
háború után családjával Budapestre költözött. Óbudán telepedtek le. 
Korán elhalt atyja helyett már diák korában rá hárult családjának 

1 Keszi Imre: Babiloni vályog. Bp. 1968. 53. 
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eltartása. Bátyja, nővére és húga rendkívül szegényes anyagi körülmé-
nyek között élt, közülük senki sem tudott szakmát kitanulni. A barna 
arcú, kedves fiatalember lett a család büszkesége és reménysége. Az 
óbudai állami Árpád gimnáziumba került. A tanári kar kiváló nevelők-
ből állt, köztük számos ismert baloldali irodalmárral. Ezek között 
latintanára, Ágner Lajos a keleti irodalmak és különösen a kínai nyelv 
és költészet ismertetései révén tekintély volt.2 A Tanácsköztársaság 
idején a Kultuszminisztériumban szolgált, ezért egy ideig nem is tanít-
hatott. Különös gonddal figyelte és pártfogolta a proletár származású 
tanulókat. Külön foglalkozott azokkal a diákjaival, akikben a szocializ-
mus iránti érdeklődés jeleit fedezte föl. Mészáros tehetségére korán 
fölfigyelt. Kedvenc tanítványa még diákkorában el mert menni a Mag-
dolna utcai Vasas székházba. Itt Kassákné Simon Jolán szavalókórusá-
ban éppen Ágner fordításában adták elő a munkásmozgalom akkori 
híres antimilitarista számát, a Tábornok című kínai verset. 

Érettségi után a pesti egyetem bölcsészeti karán magyar—német 
szakra iratkozott be, eredetileg franciára akart menni. Az Árpádban 
német volt a fő modern nyelv, Bécs az akkori olcsó közlekedési viszo-
nyok miatt gyakrabban látogathatónak látszott. Gimnazista kori leg-
jobb barátja, Krajcsovics Márton, aki a mozgalommal való kapcsolatai 
megteremtésében játszott döntő szerepet életében, volt bécsi útitársa.3 

Egymástól függetlenül indultak az osztrák fővárosba, és még itthon 
megfogadták, hogy egymással is csak németül fognak társalogni. Foga-
dalmukat megtartva két hónapig sikerült egymással csakis németül 
beszélgetniük. 

Krajcsovics így emlékszik vissza a sorsfordító bécsi vakációra: „Min-
dent megnéztünk, többször kigyalogoltunk a Zentral Friedhofba, órák 
hosszat álldogáltunk a Künstler-gruppéban Beethoven márvány síremlé-
ke e l ő t t . . . A két hónap alatt igyekeztünk füvei-fával ismeretséget 
kötni, hogy német anyanyelvűekkel társaloghassunk. Ez nem is volt 
olyan nehéz dolog, a kedélyes bécsiek szívesen adtak felvilágosítást a 
két fiatalembernek. Különösen tanulságosak voltak a beszélgetések a 
hatalmas bécsi munkáslakásokban, amelyekben öntudatos és ideológiai-
lag jól képzett szociáldemokrata munkások laktak. Mi az ellenforrada-
lom Magyarországából jöttünk, nem vitatkoztunk, mindenki érezte: 
tanulni akarunk. A falakon plakátok követelték az osztrák kormánytól, 
hogy az akkortájt Bécsben letartóztatott Kun Bélát ki ne adja a biztos 
halálba a magyar kormánynak. 1928-ban hetekig tartó Schubert-emlék-

2Magyar Irodalmi Lexikon. Bp. 1967.1. 19 -20 . 
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ünnepségek voltak. A világ minden tájáról, főleg Németországból ének-
karok, zenekarok gyűltek össze Bécsben. Helyenként Hitler neve nélkül 
nagynémet nacionalista, talán fasiszta hangok is megszólaltak. Volt 
alkalom a nézetek összecsapására, a politikai vitára. Mindezt Zoltán 
valósággal szívta magába. Röviden összefoglalva: Zoltán szeme Bécsben 
nyílt ki. Az ausztromarxizmus jó indulás volt azon az úton, amelyet 
rövid élete folyamán végigjárt."3 

Krajcsovics Márton szentendrei proletárcsaládból származott. 1918 
nyarán és az 1918-19-es téli szénszünetben mint 12 éves gyerek az 
alsó-budakalászi ipari vattagyárban dolgozott. így a Tanácsköztársaság-
ról pozitív emlékei maradtak. Mint szentendrei őslakos ismeretségbe 
került az akkor ott dolgozó kitűnő festőművésszel, Vajda Lajossal. Az ő 
kiterjedt művészi-baráti köre révén Mészáros máról holnapra belecsöp-
pent a legjobb értelmiségi mozgalmi körökbe. Döntő találkozása a 
munkásmozgalom akkori számos kiválóságával 1928. november 28-án 
történt. A Zeneakadémiával szemben egy marxista filmesztétikái elő-
adásra ment el szentendrei barátaival, ahol a két Justus-fivér, Zelk 
Zoltán, Gróh István és több olyan fiatalember jelent meg, akiknek a 
körével a következő öt évben a legszorosabb kapcsolatot tartotta. 
Ekkortól kezdve részt vett kis létszámú szemináriumokban. így ismer-
kedett meg Olt Károllyal, aki akkor már képzett szemináriumvezető 
volt, Rajk Lászlóval, aki akkor gyűjtötte a bölcsészeti karról a radikáli-
sabb elemeket maga köré. Bartók Béla unokaöccse, Bartók János laká-
sán a magyar népdal és népzene és főképp nagybátyjának, Bartók Béla 
művészetének titkaiba avatta be. Mint 1930 körül az egyetemi baloldali 
fiatalok több tagja, egy ideig ő is eljárt Kassák Munka-körébe, és részt is 
vett szavalókórusokban. Kassák varázsa akkor állt tetőpontján. Olyan 
nagy költők, mint Illyés, Déry, Vas, Zelk, olyan úttörő művészek, mint 
Korniss Dezső, Vajda Lajos, olyan muzsikusok, mint Justus György, 
Kadosa Pál, olyan kritikusok, mint Gró Lajos, Nádass József hétről 
hétre ott voltak Kassák Munka-körének összejövetelein, hogy aztán 
egymás után forduljanak el tőle saját útjukat keresve és saját pályájukat 
kimunkálva.4 

Az egyetemen összeverődő, kezdetben a szociológia, majd a szociog-
ráfia és következő lépésként a szocialista elméletek, a kommunizmus, a 
Szovjetunió iránt egyre inkább érdeklődő fiatalok rendszeres városon 

3 Az életrajzi adatok egy része Krajcsovics Márton szentendrei ny. 
középisk. tanár szóbeli és írásbeli közlése számomra. 

"Vas István szóbeli közlése szerint Kassák egyik mostohalányát, 
Nagy Piroskát el is akarta venni. 
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kívüli találkozásai vasárnapi, hétvégi kirándulásokon szerveződtek barát-
sággá, majd módszeres tanulókörökké. A budai hegyekben, különösen a 
Pilis különböző nyúlványain és ormain a Bartók-Kodály-gyűjtések da-
rabjait énekelve és tanítgatva, mozgalmi dalokat elsajátítva, nyári utazá-
sokról és éjjel-nappali olvasmányokról számot adva vagy két tucatnyi 
fiatalember is kivonult, csupa olyan név, aki a mozgalmi és társadalmi 
élet, az irodalom és tudomány jelentős hírnevéhez jutott 1945 után. 

A vasárnapi összejövetelek team-jei a szürke hétköznapokon ková-
csolódtak szűkebb baráti társaságokká. Négy-öt főnyi csoportokban 
igyekeztek kiegészíteni a bölcsészeti kar kissé hiányos társadalomtudo-
mányi ismereteit. A hitlerizmus hatása alatt Magyarországon is egyre 
inkább mozgolódó nemzetiszocializmus több frakciója közveszélyesnek, 
sőt, a társadalmi rend fölforgatására irányuló mozgalomnak minősítette 
az akkori politikai rendőrséggel ezeket a szellemi önképzőköröket. A 
weimari Németország fennállása idején köztudomásúan Berlin volt a 
Szovjetunióra és ideológiájára vonatkozó könyv- és folyóirat-publikáci-
ók kiadói és terjesztői központja. Az Osteuropa, a Moskauer Rundschau 
és az Inprekorr nemcsak a társaság egyes tagjaihoz jutot t el kamuflált 
postai küldeményekben,5 hanem még egyes nyilvános könyvtárak is 
polcaikon tarthatták a tudományos jellegű kiadványokat. 

Visszagondolva a közkeletű olvasmányokra össze lehet állítani egy 
megközelítően teljes jegyzéket az akkor közöttünk forgó, szinte kötele-
ző olvasmányokból. Marx Kommunista Kiáltványa, Lenin Állam és 
forradalomja, Lunacsarszkij, Gorkij, Ehrenburg művei voltak elérhetők. 
A Rohwolt Verlag kiadványai az akkori orosz íróknak az első másfél 
évtized szovjet életét regényekben megörökítő fordításait tették hozzá-
férhetővé. Közkedvelt volt a 30 Russische Erzähler, Kosztya Rjabcev 
naplója, Ognyev remeke. A külföldi írók közül Upton Sinclair, Panait 
Istrati, Ernst Glaeser és Remarque antimilitarista művei voltak hozzáfér-
hetőek. Irodalmárok Mehring és Mahrholz irodalomtörténeti müveit 
tanulgatták. A magyar radikálisok kiadványai közül Kassáktól a Tiszta-
ság könyve, Gergely Sándor Dózsája, Szabó Ervin Társadalmi és párt-
harcokja és Lukács György 1918 előtti több műve, de a későbbiekből 
csak a Theorie des Romans forgott közkézen. Természetesen mindenki 
vadászott az itthon aránylag kis példányszámban megjelenő vagy a 
szomszéd államokból bejutó ideológiai folyóiratokra, mint a 

5Gál István: A két világháború közötti egyetemi kommunista moz-
galmak irodalomtörténeti kapcsolatai Tanulmányok a két háború kö-
zötti hazai és antifasiszta irodalom kérdéseiről. A P. I. M. Évkönyve 12. 
Bp. 1975-76. 153-154. Va.:Búvópatakok, Bp. 1976.157-160. 
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100%-ra, a Korunkra, a Társadalmi Szemlére és a többnyire csak egy-két 
számot megérő' folyóiratokra. 

Mészáros a külföldről becsempészett, főként német nyelvű brosúrák-
ból és röpiratokból sokat fordított. Ezek némelyike sokszorosított 
formában gyárakba is eljutott. A történelmi 1930. szeptember 1-i tünte-
tésen az óriási rendőri készültség dacára egész nap vándorolt ide-oda 
Mészáros is. Ezen a napon a tüntetés egyik szakaszában Mészáros Zoltán 
József Attila oldalán tartózkodott hosszabb ideig, ö t már régebbről 
ismerte.6 

Hitler hatalomátvétele után két héttel a magyar politikai rendőrség 
két világháború közötti legnagyobb egyetemi és intellektuális lefogását 
rendezte meg, hogy ezzel is demonstrálja az új német rezsim felé, hogy 
Magyarországon elejét veszi minden szélsőséges baloldali szervezkedés-
nek. A bölcsészeti kar legkiválóbb diákjai közül fogta le a rendőrség 
azokat, akik óvakodtak az akkori hivatalos diákegyesületekbe való 
belépéstől, és akiknek egy csoportja 1932 őszén képesnek hitte magát 
arra, hogy a bölcsészeti kar második udvarán a helyiségek sorozatával 
rendelkező diáksegélyező egyletet átvegye. A Vigyázó Ferenc utcai 
politikai rendőrségi folyosók és szobák megteltek a bölcsészeti kar és a 
Képzőművészeti Főiskola számos kiváló, sőt már ismert nevű hallgatójá-
val és növendékével. Rajtuk kívül az irodalmi életben már olyan jónevű 
írók is, mint Illyés Gyula és József Attila is bekerültek. A hamarosan 
bíróság elé került éppen végzett vagy végzős tanárjelöltek az állami és 
társadalmi rend felforgatásának kísérlete címén többnyire három hónapi 
börtönbüntetésben részesültek. így Mészáros Zoltán is.7 

Mészáros apjától örökölhette gyönge tüdejét, de leromlott állapotá-
hoz hozzájárult a siralmas óbudai lakás és a családfenntartás miatt 
végzett túlmunka. 1929-ben már két hónapig kezelték a budakeszi 
szanatóriumban. A vizsgálati fogsággal, majd a börtönbüntetéssel járó 
szenvedés annyira megviselte szervezetét, hogy kijövetele után többször 
volt tüdővérzése. 1933 júniusában az egyetem külön fegyelmi vizsgála-
tot indított a börtönből szabadult hallgatók ellen. Az egyetemen éppen 
az előző hónapokban mutatta be szakdolgozatát. Németből Georg 
Trakl, kedvenc modern német költője volt a témája. Magyartétele 

6 Krajcsovics Márton írásbeli közlése. 
1A haladó egyetemi ifjúság mozgalmai Magyarországon 1918-1945. 

Bp. 1978. 239-240. - Vö. Hiller István: A soproni egyetemi hallgatók 
mozgalmai a két világháború között. Sopron 1975. 173-174. Közli a 
VKM 19.885 (1933) IV. sz. rendeletét a pesti egyetemi szervezkedés 
résztvevőinek névsorával és a megtorlással. 
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Horváth Jánosnál, akinek szép magyar beszédét és kiejtését imádta, 
Salamon Ferenc élete és kritikai munkássága volt. Kedvenc tanára 
azonban a zseni Gombocz Zoltán volt. Tanársegéde, Bóka László, 
szűkebb baráti társaságunk tagja Gombocznál kijárta, hogy Mészáros a 
börtönből kijövet rendszeresen járhatott szemináriumába. Bókával, Föl-
des Istvánnal, Gyalmos Jánossal, Keszivel, Mátrai Lászlóval és új barátai-
val itteni mindennapos találkozása visszaadta önbizalmát és életkedvét: 
Keszi Imre írta róla: 

A nagyon-barna emberek kissé félszeg mosolygásával 
jött el közénk és asztalunknál 
izmos kezekkel törte meg 
a kenyeret 

- és külön utakon jár, 
de azért barátom, és minden becsülésem az övé. 
Szörnyű kígyókat fojtogat naponta, 
markai gyilkosak, de mégis 
kezébe adom kezem megtisztulni.8 

Mészáros Zoltán megrázó élményeinek és lehiggadt fölszámolásuk-
nak kifejezése következő verse: 

Hamvadó világból 

Bóka Lászlónak, Keszi Imrének, Gál Istvánnak 

Nem írtam börtön-szonetteket én 
bár fájt a bántás, fájt a veszteség is 
hogy eltűnt az egyetlen fényes ég is 
mi megmaradt még hitszegés után. 

A magánosság elzárt tetején 
hol fullasztott a keshedt ronda bűz is, 
sírtam már, sírtam: kialszik a tűz is 
ez a bemocskolt fénylő drága élet. 

8 Keszi verse róla: A versírás mesterség. Bp. 1934. - Bóka László 
hozzá írt verse: Szállok az úrnak. Apollo III. 1935. 466-467. -
A baráti körről Keszi Imre: Babiloni vályog. 50-56. - Bóka László: 
Válogatott tanulmányok Bp. 1966. 939-940 . 
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S most itt vagyok, megkergetve bután, 
barátaim, ragyogjon ránk az ég is, 
hívek leszünk szennyek után is, mégis 
bár hamu van a régi világ helyén. 

Barátaim! szálljon fel most a lélek 
arany borral telítsétek a pintet; 
virággal szórván őszülő fürteinket 
köszönthessek ránk új világot én.® 

Ekkoriban mutattam be Németh Lászlónak, akinél a tanév kezdete, 
1932. október 1. óta laktam. Németh László a Tanú első számai után 
gondolt arra, hogy folyóiratot indít a saját nemzedéke után föl-föltüne-
dező fiatal íróknak, költőknek, tudósoknak. Ennek előfutára volt Bóka 
Lászlóról és Mátrai Lászlóról írt méltatása a Tanúban,10 valamint 
ugyanott hozzám intézett nyílt levele.11 Egyik esszéjében Németh 
László a globális tudatot sugárzó Mészárosról találó jellemrajzot ad. 
Ebben szembeállítja az antik istenekben hivő tudóst, a hitbuzgó kato-
likust és a racionalista kommunistát: 

„Nem tudom pontosan, mi hozta ki hozzám . . . Valami gyükos 
érdeklődés vonta-e a kispolgár örömei felé? Vagy elhagyatottságáért 
akarta megbosszulni magát rajtam s növényeimen? Akármi hozta ki, az 
eredmény mindig ugyanaz volt; végigzsörtölődött egy délutánt s mikor-
ra elment, a nyaralótelep alatt bányák tárnái szaladtak keresztül-kasul, a 
domboldal jegenyéi mögül dinamók zúgását hozta a szél, az alkony 
kohójában izzadó munkások csapkodták a vörös vasat s a hárs szagába 
kórházszobák és orvosságok szaga keveredett. Ez a fény és fák arany-
zöldjében úszó telep egy kis paradicsom volt ilyenkor júliusban . . . 
Azért jött, hogy kibontsa ennek a paradicsomnak a falát. 

- Amint látom, meggyarapodtál tavaly óta egy lugassal. Ez alatt 
bizonyára kedves Tibullusodat olvasod. Vagy Tibulliust kell monda-
ni? A vonatom elgázolt egy cselédlányt. 

- Amerikában háromszáz munkás veszett oda egy bányatűznél -
feleltem a letorkolásra elszántan. Tele van ez a világ földomlásokkal, 
skalpoló átviteli szíjakkal, bombákkal és merényletekkel. Szegény kis 

* Kézirata tulajdonomban. 
I "Tanú 1933. 298. - Humanista ifjúság. Tanú 1933. 267-268. 

Újra\ Két nemzedék. Bp. 1970. 519-520. 
I I Tanú 1933. 350-351. Újra: A minőség forradalma. Bp. 1940. IL 

171-172. 

10 Irodalomtörténet 
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Dollfust is megölték — tudod? A kukoricatöltögetésben épp az a nagy-
szerű, hogy amíg az ember odavág a hanthoz, a világban legalább tízezer 
ágyon sárga haldoklók kapkodnak utolsó légvételért, elkeseredett fér-
fiak néznek a pisztoly csövébe, kancellárok merényletet készítenek elő, 
s ki tudja, nem ugyanabban a pillanatban röpül-e százfelé valamelyik 
népbiztos. Milyen kísérteties dolog ennyi izgalom, őrültség, indulat 
fölött egy nyugodt kapavágás. Mintha gyanútlan gyermek futna át egy 
elfűrészelt hídon."1 1 

Az egyetemi inkvizíció után mind a tanári, mind a bölcsészdoktori 
oklevél megszerzése Budapesten lehetetlenné vált. Németh László folyó-
iratterve hosszas betegeskedésem miatt nem valósult meg. A Válasz első 
két száma után fölajánlotta, hogy a lap segédszerkesztője legyek.13 

A tárgyalások során az ingatag alapon álló és túlzottan aktuálpolitikai-
nak vélt Válasz megfelezésére nem tartottunk igényt, és új, saját orgá-
num indítását határoztuk el. Ezt összeszokott pesti egyetemi társasá-
gunk tagjain kívül a Sarló, a Szegedi Fiatalok, az Eötvös Kollégium és az 
erdélyi új nemzedék közös nemzedéki föllépésének képzeltük. A har-
mincas évek első felének nagy igényekkel megindult, de egy-két szám 
után bedöglött baloldali havi folyóirataiból azonban levontuk a konzek-
venciát, hogy ha nem is évkönyvet, de legalább évnegyedes folyóiratot 
fogunk alapítani. Ez lett az Apollo. 

Mészáros kész szakdolgozataival Pesten már nem tudott mihez kez-
deni. A humánus érzületű, bátor kiállású Sík Sándor lehetővé tette, 
hogy nála doktoráljon. Halász Gábor gyakornokként be tudta hozni az 
Országos Széchényi Könyvtárba. Ortutay Gyula és Tolnai Gábor kivív-
ták kedvelt professzoruk, Sík Sándor döntő elhatározását, és Mészáros 
valóban letette a bölcsészdoktorátust Szegeden. Doktori disszertációja 
egyetlen, életében nyomtatásban külön megjelent műve Salamon Fe-
rencről. 

Nagy kedvvel megkezdett könyvtárosi és tudományos pályája azon-
ban hamarosan véget ért. 1937. január 7-én tüdővérzést kapott, és ez 
rövidesen végzett vele. A Nyugat karácsonyi számában „Béky Zoltán" 
álnéven jelentek meg halálos ágyán írt, végsőkig leegyszerűsített, a 
lényeget egzisztenciális tömörséggel kifejező versei.14 Az óbudai teme-
tőben nyugszik. Egyetlen fia jelenleg Kubában mint biológus dolgozik. 

* 

la Vallások. Tanú 1934. 328-342. Újra: .4 minőség forradalma. Bp. 
1940. II. 140-158, кШ. 140. 

1 3 Erre vonatkozó sk. levelei birtokomban. 
1 4 Nyugat 1937.11.401-402. 
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Nekem ajándékozott kéziratai15 a harmincas évek elején a munkás-
mozgalmi és a szocialista-kommunista költőkre döntő befolyást gyako-
rolt három nagy mester hatását tükrözik. Ezek Kassák, Illyés és József 
Attüa. Marxista-leninista képzettségének több jele is van: a legjellem-
zőbb talán globális tudata; az osztályharc akkori állapotának pontos 
ábrázolása; a hazai szegénység csöndes, belenyugvó szolgaságát tükröző 
átkozódása; a közelgő világháború mennydörgésének szorongó észlelése; 
a náci és a szovjet élethalálharc megsejtése annyira, hogy még a német 
légierő pusztító látomása is fölrémlik benne; és végül talán az akkoriban 
újszerű, de ma természetesnek ható munkás-paraszti-értelmiségi öntudat 
megnyilvánulása még abban is, hogy lázadó verseibe magyar népdalokat 
és ugyanakkor munkásmozgalmi indulókat is sző bele. Mindezek alapján 
Mészáros Zoltán bármilyen csekély terjedelmű életművet hagyott is 
vissza, megérdemli, hogy a szocialista költők két háború közötti arckép-
csarnokában neki is meglegyen a maga helye. 

GÁL ISTVÁN 

MÉSZÁROS ZOLTÁN VERSEIBŐL"5 

Lázadók tábortüze 
(Részlet) 

1. 

Láttam én szemedben a bánat virágait 
s te láttad szememben a panaszt és a vágyat 
büszke szememben, mit csak előtted 
öntött el a könny. 

Szívem mélyrőltörő sóhajai ezek. 
Tudjuk mi rég, hogy mi az avas bánat, 
lobogva égünk, fiatalon 
s mint tábortűzre hull ránk az őszi eső. 

Lázadók tábortüze az én életem: 
Állj mellém bátran, ha szíved félve lázad. 
Míg el nem némul ajkamon a dal, 
hívlak, állj mellém, 
lázadjon fel mind, aki fiatal, 
s nézzen szemébe e hazug világnak. 

1 5 Ma is tulajdonomban, 

l o t 
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2. 

Nem kérek tőled semmit én 
viharzó ifjúságom alkonyán 
s a könnyet is, mely most buggyant szememből, 
neked adom, csillogjon harmatként bánatodon. 

Ifjúságom mint feltörő vihar 
szántott végig tavaszi éveimen, 
zúgó zenéje volt mindig a dal, 
mint szélben ha sírnak és harsognak a nyárfák 

Nem borult rám megóvó szerelmével a lány. 
S bár ifjúságom nyárbahajló évein 
vérző szerelemmel ver végig még a vihar, 
nem kérek tőled semmit én, 
csak szelíd dalokban őrzöm meg a szíved. 

Szülőföld 

I. 

Szülőföld. Anyám, itt járunk most a földön 
hol a patak felett a régi molnár 
tűzhelyt emelt. Lám, a Domonyi-völgyön 
visszhang nekünk csak régidőkről szól már. 

Elvadult már a patak, berozzant malma 
por a molnár, ki szerte járt a megyén 
kocsiján gubbant dinnye, körte halma 
hol vagy kislány, majális a Somlyó-hegyén? 

Azóta már a világ de megbőszült 
kislány! a hajad azóta hogy megőszült 
kislány, régruhád, oh régszíved is avitt 

Anyám itt mindent por és moha takar már 
kislány lenni hiába is akarnál 
égi mezőkre csábít már emlék s a hit. 



A Homályból 637 

Most, hogy itt járunk, mutasd meg, hol a Kurjants 
hová a férfi betér, ha kedve durmancs 
míg szívéből a bú szene kilángol 

hol a Muszáj, kis Tibur szűk és keskeny 
világa, hol megüzött lelkem, testem 
kicsenhetném e megbódult világból. 

IV. 

Ezt az aranyló, rengő búzatengert 
ezt a zizegő-zúgó lombos erdőt 
ezt a fürtös akácást, ezt a pergőt 
akartam néked adni és az embert. 

És adtam volna hattyús, méla tókat 
lankás dombokon szagos muskotályost 
hogy feledd el a sápadt, cifra várost 
s tanulj illetni egyszerű tiszta jókat. 

De nem volt bennem ily szikár erő 
századokat és népeket verő 
mely világon, hadakon porzik át; 

de adtam volna szegfűt, borsikát, 
s miknek illatja szűz lelkemen ringott: 
méntát, bazsalikomot, rozmaringot. 

ZAMATOK EMLÉKEINEK KRÓNIKÁSA 

ARCKÉPVÁZLAT KORODA MIKLÓSRÓL 

Ebben a halálos negyedévben, 1978 első három hónapjában, amikor 
néha nap-nap után újabb gyászhír jelezte a kortárs magyar kultúra 
szegényedését, egy nappal Hárs László halála után, két nappal Ortutay 
Gyula halála előtt, 69. életévében váratlanul megszűnt élni Koroda 
Miklós, és csak a boncolás állapította meg, hogy talán már évek óta 
rejtőzött észrevétlenül testében a rák. És amit életében sohase kapott 


