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f.

Kosztolányit sokáig e két sor jelentette nekem:

Úgy élünk együtt. két kis idegen
valahol messze, mese-szigeten

s vele:
nagyapám térdén hadarva szavalok,
hogy győznek mindenütt a magyarok -

és a Pesti Hírlapban megjelenővasárnapi cikkei. Szívközelbe igazán A szegény kisgyermek pana
szai hozta. Ez csaknem egyidős velem, egy évvel előbb jelent meg, mint születtem. Évek során
persze más versei is kapcsolódtak az előbbiekhez, olyanok, mint az Üllői-úti fák, gimnazista
egem egyik fénylő csillaga, de tán a század eleji líráé is.

A Nagy Kezdet ideje volt ez bennem, a hé árhé, a lírai érzékenység mámoros tavasza, a versek
kel való első tegeződés kora, mikor minden diákszív meglódul, külön ekliptikán kezd futni, új
égöv új csillagai alá érkezik - és verseket ír. A Kosztolányi-versek mellett ott zsongtak bennem
Juhász Gyula Milyen volt, Abádi rév, Tápai lagzi-ja, Tóth Árpád Körúti hajnal-a, Esti szomorú
ság-a, Babits s Végvári néhány verse. S mind fölött ott zengett, csattogott, lobogott, fénylett
Ady, egyre sodróbban hódító "új időknek új dalaival"!

Vannak versek, melyek egy életen át elkísérnek. Beleivódnak lelkünk, tudatunk szövetébe,
mint ízek, szagok, illatok. Bár ki is lehet őket nőni, ha nem is úgy, mint egy ruhát. Érzékenysé
günk, beállítottságunk, lelki diszpozíciónk reagál másképpen rájuk. Ugyanaz a vers mást mond,
mert mások vagyunk; többet, mert gazdagabbak. Nem biológiai ez a korosodás s nem is anyagi;
több. Matematikával nem dimenzionálható, komputerrel ki nem számitható, jelenléte nem ké
miaijelenlét. Ami ezzel kapcsolatban végbemegy bennünk, mert végbemegy - valami más, ami
csak a líra síkján közelíthető meg.

Ezt a mást Kosztolányi új kötete, a Meztelenül hozta. És hozta néhány Babits-vers: a Balázso
lás. Az elbocsátott vad, a Csillag után s a Jónás könyve ..és főleg Ady új kinyilatkoztatásai. Fiata
lok voltunk s fényérzékeny lélekkel olvastunk, mohón nyúl tunk minden új könyv után. Így e kül
sőre is különböző, nyugtalanító címlapú kötet után.

Mit hozott a Meztelenül? Hogy tudnám megfogalmazni? Talán ezt a másságot, persze anélkül,
hogy ez akkor már tudatosult volna bennünk. Talán azt, hogy megsokszorozva, még többet em
legette a halál nyugtalanító titkát, sejtelmét, lelke vibráló ideges vásznaira vetítve, híszen a halál
indulása óta, a kortárs költők közül legjobban őt nyugtalanította. Más gyökerü ez, mint Ady ha
lál-lobogása, más, mint Juhász Gyula szemérmes, melankolikus halál-hívása! Úgy tér vissza,
mint egy folyamatos önarckép - görcsös, szavakon túli, más lelki égtájú vetítésben, rezdületben.
Újra- meg újrafogalmazva, ahogyan csak Rembrandt szakadatlanul festett önportréi vallanak.

S a sok más mellett hozott egy jelzőt: lankataq. melyet élete egyik szép verse számára talált; itt
még ibolya, ott majd Ilona. S egészen új formát, Ő, a poeta aestheticus, a míves művész - a
formátlanságot.
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2.

1933-ban személyesen is találkoztunk Székesfehérvárott, ahol mint a költőt meghívó Vörös
marty Irodalmi Társaság tagja, várományos első kötetes (már nyomdában volt a Búzaszentelés),
a műsor egyik szervezője voltam. December 7-ét írtunk. A túl korán érkezett költőnek jó napja
volt. Szerfölött közvetlen, tréfálkozó, tárulkozó vidámsággal beszélgetett, szellemesen csevegett.
Feltűnt túlságos élénksége s bőbeszédűsége, bár feketén kívül semmit nem ivott, semmit nem fa
gyasztott. Az ünnepség utáni vacsorára a másik teremben szorgoskodó, egyik főúri dámát játszó
háziasszony modorát gúnyolva, fintorgó bohócsággal említette, hogy egyik .dédanyja révén neki
is francia vér folyik ereiben, s valaini Cléry-ős XVI. Lajos főkomornyikja volt. Ő öltöztette a
francia királyt kivégzése reggelén. Egy másik ős Mátyás kancellárja volt, s Görgey Artúr anyja is
Kosztolányi lány. Akkortájt kezdtem Rilkével foglalkozni, s odavetettem, hogy ő is mily nosz
talgikusan kutatott nemes ősök után. - Szereted? - kérdezte. - Egyelőre bámulom. Valamikor
biztos szeretni fogom - válaszoltam. - Találkám lett volna vele Párizsban - mondta -, de későb

ben ért oda. Nekem haza kellettjönnöm. Levélben mentette ki magát. - Beszélt Herczeg Ferenc
ről, aki első párizsi útjához segítette, de aki a Pen Club-esetnél olyan kirívóan viselkedett. - Csa
lódást okozott? - kérdeztem. - Nem csalódást, gyógyíthatatlan sebet. - Ádámot, a fiát emleget
te, kit római útjuk alkalmával a pápa megsimogatott. - Haj, Róma ... oda még vissza kell men
nem ... - Thomas Mannt idézte, kivel barátságot kötött. - Mily közvetlen, s egyszeruen él. EI
sem hinnéd, nálunk sokkal nagyobb a .procc'! - Ő idegen nekem - vallottam be. - Soha nem is
lesz közel. Tanáros. Igen sokat tud, de érezni, hogy mindezt tanulta. Szerzett tudás, nem ösztö
nös. Nekem ez a több. Költőkben,alkotókban is. Neveket mondtam, óriásokat emlegettem, em
lékszem, Michelangelót, Beethovent, Dosztojevszkijt. .. - Az orosz névemlítésekor felcsillant a
szeme: - Tudod, hogy Gorkij orosznak nézett? Feleségemet és fiamat is ...

Ekkor már úgy beszélgettünk - bár néha hirtelen felugrott s rövid időre eltűnt -, mintha régtől

fogva ismernénk egymást, s csak az imént hagytunk volna abba egy vitát. Megkiséreltem máso
kat is bevonni a beszélgetésbe, nem akartam udvariatlanul lefoglalni s kisajátítani magamnak, de
ő nem igényelte. Velem kitüntetően udvarias volt, még véletlenül sem éreztette a korkülönbséget
vagy a beérkezett költő tekintélyét. Ezért mertem aztán én is egyre bátrabban s többet kérdezős
ködni. Főleg az egykor oly nagy hírű folyóirat, az Élet felől faggatóztam. - Bár még mindig abba
írnék - nevetett. - Persze minden tábornok kadét szeretne lenni - kockáztattam meg, magam
sem gondolva szavaim hatására. Arcához kapott s hirtelen elhallgatott. Pillanatnyi csend után,
egy kártyás fölényes rutinjával vetette oda, de mintha nagyon messziről: - Ne, ne hidd ... - Ko
molyra fogta a szót. - Az Élet kitűnő lap volt. - (Mintha ettől kezdve tűnődőbb lett volna, de szí
vélyessége mit sem változott.) - Nagy lap volt. A Nyugat ellenpólusa. Igényes versenyt jelentett,
igen magas nívón. Rangos lap. Volt idő, mikor jobb volt aNyugatnál. " Érdemes belelapozni,
kik írtak bele akkor. - Nem fogy tunk ki a témából. Pázmány neve villant, majd Prohászkáé.
- Nagyon szeretem és tisztelem Pázmányt - vallotta. - Nem újító volt. Teremtő. Nélküle nem
volnánk ott, ahol vagyunk. r Prohászkát ugyanúgy elismerte. - Nagy elme s magával sodró erejű

író volt. Egy darabig főszerkesztőm- nevetett. - Kivételes intenzitású szónok. - Hirtelen meg
fogta a karom. - De sok múlik rajtatok, papok. Minden vasárnap szálltok az Úrhoz, szóltok a
néphez. Magyarul beszéljetek. Te biztosan szépen beszélsz. Szép hangod van, ízes, tiszta dunán-
túli kiejtésed ... Őrizd, ne engedd elrontani! J

.Szabó Dezső jött még szóba. Emlitettem, hogy mikor itt tanított az egyik középiskolában, a
hittanártól tudom, komolyan foglalkozott az áttéressel. Lehet, hogy az ősi királyi koronázó vá
ros kisugárzó légköre hatott rá ... Csak áthelyezése akadályozta meg e lépésében. Kosztolányi
legyintett: - Sok minden akart lenni ... - Messzire nézett. Hallgatott. Úgy éreztem, nem érdekli.
Nagyon túl van Szabó Dezsőn. Aztán hangsúlyt váltva mondta: - Hidd el, Sándor, s ne vedd hí
zelkedésnek, de a sok társadalmazkodásban, hajszában. vagy nevezzem nevén - cinkosan kacsin
tott - szerepjátszásban jólesik egy fiatal pappal beszélni, ki ráadásul költő. Én katolikus vallás
ban születtem, nőttem föl s nevelkedtem. Tán el sem hiszed, hogy tudtam én hinni, imádkoz
ni ... Még felsős koromban is. Egyszer csaknem elmentem papnak. - Érdeklődve hallgattam.
Nyelvem alatt bujkált ugyan a közismert Ady-paradoxon: Életemnek egyik csunya fokán. / Pap
akartam lenni Kalocsán . . . - de nem mondtam ki. Éreztem, a közlés ily hőfokán nem szabad,
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nem lenne ildomos. Folytatta: - Katolikusok voltak az őseim is. S annak érzem én is magamat.
Én nem tudnám soha a vallásomat megváltoztatni! - S kicsit kivárva, nyomatékkal hozzátette:
- Ahogy nem lennék soha öngyilkos sem!

A megteIt terem előadóra várt. Adyról szerettem volna még faggatni, de már sürgette a pó
dium. Mondhatott volna újabbat a Tol/-ban megjelent véleményénél? Bizonyára.

Jöttek érte, s elfoglalta helyét az előadóasztalnáI.

Bevallom, kiváncsi voltam, hogy aki a vérbeli újságiró, ajó szemű utas és vándor kérdéseivel
kérdezett s válaszaival válaszolt, milyen lesz mint művész, mint előadó?Vendégünket figyeltem,
hamarosan rákerült a sor. De a művész mintha a héjában maradt volna. Legalábbis egy darabig
úgy tűnt. A méltatás és pár zenei szám elhangzása után - imponáló, fess, elegáns jelenség, fekete
zakóban, fehér csokornyakkendővel-közömbösen olvasta föl két versét. Hogy miket, már nem
emlékszem. Alba Regia közönsége nem fanyalgott, udvariatlan sem volt, de a kimért tapson ér
ződött a meglepetés. Nem ezt várta. S ekkor jött a metamorfózis, a tüneményes váltás és válto
zás. A beállott hosszú csend után a hanyag, vagy inkább lankatag póz, ahogy nekidült a zongo
rának, haja tévetegen a homlokába hullt, s kezei rebbenő galambként szállongtak, egyszóval a
póz, mely cseppet sem hatott póznak. A közlés legegyszerűbb, mégis legmagasabb művészetig

fokozott delejével, áramával telítve elmondta, elsuttogta, ellehelte, persze kívülről, az Ilona ver
set. Győzött.

Kívánságára vacsoránál is egymás mellett ültünk. Vörösmartyról beszélgettünk. Dicsekedtem,
hogy Vörösmarty lírája volt a magyar érettségi tételem. - Tudod -lelkesedett -, hogy felsős ko
romban szentté avattam Vörösmartyt? Nemcsak nagy költő, ő adta ki Petőfi verseit. Csúcs?
Halhatatlanság! - A legnagyobb élmény mégis az volt, mikor újra elszavalva az Iloná-t, ízlelget
te, lebegtette, fogához verte, mint egy kalmár az aranypénzt s fénybe tartotta, mint egy hivatá
sos, értő borivó (bár bort soha nem ivott l) a szavakat. Panaszolta, hogy nálunk barbár versmon
dás van. Az egyetlen Ódry Árpádon kívül nincs, akijól szavalna. És nincs polgárjoga a vers előa

dásmódjának, a szavak zenéjének. Még nem jutottunk túl azon, hogy ne csak a vers témája, tár
gya szerint mérjék, értékeljék a verset. A szavak, a betűk dallama, a vers muzsikája is számít. Így
kerűlt szó a nyelvre; a németeket s főleg a franciákat emlegette. - Ma is korlátlan terület a nyelv
-lelkesült -, ahol alkotni lehet. Ez az én harcom is, amit naponta vívok, a nyelvért, a magyar be
széd, magyar szavaink szépség-jogáért,

Adyra most sem került sor.

3.

A Számadás-t már Bartalis Jánossal, Erdély legegyénibb hangú költőjével együtt olvastuk.
Bartalissal együtt tanítottam Ráckevén, a polgári iskolában, ahová e kötet megjelenése évében

kerüItem. Itt szövődött soha meg nem szűnő barátságunk. Összehajoltunk a Számadás veretes
versei fölött, 'ahogy nap nap után olvastuk újságcikkeit is. Bartalist Kosztolányi inditotta el, ő
hozta össze Osváttal, s a Nyugattal. Sokban egyetértettünk, de sokban el is tért a véleményünk,

Lehetetlen volt meg nem érezni a csúcsokat, miket a kötet nagy verseiben elért. Micsoda zord
fenség sugárzott hitvallás-szerű Marcus Aurelius-ából. S a .Hajnali részegség, talán a zenit, az
elérhető, mi minden eddigin túl van. Nem véletlen? hogy ezt a kötetét szerette (A szegény kisgyer
mek panaszai-n kívül) legjobban, s így ahogy van. Látomás és teljesség, az egyetemesség jelenva
lósága. Ahogy a, Szeptemberi áhítat lebeg s önfeledten szárnyal, legfényesebb kitárulkozás; ne
messé érett lírájának summázása, a búcsúzás szinte nem evilági, eufóriás bódult végszava, vissza
csendüléssel az Üllői-úti fák-ra (mikor még ifjú volt, minden előtte volt, boldog volt. .. ):

Szép életem, lobogj, lobogj tovább,
cél nélkül, éjen és homályon át.
Állj meg, te óra és dőlj össte naptár,
te rothadó gondoktól régi magtár.
Ifjúságom zászló i úszva. lassan
röpü/jetek az ünnepi magasban.
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De volt itt más is. A sorokon szinte átsütött a félelem. A megmásíthatatlan. Afeketeizzás. Segély
kiáltás ? Kiteregettük a Halotti beszéd, a Könyörgés az ittmaradókhoz, az Ének a semmiről fekete
sorait, ezeket a nagyon mély barázdákat, melyekből vigasztalanság, lemondás, az elveszés ko
morsága hullámzott, áradt, zuhogott elő; semmi megnyugvás, semmi enyhülés, semmi fény. Bár
honnan is hajoltunk föléjük, áttekinthetetlen homály, szinte kitapintható rettegés. Megzavartak.
S bármennyire is szerettem volna a székesfehérvári lelkesedés mámorát s mákonyát, ízét a szavak
varázsáról, játékáról visszaidézni, a szavak zenéje összetört, elillant, a rímek üressé váltak, a tar
talom lépett előtérbe s vele a ki nem mondott! Nem tudtam kibékülni leegyszerűsített, evilági
számvitelével, mely a testi biológiai lét megsemmisülését érzi s rettegi csak, az egyetemes érvé
nyűt csupasz fizikai s kémiai fokra redukálva. Lélekről nem beszél. Bartalis megpróbált, Koszto
lányi filozófiájára hivatkozva, enyhíteni. - Ez csak szófia beszéd, barátom - vitattam -r-, filozófia
ide, filozófia oda, lehetetlen ki nem érezni a ki nem mondott szorongást, szinte maga feladását,
szomorúságát és mérhetetlen nyugtalanságát. Nem kozmikus szorongás ez, hagyjuk a nagy sza
vakat, igen-igen emberi tremendum. A haláltól, elmúlástól iszonyodik, s menekülne.

Az utolsó versek szenvedéssel telítettek. Van bocsánat? Van föloldozás? Mi hozta a költőre

ezt a változást? Már kibúvó sincs, nincs szépítgető, repedéseket, vakolathullást tatarozó találga
tás; bizony a fájdalom, a félelem és a szenvedés. S ebben is vannak fokozatok. Hogy vall a Száz
sor a testi szenvedésről soraiban:

Nem unja el
én sem unom,
megyek sötét,
nem-járt uton.

Állok vele,
hanyatt esem,
forgat tovább
vad-rémesen.

S mily szörnyű fölismerés, csontig világító diagnózis:

Kések között, a végzet a vállamon,
téged dalol/ak, még nyomorékul is,
száj nélkül is, szájamba sebbel,
emberi nagyság.

(Februári óda)

Tudta ő nagyon jól, hányadán áll betegségével. Hogy tagadhatnánk meg tőle, hogy lelke vergő

dése, sikoltása, segélykérése ne szorongatta volna?
Nem ez van valamiképp jelen - az etikai gyökerű lírai mondandón túl - a Hajnali részegség

ben? Az éteri fuvalmon átleng valami fluidum, szép, szentséges lelki varázs, valami abból, amit ő

így fogalmazott meg Székesfehérvárott: "Tán el sem hiszed, hogy tudtam én hinni, imádkoz
ni ... Még felsős koromban is!" Ez nem veszhet ki a lélek szövetéből végleg. Erre is kell, hogy
álljon, lét feletti, metafizikai síkon s fogalmazásban az energiamegmaradás elve. Így is fogalmaz
hatnám, ha már ennyit mondtam: ez az lsten várakozása az emberre, amire a tékozló fiú visszaté
rése, hazatalálása lehet csak felelet. Azt hiszem, így kell olvasnunk legbensőbb lírai vallomását?
rátalálását? megérkezését? - nem találok szavakat, minek nevezzem a Hajnali részegség-et - ezt
a nagy "thaumadzein"-t, nagy csodálkozást, ami valamiképpen már ima.

4.

Rövidesen választ kaptam. Vagy nem kaptam? Hűséggel rögzítem a tényeket.
Épp ez idő tájt külföldi meghívást kaptam esztétikai tanulmányaim folytatására, Rómába. In

dulásom az iskolaév befejezése után volt esedékes. Tudtuk, Kosztolányi ekkor már túl az első

műtéten, mely átmenetilegjavulást hozott, gyógyíthatatlan rákjával a Szent János Kórház B-pa
vilonjának második emeletén fekszik. Mivel meghívásom hosszabb időre szólt, s így aligha talál-
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kozhatnánk többé, Bartalis Jánival elhatároztuk, hogy együtt megyünk meglátogatni, illetve el
búcsúzni tőle.

A nagybeteg költő különszobájában két ápoló kedvesnővér váltotta folytonosan egymást. Or
vosok sürögtek. Mikor Bartalissal megérkeztem, a nővér -látva reverendámat - szó nélkül been
gedett. Ahogy beléptünk s Kosztolányi megpillantott bennünket, szeme felcsillant, felült az ágy
ban és úgy fogadott. Míg ott voltunk, így is maradt, társalkodott velünk, néha-néha hátradőlve a
vánkosára. Ismerve állapotát, hogy terhére ne legyünk, ugyancsak gyakran nézegettük az órát,
de valahányszor búcsúzni akartunk, egyre marasztalt. Végül is saját óráját lefelé fordítva kijelen- \
tette, hogy bármeddig maradhatunk, most nem múlik az idő. Rekedt, láthatóan elesett vol. bár
folyamatosan hajtogatta, mennyire örül.

Az egyik kedvesnővér valamilyen ürüggyel kihívott az előszobába. Az ajtót gondosan betéve,
hogy beszélgetésünk be ne hallatsszék, előadta, hogy az író úr felesége említette jövetelemet.
- Nem gyóntatná meg a Főtisztelendő úr a beteget? - kérdezte.

Csodálkozva néztem rá. Kosztolányinévai én e látogatásomról nem beszéltem, így hát nem is
tudhatta, hogy jövök. Ezt a búcsúzást mi határoztuk el Jáni barátommal. - Hacsak ő nem? - tű

nődtem el egy pillanatra. De hisz Jáni evangélikus, náluk nincsen gyónás ... - Kedvesnővér

- válaszoltam az apácának -, hogy az író úr felesége mit üzent, nem tudom. De én nem mint
gyóntatópap, hanem mint az író úr barátja jöttem elbúcsúzni tőle. A napokban indulok hosz
szabb időre külföldre és sokáig nem térek haza. Valószínű, többé nem találkozunk, s én nem sze
retném most ezzel terhelni ezt a csepp félórácskát . .. Különben is, a gyónáshoz készülni kell.
Felkészítették önök rá a beteget? - Nemleges válaszára annyit mondtam: van a kórháznak két
lelkésze is, hivassa el kérem valamelyiket, hisz nekik az a feladatuk, hogy a betegek szolgálatára
legyenek. Ugye, megért engem? - Igazat adott. - Különben hogy van a betegünk? - Nem jól
- válaszolta a főnöknő. - Állapota egyre súlyosodik, kiszámíthatatlan a vég. - Nem akartam túl
sokáig kint maradni, visszamentem a betegszobába.

- Hát Rómába mész, Sándor - suttogta Kosztolányi. - Igen, az Urbsba - válaszoltam -, me
lyet te annyira szeretsz, Dezső bátyám! - Hát ... szerettem - mondta tétován. Sokat utaztam ...
Jártam a világot. .. - Majd később, minden átmenet nélkül: - Irigyellek, Sándor! - Mint nagy
fehér pólyásbaba, nyakán gézzel, kapaszkodó szemekkel nézett rám. (Oh, ezek a szemek! sosem
felejtem el őket. Tele titokzatos kérdéssel. Bennük a kimondhatatlan félelem lapos, nagyszirmú
virágai. Tele rebbenésekkel, horrorral, daccal. Megvetés is van bennük, rebbenő kapkodás és ka
paszkodás, bizonytalanság és segélykérés. Tele vannak ijedt messzinézéssel, kiszolgáltatottság
gal, fenyegetettséggel s valami nagyon-nagyon nagy idegenséggel... ) - Elhiszem - igyekeztem
természetes hangon beszélni -, irigyelsz, mert Rómába megyek. Ugye? - Nem - rázta meg fejét.
Szemei könnyesek lettek. Sírt. - A hitedért irigyellek. S kisvártatva hozzátette: - S a fiatal szép
hangodért. Én néma koldus vagyok. Nincs már hangom ...

Bartalis könnyes szemekkel nyelt egyet s ajkai mint pityeregni készülő kisgyermeké, hang nél
kül remegtek. Hiába fogadtuk meg látogatás előtt, hogy erősek s vidámak leszünk ... Egyik apá- •
ca lépett be s az orvosságokkal matatott. A csöpp huzatra megbillent a függöny, s hirtelen fény
futott át a szobán, egy távoli ablak tükörreflexeként. ..

- Ugyan, kedves Dezső bátyám, nem kell egyikért sem irigyelned - siettem kiszáradt torokkal,
kissé rekedten megnyugtatni. - Tudod, a hit: kegyelem! Mindenki megkaphatja. S ingyér kap
ja ... - S mindjárt hozzátettem : - Szoktál imádkozni? Hiszen te is hivő ember vagy... katoli
kus. .. te is hiszel. ..

Nem vette le rólam könnyektől fátyolos szemét: - Igen, szoktam - suttogta csendesen az apá
ca felé intve. - Velük. Ők injekciózzák a lelkemet is. Jó neked, Sándor, mert hiszel... - Megfog
tam a kezét és sokáig simogattam. - Higgyél te is, Dezső bátyám, hidd el könnyebb lesz... - Vi
gasztalni próbáltam: - A hangod meg visszajön. .. Meglátod, meggyógyulsz - bizonygattam,
valami másvilági fluidummal hangomban, mert bizakodón megszorította kezem (s míg el nem
jöttünk, el sem engedte). Fogsz még előadni nekünk az édes anyanyelvről. ~ Aztán elhallgattunk.
Mélyről jött ez a hallgatás? Nehezen, zihálva szedte a levegőt a terhes légörvényben. Ereztem,
szólni kell, beszélni, folytatni a beszélgetést, mondani valamit, különben elkezdődik a cápafogú
csend, mely harap és őröl; közeleg az örvény, abyssus abyssum invocat, mely kikezdi a legerősebb

lelket is ...
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Bartalishoz fordultam. - Igazam van, Jáni ? - hívtam segítségül. S együtt próbáltuk jobb han
gulatra deríteni.

Búcsúztunk. Átölelt, kétszer is. Könnyes arcát arcomhoz szorította.
- Há t Rómába mész ... Rómába ... - hajtogattá rekedten,furcsa arccal, horzsoló vasreszelék

kel hangjában. - Igen - iparkedtam biztatóan mcsolyogni -, s köszönteni fogom nevedben a Ca
pitoliumon a te Marcus Aureliusodat. .. - Nem válaszolt. Ebből a csendből kiéreztem, hogy
nem 'rá, hanem Jézusra gondol. Így is köszöntem el: - Dicsértessék a Jézus Krisztus! - A nővé
rekkel együtt most egészen tiszta hangon válaszolta: - Mindörökké! Amen.

Halálhírét Bartalis közölte velem, levélben.
Az egyik olasz lapban is olvastam. Arról is értesültem, hogy halálakor mellette volt a pap. Az

nap érte miséztem,
Aztán felballagtam a Campidoglio ősi tetejére, megvinni a gyászhírt az arany szakállú, bronz

fejű Caesarnak. Ösz volt. Télies, latin ősz, november. Lent sárgán hevert a középkori Róma s
lángolt az alkony, mint véres oroszlán. Majd besötétedett. Ott sirattam meg.

A kancsal emlék szépitsen tovább,
mint hold, mely a felhőkön oson át,
s széthordva megbocsátó mosolyát,
ezűstté bűvöl minden pocso/yát.

(Könyörgés az ittrnaradókhoz)

Festmény
mit tartanak mit tartunk kezünkbe
mibe fogóznak fogózunk nyüszögve
szuperszánikusok kondenzcsíkjai alatt
felhőkarcolók vasbeton erdejében
atom- s hidrogénbomba sugárfertőzésében

picasso chagall képei csontváry cédrusa árnyékában
beethoven liszt bartók zene bűvöletében

tántorognak dülöngélnek tapogatóznak
tapogatózunk dülöngve
vánsiorognak vánszorgunk tovább
halálgödrök szélein araszolva
kortársak kortársaink

valaki palettával kezében
figyeli őket figyel bennünket
s bemutatkozik Pieter Brueghel

PUSZTA SÁNDOR
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