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CZIGÁNY GYÖRGY

Rad nó ti-pil la nat
Ha az anyag szí vé be vis  sza tért
lo bo gó anyag ra
év mil li árd ok rak nak
csönd-he gye ket,
ha test a sár ba
test vér sze re lem mel szé dül,
ha már az enyé szet ha mu
má mo rá ban a test-me leg
zu ha nó he vét 
fo gyaszt ja a sem mi
kút ján csil la nó, az egy re
szom ja sabb tu dat –
ve le ak kor is, még is az öröm
emel ke dik, hi szen égõ
gyü mölcs fa ként lép ked
s föl kel ve még,
mint ég be szá gul dó fal vak
pász to ra in dul  
ha zát ke res ni
egy pil la nat nak.
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GYÕ RI LÁSZ LÓ

Az Is ten he gyi úton
Ha nyatt fe küdt a ház fal, el tört a szil va fa.
Az Is ten he gyi úton mint ha még in ga na,
a szél ben rán ga tó zik a vég sõ perc elõtt,
mi e lõtt el ér né a ne ve nincs te me tõt,
a kan dal ló, a kály ha, a spar helt tûz te rét –
az aj ta ját ki nyit ja, rá rak a kis cse léd
a jám bor ott ho nok ban, fönt az Is ten he gyen.
Mint föl ha so ga tott fa, vég zi majd oda fenn.

Az Is ten he gyi úton úgy jár tam va la ha,
hogy fû be tûnt a ház fal, el szállt a szil va fa.
Az Is ten he gyi úton úgy jár tam egy ko ron,
a lá nyo kat tal lóz tam, a bû vös mell orom
te te jén bú jó ál mot, a szilvagömbölyût,
de hogy a szil va fá kat, de hogy a föld re dûlt,
a ha nyatt fek võ há zat – a lé lek mes  sze ment,
vi har ka bát ban lép te ál tal a mez te lent.

Az Is ten he gyi úton el tört a szil va fa,
ha nyatt fe küdt a ház fal, ha nyatt a kis ha za,
or ruk ra buk tak a ré gi szép sza vak
egy nem ze dék, egyet len szál nem ze dék alatt:
a leg sze lí debb aj kon is kér ges szó dü höng,
ha me laszt fejt, s a tej be cuk rot csak né ha dönt.
Az Is ten he gyi úton jutsz az ab da i ra:
ha nyatt esett az Is ten, el dõlt a szil va fa.
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KE LE MEN LA JOS

Signum pa cis
„Nem is fé lek ta lán.”

Rad nó ti Mik lós

Úgy ér ted: a vi lág fi nom ze ne,
kí sért mint lel kes ária, tit kok ból csi szolt in to ná ció? –

ma in kább csu pa ro baj, zö rög az ég gömb,

más kor ret ten tõ csönd jét hall gat ni már el vi sel he tet len –
ha még is va rázs megint; ma gá ba szip pant 
fél szün kön át fut ta tó bi za lom –

bent ke ring, de kí vül re
raj zol irányt a szí vós esz me; edzett ige ként a bo csá nat,
hely nek szól, idõk nek is –
csak ugyan: szin te hal lik, oly ér zé ki;
éji órán is vi lá gos –

kö ves sük hát úton in nen: or szág fe lé, ha za fe lé,
ott hon ne vû rej tek hely hez,
õrült kép ze le tünk lo va gol va,

s úgy vedd: akár a fél re tolt ka pu vol na ha tár, as  szony kar ja

arány ban egy más sal
a kö tet len ség meg a hû ség, for rá sa ink

egy aránt
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LOSCHITZ FE RENC

Rad nó ti
Men  nyi lé pést szá mol ha tott meg
tud va hogy nincs sej lõ ki út
le gyû ri tá vol ság s a kín zás
s a vak me rõ hõs há bo rúk

men  nyi lé pés lesz meg se té ve
ahon nan el kez dõ dik Ab da
s idõ sincs ki gon dol ni már azt
hogy ki ki nek ura vagy rab ja

ki ki nek árt vagy ki kit öl meg
egy vers sel vagy egy fej lö vés sel
egy kis no tesz nyi há bo rú ban
egy vé res arc szép sé ge fész kel

és ben ne van a hit ves ar ca
ahogy sá pad tan ha za vár ja
azt ki a tá bor ban ra gadt s ott
bús nap ra for gó  lett az árnya

mi lett a sár ba írt le vél lel?
a fû kö zé vélt láb nyom ok kal?
ment he tet len akit a tá vol
már tu dod hogy ma gá ba fog lal

csak el hi szed hogy vis  sza tér még
és új ra lá tod majd a tes tet
amit a por zó út sa nyar gat
és a fáj da lom is ki kez dett

de új ra jön két kar ja tár va
mert gyûr he tet len és sza bad
s a hi á ba vert ös  sze zú zott
fér fi ölé be be fo gad
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SÜ TÕ CSA BA AND RÁS

ke reng ve, mint hul ló,
nagy vad gesz te nye-fa le vél

„e moz du lat és hul lás mö gött,
mint el fu tó ár nyak gyûrt vá szon alatt,
ott sej le nek, el fosz lón Az áhí tat zsol tá rai”

bár csak len ne vi szont is.
hogy nem csak ma gá ba hull a csók.
göm bö lyû ál mok vagy tok, ké pek és szí ne sek.
tén fer gõ, zsol tá ros lá tás.

me red ten, a tér ben, sza va ink kö zé fe szül egy más ba akadt, nagy, cso dál ko zó sze münk.
egye net len szél. egy csók terebélyén sárgarigópár szár nyas, csat to gó öle lé se.
alant az ár nyék, szí ved kö zé szo rul.

szom jas aj kunk nyug tat va bár, az iga zi csók pa ra zsát a füst ben ke resd.

lát ha tod még, bo dor ára dás kér ke dik,
ré gen le ho zott csil la gok szök nek az uj ja im kö zül,
míg is me rõs ég alatt fény lõ pon tok ból al ko tok

ön ké nyes, fel sé ges grá fo kat,

a kát rá nyos út fe lett, szi var ral vagy nél kü le,
lá tom a csó kod, amint láng ra kap,
el tû nik, elõ tû nik és el száll, las san a lég be vész
és egy lesz a ki tér delt, hul lon gó ho mál  lyal,
hen ge res tes tünk fel szi po lyoz za,
és szür kü lõ töm bök kö zött ha ra pok utá nad,
csat to gó ri gó szár nyak, acsar ko dó re me gés,

egy el tört öle lés fosz lá nyos akt ja

a bok rok ra rá ta pad és har mat tól isza mós fü vek közt ma tat a szél

vá gyad a lélekzõ csönd ben ke reng

egy re bát rabb, egy re va lóbb, ahogy a szél csí ko kat kor bá csol elõ
fel té pett he gek, egy es ti elé gia fe ke te sé ge
szá junk szé lén apa dó ka ca gás, zi ze gõ te le vény

fé ke zett, vég ze tes iz ga lom

gyöngy a hom lo kon, a ho mo kon, a ma kacs, zöld le ve le ken

he ve rõ test a pam lag ma gá nyá ban – hul ló, nagy gesz te nye le vél

te vagy a föld, a test, a vér.
és te raj tad kí vül min den 

csak esz te len já ték és os to ba ság
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BORIÁN ELRÉD

Fe nyõ a Vár ban
Lá tod-e fönn a fe nyõt Pan non he gyén?
Gyö ke ret vert mil len ni um ün ne pén,
zöld zász ló, amely né mán is pró fé tál
egész év ben. Igaz ta nú a vár tán.
Tár sa a cin ke, a csusz ka, po szá ta,
a Hi ma lá ja he gyé nek céd ru sa,
a mo nos tor száz ab la ka, a por ta
elõtt ál ló kõ ke reszt ki tárt kar ja.

Fe lé te kint Szent Ist ván eget kér dõ
bronz ar ca, s kard ját mar kol va vár vég sõ
har so na szó ra. Az élet és ha lál
ben ne is örök küz dõ te ret ta lál.
A nap kel tét cso dál ja nap ról nap ra,
mi kor a fe nyõ fa fe hér ár nyé ka
ma dár dal lal az ál dás sza vát fa lak ra,
te tõk re, ab lak ra ví gan ki csal ja.

Vir rassz, te mes  sze lá tó, ál dott fe nyõ!
Har kály ként ko pá csol most a vén idõ,
az örök te rem tõ: „Lel ke met egy kor
re mény szó zat él tet te s más re form kor.”
Ak kor raj zolt fák ra Ka zin czy Fe renc
szép be tû ket, s meg szó lalt a ’fülmile’,
mi kor S-be tû jét ked ve se ne vé nek 
a kert egy fá já nak kér gé be vés te.  

Amott csa va rog egy ös vény a Szent Mór-
ki lá tó fe lé, on nan látsz temp lo mot,
Szent Már to nét, bal la dás Ba konyt, utat,
der medt õsz-ál mú, ha lott tég la gyá rat.
Lent haj dan sze ke rek, trak to rok hord tak
kö ve ket, és ba rá ti ott hont rak tak 
di á kok nak. Ho vá ret ten tõ vész ben
szá zak ván szo rog tak kol dus re mény ben.

A gyár nál bo rult az éj Rad nó ti ra,
kit köl tõ vé tett ván dor ló fáj dal ma,
bo ri no te szát kön  nyez ve la poz ta,
bús ver se it vé ré vel de di kál ta.
Azt ál mod hat ta, mi egy tetsz ha lott nak
va ló ban si ke rült, va rázs erõt kap,
föl kel, a ka pu nál be bo csát ta tik,
meg me ne kül, és Fan ni je lent ke zik.

Reg gel a ha lál vad sze le le helt rá,
és Ab dá nál meg ás ta sa ját sír ját.
Mint egy pró fé ta, meg ver sel te ko rát,
és õt az élet köny vé be be ír ták.
Lá tod, ar ra han tok, ka to nás so rok,
az el sza ba dult po gány ha zug sá gok,
bör tö nök ta núi. Bok rok, ke resz tek
kö zött szer ze tes test vé rek fek sze nek.
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Fönt a kék ég re mu tat zöld ko ro nád,
ol vas suk ben ned a te rem tés tit kát:
élõ kö vek közt nem té páz nak sze lek.
Friss hajtásid né zi a gye rek se reg,
és a páf rány ke zek fe léd in te nek.
A go nosz erõ szak tól õrizz min ket!
Es te le dik, kör be ülünk, te szent fa,
édes ha zán kat ár nyé kod ta kar ja.
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DEVECSERI ZOL TÁN

Ne gye dik
pa ran cso lat

„át irat” Rad nó ti Mik lós 100. szü le tés nap já ra

Tisz teld az Idõt len Idõt,
– apá dat-anyá dat,
s min den éne kes pró fé tá ját,
ki a sem mi bõl hi tet fa kasz tott,
a min de nütt ve lünk – le võ ket:

Tisz teld, aki ket ír ni kül dött
kö zénk a te rem tõ,
ki nek már böl csõ je is bal la da,
de rék al ja – si ra tó ének,
s adott any ja lett az Or szág –,
ka pott fia Õ a szü lõ ha zá nak
(mi nek ál ta la ne vez te tett)!

Tisz teld a fél ni nem me rõ ket,
– szen tek rej tõz nek elõ lünk –
alig hall ha tó sut to gás
se bet gyó gyí tó va rázs-sza vát!

Em lé kezd a zsol tár-fa kasz tó kat,
a bûn te len szü le tet tet, 
öc  csét – any ját – ap ját ha si rat ja,
a min de nütt ve le tek levõket…

  *

Az álom re mek mû ve it
el tün te ti
az es te gya lu lat lan ke rí té se,
mi képp a szen ve dést is –

  *

Tisz teld a ma dár lát ta fe le sé get,
– vir rasz tó ke zét a vál lá ra küld te,
mi dõn el il lant az õri zõ an gyal
ama kard dal; fönn a he gyek közt
nem óv hat ta már –

Tisz teld azt, aki föl ad ja,
s aki sza va i val szem be száll,
pon tos ver sek kel szól és száll a szó
száz éven túl ra is majd,
száll, szól, hogy oda ér jen!

Tisz teld, akit a te rem tõ
kö zénk ír ni kül dött!
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HÁRS ER NÕ

Az iga zi gyõz tes
In memoriam Rad nó ti

Ha lett vol na Gyõ rött sza bad kór há zi ágy,
mely el csi gá zott tes ted be fo gad ja,
nem kel lett vol na meg hal nod ily ga lá dul.
Mint ahogy vol tak a ha lál me net bõl,
kik túl él ték a meg pró bál ta tást.
Kivilágított vo nat vár ta õket
to vább szál lí tás vé gett a ha tá ron.

De már Bet le hem csil la ga óta
is me rõ sen csen gõ tör té nel mi köz hely,
hogy aki nagy cé lok ra szü le tik,
azt nem en ge dik fa la ik kö zé
csúcs for ga lom kor a kép mu ta tó
nép bol do gí tás in téz mé nyei.

Fej vagy írás – fel dob ta a vak sors
a szo kott ér mét, s az vesz tés re for dult.
Itthagytad if jú sá god, az édes ott hont s tün dér ver se id.
De örök hírt kap tál ér tük cse ré be.
Pár év ti zed csu pán, s a leg to vább ki tar tó
kor társ is föld be tér. Nem te vagy hát a vé gén
e gyá szos föl di ver seny iga zi gyõz te se?


