
KERESZTURY DEZSŐ

Istenülés

Az emlékezés foszlékony Atlantiszán,
. Názáretben tűnik elénk, lágy lankák,
szőlők, fügefák közt a délután .
mézarany, /ombzö/d árnyaiban
lépdelve: karcsú leány, akár a többi,
de liliom arcán valami földöntúli
mosoly sugárzik ; a csöndes ácsnak
segít gerendát, szerszámot cipelni, már
az angyali üdvözlet után, melynek áldott
gyümölcsét József elfogadja: sok csodát
látott. s túl idős is, hogy valódi
apja legyen a kivételes kisdednek,
ki Betlehemben jön világra, a messiások
földjén, bár istállóban: angyalok, pásztorok közt,
hogy csillagukat követve rálelhessenek
a Három Királyok ; s teljessé lesz a kép,
mikor a Szent Család menekűl Heródes'
gyermekgyilkosai elől,. milyen
szivtépőn gyönyörű!: az évszakok fölötti táj
legendafényében az ács gyalog,
a Szűz szamaragolva, ölében a gyermek ; 
aztán a feledés hézagai: József tűnőben,
mikor agg Simeon emeli áldó kezét,
s a rabbik közt lelik a lángeszű fiút ,.
a többi csak hir: János, a keresztelő, a puszta;
a fehérruhás férfi mind távolabb, hiszen
Zsidók Királya, mondják, Messiás, de nem e földi
országé; s megint a valóság:
végigkísérni a keresztfát hordozó,
véres verejtékben fürdő, töviskoronás
fiút, állni hős nőkkel s egyet/en bátor

. tanítvány karjába ájulni a feszület
alatt ; - alaktalan éj jön s lassú
derengés: Fölemeltetett Fia mögött ott a
helye az Édesanyának is .. de már ős vágyak
s élő igények szövik istenivé a legendát:
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a Magas Mennyországba j'ölvitetik,
Istenfia Szolgálojaként koronásan trónol,
ki megtöretett : Legfőbb Prókátor a Pantokrátor
színe előtt, mindnyájunkért könyörög, nem Isten,
de része mégis az istenségnek: Angyalok
Királynéja, szentté szűrt s fölmagasztosult
nőiség, anyaság, irgalom, közbenjárás,

.szűz-születésböllett szűzen-szülő,

Atya s Szentlélek fényes edénye, Aranyház,
benn testté válhat Emberfia Isten, Boldogasszony,
ki Földön, Holdon lebegve könnyű lépttel
tapossa el a mindig megújulo
pokol-kígyók sfrkányfejét.

BENEY ZSUZSA

.' , ..
lENYEDOTT MINDEN lENYEGET KITOLT
Az Óda világképéröl

III.

A költemény csúcsára érkeztünk. Az örökkévalóság messzehangzó csengése után csak csend kö
vetkezhet - a vers látható formájában csakúgy, mint a belső megrendülésben -, s utána zuhanás,
vissza az "én" esetlegességébe, a test visszájára fordult értelmezésébe: törékenységbe, pusztulás
ba, a kiáltozás, a szavak bezárt világába.

A világ, ami megelőzően összefüggő kontinuumként ábrázolódott, anyagában és aurájában
("tartalmaidban" és "örökkévalóság") rnintegy felmagasztalódott, elmélyült - most fragmentá
lódik és bezáródik, s kettős, mégis egyirányúan leszálló, a magasztostól e1fotduló mozgásával
még jobban kihangsúlyozza az előző rész fenségét, "Mint alvadt vérdarabok" - ha a szerelmes
testének leírásában a vérkörök rózsabokráról mint legáltalánosabb és egyben a leginkább konk
rét képről beszéltünk, mint az életnek. létezésnek rózsálló fényködéről és jelképéről, most éppen
ennek megfordításaként érezzük alvilágiasan sötétnek at alvadt vér feketeségét, és folyásának,
keringésének megszűnését. A megfordítás nemcsak ebben a viszonylatban, a kép felületes szint
jén érzékelhető,hanem abban a rendkívülien zárt logikai struktúrában is, mely József Attilának
olyannyira a sajátja volt, hogy il költészetnek a gondolatnál sokkalta mélyebb inditékú tartomá
nyát, a képalkotás spontán, a tudatos szintet megelőző szféráját is szervezte. Az Óda képrendsze
re, mint azt már többszörösen észre kéllett vennünk, a tájnak kép-, illetve látomás-világában je
lenik meg - pontosabban : a táj és a test, a kint és a bent állandó egymásba játszásában. A har
madik rész, mely a testet tágította kozmosszá, s benne az öntudatlan mindenséget (örökkévaló
ságot) idézte meg, József Attila ellentétekben látó logikája szerint szükségszerűen fórdul át az el
lenkező pólusra: s ez, ebben az esetben csak a test destrukcióját jelentheti. A Te kitártsága visz-
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