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MEGÉRKEZTÜNK -

INDULHATUNK

(Előszó válogatott versek elé)
Ha kommunisták megtett útukra tekintenek viszsza, nem múltakon merengenek. Azt vizsgáljuk, hogy
jó irányt tartottunk-e és hogy merre haladjunk tovább.
Mint a mesebeli vándor hullajtott vérének meg
szólaló cseppjei, úgy vallják ezek az összeválogatott
versek költőjük harminc év előtt kezdett útjának
irányát. Az irány egyenes vplt és nem változott.
De éppen azért megváltoztatta az embert. Nem az
útnak voltak fordulói, hanem a vándor lelkének.
Ez legyen ma régi verseim tanulsága: példa és
követelő mérték.
Bíztatva példázza, hogyan élhet tovább régi költő
is elevenen egy fénekestől újuló világban, ha a változó
valóság számára felássa lelkét, mint a tavaszi eső alá
és mélyen szúrja a talajfordító ásót a termő gyöke
reket sem féltve.
De követelő mérték is legyen. Mert akinek
lelkét még a régi világ formálta és nem vállalja
ezt a mély szántást, az le fog hullani a gyönyörű
száguldásban haladó világról, mint a forgó kerékről
a ragadó sár.
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Balázs: 30 év vörös őrségen
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Az 1919-es magyar tanácsköztársaság harmin
cadik évfordulójára kötöttem ezt a szerény vers
csokrot. Mert én is ott voltam.
Mert harminc évvel ezelőtt kapott életem értelmet
és célt. Akkor, amikor az első magyar kommunisták
először kibontott vörös zászlaja alá odaálltam én is.
Nagyobb szerencse érhet-e embert ? Micsoda
sikert, teljesülést adhatott volna nekem a sors evvel
a tudattal ? Ezután engem már mi baj érhetett ?
Hontalan bujdosás, csapás, csalódás, belső kétség
megtörhették-e biztonságomat, homlokot emelő büsz
keségemet ?
Az akkor robbanó eszme röpített engem utamra
és irányított, mint jólcélzott löveget, melynek pályája
hajlíthatatlan.
Ez alatt a harminc év alatt birodalmak és szel
lemi világok dőltek össze. Minden régi rend és régi
értelmezés megingott. De én így verselhettem:
Repülj, repülj. Alattad reng a föld,
Omlanak régi bástyák s fároszok,
De talapzat nem tarthat rajta állót
Oly biztosan, mint téged tart, a szállót,
Irányod tengelye.
Pedig messziről jöttem. Nem voltam proletár
ivadék. Engem harminc év előtt sem ösztönös osztály
öntudat, sem marxista tudományos felismerés nem
irányított még. Magányos leikébe süllyedt, szimbo_
lista polgári költő, éreztem ugyan a környező valóság
áthígult értelmetlenségét, de ahelyett, hogy változ
tatni akartam volna rajta, mögötte kerestem mélyebb
értelmet és azt Istennek neveztem.
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Mi késztette mégis a polgári esztétát, hogy 1919
májusában szuronyrohamra menjen a magyar vörös
katonákkal ? Mi késztette, hogy folytassa azt a roha
mot lelkében huszonöt éven át az emigrációban ?
Harminc év előtt bizony nem volt még más igazító
delejtűm — csak a szívem.
Milyen egyszerűnek látszott minden ama nagy
tavaszon ! Gazdagok és szegények, kizsákmányolok
és kizsákmányoltak, dolgozók és paraziták nyílt
csatájában hová állhattam volna ?
Csakhogy a szuronyroham egyszerűbb csele
kedet a versírásnál. Mert kívül van az ellenfél és
látható. Ám nagyon is igazi, nagyon is mély volt
a magányában eltévedt, individualista költő bánata,
csillagok fölé sóvárgása, mesékbe menekvése. Palet
tájának minden festékébe elmúlt élet álomszínei
voltak keverve. A kommunista kiáltvány tündöklő
igazsága már megvilágította gondolkodását és iga
zította minden cselekvését. De szíve rejtett muzsi
káját csak lassan sugározta át. Évekig tartott.
Régi verseim vallják ezt is. Vallják szívem
és szemem fordulását az eleven valóság felé. Nem
volt veszélytelen. Minden termő tavasz gyilkos.
Régi polgári költő nem tudhatta, mikor, mivel tépi
ki művészete éltető gyökerét ? De neki, a kommunis
tának, nem ez volt a legfontosabb.
Azóta megjártam a Szovjetúnió nagy iskoláját
is és fehér hajjal nézek ma körül az új, diadalmasan
kivirágzó, fiatal magyar világban: ezt álmodtad,
ezt akartad harminc év előtt. íme: megérkeztél.
De ha belépsz álmod boldog valósulásába, oldd
meg sarudat: múltak porát magaddal be ne hord
1*
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jad. Hiába voltál szerelmes álmodója az új való
ságnak, az nem fogad be, ha nem vedlettéi újjá
magad is.
Régi kommunista vagy és régi internacionalista.
Régen énekled az újuló életet, melyet magad is
újítasz. De ma megérkeztél. Ma ne csak színeidet
váltsad, hanem szemeidet is. Ne félj. Élsz még
és tudod, mi a dolgod.
És mégis, mégis tartsd meg arcodat. Régről
jött költő, ez a te nagy feladatod. Régi jó hegedűd
nek, akármilyen új nótát játszik is, hangja ne vál
tozzék. Mert nem az a te leckéd, hogy új költőként
lépj ki a porondra. Űj költőket majd küldenek a
fiatalok. Te maradj meg Balázs Bélának és az
ő hangjával szólítsd nevén az új életet, melyet hív
tál, hogy ne másvalaki, hanem tp magad érkezzél
meg a boldog találkozóra. És aztán — indulhatunk.
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VÖRÖS ŐRSÉGEN

Tábortűz mellett, régen, nem régen,
Szatmármegyében, Sárosmegyében,
Sokszor feküdtem vörös őrségen
Páston elnyúlva.
Fejem a nyergen, kezem a puskán,
Hanem a szemem a csillagos égen.
Fegyvert pucoltunk, sebet kötöztünk,
Üszkös haragon szikkadt a könnyünk,
Sok jó elvtársunk nem ült már köztünk
Vörös őrségen.
Mégis dúdolva, mese és nóta
Nyájas anekdota járta közöttünk.
Éltét elszánta. Holnap meghalhat.
Uszítni őt már nem kell szavallat.
Életről szépet örül, ha hallhat
Tábortűz mellett.
»Hát miért vérzünk, ha nem a szépért ?
Mesélj, Balázs Béla. Hűvös a harmat.«
Hej regő rejtem, el ne felejtsem,
Vérben és szennyben, sírva is sejtsem.
Emberről álmunk el sohse ejtsem
Vörös őrségen.
ígéret kincsét, ember szabadságát
Élet édességét szívemben rejtsem.
Miért harcolnánk, ha ez nem volna ?
Bár elrabolva, bár elhantolva ?
Hogyha mesém nem igazat szólna
Tábortűz mellett ?
Lehetne-szépség bárhol is sejlik:
Énekembe vágyam mágnese vonja.
Regős, mit adsz te holnap csatára ?
Tápláló hitet kenyereszsákba,

Robbanó álmot a patrontásba,
Vörös őrségen.
Hogy szerethessed, amért csatázol.
Nem ingyen indulunk, pajtás, halálba.
Tábortűz mellett most is mint régen
Dalolgatok még vörös őrségen.
Mi szépet látok, mesélem szépen.
Kobzosnak dolga.
Fejem a nyergen, kezem a puskán,
Hanem a szemem a csillagos égen.

DALLÁ HALNOTOK ÍGY KELL
(Hősi hexameterek Korvin Otto mártiromságára)
Soha még, soha még ilyen árva csatát.
Meztelenül harcoltatok és a halálba
Lelketek is egyedül szállt. Harcos elődök
Árnya se várta ott, körbe köszöntve kupával.
Régi csaták muzsikája se gőzölt
Bús-haragos mámorsisakot fejetekre.
Roppant ősi legendák kürtje üvöltő
Szörnyetegekként nem taposott uccákat elétek.
Magyarok voltatok. Álmodó pusztát keltve riasztók.
Meztelen eszmével jeges űrben árva legelsők.
Veletek hadak útján nem harcoltak az ősök.
Ti világ árvái, őstelen hősök, jaj, ti ezerszer hősök
Meg kell halnotok itt, fegyvertelen árva legelsők.
Nem diadal, de legenda virágzik itt holnapi harcra.
Dallá halnotok így kell, mert csak a dal diadalmas.
Nevetek csatabárdja ha zúg majd és röpülő lobogókon
A ti véretek bíbora leng unokáknak előtte,
Hadak útján akkor harsogó lelketek árja
Proletár seregek rohamát diadalra röpíti.
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»Mert oly vándorlás volt ez, melytől
Éledt a vándor, aki fáradtan
Bús dallal kezdte, keserűen, daccal,
Mint börtönből szökött, kinek hajából
És szívéből a dohos szagot
Még nem fújták ki a szabad szelek.«

ÁRION
Zengő delfinek fogjatok föl,
Magyar hajóból a magyar urak
Hazátlannak ím engem kivetettek.
Zengő delfinek, édes szavaim,
Talajjá sűrűit, dús magyar szavak,
Rajtatok állok magyar íelevényen.
Kunsági rétek gyenge fűszaga,
Lehelt ezüstje hajnalló Tiszának.
Voltatok illat s muzsikának füstje.
Szirtié szorultok, keményedtek kővé.
Rátok rakom most lakóházamat.
Magyar uraknak földjén soha többé.
Erdőszavak sűrűje, tükrös tószavak,
Bús esti pornak melegjét aranylók:
Hazám, kies föld, szavaim vidéke.
Füstöljetek fel engem fellegekbe.
Biborhegy ég a rónaság felett,
Ha szívemet a színetekbe vérzem.
Véslek magamnak akkor zarkofággá,
Mely földtelen megáll fent az időben:
Omló vizek felett a maradó szivárvány.
II

EMIGRÁCIÓS KARÁCSONYI ÉNEK 1919-BEN

Ne nézz vissza szegény párom,
Túl vagyunk már hét határon.
Köd előttünk, köd utánunk,
Ki tudja, hogy merre járunk ?
Magyar pusztán téli szél vág.
Tűzhelyünket kioltották
És fekete minden ablak.
Nézzél csillagot magadnak !
Ne nézz vissza, nézz az égre,
Nézd a jászol felett ég-e ?
Hallasz-e az éjben hangot,
Szent karácsonyi harangot ?
Napkeletről vagyunk útba,
Ez az út királyok útja,
Országukat elvetőké,
Szomjas csillagkeresőké.
Hallasz-e az éjben hangot,
Szent karácsonyi harangot ?
Aki ezt a hangot érti,
Nem fog többé visszatérni.
Országait az nem bánja,
Tűzhelyeit tűzre hányja.
Magos égen ég a máglya:
Betlehemi csillag lángja.
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FELELŐ KARÁCSONYI ÉNEK 1939-BEN

Nézzél vissza édes párom:
Túl vagyunk már hét határon.
Űt előttünk, út mögöttünk,
Ködből, éjből napra jöttünk.
Magyar pusztán téli szél vág.
Tűzhelyünket kioltották.
Kioltották, bekaparták,
Nyomunkat is betakarták.
Földönfutók mégse fázunk,
Egymás szívében a házunk:
Szerelmünk és hitünk telje,
Tűzhelytelen tüzünk helye.
Tűzhelytelen kóbor futó,
A mi tűzünk gyújtogató.
Nézzél hátra, nézz előre
Tábortüzek tengerére.
Szikravető szíved lángot,
Tüzes tábor vet világot.
Vet az útra, melyre léptünk.
Tüzes tábor a mi népünk.
Magyar éjben téli szél vág.
Idegenek voltunk s árvák.
Azért kellett útra kelni:
Házunk hagyni, hazánk lelni.
De hazulról indultunkban
Hazafelé vagyunk útban.
Országunkból mi kivetve,
Sohse voltunk eltévedve.

Gyújtogató szívek gyúltán,
Kommunista hadak útján
Honfoglalni hazatérünk.
Napesténkre odaérünk.
S ha utunkat megfutottuk,
Harcunkat is megharcoltuk,
Szerelmünket el nem hagytuk,
Egyhitünket megtartottuk,
Életünket majd nem szórjuk,
Ami nem volt, nem sajnáljuk,
Mert a szívünk teljes lánggal
Együtt égett a világgal.

FORDULOK ARCCAL
MOST A FÖLD FELÉ
»Kötözzetek az ember árbocához.«

VÖRÖS TAVASZ ELÉBE
Most búcsúzzunk el egymástól, Uram.
Árad a föld és tajtékos tavasz
Dagasztja föl a mély völgyek sötétjét.
Égnéző várták ormai merülnek.
Most búcsúzzunk el, mert csillagmagányos
Négyszemközött már többé nem beszélünk.
Vak völgy fölött, szép függő hidakon
Szomszédolni egymáshoz át nem járunk.
Köldökszakító születés szakít:
Letép a földnek áradása rólad.
Csókolj meg engem még egyszer, Uram,
Ezer év múlva látjuk újra egymást.
Fordulok arccal most a föld felé
S köszöntelek halálos nagy tavasz.
Húllt-e már csillag hullámodba, húllt-e ?
Van-e már néma fövenyedben gyöngy ?
Áradj rám, áradj 1 Föld, dalolva várlak.
Dalommal verlek, ágaskodj az égre.
Magam vetkőzöm s már borítalak
Szememre, mint szeretőm haját.
És lesz majd éjjel, hogy az Urnák arca
Kél újra és nem tükrözi színed.
Akkor mint süllyedt városok harangja
Meg fog kondulni mélyedben szívem.
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ODISSZEUSZ

Kötözzetek az ember árbocához
Testvéreim, ti süket evezősök.
Kötözzetek az ember árbocához,
Mert odaátról hallok éneket.
A végtelenség bazalt zuhatagja
Harsog kicsiny vándorhajónkra zsoltárt
S jaj édes, édes bölcsődalt örvénylik
Hívó mélysége örök eredetnek.
Szögezzetek szögekkel magatokhoz,
Mert engemet dalolnak odaátról.
Szögezzetek szögekkel magatokhoz,
Mert hazahívnak dalos Istenek.
Áldott legyen ti fületeknek vértje,
Áldott a páncél vad szíveteken,
Mert markotokból angyalmuzsika
Nem andalítja ki az evezőket.
Te tengerbolygó, haragos süketség,
Te fogsz beúszni zengő kikötőbe.
Mert fordul mostan sötét idegenbe,
Nem hazafelé visz az út haza.
De hordani fog engem is hajód.
Emberkín nyársa bennem a gerinc már
S árbóchegyére tűzött koponyám
Fáklyája kormol égi énekekre.
OH, ÉN TÜZEM
Mint csiga szarvát, húzd be csendesen
Már messzesöprő sugaraid húzd be
Oh én tüzem. Mert régi tűz vagy.

Felhőt tarkító játék vagy s magányos
Lelkem aknáit kutató sugár. De íme
A sötét földön elindult az ember.
Mozdul az ember. Más tűz kell neki.
Nem szikrajáték, de lángszóró fegyver.
Nem fáklyadísz, de börtönfalat bontó
Színtelen tűz és ragyogástalan
Vakok fáklyája, süketeknek kürtje,
Barlangoskínú sötét emberégés.
Magvadnak magva váljék most és lássam
Hogy csillogás és szépség nélkül is
Majd tűz maradsz-e még, oh én tüzem ?
Tündöklő lángod arany hüvelyében
Sötéten éles, forró penge ég-e ?
Hogy vágsz-e még, ahol már nem ragyogsz ?
Rejtesz-e pengét, forrót, éleset,
Mely mozdulni tud most és felhasítja
Szép tündöklésedet, oh én tüzem ?
De gondolom, hogy jó lobogó voltál:
Lobogj fel most és égesd el magad.

SZÓLOK ANYÁMHOZ
Tudom, anyám vagy. Mert sokszor nem gondol
tam veled.
De legdühödtebb viharnapjaim titkos mélyéről
édes mosoly fájt fel. Csenddé derült tegnapok tudá
sát mosolyogtad rám: »Máskor is így volt«.
És mint idegen zsivajban, ha gyermeknevemet
hallom, körülnézek, nem látok senkit, de a két
*7

kedésnek bánatselyme simul arcomra: »Hát ennyi
az egész ? Ez se minden«.
Tudom, anyám vagy. Mert nem veled éltem és
messze költöztem az emberek közé.
De láttatlanul hordtalak mögöttem, bujtató vég
telenséged csillagos csigaházát-és titkos biztonságod
volt mindig a névtelen, édes bánat.
Oh, titkos biztonságod elárult mindent, amit
megöleltem.
Mert hűtlen már, aki emberbajba nem tud bele
halni és nincs horgonyunk más, hanem csak az
elkötelezett halál.
De a te végtelen öled a halált leringatja
rólam.
Tudom, anyám vagy. Mert szívszakasz tó, nehéz
édesség volt megtérni hozzád.
Mikor éjszaka felmentem a hegyek közé, a fenyves
feketéjében megjelent rajzolatlan arcod, a csend
nek roppant kapui csukódtak néma dördüléssel a
távoli völgyben és túlnan elmerültek minden ember
dolgok, melyeket szerettem.
A nincs-tovább szent pihenője fájt és a végső
megtérés játékká alázta égő csatámat.
A Szaturnusz kerekei gázolták kicsiny síráso
mat és vonagló szívem bágyadva zsibbadt örök tör
vényed merítő feneketlenébe.
Ismerem arcodat. Mert gyakran hajoltam suga
ras víztükör fölé, holott énrám, (számkivetettre) énmagam arca nézett belőled, mint ki az országból
sohse jött ki.
Láttam a Tátra sápadt gránitszakadékai között
őrülten bolygó holdat is.
Déli nap arany mázsái alatt repedő lándzsáit
dermedt kukoricásnak érzem, s az alkónyi felhők
messzi fényjeleit tudom.
Tavaszi völgyről hámló hajnalló köd alatt elő
ször meztelen pázsit nyirkos húsa megrándul simo
gató kezem alatt, mint az ideges paripa bőre.
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És az ibolyát alkonyodó Tisza is, ha szólítom,
karomra kanyarog mint testvérem, a kígyó.
De a széttépett katona csomós vérére pipacsot
felel a te földed.
Az arató napszámos savanyú izzadságára búza
virágot énekel. Búzavirágot!
A dűlőút fárasztó sarában, piszkos, köhögő, vén
kocsis mögött a te estéd glóriás csodája kél, hárfás
angyalok arany bárkája úszik el az arcotemelő
hegyek felett.
Tudom, anyám vagy. De ha most elhagyni
téged nem tudnálak, szépséged látó két szemem ki
szúrnám.
Mert a rév gyilkos ellensége az útnak.
Megváltás: harcot alázó.
Végső szent értelmed gyönyörűsége kínunkat
csúfolja hiúnak.
És bizony, jaj a vándornak, aki látja hazáját.
Csodáid családjából engem kieresszél. Mert gyö
kerem benned telel anyám, de a fiú keserű szerelem
mel idegen kalandra kinőjjön.
Akarok lenni leszakadt árva, hogy tudjak sze
retni.
Eltévedt bujdosó akarok lenni, hogy életvándor
lásom csúfolt játék ne maradjon.
És legyek halandó, hogy adni tudjak.
Mert az én szélbeszórt testvéreimnek vagyon
egyetlen hatalmas csodájuk, mellyel örökkévalósá
godat sarkaiból kiemelik:
Hogy meg tudnak halni valamiért.
Talán el is feledlek, mert az embersírás nagy
felejtető.
Talán el is feledlek, mint a fiú az anyját szere
lemben felejti.
De tudjad te, hogy hűségesed mégis én vagyok.
A te nyájad terelem odakint a szikes, rossz
legelőkön és végső békességed karámjába utolsónak
térek be este.
19

Látom, hogy mások altató nagy szárnyaid alatt
bújnak, mikor az élet nagy karvalya kering szívünk
fölött.
De engem szeress te jobban. Mert engem
messzebbre ereszt ki nagy kötésünk.
Mert a kivert, messzire űzött, bitang embersors
örök gyökeredről nem fog leszakadni, míg az én
szívemnek erős hídja le nem szakad.
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HAZAFELÉ VAGYUNK ÚTBAN
»Országunkból mi kivetve
Sohse voltunk eltévedve.«

BIZTATÓ
Égő kanóc kicsiny darabja vagy,
Befejezés nem adatott neked.
Te a tüzet csak tovább vezeted.
Nem is hallod tán már a robbanást
Melyért elégtél.
Te útban vagy s a föld lábad alatt
Nem tart erősen gyökerednél fogva.
De talapzat nem tarthat rajta állót
Oly biztosan mint téged tart, a szállót,
Irányod tengelye.
Bevégezni nem a rendeltetésed.
Késztetni jöttél, nem készíteni.
A jelened jövőnek terve és
Belémulásod a teljesedés
És úgy legyen.
Odisszeádat nem fogod megírni.
Shakespeare, Rembrandt, Beethoven nem leszel,
De jobban halad, aki énekel
És ezt a sorsot is el kell mesélnie
Valakinek.
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HAZÁM (1940)

Hazám, hazám ! — Oh jaj, hogy most kimondom,
Melyet soha nem hallott senki tőlem,
Fájó szerelmem szemérme mit rejtett,
Mit gőgös szívem dacolva felejtett,
Most rettegés szakítja ki belőlem
Neved, édes neved, magyar hazám.
E sajgó szót még számba sohse vettem,
Mert szennyezte uraid szája nyála,
Mert nem szerettél és mert nélküled
Kellett viselnem ezt az életet.
De szólítalak most, jaj, vészt kiáltva,
Mert torkodon már a gyilok, hazám 1
Holott otthon se voltam egykor otthon.
Testem kerestem, szomju, kósza lélek.
Mert magyar szóba s dalba van temetve.
De romló, rontó várromok felette
És dőltükkel támadhat csak az élet:
Én életem, valóságom, hazám 1
Jövő reménye s haj, de rég a múltam.
Te délibáb előttem és mögöttem.
Te jelenés, soha jelenvalóság.
Vándor hazája te. Te álomország 1
És mégis, mégis tebelőled jöttem
És hozzád térni akarok, hazám.
Mert mégis vagy, mert fájsz. És vándorolva
Még valahonnan messzeséget érzek.
S bár életem egy eszméhez kötöttem,
Esténként nóták húznak el fölöttem
És távolról jött közelségek érnek.
Irányt te adsz csak a szívnek, hazám.
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Voltam, vagyok, leszek internacionalista:
Földönfutó és gondolaton álló.
De jaj, ha elvész, ami meg se volt még,
Még árva se, még száműzött se volnék.
Csak hazajáró s haza nem találó,
Békétlen lélek siratna, hazám.
Nagyon szeretlek. Jaj, hogy most kimondom,
Melyet soha nem hallott senki tőlem,
Fájó szerelmem szemérme mit rejtett,
Mit gőgös szívem dacolva felejtett,
Most rettegés szakítja ki belőlem,
Mert torkodon már a gyilok, hazám.

ÜDVÖZLET MAGYAR ÍRÓKNAK
(akik 1939 tavaszán nyugatra emigráltak)
Köszöntelek ti kivert, újon érkezett
Kezdő csavargók, fiatal bitangok,
Koldusujoncok. Szomorúak vagytok ?
Magyar írótestvérek adjatok kezet.
Telt bilikommal is köszöntenélek,
De bujdosók nem boroznak nagyon.
Kenyér is arra csak gyéren vagyon.
Biz emigránsok nem vidáman élnek.
Tanyátlanok tanyáján régi gazdák
Fogadnak mégis igen ritka jóval:
Dühszabadító, igazmondó szóval,
Melyért az embert még fel nem akasztják.
Szóródtok szélnek s Ady Párisa
Nem egyetlen Bakony. De összeül
És közös éjben, közös tűz körül
Melegszik mégis kóborok hada.
2*
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Köszöntelek. És ne búsuljatok.
Bár keserű az idegen kenyér.
Legszebb magyar szó is keveset ér.
(Fordított költők csak álarcosok.)
Ott szavatok és szívetek nem értik.
Nem lesz siker és nem lesz szerelem.
Ha eltévedtek, nincsen kegyelem.
Ha kezet nyujttok, passzustokat kérik.
Csak írni, mindig írni volna jó.
De melyet tudtok, az otthoni élet
Évül, merül s már ismeretlenné lett
És ködbe ködük az írnivaló.
Mégis ti vagytok, mégis, mégis, mégis
Ti vagytok ott a boldog menekültek,
Hajótörésből jó partra kerültek.
Ti fogtok megmaradni. Csak azért is.
Hazát veszítve, magatokra lelve,
Hajléktalanul, de útra találva,
Süllyedő múltból jövendőbe szállva,
A ti dalotok ezt daccal énekelje:
Bár számkivetve, számít a mi számunk.
Magyar jövendő mibennünk terem.
Velünk történik a történelem.
Koldus tanyánkról századokra látunk.
Ég őrtüzünk. Gyertek, foglaljatok helyet.
Ti is szítsátok, hittel, konokúl.
Magyar sötétbe más fény úgy se húll,
Ha még ez is kialszik, az éj eltemet.
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MÁJUS ELSEJÉN
Moszkva alatt kicsi Isztra városában
Május ünnepére díszítem a házam.
Csodálatos dolog !
Hogy az én házam ez, melynek tetejében
Lám, vörös zászlóval, hús szarmata szélben,
Boldogságom lobog.
Voltál egyszer kivert, koldus magyar költő.
Harcos bujdosásban folyt el emberöltő
És fehér a hajad.
íme most ez portád, tulajdon te kerted.
Annyi vihar verten — végül fészked verted,
Orosz nyírfák alatt ?
Hát nem gyanús volt-e a tulajdon tető,
Becsületes munkán meg nem szerezhető,
Békéltető bármi ?
Fészek melege is nem émelyített-e ?
Lázadó szívedet nem-é kivetette
Országutat járni ?
Saját ajtód előtt megállsz, vonakodva.
Mintha önmagadhoz betévedtél volna.
Álmélkodva nézel.
Szomszédod is éppen kitűzte a zászlót.
Lakatos. Az imént mosolyogva átszólt.
Kedves köszöntéssel.
Hogyha kérdik — mondja — honnan ez a dácsa,
Felelem (bár más volt) apám volt az ácsa.
Partizán volt hajdan,
Meghalt azért, hogy itt oly világ lehessen,
Keze munkájával házat szerezhessen
Az ő fia majdan.
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Az én házam ára is az apád vére.
De sok jó proletár vére folyt el érte,
Hogy a költő álma,
Bárha száll is szól is, becsületes dallal,
Igazat idéző dalos viadallal,
Hajlékot találna.
Partizán rohamok fergetege hozta,
Hogy csendes kertemben, könyvemet lapozva,
Rügyfakadást várok.
S szemem elrévedez felhőjáték árnyán.
Fölöttem, megannyi bombavető sárkány:
Szovj et-aeroplánok.
Tűzzel terhes, búgó, veszedelmes felleg
őrzi ott mosolygó, gazdag kolhózkertek
Erős csemetéit.
S költők álma felett vasköreit húzza,
Hogy szépség kelhessen dúsan, mint a búza
Szabad nép földjén itt.
Köszönöm apádnak, ki ilyet nem látott
S nékünk a vérével szerzett jobb világot
És szentül ígérem,
Nem feledem apád régen hullott vérét
Sem azt, amely ma is ömlik a kenyérért,
Annyi csatatéren !
Percre sem ringat el viola illatja,
Soha zenemélyű csend el nem altatja
Figyelő szívemet.
Mert én látom, Madrid utcáin én látom:
Vörös sebek nyílnak kis gyerekhullákon,
Míg itt bimbó nevet.
Mert fehér nyírfáim szelíd ágbogán át,
Katalán tűzvésznek szörnyű lángolását
Látom, látom, látom l

Hallom én az ostort burzsuj-börtön mélyén,
Hallom a kínai kulik énekét én
Dacos barrikádon.
De esküszöm: soha harag, keserűség
Örömömnek fényét be ne felhőzhessék.
Fogszorítva állom,
Vér-könnyzivatarban, magosra, magosra
Lobogjon, mint zászlóm gyönyörű pirossá,
Konok boldogságom.
Világító torony messzeszóró fénye,
Örömöm ragyogjon sok kietlen éjbe
Jelenteni partot.
Jelzőrakétaként sötétségbe gyújtson,
Lankadó harcosnak bizodalmát nyújtson.
Hogyha erre tartott.
Ti szenvedve küzdők, mind nézzetek erre,
Vörös zászló alatt derülő reggelre.
Derül nektek egyszer.
Lássátok: valóság. Lássátok: nem álom.
Van ilyen boldogság itt Szovjetországon.
Erre indultatok.
Örömöt éneklek gyújtó énekembe,
Ha szorul is szívem dühöngő ökölbe,
Mégis, mégis, mégis !
Fojtsa bár könny torkom, énekelem nektek
Az élet szépségét, melyért verekedtek.
Azért is ! Azért is !
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ÖREG INTERNACIONALISTA NÓTÁJA
Pajtás, halvány a te képed.
Hol hagytad el piros véred?
Itt is maradt, ott is maradt.
Hullt a piros zászló alatt.
Nem számoltuk, kamerád.
Hullt belőle Péterváron,
Egy berlini barrikádon.
Ázott tőle Magyarország.
Rendőrkutyák szagolgatták.
Jut-marad is, kamerád.
Telnék vérből csinosító,
Egész világ pirosító.
Hej, ha csak vérünkön múlna,
A burzsuj már belefúlna.
Virradna ránk, kamerád.
De fejed sok csudát látott:
Több priccset mint barrikádot.
Kevesebb a harci mámor,
Több az internáló tábor,
Meg a tetű, kamerád.
Rossz a börtön, rossz az éhség,
De nem az a nagy nehézség.
Rosszabb fojtott dühvei járni.
Legnehezebb mégis várni,
Várni, várni, kamerád.
Sok országban sok a neved.
Nincsen rendes útleveled.
Ahol harc áll, ott vagy otthon,
Kínai vagy spanyol fronton,
Vén emigráns, kamerád.

Veszedelmes, veszett váró,
Gyújtogató világjáró,
Te halovány útonálló,
Mikor leszen néked már jó ?
Öregszel már, kamerád.
Mégis te vagy burzsuj gondja.
A te álmod álmát rontja.
Vackod sincs, hol tőle férhetsz,
De ez a föld a tiéd lesz.
Megéred-e, kamerád ?
Hazád többé sohse látod.
Árván járod a világot,
Akkor is, ha más hazákért
Az e g y világszabadságért
Fogsz meghalni, kamerád.

ÁLOM
Gyakran epeszt a honvágy fulladásig.
Epeszt, hogy nincsen hova vágynom.
Emlékezésem hiába keres.
Jövődbe réved álmodó hitem:
Ha drótsövény már nem keríti el
S szurony nem szúr a szomszéd nép felé,
Magyar földem, akkor leszel hazám.
Epeszt a honvágy, jövőbe epedve.
Mert lesz hazám, ha sorompója nem lesz,
Csak dal szegi mesgyéjét más daloktól
S a szabad földnek dalhatárain
Csendőr nem áll.
Akkor vakon is majd odatalálok.
Ha nem címert, egyenruhát kell néznem,

Csak dajkám szava-illata után
Elindulok.
És szíven-szólít egy ismerős nóta.
Ne bánd, te vén internacionalista 1
Te mindenütt a hazádért verekszel.
Majd hazaérsz.

A K IK AZ EMBERT KEZDTÉK
Szavak szikláit, mondatoknak ércét
Hordjátok össze és építsetek
Emléket nékik, kik az embert kezdték.
Kezdték az embert, ki nem növevény már:
Gyökere rabja, földje foglya s nem csak
Törvénye termi gondolatlanul.
(Eszméért hagytad francia hazádat
S idegen népért, túl a tengeren,
A szabadságért vívtál Lafayette.)
Kezdték az embert, ki már nem vicsorgat
Más csordaszagra s fajtaösztönök
Sötét hatalma nem egyetlen sorsa.
(Nem Missolunghi volt őseid széke,
De koldusföldön, rongyos nép jogáért,
Méltó halál volt, lord Byron, halálod.)
Kezdték az embert, kit nem születés, de
Vállalt halálnak értelme határoz.
Nem vak töve, de világos virága.
(Vén lengyel Bem, ifjú bécsi diákok
Dicső negyvennyolc magyar téréin
Mi késztetett véretek ontani ?)

Ember kezdődött, nem bús kreatúra,
Nem okból csak, de célért élő ember.
Szabad tudattal, igazságért vívó.
(Dombrovszky Páris barrikádjain
S hány nép fia állt Garibaldi mellett,
Nemzetük szűk karámjából kitörve.)
Már nő az ember, nőnek a csatái.
Minden nép sorsát, minden harctérén,
Kerek e földön e g y viadal dönti.
(Lenin szavára nemzetközi ezrek
Állottak a vörös zászló alá.
S bajor szovjetért halt meg Lewiné.)
Már spanyolföldön harminc fajta vére
Vegyült hulltában egy emberiségért:
Hazátokért, internacionalisták.
Mert nő az ember, gyarapszik az ember,
Terét feszítve, teljesül az ember
És nem fér már, csak az emberiségbe.

KÖSZÖNÖM SZIVEM
Ötven esztendőmnek ormára szállunk
És tágas táj terül alattunk.
Köszönöm szívem, hogy idáig hoztál.
Nagyot haladtunk.
Sötét magyar ínség robbantott régen:
Gránátként szállsz időfeledten.
Célzott löveg vagy és a pályád
Rendíthetetlen.

Köszönöm szívem, hogy nem lankadtál
S röghöz ragadva nem volt maradás.
Mert elragadt — és nem vitt soha más
Az elragadtatás.
Te csak repültél s hányszor egyedül.
Most szabad társak büszke rajában
Repülőgépek s repülő szívek
Boldog honában.
Mégsem akarsz pihenni, jó szívem ?
Csak beteg lettél te, de nem öreg.
Elragadtatva repülnöd muszáj,
Jól célzott löveg.
Magyar ínség sötét börtönfalát
(Mert visszahajló hajthatatlan pálya)
Végső ütésed, robbanó szívem
Tövön találja.
Mert haza szállsz te bujdosó szívem,
Konok haragvó, még te hadba szállsz
S otthon szakadsz meg, repülő szívem,
Ha célba találsz.

NEM VOLTAM FIATAL
(De mégis, mégis fiatalok voltunk . . .)
Nem ! Nem igaz ! Nem voltam fiatal!
A szegénység hurkával szívemen,
Kötött szárnyú, vergődő viadal
Volt ifjúságom s mint a kávéházak
Előtt szorongva számolt fillérekkel, úgy
Kellett megállnom a muzsikás láznak,
Fiatalságnak ajtajában mindég.

Nem voltam fiatal 1 Hol lettem volna ?
•Egy vénhedt, gonosz inogó világban ?
Hol táncos láb alatt a föld omolva,
A mélység hidegét lehelte fel ?
Vakok között vakon, eltévedt kóbor,
Ki vágyra vágyó vágyról énekel?
Magány gőgjébe menekült borongó ?
Hát olvassátok régi dalaim !
Ködös, didergő, márciusi erdő.
Még nincsen lomb sóvárgó gályáin.
Óh, ősznél őszebb fiatalságvárás !
Pedig bomló öröm tornyosult bennem élni.
S feszült ezer ujjongó karkitár ás.
És adni akart, adni, adni, adni !
Belémfojtották. De mint gőzt kazánba,
Ez fűtött, hajtott egy életen át
S mint ekrazit, bombába zárva várja,
Hogy kirobbanjon testvéreivel
Egy vén világ vén vámpírjai ellen,
Fiatalságunk söpri őket el,
Kik ellopták fiatalságomat !
Fehér hajjal bár és rozoga szívvel,
lm most köröttem ifjodó világ
Bennem egy régi ifjat szabadít fel,
Ki sohsem-volt vigalomra készül:
A fiatalság győzelmi torára.
És bizony mondom, én ott leszek végül,
Ha mankón is, hordágyon vagy emlékben,
De ott leszek, elvtársak, áldomásra.
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DIE GUTEN MÜTTER VON OTTAKRING
(Német vers a bécsi Schutzbund-felkelés alkalmából)
Im süssen Wien, in der Stadt der Lieder,
Da prasselten Brandgranaten nieder,
Der Liederzauber zu Ende war
In Ottakring, im Februar.
Da kam die Heimwehr mit Panzerwagen
Gegen Arbeiterbarrikaden,
Die standen an der Donau, die standen an der Mur
Gegen Faschistendiktatur.
Da kamen sie mit den schwersten Waffen:
Mit öligen Worten der salbigen Pfaffen:
»Arbeiterfrauen, lasst euch raten:
Ihr wart doch vernünftige Sozialdemokraten,
Lasst eure Männer nicht aus dem Haus.
Lasst sie nicht auf die Strasse ’naus.
Um eurer Kinder willen nicht.
Väter zu schützen ist Mutterpflicht.
Die Antwort, so die Frauen gaben,
Die krachte am Laaberger Schützengraben,
Die steckte Florisdorf in Brand,
Die rannte blutig von der Häuser Wand
In Ottakring.
»Wir kennen unsre Mutterpflicht.
Wir halten unsre Männer nicht.
Wir gehn mit auf die Strasse ’naus,
Die Wiegen lassen wir zu Haus.
Es schaukeln die Wiegen im Zimmer allein,
Wenn Häuser wanken im Feuerschein.
Eia, popeia, mein Kind, schlaf ein.
Man schiesst mit Kanonen zum Fenster herein.
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»Schlafe mei’ Menscherl, eia popei.«
Die Mutter, die ist mit Vater dabei.
Wir liegen zusammen, wie »einst im Mai«
Gegen Soldaten und Polizei.
Schlafe mei’ Menscherl. Ich gab dir das Leben.
Ein Hundeleben, Proletenleben.
Jetzt wollen wir dir ein besseres geben.
Die Barrikaden von Geburtswehn beben.
Und bleibst
Mutter, die
Sie knattert
Jetzt wirst

auch allein, so weine nicht sehr.
sorgt am Maschinengewehr.
ein Schlaflied dir in die Ohren:
du, mein Kind, erst richtig geboren !

Und liegen wir stille beim Gewehr,
Und stillen keine Kinder mehr,
Und fliesst aus der Brust statt Milch Blut,
Noch dieses Blut ist Mutterblut.
Ist Mutterblut und nähret gut.
Es nähret Willen, nähret Kraft,
Die dir, mein Kind, den Morgen schafft.
Dann wirst du, mein Kind, nach Ottakring gehn
Und dort, wo uns jetzt die Galgen stehn,
Werden dir Sowjetfahnen wehn.
Dann denk’ an diesen Februar,
Und dass ich dir gute Mutter war.
VERSAILLESI NIMFA
(1940)

I.
Versaillesi park. Alkony. A Trianon
Rózsaderűs szép homloka alatt
Márvánnyá fagyott kaszkádokba omlik
Ezer lépcső a szobros völgyi tóba.
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Már aranycsipkés sugárlegyezővel
Kacéran nyúl felhőkön át a nap.
S mint bokrok mélyén csalogány ha ébred,
A szökőkutas nyírott lugasokban
Híva, felelve, mindenfelől zendül
A fehér szobrok kőbevájt zenéje.
E roppant néma kórus közepében,
Ritmusa ringó hullámán lebegve
(Márvány lehellet ! Kőnek illata 1)
Századok óta ifjú nimfa táncol.
Mámormosollyal ajkán s vállain
(Emberálmodta és alkotta szépség)
Lábát emelve, könnyen lépte át
Sötét korok vérmocsaras keservét
És boldog bájjal libben most tovább
Ezerkilencszáznegyvennek nyarába.
II.
Ezerkilencszáznegyvennek nyarán
Versailles márványnimfa boldog bájú
Mámormosollyal néz észak felé,
Ahol parázsló, kormos fellegekben
Négyezer tank, lángszóró szörnyeteg,
Bömbölve kerget délfelé egy népet.
Tízmillió hajléktalan menekvő !
Egy földönfutó nemzet. Falvak, városok
Sodort és sodró, jajt üvöltő árja
Hengeredik kies Versailles felé,
Hol szökőkutas nyírott lugasokból,
Mint néma ének százhangú kara
Felel a szobrok kőbevájt zenéje.
Embergondolta és alkotta szörnyek,
Száguldó, bőszült vastornyok taposnak

Ájultan omló embergarmadákba.
Embercsont reccsen. Emberhúscafat,
Vér, genny, velő, bélsár, nyálhab, verejték
Fröcsköl. Száztonnás kerekek alatt
Terhes hasakból kilöttyen a magzat
S az égből záporbomba zuhan a futókra.
Ezt nézi mosolyogva boldogbájú
Táncoló nimfa a versaillesi parkban:
Emberálmodta és alkotta szépség.
III.
Ezerkilencszáznegyvennek nyarán
Versaillesi parknak kerítése omlik.
Az őrjöngő, sikongó emberár
A liliomos rácsot beszakítja.
És nyírott pástot és lugast tiporva
Ordító, hörgő kínnak tengere
A szobros márványlépcsőkön felárad.
S e roppant zajló kórus közepében
(Márványlehellet I Kőnek illata !)
Lábát emelve kecses nimfa táncol.
Emberálmodta és alkotta szépség
Emberalkotta gyötrelemre néz le.
Tökéletesség boldog tisztaságát
Riadtan nézik vérkönnyes szemek.
IV.
Ezerkilencszáznegyvennek nyarán
Versaillesi nimfa szép lábainál
A márványlépcsőn éhen, betegen
Haldokló franciák hevernek.
S bősz rettenet kérdése a szemükben:
»Ki mosolyog mámoros mosolyodban ?
Kinek a táncát táncolod te most
3
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Egy szétmarcangolt nép pokla fölött ?
Ágyúgyárak, tábornok-hentesek
Fináncdiplomaták, vásárolt árulók
Profitjáért pusztul egy nemzet el !
Kinek szépségét sugárzód felettünk ?«
Felel a nimfa diadalmas bájjal:
»Francia nép szépsége vagyok én.
Forradalom s szabadság álmodéi
Álmodták szabad gráciámat is.
Ezt a mosolyt kívánták mindeneknek
És ezt a táncot egész nép jogául.
Embereszmény vagyok én és ígéret 1
A nyomornak rútsága ellen lázad
Hős szívetek, amíg álmodtok engem.
Nem pusztulhat el addig ez a nép 1
A szabad ember szépségéért küzdve
Űj barrikádon új életre kel.
C’est la France éternelle I
C’est la France éternelle.«
NE SÍRJ I
(1942)

Ne sírj. Ne még ! nem jött el ideje.
Ne számláljad még a halottakat.
Még sok halott lesz. Ma még ölni kell.
És sírni csak a győzőnek szabad.
Ha tudod már, hogy mi maradt meg,
Fájlalhatod majd, ami elveszett.
Ha bő bánatú dús emlékek kertje
Virul a sívó sivatag felett.
Talán ríkat még őszi hárfa is
S lesz zokogó dal méla éjjelen.

Ma dögvész jár. Az emberiség gennye
Fakadt fel és elönt a förtelem.
Maszkot szívedre mérges métely ellen !
Mert könnyes lágyba könnyebben ragad.
Ne jajszóra, vezényszóra figyelj most !
Siratni az fog, aki megmarad.
És majd a győztes, árva maradék,
Ha eltaposta már a mérges férget
S mint nehéz vértet nehéz harc után,
Szívéről is . lehántja majd a kérget,
S diadalünnep szentelt csendje száll
A megborzadva elnémult világra,
Akkor fakad fel mélység mélyiből
Özönvízkönnyek forró áradása.
S ha maradt még írmagja a gonosznak,
Melyet az irtó fegyver meg nem ölhet,
Ez a rettentő sírás fogja végül
Tisztára mosni a fertőzött földet.

IMPERIALIZMUS
Vérpatakok dagadó zuhogása morajlik.
Bősz millió gyilkos ront bősz millió gyilkosra.
Nem kicsi kézművesek. Ők elavultan nem ölnek.
Mechanizálva, legújabb gépipar tépi a húst.
Emberek ontják mégis, emberek öntik a vért.
Nem érted-e mért ?
Piacokért !
Piacokért I
Rajta te munkás ! Hisz te csináltad az árut.
Érte verejtéket hullattál eddig is bőven.
3*
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Vásálni belőle magadnak, nem tellett arra a bérből.
Adj rá a vérből, rajta I Másnak eladni lehessen.
Nem érted-e mért ? —
Piacokért !
Piacokért 1
Síró özvegyek állnak sorban üres kosarakkal,
Éhező árvák várnak jegyre kimért falatot.
Ám puszta a vásár. Áru nincsen a boltban.
Boltosa holtan fekszik s hull a vevő is,
Nem érted-e mért ? —
Piacokért 1
Piacokért 1
Égnek a gyárak. Törnek a termelő gépek.
Már a halál ipara termel csak pusztulást váltig.
Romban a raktárak. Az áruházak bedőlnek.
Füstös égő szemeten bódultán koldul az ínség.
Nem érted-e mért ? —
Piacokért l
Piacokért 1
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»Már rajzukból kilépnek alakok,
Némán szólítják néven magukat,
Mint vérük serked ki az értelem.
És látván leszek magam látható.«

EGY SZTÁLIN-ARCKÉPRE
Nem hordott ember még ily terheket.
Gígászörökség kincses súlya nyom.
Az emberiség hídja válladon:
A jövő útja vak mélység felett.
Még ember szíve nem volt ily nehéz.
E földön minden jaj feléd zokog,
Minden nyomor hite feléd lobog,
Feléd nyúlik minden bilincses kéz.
És soha még álmatlan éjszakát
Ember oly gonddal nem virrasztóit át,
Mint te virrasztód kemény életed.
De soha szív nem látott örömöt,
Mint a tied lesz mindenek fölött,
Feladott munkád, ha bevégezed.
MOZART
I.

Nem túlvilági zengés és nem álom,
Emberszépség ez, bárha messze van.
Halljátok-e a hárfát, fuvolát ?
Halljátok-e, hogy ez is mi vagyunk ?
Hogy a mi szívünk lehetne ily édes ?
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Mint éhezőnek búzakenyeret
S tikkadt utasnak forrást, mutatod
Az embernek az ember tisztult arcát,
Melyet ínséges rabság szennye úgy takar,
Hogy nem is tudja a bús nyomorék.
Nincs vád oly súlyos, mint dallamod bája.
Követelést kiált harmóniád.
Ember szépsége — embernek joga.
Halljátok-e a hárfát, fuvolát ?
Már közeleg Bastille ostroma.
II.
Rabság ínsége embert nem gyötört
Még úgy mint engem. Annyi örömöt
Hogy tudtam mégis adni ? — kérditek ?
Nem kell azt adni, csak meghagyni kell,
A kreatúra ősi örömét,
Melytől az embert ember fosztja meg.
Szívemnek kútja mélyén az dalolt.
A tiszta lét szólalt, hogy ne feledjük
ínséges rabság fortéimé alatt.
Mert gyönyörű az élet. Csak piócák
S tetvek lepik. De gyönyörű az élet.
Aki nem tudja, az már elveszett.
És gyönyört dalol minden muzsika,
Ha zokog is, csak örömöt sirat:
Csak elveszett vagy nem jutott gyönyört.
Dalolni tudhat a boldogtalan,
De soha az, aki nem tud az örömről.
Nem ismeri, nem álmodta soha.

Én szépséget és örömöt daloltam:
Kívántató, lazító édességet.
Mert boldogság az ember ősjoga.
III.
Rabság ínsége embert nem gyötört
Még úgy mint téged. Varázsfuvolád
Bősz kígyóhadat hiába bűvölt.
De pajzsodon fordított Gorgonarc:
Szépség, szépség dalolt a förtelemre.
Ma gázbombák és tankok dörgenek,
De soha így nem kellett fegyvered:
Embert ígérő és kívántató
Uszító szépség, lázító öröm
A Bastille végső ostroma előtt.
BARTÓK BÉLA
Arkangy algyermekarc, kérlelhetetlen,
Támadó éles éle mintha késsel
Volna hasítva fájó elevenből.
Hallgató szája mosolytalan.
Mi fáj neked ?
Vézna kis óriás. Tested meredő
Szálkaként szúr a térbe fel
És körül sajgó gyulladást okoz.
Mint kivont pengét hordod magadat.
Mért haragszol ?
Bizony zenéd nem andalító mámor.
Kérlelhetetlen acélszerkezet.
Bús föld alól dübörgő lázadás.
Vad fájdalom, sikoltó fájdalom.
Ki bántott téged ?

A hegedűid vágnak, döfnek kürtjeid.
Karvalykarmokkal csapsz a zongorába,
És véresen, mint marcangolt madárraj
Rebbennek szét a felszakított hangok
Mit énekelsz ?
Fáj, hogy nem értik
És szenvedésed nem
Vernek, mert versz.
Kellemes nem vagy,
Veled mi történt ?

ezt a fájást ?
szenvedhetik ?
Mit vártál egyebet ?
sem mulattató.

Én tudom, mert én láttalak keresni.
Csongrádi koldus, zord néma tanyák
Közt keresni dalt, népdalt, magyart,
Mint jég alatt eleven gyökeret.
És nem találtál.
S melyet találtál, megtalált az téged,
A paraszt bánat elnémított kínja.
És Tiszaháton, oláh havason
El nem eresztett többé és szívedben
A mosoly megfagyott.
Most belőled süvít a bennük fojtott
Lázadó kín s ők meg nem ismerik.
És nem is hallják. Kiknek muzsikálod
Az égnek borzadt kicsorbult kaszákat
Magyar magányban ?

CAPRI
Lazurkék égbolt mélyébe merítő,
Selymes hullámon lágyan ringató,
Forró fövény aranyán altató,
Sziréndalos szépségek kertje te,
Felejtés szigete.

Bűbájod íme nem mindenható.
Nem ernyeszt minden kínt és bánatot
Ciprus árnyában, márvány istenek
Között egyszer munkások jártak ott,
Akiken nem fogott.
Feketeinges, sápadt oroszok,
Zord Pétervár gyárpoklaiból jöttek
S édes varázsuk rajtad megtörött.
El nem feledték az otthon maradt,
Gyötrött rabtársakat.
A gyönyörűség szelíd szigetére
Szöktek tanulni rettenetes harcot,
Konok, kegyetlen, halálos csatát,
Narancsliget balzsamos illatában,
Pártiskolában.
Ám soha jeges, véres barrikádon
Olyan nehéz, hős harcot ők nem álltak,
Mint e sugárzó arany partokon,
Ahol zúdulva tört rájuk a szépség
S szívüket védték.
Szívük keservét az ég kékje ellen,
Selymes hullámok, balzsamillatok,
Arany fövény s narancsvirágok ellen,
Fájó, kormos dühét.
Capri, te kék felejtés szigete,
Proletárhűség megtörte varázsod.
Ciprus árnyában, márvány istenek
Között, egyszer munkások jártak ott,
Akiken nem fogott.
Ezt valaki, aki ott járt maga is,
Szelíd mosollyal mesélte nekem.
A Krim aranykék, dalos partjain.
Köröttünk ciprus és narancsvirág,
Boldog, szabad világ.
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KOMSZOMOLC TEMETÉS
Láttam én már temetni máshol is,
Ahol az élen vezető halottat,
Halványan, saját sorsukat siratva,
Követték nyomon komor követői,
Lehajtott fővel : elítélt rabok.
Halott után mentek halál felé.
Máma még élők, holnapi úton.
Egyetlen biztos útjuk ez és nincs menekvés.
Kit visznek most el ablakom alatt?
Nem vezet ő, nem követi menet.
Fennhordott fővel, dacos vállakon
Magukkal viszik még kis darabon
Messzire indult ifjú komszomolcok.
Gyászuk figyelmes, harcváró komolyság.
Menetelésük akár hadgyakorlat.
Emlékezésük úgy viszi tovább
Bajtársuk életét, mint elejtett fegyvert.
Jó hasznát fogják venni s nem felejtik.
Az élet útján élőket kísér még
És búcsúztat egy, aki elmaradt.
Szilaj csikóról fáradt lovasa,
Az elvágtató életről zuhant le.
Egy koporsó az ablakom alatt
Tavaszi árnak hátán úszik el.
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ELVTÁRSAM , KEDVESEM!
»Mert a szívünk teljes lánggal
Együtt égett a világgal.«

EZÜSTLAKODALOMRA
Hajtsd a vállamra gyönyörű,
Gyönyörű ősz fejed.
Ráncaidról hadd csókolom,
Csókolom könnyedet.
Nem bánat fájdítja szívünk,
Édesség ért bele,
Huszonöt év szerelme gyűlt
És szakadtig tele.
Hontalan, űzött lázadók,
Egy eszme fényivel,
Huszonöt évünk de hamar,
De jól szerettük el !
Lakodalmunk forradalom
S az emigráció
Nászutazásunk volt. Úgy-e,
Hogy így szeretni jó?
Harcon hevülő szerelem
Tüzes harcokra tüzelt.
S ha riadójelt keresett,
Szemem szemedre lelt.
Még bírnod kell egy darabon,
Ha rokkant is szíved,
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Mert ezt a gyönyörű tüzet
Nem hiába viszed.
Csak addig gyere még velem,
Amíg ezt átadom,
S szerelmünket lobogtató
Fáklyává lesz dalom.
Akkor, a végső rohamon,
Elvtársam, kedvesem,
Bár rég hűlt poraink fölött
A vörös lángszórók között,
Ott fog tüzelni ez a szerelem.

BODZ AVI RÁGSZ AG
Biz orosz nyár ez : fehér éjszaka.
Ismerős mégis a bodza szaga.
Régi, régi, régi ismeretség.
Innen sincs már messzebb, mint Szegedtől,
Honnan ezt az illatot üzenték.
Nem is kéne emlegetni váltig.
De kis temetőnk épp idelátszik.
Onnan szólogat bodzavirágod.
Ha mehetnél is vissza : merre mennél
Illatát mappán meg nem találod.
A Tisza táján ma nem találod,
Ma ne ott keresd a te országod.
A Tisza mellől messze szakadtunk.
De bodzaszagú szép fiatalságunk
Mi el nem hagytuk : otthon maradtunk.
S ha itt Isztrában ér el estünk,
Űtba esett s mi útban elestünk.

A mi ütünk. Nem idegen vidék.
A mi hazánk : a mi irányunk, s lakja
Jövőbe indult nomád nemzedék.
Biz orosz nyár ez : fehér éjszaka.
Ismerős mégis a bodza szaga.
Ha kell, itt is jó pihenés esnék.
Közelebb van innen, mint Szegedtől,
Honnan ezt az illatot üzenték.

SZILVESZTER ÉJJEL

1939

Fordul az év. Vigyázz 1 Hahó ! Hahó !
Éjben és jégben száguld a hajó.
Jer, nézzünk ki a kajütablakon.
Együtt vagyunk, hát csend van idebenn.
De veszett orkán bőg a tengeren
És kicsi csendünk táncol a habon. Előre !
Hány forduló év fergetegje hányt 1
De húsz éve tart híven egy irányt
És lobogóját fenn hordja hajónk.
Fekete ködből kavarog a hó.
Hány új esztendőnk lesz még forduló ?
Már nem sokáig bírja vén hajónk. — Előre 1
Az éj mögött, a köd mögött : jövő I
Hívott és vívott, várt közeledő,
Szerelmünk, álmunk, szándékunk, útunk.
Jelen mögött, holnap mögött: jövő 1
Nem ismeretlen, titkos rejtőző :
Az egyetlen, mit biztosan tudunk. — Előre !
Ott az éj partja, vésznek vége vár.
Hajnal hajol az emberekre már.
Múljatok évek, gyorsan múljatok !

Ha utolsók is, eb ura fakó !
Repülj, repülj, repülj te vén hajó,
Sűrüdjenek bár sziklák, zátonyok. — Előre 1
Melyet húsz évig éjszaka takart,
Jövő ködében most sejlik a part.
S életünk hajtjuk türelmetlenül.
Meglátni csak, ha ki se köthetünk
S öreg hajónk, száguldó életünk
Köszöntő zászlóval alámerül ! — Előre !

HOGY IS TÖRTÉNT
(Alma Ata

19 4 3)

Hogy is történt? Nem Óbudára mentünk
Csakúgy sétálni, ama első nyáron?
Csodálatos ! Még kezemben kezed
És itt állunk a kínai határon.
Hogy történt ez ? Első szerelmes sétán
A Jánoshegyre indultunk mi el
És Ala-Tau, a havas szörnyeteg
Mered előttünk az egekbe fel.
És Alma Ata messze Ázsiában
A város, hová kéz a kézben értünk.
Csodálatos ! A Zsigmond utcán mentünk
És útunkról mi sohase nem tértünk.
Mert le se tértünk, gyáván meg se álltunk,
A Zsigmond-ucca idevezetett.
Szerelmünk útján egy hitünk útjára
Egy égő világ üszkei felett.
Vezetett minket lázadásba, harcba,
Forradalomba és számkivetésbe.

Egyenes út volt az a Zsigmond-ucca :
Homályos lelkünk első ébredése.
Bécs, Berlin, Moszkva. Melyet mi szítottunk,
Messze söpört minket a fergeteg.
Szép ifjú pár jöttünk mi Ó-Budáról
Alma-Atáig, két öreg, beteg.
De világbontó emberújhodás
Poklain át még kezemben kezed.
S a győzelem lángoló hajnalán
Dereng a z ,út, mely ide vezetett.
Nem látod-e már ott a Zsigmond-uccát?
Alkony előtt, bizony, még hazaérünk.
Szerelmünk, hitünk, igaz harcunk útján,
Egyenes úton, melyről le nem tértünk.
S majd honi földre leborulva mondjuk
Áldott legyen, amely elvezetett
Hontalanságba, rideg idegenbe
Az út, melyen indultunk teveled.
Áldott legyen a keskeny Zsigmond-ucca,
Mely kivetett a viharos világba.
Békétlen harcba, fájó vándorlásra
De sötétségből a világosságra.
S a magyar földet, ha csókoljuk sírva
Mondjuk, hogy áldott bús, bujdosó életünk
S áldott legyen szerelmünk útja
Melyen kéz-kézben végül hazatértünk.
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HAZAVISZLEK
Mielőtt leszáll az este
Hazaviszlek,
Hazaviszlek Budapestre.
Hazaviszlek két karomban
Hazaviszlek
Szivemben, gondolatomban.
S ha majd ránk borul az este
Megállunk a
Halászbástyán s nézünk Pestre.
Lenézünk a vén Dunára,
Emlékezünk
Kigyulladó ezer lángra.
Visszanézünk nehéz útra
Ezer lánggal
Tündöklő sötét borúra.
Visszanézünk könnyre, vérre
Megbékélve
Árnyas, fényes nagy vidékre
És ha majd leszállt az éjjel
És a bástyán
Mások állnak s néznek széjjel
Árnyas, fényes magyar éjjel
Duna partján
Többet látnak majd két fénnyel.

SK

O V Á, H O V Á,
AGYAR HONVÉD?
»Áldatlan harcban vesztedet vesztetted
Mikor buktál, a szabadságod győzött.
Minden ütés bilincset vert le rólad
És minden vágás hályogot szakított.«

■ A NEGYVENNYOLCAS ZÁSZLÓK MEGSZÓLALNAK
(1940)

Szabadság volt ránk írva és
Petőfi lelke lengetett.
Az emberiség elején röpültünk
A magyar honvédek felett !
Előre 1
És véres ronggyá tépve is,
Holt kézben, törött nyéllel is
Dicső eszmének fénye övezett
Rabságunk éveiben is.
Előre 1
Hiába zsákmányolt a cár.
Fogságban fényünk nem fakult.
S az orosz népnek vörös hajnalán
Pincénkből felzengett a múlt :
Előre !
Pincénkből felhozott a nép,
Amely pincékből szabadult.
Világosság emelt világosságba
S a jelszavunk el nem avult :
Előre 1
Hóhér zsarnok minket rabolt.
A néptől visszakaptatok.
^

Balázs: 30 év vörös őrségen

53

A szabadság ajándoka vagyunk,
Vigyázzatok ránk magyarok !
Előre !
Vigyázzatok, mert nem fakult
Le halhatatlan jelszavunk.
Petőfi lelke leng most is körül :
Nem alkuszunk 1 Nem alkuszunk !
Előre !
Mert foltozva, vasalva is,
Mázolt fasiszta nyéllel is,
Mi negyvennyolcas zászlók maradunk
Rabszolgák kezeiben is.
Előre 1
Akinek honvéd a neved,
Mi vagyunk zászlód, ne feledd !
Szabadság hajnalpacsirtái
A vörössipkások felett :
Előre 1
Hitler éhes kopóinak
Jaj nektek, ti gyászmagyarok
Ha a jövendő országára
Támadtok nyomorult vakok.
Előre !
Gyalázat sarába tapos
A szabad népek rohama
S minket hiába lakatoltok
Sötét múzeumoduba
Előre 1
Hol jelszavunk hív, ott leszünk
S mi tiprunk el benneteket
Az emberiség elején repülve
A Vörös Hadsereg felett !
Előre 1

HOVÁ, HOVÁ, MAGYAR HONVÉD ?
Hová, hová, magyar honvéd ?
Hová hajt a német hajcsár?
Messze van a Tisza innen,
Mátra orma se látszik már.
Erre magyar madár se jár.
Állj meg, állj meg, magyar honvéd,
Idegenek itt a tájak.
Voronyezsi mezők felett
Ismeretlen szelek járnak,
Vészt suhogó halálszárnyak.
Tekints körül magyar honvéd,
Honod védni, ha esküdtél :
Ez a föld nem honod földje,
Nem itt kell, hogy védekezzél.
Fordulj vissza, jön a nagy tél.
Fordulj vissza Tisza felé,
Ott a hazád, ott a néped
Fordulj vissza, siess vissza,
Ha esküdtél, hogy megvéded.
Messze küldött el a német.
Földet kínál neked, honvéd
S elküld messzi ukrán földre.
Míg otthon, jó magyar földön,
Maga ül az öröködbe.
Fogd a fegyvert jól ökölbe !
Messzire küld martalócnak
S otthon kirabolja házad.
Te itt vérzel, ő ott hízik,
Neki sarc, neked gyalázat,
Csúf halál s örök gyalázat.

Térj eszedre magyar honvéd
Honod védni ha esküdtél.
Haramiahad hazádon :
Siess haza, védekezzél.
Siess haza, jön a nagy tél.
Jön a nagy tél, nagy orosz tél,
Bitorló rablóknak nem jó.
Neked se jut több föld itten
Csak egy sírgödörnek való.
S befújja az utat a hó.

MERT A SZOVJETFÖLDÖN
NEM CSAK KENYÉR TEREM
»Mert én is a te gyermeked vagyok,
Dicső orosz nép, Lenin, Sztálin népe.«

SZTÁLINGRÁD
Úgy-e nem tudtad te csabai kubikos
Űgy-e te se tudtad, újpesti vasmunkás,
Mikor küldtek ölni, orosz népet ölni,
Hogy Oroszországban, messzi Volga partján
Van egy fehér város, fiatal, virágos,
Géprobajjal, dallal hangos szovjetváros :
Sztálingrád, Sztálingrád 1
Csabai kubikos, újpesti vasmunkás
Űgy-e most tudjátok, most, mikor már nincsen,
Most, hogy véres rom csak gránáttúrta földön,
Tudjátok a várost és hogy mégis ott van,
Kormos romjaival tornyosodva égig,
Világra világló fénnyel örökétig :
Sztálingrád, Sztálingrád !
Hát azt tudjátok-e, hát azt tudjátok-e
Csabai kubikos, újpesti vasmunkás :
Mikor ama város falai omlottak,
Akkor épült fala a ti hazátoknak.
Mikor ama város halálmezővé lett,
Akkor számotokra született új élet :
Sztálingrád, Sztálingrád !
Mert ott kőfal omlott, vas és beton bomlott,
De nem inogott meg hősi mellek gátja.
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Ronthatatlan állott szívek barrikádja,
Rajta tört az ár meg : sötétség bősz árja.
Emberiség vésze vesztét ottan lelte.
Világszabadságnak virradt ottan kelte :
Sztálingrád, Sztálingrád !
Csabai kubikos, újpesti vasmunkás
Mikor ott jártatok orosz népet ölni,
Akkor benneteket orosz nép mentett meg.
Fasiszta béklyóból akkor szabadított
S unokátok ajkán hálás csodálattal
Orosz dicsőséget ünnepel majd a dal :
Sztálingrád, Sztálingrád !
Te jövendő vándor, aki leszállsz itten
Jövendő népeknek szent zarándokhelyén
Hol minden népeknek jövendője történt,
Lásd nem köbül épült legszebbik emléke.
Régi véres romból tornyosodik égre
Emberi nagyságnak legnagyobb mértéke :
Sztálingrád, Sztálingrád !

LÁNYOK, LÁNYOK ÉNEKELNEK
I.

Tavaszeste. Favirágzás.
Lágy szellő szór sziromhavat.
Valahol a kertek alatt
Lányok, lányok énekelnek.
Mintha csengő virágillat,
Barackvirág hangja volna,
Almafa virágja szólna.
Lányok jönnek, lányok jönnek I

Csókosszájú szőkék, barnák,
Tömött sorban karcsú, szépek.
Dobbanó ütemre lépnek,
Szovjetlányok, szovjetlányok.
II.
Lágy szellő szór sziromhavat.
Rosztov alatt, Szmolenszk alatt
Ég az ország, halál arat
S im a tavasz hada indul.
Telet törő termés támad
Halált ölő hatalommal.
Bimbóbontó riadódal,
Zúg jószagú harci ének.
Bástyabontó, páncélrontó
Sarjadás, fékezhetetlen.
Döglehelő halál ellen
Élet ellenállhatatlan.
Férfi mellett, tűzben, vérben
Árok mélyén, fenn a légben,
Tankhárítón, rohamélen
Szovjetlányok énekelnek.
Veszedelmes gyilkos szépek.
Ez a tavasz vad viharja :
Virág gyümölcsét akarja
S jaj annak, ki kertjét bántja.
Tavaszeste. Favirágzás.
Lágy szellő szór sziromhavat.
Valahol a kertek alatt
Lányok, lányok énekelnek.

MERT A SZOVJETFÖLDÖN NEM CSAK KENYÉR
TEREM
(A Vörös Hadseregnek.)
Hallasz-e, hallasz-e
Acélfergeteget ?
Csillagos repülők
Zúgatják az eget.
Csillagos repülők
Vörös zászlók felett.
Acélfergeteggel
Égen és e földön
Békesség haragja
Mostan gyilkost öljön,
Termő munka ökle
Rablókat letörjön.
Becsület bosszúja
Szörnyű fegyveretek,
Emberség őrei
Büszkén köszöntelek,
Világ reménysége
Vörös szovjetsereg.
Békés, boldog munka
Boldog földjét véded
Búzáját és borát,
Derűs dalos létet,
Kétszázmilliónyi
Első szabad népet.
De még több is múlik
A vörös fegyveren.
Ily sokért nem vívtak
Soha csatatérén,
Mert a szovjetföldön
Nem csak kenyér terem.
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Itt terem az ember
Évezredes álma,
Szenvedő vágyának
Megvalósulása,
Jövendő világnak
Felszabadulása.
Mit nagy elme gondolt,
Nagy szív, amit érzett,
Minden ébresztő vágy,
Mely harcban elvérzett,
Vetett mag e földben
S kicsírázott élet.
Dicső vörös sereg
Nincs erődnek mása.
Jövő ezredévek
Élni akarása
A te rohamodnak
Tipró rohanása.^
Hallasz-e, hallasz-e
Acélfergeteget?
Csillagos repülők
Zúgatják az eget.
Csillagos repülők
Vörös zászlók felett.
Szárnyatokon szívem
Halálig veletek !
Emberiség őre
Büszkén köszöntelek,
Világ reménysége
Vörös szovjetseregi

L E N I N G R Á D I BALLADÁK
»Csodát mondok, csodát, de nem mesét.«

ÁRNYÉKOK VÁRA
Kísérteties álomlátás :
Leningrád némán, jég és hó alatt.
Üres utcákra ráfagyott a csend.
Kristályba dermedt, elvarázsolt város.
S köröskörül német ágyuk dörögnek,
Recsegő tanklavinák hömpölyögnek.
És bombáznak egy néma bűvös álmot.
(Csodát mondok, csodát, de nem mesét.)
Vörhenyő nap narancssárga ködön
Átvérzik mint a seb könnyű kötésen.
Párafátyolban halvány szilhuettek :
Az Admiralitás és a Téli Palota.
Súlytalan árnyként elmosódva lengnek
A Szmolni és a Péter Pál-erőd.
Kristályba dermedt történelem álma :
Testetlenül, áttetszőn, mint üvegre
Lehelt színekkel festett képzelet,
Szellemes, finom, előkelő szépség,
Gondolnád, hogy elég egy szélfuvás
És elrepül. . .
S körőskörül a gépesített dzsungel,
Porosz pöffeszkedés, potsdami csizmák,
Vérlázba bőszült vak otrombaság
Zsivajos hada gázol és tapos.
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(Ki védi meg az elvarázsolt várost?)
Álmodó, finom szépségét ki védi? — —
Csodát mondok, csodát, de nem mesét.
A Njéva néma és a Nyevszki hallgat.
Árnyékutcákon néhány emberárnyék
Súlytalan ingva, mint mély víz alatt
Lassan, csak lankadt, alig mozgó lábbal,
Vérefogyott, tántorgó szilhuettek.
Azt gondolnád, elég egy szélfuvás
Hogy elsöpörje . . .
És roppant gránát robban néma képbe.
Szép szilhuettet tép szét szilhuetté.
De rendületlen, közelíthetetlen
A lehelt színnel festett képzelet :
Szellemes, finom, előkelő szépség,
Támolygó árnyak néma árnyékvára !
(Ki tartja fel a német vaslavinát?)
Csodát mondok, csodát, de nem mesét.
A Njéva néma és a Nyevszki hallgat.
Német sáncok hurka fojtja a várost.
A puszta utcák égre nyitott űrje
Mint éhhalottak égretátott szája.
Mert ez az éhség. Mert csend és szépség : éhség I
Kristályba dermedt álomnak varázsa :
Sorvasztó éhség, halkan ölő éhség.
És vérefogyott, aligélő árnyak
Védik a lenge, finom árnyékvárost.
S a német ágyuk hiába dörögnek.
A német sáncok hurka hasztalan.
A vaslavinák megtorpannak itt.
Mert rendületlen, közelíthetetlen
A lehelt színnel festett képzelet,
Kristályba dermedt történelem álma,
Nagy Péter, Puskin, Lenin városa.
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Soha, soha otromba porosz csizma
Soha, soha nem taposhat belé.
Éhsorvasztott, támolygó aligélők
Vaslavinákat megállítanak.
Éhsorvasztott támolygó aligélők,
De leningrádiak, de leningrádiak !
Éhsorvasztotta, aligélő árnyak
Dolgoznak gyárban, boltban, irodában,
Ássák a sáncot, szórják a tüzet.
Már aligélők hatalma halálos.
Köröskörül német ágyuk dörögnek,
Recsegő tanklavinák hömpölyögnek,
De árnyékok védik az árnyékvárost.
És több az árnyék mint az élők száma.
Az aligélők mellé aligholtak
Jönnek elő a Péter Pál-erődből :
A forradalom örök árnyai
A Szmolniból és a Putilov-gyárból
Megvédeni Lenin szent városát.
(Csodát mondok, csodát de nem mesét.)
Leningrád holdas éjjel, hó alatt.
Néma utcákra ráfagyott a csend.
S az éhhalál kúszik be minden résen.
De éjjelenként láthatatlanul
Senki se látja és senki se hallja,
Mindenki tudja és mindenki érzi,
Árnyékőrjárat járja be a várost.
S az aligélő árnyak szíve dobban.
Most tudják, hogy ők győzhetetlenek :
A néma utcán akkor hangtalan
A láthatatlan őrség halad el :
Nagy Péter, Puskin, Lenin árnyai.
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GYŰLÖLET
Hat hete már, hogy meghalt Mária apja.
Két napra rá meghalt férje is.
Férfi több pusztult akkor Leningrádban.
Az éhezést ők nehezebben bírták.
Kis Olgácska egy hónapja halott
Egy hónapja alszik egy ágyban Márfa
Halott lányával. Mert ki vigye el?
Neki magának kéne eltemetni.
De kinek van még annyi ereje,
Hogy felássa a csonttá fagyott földet?
Aki még bírja, az megy sáncot ásni.
Megy Márfa is a brigádjával mindig.
Sírt ásni most csak a németnek tudnak.
Olgácska szőke, fehér szép baba.
Hideg szobában nem romlik a hulla.
Csak patkányoktól félti lányát Márfa,
Ha pajokért kell soká állnia.
Mert kisfia már alig tud mozdulni,
Hogy hessegesse a sok éhes patkányt.
Repeső szívvel sietne haza
Lányához Márfa, ha tudna sietni.
Mert az ő boldog nyugalma órája,
Mikor keserű szíve elcsendesül,
Ha lefekhetik szép gyermeke mellé,
Aki nem éhes, most már nem kér enni.
A szép, a fehér, a csendes, boldog angyal 1
Ám ma reggel lassabban mint máskor
Jött hazafelé, mert épp vért adott
A sebesültek számára s még szédült.
De kezében nagy kincs : palack olaj !
Melyet kapott azért, hogy vért adott.
Egy hónapig most ebből fognak élni :
Márfa, az anyja s Péterke fia.

És akkor éppen szirénák vonítnak.
Riadó jelzés ! Légi támadás !
Sietnie kell. Mindenki fedezékbe !
De Mária már látja a házukat.
Már látja fenn lakásuk ablakát.
Ott várja őt a fehér, néma angyal.
Kicsit gyorsabban és eléri még.
Mert Péterke le tud már maga menni
A fedezékbe, de halott kislányát
Kendőbe rejtve, ő viszi le mindig,
Hogy kárt ne tegyen benne német bomba.
Zenit ágyuk ! . . . Már zúg a levegő !
Bomba süvít le 1 Falak omlanak !
És kormos láng csap ki a háztetőkből.
Csak egy sarok és eléri a házát 1
Két emelet és lehozza a lányát ! . . .
S akkor csapott házukba német bomba ! . . .
És Márfa látta, hogy hajlik a fal,
Hogy dől, zuhant le füstbe, porba, lángba
Az egész emelet, ahol szép angyala
Szőkén, fehéren, aludt csendesen.
A németek megölték a halottat 1
Kétszer ölték meg az ő gyerekét !
Mikor éhenhalt apja és a férje,
Éhenhaltak eleven férfiak,
Mikor először halt meg kicsi Olga,
Nem érzett akkor Márfa ilyen szörnyű
Kimondhatatlan szörnyű valamit.
Sokáig állt a sarkon megdermedve,
A palackkal kezében és nem tudta
Mennyi idő múlt. Megtelt az utca újra,
Mikor fátyolon keresztül látja Márfa,
Hogy asszonyok tolongnak, öklük rázzák
És közepettük vörös katonák
Két foglyot hoznak. Német repülők 1

És akkor Márfa lassan, egyenesen
Indul szembe velük. A dühös tömegen
Nyugodtan, némán át, a németig.
És mielőtt az őrök megvédhették,
ő fehér, dermedt arccal, szótlanul,
Olajpalackját magosra emelve,
A német duzzadt pofájába vágja,
Hogy vér és olaj keverve csurog róla.
A rémület hördül fel körülötte.
Nem a vér láttán. Láttak eleget.
»Olaj 1 Olaj« — sírnak az asszonyok —
Egész palacki Elvtársnő, mit csinált?
Mit fognak enni? Hiszen ez halál !
Sápadtan és dermedten áll még Márfa.
»Nem bánom !« — mondja halkan. — »Mégse
bánom.«

»TANULJA MÁR . . .«
Nem harsonás, tűzcsóvás lángolás volt,
Csak egyszerű, halk köznapi eset.
De hogy mindennap gyakran megesett
Leningrád hősi, rettentő telén,
Az tette naggyá ama napokat,
Hogy magasodva az idő síkjából
Egetverő hegyláncként messzire
Látszanak majd századok távolába.
öreg munkás volt Sztepanida férje,
Ő ott volt még a pályaudvaron,
Lenint fogadni. Ma már kevesen
Vannak azokból, akik vele együtt
Ostromolták a Téli Palotát.
S most újra gránát tépi a Nyevszkit
És fagy és éhség sorvasztja a népet.
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»Nicsevo« — mondta Sztepanida férje,
Agyagformát gyúrva a vasöntőben.
»Hát éhezünk kicsit. De hitleristát
Leninnek városába nem eresztünk.«
»Nicsevo« — mondta Sztepanida férje,
Mikor gyengült s hazáig messze volt
Már neki menni. — »Nicsevo,
Hát itt fogok aludni majd a gyárban.«
»A gép mellett fekszem le s ott kelek.
Nagy kényelem lesz. Időnyereség.
Az asszony is itt lakjon a gyerekkel.
Másoknak is megengedte a mester.«
Hát hárman laktak ott a vasöntőben.
Ha Sztepanida megjött a kenyérrel
S elosztotta egyforma három részre,
A férjét nézte, hogy gyúrja a formát.
A férjét nézte, hogy gyengül a keze,
Munkája lassul, már el is akad.
De Sztepanida már tudott segítni
S a napi norma nem lett kevesebb.
És Sztepanida állt a munkapadnál,
Mikor férje már állni sem tudott.
Csak ülve, szóval tanítgatta még.
Már egyre halkabb és kevesebb szóval.
Ott ült a falnál Sztepanida férje,
Mikor a mester rázta, költögette :
»Hát ez nem járja ! Ilyenkor meghalni !
Hogy teljesítsük nélküle a tervet !«
»Legyen nyugodt. Már itt állok a helyén.
A napi norma nem lesz kevesebb.«

»De meddig bírod te is Sztepanida ?
Csontvázzá fogytál s nem vagy fiatal.«
»Nicsevo« — felelte Sztepanida,
Felelte halkan, lányára mutatva :
Tizenhatéves, Kát ja, komszomolka,
Tanulja már gyúrni az agyagformát.«
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»Repülj szavam, repülj magyar szavam,
Szállj dél felé a Kárpátok fö lött. . .«

REPÜLJ SZAVAM
(A moszkvai rádióból)
Repülj szavam, repülj magyar szavam,
Szállj dél felé a Kárpátok fölött
És szépen szólva szállj le a szívekre
Otthon a Tisza s Duna között.
Hűséges, régi szívről hírt vigyél,
Mely békétlenül bujdosott sokat.
Talán akad még arra mifelénk is,
Aki megismeri a hangodat.
Akad még néhány olyan szív talán,
Amelyben régi fészked haza vár.
Repülj haza, repülj ! Hisz te repülhetsz
Magyar szavam, szegény vándormadár.
Mert ott születtünk mi a Tisza partján
S ha nekem nincs is, neked lesz hazád.
Ha nem volna is, aki értsen téged,
Ha nem volna is, aki hallgatna rád.
Régi barátok sírján te ne sírj.
Hangodban néma könnyem nem rezeg.
Te fészket raksz majd ifjú, új szívekben
Ha már én régen, régen nem leszek.
70

PÓSTAGALAMBOK
Póstagalambként hoztalak magammal,
Szívembe zárva jöttetek velem.
Hű utitársak, magyar szavaim,
Ti csak nem hagytok békét énnekem.
Nyugtalanul, verdesve fészkelődtök
És fájdítjátok beteg szívemet.
Tán zöldülnek már a kunsági rétek?
Tán gólya száll már a Tisza felett?
Magyar tavasz szagát szimatoljátok?
Tán magyar nóta hangját hallani?
Nem fagyott még el minden csira otthon?
Tán mégis, mégis készül valami?
Szeretnétek ti is már hazaszállni?
Jó postásaim kieresztelek.
Szívem kalitját, ime felnyitottam
S mely visszatartson nincs oly fergeteg.
Finánc meg nem fog, csendőr nem vasal meg,
Röpít a vágy feltarthatatlanul.
Szerelmes, bús vágy, sajgó gyűlölet.
Hazátok int a Kárpátokon túl.
Viharmadárraj felhőből lecsaptok.
Szikrazáporként hord majd szét a szél.
Kopogjatok az alvók ablakán be,
Hogy riadjon fel végre, aki él.
Vigyétek hírét dacos bujdosónak,
Ki messze sínylik, mert nagyon szeret,
Mert szentelt álmok konok álmodója
S embertavaszt vár a világ felett.
Hirdessétek, hogy törik már a jég,
Jön szabadító nagy leszámolás.
5*
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Kérlelhetetlen halálos tavasz,
De lesz, de lesz magyar feltámadás.
Szívem kálitj át íme kinyitottam :
Repüljetek, de itt ne hagyjatok.
Aki meghallgat otthon titeket
Ne feledje, hogy én is itt vagyok.
Az ablakába tegye ki a mécset,
Egy öreg vándor készül már haza.
Megismerni, mert arcát megtartotta
És hírét hozta hűséges szava.

HŰ CSILLAGOD, HORDJAM FÉNYEDET
Meghajtom térdem és megcsókolom
Szent lobogódnak vérázott szegélyét.
Az én zászlóm és az lesz mindhalálig.
Mert én is a te gyermeked vagyok
Dicső orosz nép, Lenin, Sztálin népe,
Mert én is a te gyermeked vagyok.
Bár messzi földről vándoroltam hozzád,
De itt születtem újra. Minden gondolat
Agyamban és szívemben minden érzés
Szellemed sarja és eszmélő ember
Általad lettem. Mindenem tiéd,
Ki vagy az ember eszméjének őre.
Fiad vagyok, de elbúcsúzom tőled
Ha győzedelmed lángoló ünnepén
Megmentett népek hálás milliói
Hozsannát zengve gyűlnek fénykörödbe.

Feléd fordulnak napraforgó lelkek
S glóriás zászlód előtt meghajolnak
Az öt földrésznek minden lobogói,
Ha világrázó, rettenetes harcod
Áldozó, hősi szenvedésed
Után derül hatalmas örömöd.
S emberújító tavasz sugarában
Vértrágyás földön víg szívek fakadnak
Mindent lebíró roppant virágzásra,
Ha jó lesz élni a győztes körében
Büszkén, nyugodtan, békén, tiszteletben,
Akkor kell nékem majd elválnom tőled.
Ha szép lesz nálad napközeles kertben
Derülten nőni biztos jövendőbe,
Akkor kell újra rideg útra kelnem,
Mert valahol még sötét van s hideg,
Mert valahol egy bús, maroknyi nép
Még tévelyegve keresi az útját,
Mert urai megcsalták és eladták.
A véres vétkének büntetését hordja,
De mégis nép és megújhódhatik.
Mert az a nép ott él a Tisza partján,
Hol édesanyám világra hozott.
Világra, haj, de nem világosságra.
Mert onnan jöttem, szomjas vándor én
Fényes kútjához, világi napunk.
De testvéreim sötétsége fáj.
Mert bár fiad vagyok s eszmélő ember,
Általad lettem, lásd énekelni,
De énekelni mégis ott tanultam.

Azért bocsásd el mostan gyermeked.
Hű csillagod, hordjam a fényedet
Űtat mutatni éjben keresőknek.
Addig vagyok, míg lángod megvilágít.
Azért vagyok, hogy lássanak meg engem
És rajtam téged, bús testvéreim.
Azért kell nékem majd elválnom tőled
S diadalod lángoló ünnepén
Nehéz és rideg útra kelnem újra.
És áldalak, hogy magadhoz fogadtál,
Meghajtom térdem és megcsókolom
Szent lobogódnak vérázott szegélyét.
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M E G É R K E Z T Ü N K
— I N D U L H A T U N K
»Mert otthon ott vagy, ahol nem a múltad,
Hanem jövődet látod nőve és növesztve.«

HONFOGLALÁS
No, te vándor bujdosó te,
Látod-e már útad végét?
Otthonodat, pihenődet
Hajszolt szíved békességét?
Bujdosásom végét látom :
Révem, célhoz érkezésem.
De nem látok békességet.
Otthont igen. Pihenést nem.
Mert aki jár messze földön,
Annak szíve álmot terem.
Messze néző, hazafájó
Képzeletek jöttek velem.
Emberölő emberöltő
Növesztette roppant haddá.
S most a honi valóságra
Vándorálmok raja csap rá.
Nem pihenő békesség ez.
Honfoglaló, gyilkos harc áll.
Légy erősebb göröngyös föld
Tarka álomtáboromnál.
Csak ha szép hadam szétverted,
S szép vágyam is meg fog halni,
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Akkor fogok végre, végre
Végre otthon hontfoglalni.
Legyen rideg, puszta föld bár
Csak ne legyen hímzett távlat.
Ott ahol a legkeményebb,
Ott keresem meg hazámat.
S melyen bűnünk, gonoszságunk
Annyi véres sebet vágott
Megcsókolom a keserű
Árva magyar valóságot.
Akkor egyéb nem is kell már :
Jelentkezni. Megjöttünk hát.
Csendes szóval beköszönni,
S megfogni az eke szarvát.

HAZULRÓL HAZÁIG
Én, emberöltő múltán megtért vándor
Szerettem volna előbb csendesen
Az ablakon kopogva beköszönni
Vagy megállni kicsit a küszöbön
Várva, hogy rámismerjenek.
Nem jó talán, hogy ilyen hirtelen
Repülőgépen csöppentem be és
A megállító küszöböt szívemben
És szemetekben érzem, ha kalaplevéve
Mutatom nektek megváltozott arcom,
És várom, hogy ki ismer rá az újra?
Űj arcom kinek meghitt, ismerős
Mint régi álma, vágya, reménysége?
Mert aki régi arcom várta vissza
Az idegen és engem sohse ismert.

Mert messzi út az : hazulról hazáig.
Nagyobb út nincs is és egy emberélet
Talán kevés, hogy megjárd és megérkezz :
Hazád álmából álmod hazájába.
Szülőföldedről a szülötted földre.
Itt voltam otthon, hiszen itt álmodtam,
Otthonabb otthont s hazulról hazáig
Elhoztam álmom dús vásárfiát,
Mely most se fér be még a régi házba.
Tágítani kell a szűk falakat.
Lehet azt. Vágtam én nem egyszer
Lelkemen véres ajtót, ablakot.
Hogy életem is majd kiszállt azon.
De ha már látod derülő hazádat,
Mondom, elvtársak, nem nehéz meghalni.

KEGYELEM
Egyszerűen, nagyon egyszerűen
Szeretnék szólni hozzátok ez órán.
Rímtelen és hímtelen szavakkal
És csendesen.
Mikor átadom néktek, amit hoztam.
Mindent, amit termettem, gyümölcsfaként,
Mely önmagát leszedve rakja az oltárra
Élte aratását.
Mert messze jártam s jöttem megrakodva.
Vegyétek testem-lelkem és egyétek,
Mert bennetek lehet csak tovább élnem
Kik vagytok népem.
Gyökéreresztő családom ti vagytok.
Itt vagyok otthon. És ha kérditek
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Honnan tudom, hogy otthon itt vagyok,
Bár sok helyen
Volt dúsabb, büszkébb, boldogabb lakásom,
Hát megmondom, hogy épp onnan tudom,
Hogy itt a legrosszabb. Sehol a világon
Nem fájtam így.
Mert idegen baj nem ért szívemig.
És idegen szó bántani tud-e?
De jaj nekem, ha anyanyelvemen
Nem értenek.
Ott vagyok otthon, ahol meztelen
Szívem minden pillantást érez és
Mindennek oka és felelőse vagyok :
Ez az én házam 1
Bocsássatok meg és ne bántsatok
Azért, hogy jöttem tékozló fiúként,
Ki szíve kincsét tékozolva, mindig
Csak gazdagabb lett.
Bocsássatok meg, hogy nem kolduló
Alázat és vezeklés hajtja térdemet
De meghajtja ajándék terhe boldogan.
Nézzétek el 1
Bár jártam messze s volt jó dolgom máshol,
Gyökerem húzott vissza s védtelen
A szívem, mert otthon van. Hazajöttem :
Kegyelmezzetek l
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ÉN SZÜLŐFÖLDEM
.
Szegednek küldöm
Én szülőföldem halld fiad szavát,
Kiből nem fáradt, anyját visszarívó
Híg honvágy verklibánata beszél.
Mert fényes térből térek hozzád, egyre
Mohó udvarlód, lankadatlan kérőd,
Ostromló hévvel, újra, újra.
Mint tengerjáró, ki csélcsap szelek
Szeszélye ellen kormánykerekét
Forgatva, örökrendű állócsillagot
Figyel, mert máskép ő hogyan
Keresse útját változó vizek
ÖsVénytelen, tévesztő sivatagján.
Szivem kormányát úgy forgattam én is
Bujdosó évek útlan rengetegjén
Keresve biztos állócsillagot.
És nem találtam mást, csak egy kis fájást.
Kis, messzi, fényes, mozdulatlan sajgást.
Konokul biztosat, hogy utam igazítsa.
A holdas Tisza csillanása volt.
Oktalanul és nevetségesen,
Mint ottfelejtett gyökér gyulladása,
Csökönyös, csendes fájdalommal szúrt át
Heves esztendők zsúfolt robaján
Egy táj. Együgyű, szürke, tiszaparti táj.
Én szülőföldem, halld fiad szavát,
Kiből nem fáradt, anyját visszarivó
Híg honvágy verklibánata beszél :
Ez a kis szúrás : iránytű szúrása,
Mutatott otthont, távolságot mérve
És melyen jöttem, tudtam az utat.
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Alattomban, más bánatokba rejtve,
Orvul nyilait ki minden szerelemből,
Minden tájon mint festett ablakon
Kísértetként nézett be napjaimba
Halovány arccal a szegedi táj
És idegenné halványított mindent.
Futhattam volna előle. De ez volt
A bujdosó egyetlen csillaga,
Tévesztő térben biztos irányt fájó
S a föld alatt áradó rejtett árként
Emlékek mosták napjaim alapját
Horgonytalanul ingó hajón álltam.
Berlin, Bécs, Páris, Moszkva dübörgésén
Átszúrt a csend. Az életem, a múlt temető csendje
És úttá könnyült minden állomás.
Halld, szülőföldem, halld fiad szavát,
Kiből nem fáradt, anyját visszarívó
Híg honvágy verklibánata beszél.
Azt mondom : jaj, ha otthon is csak így lesz
Ha kísértetmult jár itthon is nyomomban
S mi idegenben m e s s z e volt, az itthon
R é g v o l t , de mindegy, meglebegteti
Mint festett fátylat valóságomat
S tovább riasztja innen is a vándort.
Nem kell bujdosók csillaga nekem !
Nem kell már nekem útmutató fájás !
Mert élni, élni jöttem én haza.
Nem utazó túristaként, ki ódon
Romokon méláz ernyedt borongással
Gyermekemlékek omladékain.
Mert otthon ott vagy, ahol nem a múltad,
Hanem jövődet látod nőve és növesztve.
Ennek a földnek növevénye vagy

S növénytörvényed teljesítve százszor
Adjad a földnek vissza magvadat
S szülődet szülni legyen a te dolgod.
Nincs más kötő gyökér, mint csak a termő.
És jaj, soká szállt magvam már a szélben.
Fogadd be édes szülőföldem. Engedd
Csírázva, kelve robbantsam rögöd
S hervadva, hullám erjesztő sava
Virítni hajtsa szép mezőidet.

HIDAK
Gerő Ernőnek ajánlom
Hát tekintsétek ezt a földgolyót.
Mint drótozott rozoga fazekat
Sínek acélhálója és hidak
Vaspántjai markolják össze, hogy
Szerte ne hulljon.
Mert málló rög. Homokját szórja szél,
Vak gyökerek sötétben tekeregve
Egymást fojtják. S te is földi növény,
Te is földműves ember, nézz körül :
Szomszédig látsz-e?
Süppedt parasztmagányod ólmos álma
A túlpartig se szól át. Csak magad vagy.
Te föld gazdája, termés teremtője,
Ha búzádat behordod s hídhoz érsz,
Emeld meg süveged.
Ha hídra léptél — gondolaton állasz.
Ez nem termett. — Ez szerves alkotás,
Szervezett munka, célos szerkezet.
Ős gyökérlétből szabadító eszme :
Munkások műve.
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ívelő karja acél öleléssel
Túlsó partokhoz kapcsolja magányod :
Népek abroncsa, összetartó.
Jelképnek értsd meg tanyai magyar.
Mert nagy mű készül.
Mert nagy mű készül. Ki hidakat épít,
Téged épít fel, magosabbra, többre.
Jelt értő szívvel ívelj át az ívvel.
Túlsó partokról felszabadult népek
Nyújtják kezüket.
Földi gyökér most lépted ne hurkolja.
Sokféle híd kell még az embereknek
Egymáshoz jutni. És már kalapálják
A munkások legnagyobb alkotását.
Neve : emberiség!
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