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I.

Ének a csontmezőről

A FERFI

VALTAKOZÖ
KORUSOK

~ A VISSZHANG
VISSZAFELEL RA

EGY HANG

AZ ASSZONY

Először EGY HANG
jajdul
Azután li többi
tompán felel rá

KORUS

Ime Ezékielnek, a prófétának Igéí ;
"Az Úr hatalma volt velem,
elragadott Lelkének erejével,
s letett egy mező közepén,
és csontokkal volt tele a mező".

Csontok álma csontok csöndje
gyökerekkel által-szöve
országnyi-nagy sír fölötte

Lánc lánc eszterlánc
Golyó szisszen - 
Koppan omlik rög a rögre
feneketlen sírgödörbe
Hajnala nincsen napja nincsen
nem menekülhetsz már soha innen
Csontok. álma csontok csöndje
mindörökre mindörökre

Mind. " ö... rök... re
mind... ö... rök... re

II.

Az Asszony látomása

Ki vagy te, akinek ruhája az éjfélnél is feketébb,
és talpig gyászba öltözötten nézed a csontok mezejét?

Asszony vagyok, anyja e földnek,
r;nelytemető lett.
Elnyomóírn országút-félre dobták,
megaláztak és megtapostak.
Hazugság-rácsok mögé zártak engem.
Pálrnákat lengettem vasárnap - s a készület napján

temettem. ..
O jaj, Gyötrelmek, Kínok Útja: Magzatomat vére-hullani

láttam;
panaszos zsoltár sirt fel ajkán a hályogos homályban:

Éli Éli lámrná szábáktáni?

Éli Éli lámmá szábáktáni?
Éli Éli lá:mmá szábáktáni?
ÍVIegosztoztakruháimon
köntösömre sorsot vetettek
szétfolytam mint a vizpatak!
minden csontom szerteszakadt
erőm mint a cserép kiszáradt
és nyelvem ínyemhez tapadt



:És most megint
A HANGOK Éli Éli Iámmá szábáktáni?

Éli Éli lámmá szábáktáni?
Éli ÉLi lámmá szábáktáni?

AZ ASSZONY Halált-lehelő csend suhant a falvak és a városok felett.
mínt ama péntek délután, amikor elvégeztetett!

A KÚRUS feljajdulva,
súlyosan Elvégeztetett!

Elvégeztetett!

III.

Ének a szörnyetegről

ütemes dobpergés
mint kivégzéskor

AZ ASSZONY

, NOIKAR

KÚRUS

AZ ASSZONY

A FÉRFI

EGY HANG

FARIZEUSOK

Kannibál-táncot
idéző groteszk
zene
FARIZEUSOK ÉS
IRASTUDÖK
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A csont-mezön kopog
kopog
kopog az eső

és csattog a szél
Táncol és kering és fütyül és csattan a csattan a

szél
a szél a szél a szél
a korbácsos iszonyú szél

Jeleket látok lángoló jeleket
villámok villámló [elét
a lcigúnyolt Értelemét
a megalázott Emberét
Förtelmes - rnarkokban pörög

pörög
pörög a kereszt

pörög országnyi tűz felett
pörög világnyi tűz felett
pörög

pörög a kereszt
HORGA izmot húst szaggat mint a dárda
NYILVESSZOV:É torzul az ága
Imhol a trónus

a Szörnyeteg trónusa
Jöjjetek farizeusok
s ti írástudók jöjjetek
kiáltsuk együtt;
Szent szörnyeteg

hódolat neked!

Dobokon dobokon dobokon
lüktessen a szent tánc - tamtam
üsd üsd üsd
pörgesd dübögő dobokon
pörgesd
pörgesd
pörgesd .
pörgesd csak a bűzlő máglya körül
tetemektől bűzlő máglya körül
hol vörhenyesen sül az emberi hús
üsd üsd üsd
tört kőtáblák cserepei közt járd járd csak a táncot
Szent Szörnyeteg eja eja



lRASTUDOK

EGY HANG
FARIZEUSOK ÉS
ÍRASTUDOK

A tamtam meg
szakad. Csend.

Szent Szörnyeteg eja tiéd a mi táncunk
lándzsák bíbor hegye tamtam
lándzsák véres hegye - tamtam
sokasodnak a skalpok a zanzásított lők eja tamtam
Szent Szörnyeteg eja eja
pörgünk tamtam pörgünk tamtam trónod szent bűvöle

tében
Dalolunk - daloljatok
dobolunk - doboljatok
táncolunk - táncoljatok
S lázasan dübög a dob-zene - tamtam

Vérezzen el a Hold
vérezzen el a Nap
letöröljük az égről a csillagokat
Szent Szörnyeteg eja eja
letöröljük az égről a csillagokat
II a te szerit nevedet szörnyű nevedet vérrel írjuk fel

az égre

IV.

Ének az éjszakáról

AZ ASSZONY Embernek Fia Ember
Embernek Fia Ember
beszélj az éjszakáról!

Most HANGOK szakad
nak föl a csendből, sür-
getve, egymás után: Embernek Fia Ember

Embernek Fia Ember
beszélj

beszélj
beszélj

A FÉRFI

A KÖLTÖ

beszélj
beszélj az éjszakáról!
Azon a szörnyű éjszakán az igazakat eladták
és az Arulónak - miként Júdásnak a hamninc

ezüstpénz - vérdíj ütötte markát.
És elindultak a pribékek; csupasz testeken

csattogott a kínok ostora ...
(O, rnennyí Getszemáni-kert volt, ó, mennyi,

mennyi Golgothal)
O ti. új kereszt-hordozók, ti, bitóra-ítéltek,
é; ti és ti.' kiknek szívében bérgyilko

sok golyóí tépték,
ti, kőbányák mártírjaí, kikkel megásattáki a

gödröt, hogy abba hulljatok,
és ti, kiket halál-menetben hajszoltak, mínt

az állatot,
Ti, Akik Hittetek az Égben, és Ti, Akik

az Emberben Hittetek,
Egyek Vagytok Az Aldozatban" A Föld, A Föld,

Az Anyaföld Együtt Ölel Már Titeket.
Daloltam, míként Orfeusz, de lantom össze

törték,
tarkónlőttek az úton, testem árokba lökték,
még hörgött, hullámzott a föld, arndt szí

vünkre hánytak,
a fekete égbolt alatt meg nem védett sem

emlék, sem varázslat ...
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feltámadnak-e még

VISSZHANG

AZ ELLENALLO

VISSZHANG

EGY HANG

A PARTIZAN

VISSZHANG

AZ ASSZOJJY

HANGOK

Sem emlék... sem varázslat ...

Mint megszaggatott zubbonyok, mint átlyugga
tott köpenyek,

rongyos felhők csüngtek a szélben, a budai
hársfák felett ...

Pisztoly csattant - s meghalt egy ember: érte
tek halt meg, emberek!

Ertetek halt meg... emberek ...!

Sopronkőhidán elítélt partizán leveléből:

A hadbíróság kötélre ítélt:
bítón ölnek meg, míne gQ!losztevőt.

Vétkekben vétkes nem vagyok,
bűnökben bűnö!' nem vagyok,
de gerincern sosem görnyedt a gyilkosok előtt.

A hadbíróság kötélre ítélt
a vétkesek vétkeiért,
a bűnösök bűneiért.

Csontok között csonttá leszek;
de ti, akik; túléltek engem
ti, akiket nagyon szerettem,
tanúskodjatok majd helyettem...
Tanúskodjatok, emberek!

v.

A Jelek

Embemek Fia Ember
Embemek Fia IDmber
feltámadnak-e még ezek a csontok?

Embemek Fia Ember
Embernek Fia EJnber

feltárnodunk-e még

feltámadnak-e még
feltá1madnak-e még ezelc a csontok?

Szélzúgást idéz6
zeneszó.

A Flr:RFI

KORUS

Most harsonák

EGY HANG

KÓRUS

MAsIK HANG
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Halljátok meg az Űr igéjét,
így szól e csontokhoz az Úr, Ezékiel próféta által:
"Ime, én lelket bocsátok belétek,
idegeket szövök körétek,
és húst növésztek rajtatok,
bőrrel vonlak be titeket,
hogy feltámadjatok!"

Hogy feltáImadjatok!
Hogy feltámadjatok!

harsannak.

Jelek lobognak a Napban a Holdban
a vérző csillagokban

A csillagokban
a csillagokban

Szüld meg magzatodat Vajúdó
szüldmeg te vérben-megmerült
szüld meg a Szabadítót!



HARMADIK HANG

A FÉRFI

NEGYEDIK HANG

EGY HANG

KÓRUS

I4AsIK HANG

HARMADIK HANG

A FltRFI

KÚRUS

EGY HANG

KÚRUS

Dübörgés, majd hir
telen éles csattanás
Két géppuskasoroza:t.
Fojtott csönd.

AZ ASSZONY

A FltRFI

VISSZHANG

Eszmélj
eszmél] magadra Ember

miként a Hatodik Korszaknak hajnalán
Káin bűnétől érintetlenül
a tiszta gyermekség bűvöletében!

El a' régi kovásszal !
Ki rejtené véka alá a gyertyát
ha azt akarja hogy világosság legyen?
Harmadnap újra épül
ami leomlott pénteken!

Viskók küszöbén kuporogtam
számkivetettek ivadéka voltam
vérem - a véretek
Anyámat felfalták a férgek
apám is az enyészeté lett
de én az ő kínjukból éledek
Égig nyújtóztak a bérpaloták
a luxus-hotelek
de tövükben rokkant viskók halódtak
füstfekete
nyomortanyák
jövök

jövök a proletár-negyedből

vér-mocsárban gázolt a lábam

A vérből a fű újra nó!

Moccan
SZUS62Jan

zihál
ébred a csont-mező

Tépett gyümölcsfák jajongva kidóltek
korbács szurony juhászította dög-faló állattá

az embert
A száműzött veritékezve vérrel taposta csak ta

posta a rögöt

lts Ívt a Kéz a láthatatlan
skárlát-betúket rótt

az égre a vonagló mezők fölött:

Mene
Tekel

Ufarszin
Mene

Tekel
Ufarszin

Jelek lobognak a Napban a Holdban
új Hadak-Útján csillagok görögnek

Babilon Falai Rombadőlnek!

És a farizeusok újra öltek!

J aj nektek farizeusok!
Követeket küldtem

meggyilkoltátok öket I

Meggyilkoltátok . .. őket ... !



A vonósokon panaszos
sírató dallam jajdul,
melybe időnként bele
dübörög a Dies irae
egy-egy motívuma, fe
nyegetően, keményen.

A Ff:RFI

EGY HANG

Most már csak a Dies
irae dübörög.

HANGOK - gyors
egymásutánban
kiáltva

Jaj nektek, farizeusok, akik a tanítók székében
ültök,

másokra raktok terheket, s a szenvedőn nem könyö
rültök!

Jaj nektek, jaj, képmutatók! Prófétákat öltök
és bölcseket,

prédikáltok a szeretetről, de átkot lehel a ke
gyes szó és ragályt és gyűlöletet!

Jaj, fehérre meszelt koporsók! Bensótökben bom
lás és rothadás van,

zengitek az élet igéit, de tobzödtok a gyilko
lásban!

Kiontottátok az igaz vért, s az öldöklésből. há
borúkból sosem volt elég,

de mossátok kezeteket a történelem bl) vizében;
Pilátus is mosta a kezét!

Megöltétek az igaz Abelt, a templom és oltár
között megöltétek Zakariást, Barakiás fiát,

mellet-verve ölnétek újra, ha elpusztul is a
világ!

Jaj, térdre-roskadt ház-sorok! Jaj, hidak tört
gerince: megroppant ívek fuldokolnak a
habok között,

teterneket sodor az ár, a jeges ár véresen höm
pölyög...

Jaj nektek, farizeusok, hétszer megátkoznak
a csontok,

visszahull rátok az igaz vér, amit kezetek
a földön kiontott!

Visszahull rátok az igaz vér ...!

Lídíce
Oradour

Leningrád
Varsó

Drezda
Mauthausen

Auschwitz
Bergen-Belsen

Dachau
Hirosima

Közbevág A KÓRUS
sokfelől Hirosima

Auschwitz
Bergen-Belsen

Dachau
Drezda

Mauthausen
Varsó

Oradour
Mdice

Leningrád

lIir~en várakozástel
jes csend támad.
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AZ ASSZONY

HANGOK

KÖRUS
Harsonák

A FÉRFI

Üjabb harsonák.
AZ ASSZONY

KÚRUS

AZ ASSZONY

VALTAKOZÚ
KÚRUSOK

A FÉRFI

KÚRUS

Fölzúg az orgona.
KÚRUS

A költeményt az orgo
na és a hangszerek
fortissimója zárja le.

VI.

Ébredés

Embernek Fia Ember
Embernek Fia Ember
parancsold meg a csontoknak:, hogy feltámad

janak!
Parancsold meg

parancsold meg
parancsold meg

parancsold meg a csontoknak

hogy feltámadjanak!

Kiszáradt csontok keljetek!
Kiszáradt csontok keljetek!
Megalázottak megszomorítottak
századok által megtiportak
akdk a Szörnyetegnek soha nem szelgáltatok
s nem viseltétek förtelmes jeIét
most fölemelt homlokkal álljatok
az újra-kivirult mezőn

a tökéletesség igézetében
s osztozzatok az igazság jutalmáu
a közösség szokása és a sokak törvénye szerint!

Ime: a rettegést kénkővel-lángoló tüzes tóba vetik,
hogy ne rémítse többé a föld nemzeteít!
A kiszáradt csontok életre kelnek:,
és énekelnek, énekelnek:
A Győzelem Elnyelte A Haláltl
Halál hol a Fulánkod?!
Halál Hol A HATA~MAD?!
Mint amíkor a vizek leapadtak
és a negyvenedik napon a szivárvány felivelt az égre.,
fölemelkednek a gerincük-tört hidak és átívelnek a

folyam felett,
mely századéveket
hömpölyget a tenger ölébe;
fölemelkednek a gerincük-töre hidak, miként a gyúlö

let örvényei fölé a béke.

Elmbernek Fia Ember
Embernek Fia Ember

békét hoztál nekünk
a Te békédet hoztad el nekünk

és a kiszáradt csontok élnek újra
Összedőlt a nagy Babilon
és föl nem támad többé -

Alleluja!
Alleluja!

Alleluja!

Aldott, Aki Az Igazságért Vldözést Szenvedett,
es AZdott Szenvedése Altal Mifldenkinek Mifldene Lett,

És Magát Aldozatul Adta, Hogy Megszabadítson A
Szenvedéstől!
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