
Föld körül, mert világosan fölismertük ennek
forgását: a környező csillagok tekintetétől kí
sérve a Föld huszonnégy óra alatt végzi for
gását a saját középpontja körül". De hát hová
tűnt akkor, a kertben ez az idő, hol volt ez a
huszonnégy óra, amikor ott álltam az én sötét
napomon-földemen, a mozdulatlan, mozdít
hatatlan csillagidő kellős közepében? Hol
voltam akkor, és miért voltak olyan közel és
elérhetetlenül távol tőlem a csillagok?

Vajon milyennek látszik a Föld amonnan?
- kérdezi Hamvas, és rögtön meg is felel rá:
"A Föld színe kívülről biztosan vörös. Nem
olyan, mint a Saturnusé, mint a szúró szem.
Nem olyan, mint a Venusé, aranyos és rózsa
színű és szelíden fényes. Nem olyan, mint a
Marsé, füstös, mint a lobogó fáklya fénye. A
Föld színe rubinvörös, mint a frissen ontott
vér, keserűen és megkínzottan vörös, kor
bácsütés-vörös, jóga-vörös, Dionysos-vörös."
Es még hozzáteszi: "A földi élet, ha teljes és
igaz" nem boldog, nem elégedett, nem polgá
ri. Es ha valaki boldogságot, elégedettséget,
polgári kényelmet kíván, az éppen a lét tel
jességét veszti el. Igazi életünk a szenvedés.
Ez a mi nemességünk. Ez a mi hősiességünk.

Ez a mi kozmikus méltóságunk. A Megfeszí
tett lsten a Föld rangja a világegyetemben.
Igy és erről ismernek fel minket a csillagró
konok." (A március 9-én, az Irók Boltjában el
hangzott szöveg változata.)

KELÉNYI BÉLA

MEZEI ANDRÁS: A VÉG KEZDETE
FELŐL

"Készül az ítélet" - írja Mezei András régi
és új verseit tartalmazó kötete végszavának
szánt záró költeményében. A kötet beosztása
egyébként megkönnyíti az olvasó dolgát: kis
figyelemmel tájékozódhatunk a versek szüle
tését indító élményekről,amelyek közül talán
a zsidósághoz tartozás tudata a meghatározó.
Az AdOr/W ciklus voltaképpen a magyaror
szági holokauszt megjelenítése, egy olyan
történelmi tragédiáé, amelyet emberiség elle
ni bűntett elhallgatni vagy bagatellizálni. A
versek lelkiismeret-vizsgálatra késztető hatá
sát csak fokozza a költői előadásmód szinte
szenvtelen objektívitása. a tényszerűség

(Tényvers címmel egy egészen megrázó törté
netet olvashatnak), ahogy a deportálás és a
bevagonírozás mozzanatai elénk tárulnak. A
közlések és a mértékkel adagolt költői képek
félelmetes ellentéte is megdöbbentő hatást
kelt: "Akikkel együtt éltek a faluban, / a zárt,
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néma porták előtt most / azokat terelik. A
léckerítések - mindent eltakamának, ha csak
/ deszkarésekből nem hajolna ki / egy-egy
tearózsa. kóró és viola" (Deportálás) Képek
váltakoznak, mintha film peregne. Látjuk a
zsidó orvost, amint a kivégzőhelyre sántikáló
katonának felírja a fagykenőcsöt. A cipőjéből

kibújó és a jégzajlásos Duna-partra lépő gye
reket. Az S5-ben szolgáló bácskai parasztot.
akinek egyetlen aggodalma, hogy "vadonatúj
kubikus-talyigája elveszett". Ismerkedünk
mellbe vágó dalokkal: "félmillió vidéki zsidó: /
életben maradt tíz szdzalék."

A nagy kérdés, hogyan lehet költészetté
gyúrni az átélt borzalmakat? Miképp alakít
hatók verssé azok a szavak, amelyeket ki
mondani, leírni is iszonyat? Mezei András
ősei módjára zsoltáros hangon szólal meg, a
leírások hátterében újra meg újra hallani vél
jük a halálba indulók kórusát, s a nevükben
szólót, aki Isten felé fordulva refrénszerűen

mondogatja: uram, valami nagy oka lehetett
annak, hogy mindezt engedted, s nem sújtot
tál le a bűnösre. "...egyszercsak népemet hal
lom megszólalni / a hangomon." - olvassuk
a cikluszáró versben. Nem a próféta szólal
meg, hanem a siratót deklamáló névtelen, aki
megörökíti övéi szenvedéseit, örökül hagyva
a leírtakat az örök kételkedőknek és mind
azoknak, akik szeretik elfelejteni a szégyenle
tes múltat.

Ez a hang mindvégig jellemzője Mezei
András lírájának, versei azonban fokozatosan
gazdagodtak látomásos elemekkel. Imádsá
gos, archaikus hangnemébe az élet képei ját
szanak bele. Olyan váratlansággat ugyanak
kor ígéretként, mint például remek négysoro
sában, az Utban: "Itt a szegfű a kezemben. / En
gedjetek futni engem, / világos út, szép sugár / a
végén egy angyal áll." Vagy a Századvég kicsit
ironikus helyzetértékelésében. amely az örök
nagy elhatározások és a csöndes visszavonu
lások ellentétére épül.

A reménytelenség néhol apokaliptikussá
növesztett képeit az önvizsgálatok nyomán
szerzett, kiküzdött bizonyosság ellenpontoz
za: "Tudom, értem a törvényt, s látom is / saját
szememmel vagy fehér szobák végtelen / láncola
tában, s hallom: mi Atyánk / Ki vagy a mennyek
ben?" (Aiűltetés) A kérdőjel az örök emberi
kételkedés, bizonytalanság jelzése. Ne feled
jük azonban, kételkedéseink vezérelnek min
dig új célok felé a meglelt úton. (Magyar Iró
szövetség és a Belvárosi Könyvkiadó kiadása)
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