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ISTEN = EMBER

'E.~ lett két szárnya két lator.
És az egyikkel szállni vágyik
föl-föl a föld mocskaiból.
És vissza rántja mind a másik.

Föl is, le is,
le is, föl is

verdes a szárny és vér fröcsög.
S egyhelyben áll.
Ég s föld között.

Meglőtt madár.

Mert vége, ha le, ide le esik.
S vége, ha - föl, föl! - visszaszáll.

A XX. SZÁZADBAN

Halottak napja mindig vonaton talál, - a kocsiban tenyé1'nagy fehér virágok
hideg illata, a sáros padlaton ujjnyi hosszú szirmok, a dombok közt néha temetók,
oly ünnepi hattyú-úszásban, mint a kivilágített hajók! Mintha minden halottak
est jét vonaton töltöttem volna, és ráadásul most az ünnepre hazautazó napszá
mosok közül a még félhomályos sarokban valaki arra kér engedélyt anagy közös
kocsi többi utasától, hogy harmonikázhasson. Igen kellemesen, csendesen harmo
nikázik s így semmi csodálkozni való, hogy hamarosan magát a vonatot húzza
szét és tolja ismét össze s ennek hatására, hol visszafelé, hol előre utazunk, nem
csak Budapest és Kaposvár között, hanem - egyre tágabb kilengést végezve - eb
ben a szomorkás, havas alkonyt ígérő huszadik században is. Halottak napján

születtem.

EMELŐ HALÁL

F. Feri halálát is, Mártáét is "végig csináltam", ahogy mi magyarok oly ke
gyetlenül-ártatlanul mondjuk, még az ilyenre is. Szerettem őket; elmúlásuk, vala
hányszor rágondolok, ma is földre nyom. De aztán - mert hogy oly példamutató
élet után, oly példamutatóan haltak meg - mindannyiszor fölemel. Igy ez a két
halál most afféle szárnyként lett a tartozékom; egyenletesen váltakozó csapások
kal visznek voltaképpen csak most megpillantott szakadékok, tenger szorosok fö
Zött. Aran és Laci - Gara - e g y ü t t m ű k ö d é s e m nélkül halt meg, de rám,
a második váltásban, szív-emelők ők· is. Igy - hasonlóan a halak mellékuszonyá
hoz - ráadás-szárnyaim is vannak. De hisz Járdányi és Berda is barátom volt
és ők is é r t é k e s e n haltak meg, mind ebben az évben! És Lajtha és Ney és
Úrhegyi és Rácz, Vass Elemér és Sarkadi és mind a csattogva eltávozottak, csak
Lőrincig visszamenően! Vállamtól sarkamig két sorban is sűrű mjtam a szárny II
biztatnak távoli emlékeimmel, hogy - bátran! gyáva csúszó-mászó, jutsz vala
mire majd ebben a közegben is, mint hajdan a vízben, amidőn - ússz te is! 
beletaszítottak.

463


