
SZILÁGYI ÁKOS

Gyászherceg farsangi belépôje 
a halál halálakor

„Ilyenek az emberek… fürge a haláluk,    
gyászmenet az életük.” (Apuleius)

1

ki vagy mi vagy? vagy úgy! a gyász!
a gyász a gyász Nagy Úr!
te vagy? vagy csak fantáziálsz
szivem-tozsúrlamúr?

ugyan kit fogsz itt gyászlani?
sehol egy friss halott!
fennen lobognak zászlai – 
alattuk andalog: 

„a gyász a gyász a gyász vagyok 
vagyok a kivagyi gyász!
ó senkiházi angyalok – 
halál hidege ráz!

a gyász vagyok a gyász vagyok – 
Gyászherceg jô s danász: 
utószor jöttem itt sem vagyok!
halál ne hadonássz!

kaszádat tedd le s add kezed!
jer! vár egy új világ!
leteszed ha van eszed
vagy a halál levág!

meghalsz nyomorult! le veled!
a porban nyögsz halál!
mint fáról hulló levelek
fonnyadtan hullsz alá!

a gyász vagyok a nász vagyok
de a harctéri nász!
ahova lépek nyomot hagyok –
véres a kanavász
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halál halálát gyászolom
a dicsô bajnokét – 
ó mennyi hulla! mennyi rom!
mennyi elhullott év!” 

2

eltapostak hát svábbogár?
eltaposott a gyász?
ez lett hát halálod Halál?!
na most mássz kulimász!

az idô redô sötét redô
hát e redôbe tért
megpihenni kicsit ledôlt
halála elôtt még

téged gyászol minden jászol
minden kisded téged gyászol
minden jajszó téged majszol –
meghalt a Halál!

égen-földön minden gyászol
téged hajszol: hová mászol?
föld alatt mit bogarászol?
hol vagy most halál?
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halott az egyetlen Halál – 
a szerelem! a szörny!
mint görcs a szívbe beleáll
a létbe a közöny 

halott halott a szemsugár 
az éji hajfonat
halott a termet a sudár
halott az akarat

leomlott mint a fal a test
s most felfalja a föld – 
testét testeddel te etesd
lelkét új testbe kösd! 
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körülvett engemet a gyász
mint döglegyek hada
halál halál ne vihorássz! –
ne dongj Legyek Ura!

ki alászállt s a poklokon
örök hatalmat vett – 
(onnan tudom hogy ott lakom
mint létbôl kivetett) 

ki halálával befödi 
mindazt ami volt – 
ki átdöfte e kurafit
s talpával rátiport

minden halottat haza hí
ó rendületlenül!
talpra szökken ki hazafi 
s örül köröskörül 

benne ujjong ki elesett
minden hôsi halott
vagy akit elvitt baleset
még élt volna holott

uramfia! az égbe tart! 
élükön lovagol!
megülni fenn az égi tort
mely mindent megtorol

kihozza ô kihozza ô
népét kihozza mind
sírva fakad a sziklakô –
de hiszen szív ez itt!

eget és földet eltöröl
az utolsó napon
s minden törlést orvosol 
ahogy belénk hatol

és mindent újraegyesít
mit szétválaszt a bûn
kíngörbét kiegyenesít
s a hullahegy ledûl 37



eldönti akkor ki halott
s ki nem lehet halott – 
élete lángja kialudt
de halála lobog
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a gyász a gyász a gyász vagyok
a szurokszívû gyász!
gyászherceg gyásznagy gyászgyalog
fekete kockagyász!

a gyász a gyász a gyász vagyok
a menetelô gyász!
a frász vagyok a gyász vagyok 
gyászszázad – vigyázz!

Gyászherceg gyászol gyásztalan
s a Nagy Halottra rogy
„pedig mennyit anyáztalak –
de most már takarodj!”

jó volt szép volt – eloldalog
ó rettentô kötés!
szedd hát sátorfád Halott – 
itt nincs több temetés!

Halál árnyéka – Gyászvitéz
szedd össze gyászmotyód!
meghalt hát meghalt – addig élsz 
amig e gyász rotyog  

a gyászmenet a gyászmenet
a hosszmenet a visszmenet
lépést kivág mint díszmenet
a Halál elôtt elmenet

a gyászmenet a gyászmenet
mely menet közben összement
kereng a sír körül kereng
tekereg mint az eszement
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ki nem fogyunk ki nem fogyunk
gyászodból ó Halál!
egy világ gyászol – guggoló
seggek sorfala vár

ó gyár! ó gyár! ó gyárhalál!
ó roggyant árugyár!
futószalagról legurul
a csapágyas halál

mi gyászkötésben indulunk
egy jobb világ felé s 
minden sírhelyet feldulunk:
„hé halottak ‘bredés!”

meghalt a Halál – talpra hát
minden halott legott!
csettint hozzá és talpra ránt
az Utolsó Halott

mi elmúlt eltûnt elfogyott
nem múlik el soha!
testünkön nem hagy több nyomot
a gyász húsostora 

rontása tört ránk – ártalom! – 
a nem-múlásnak ó!
üres sírok közt tántorog
a haldokló bakó

6

a gyász a gyász a gyász vagyok
a gyötrelem a gyász!
Mátészalka gyászba’ van
s én vagyok a gyász!

a gyász a gyász a gyász vagyok
nem szégyen a gyász!
gyászkirály és gyászgyalog 
anyád vagyok – a gyász!
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a gyász gügyög a gyász gagyog –
fütyörész a gyász!
rivaldafényben él s ragyog
Halált kifiguráz

színpadra lép – nem! betotyog:
„miért is jöttem én?”
motyog motyog – „ki is vagyok?”
s távozik trotyliként

halál halál! te trotty! te szörny!
te troglodita rém!
szurony a szív! a szív szurony!
ledöflek vén kretén!

„egyszer asz’szem kihalok” –
mereng a vén halál – 
„eldôlök majd mint mamutok
s az Élet rámtalál”

„nem halsz ki! nem! soha! soha!
szemünkbe könnyeket 
ne csalj csaló! se sír se hant –  
de ô tovább nyekeg 

„lôjjék agyon – veszett kutyát! – 
a fôügyész üvölt –  
minden egyes atyafiát 
ô lône mielôtt!”

árnyékod voltam – nem vagyok
csak voltom magyaráz
vagyok hogy tôlem undorodj
takony vagyok – a gyász! 

a gyászmasszôr a gyászhuszár
a glott – a gyászgatyesz!
mint égbe döfött gatyaszár
halálon gyászretesz

országos gyász ha kirügyez
és bezár a bazár 
Legyek Ura jöjj s te legyezd 
ne szálljon rá halál!40



vagyok vagyok vagy nem vagyok?
a jéghideg kiráz!
frászban vagyok hogy nem vagyok
sebaj majd kitalálsz!

mert semmi nincsen nélkülem
azaz csak semmi van –
lételem vagyok! lételem!
s te vagy legjobb szavam

a szellem és a szerelem –
hát ezzel jössz halál? 
ezt is azt is szétszerelem
mint ki bombát talál 

a gyász a gyász a gyász vagyok
a gyáva gyászmenet:
Menet! Tekel! Ufárszin! –
és szól: szemért szemet!

menet tekel ufárszin 
hát kellek én neked?
a gyász színe ma eperszín
bár bíbor is lehet! 

nézik halotti lepledet
de sehol a halott –  
hajónk kifut s mint gyászebek 
kergetik vad habok

színek színek ti velsz ebek,
hát ne éljen Eduárd?!
Halál abbé küszöbtöket
többé ne lépje át?

tiéd a szégyen tiéd a bûn
tiéd a sanda gyász! 
a hullapózba merevült – 
halál halált gyaláz

tiéd a szégyen tiéd a bûn
magadnak építed
gyászmûved áll – halál ledûl
vond vissza életed! 41
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hát megdöglöttél kis halál?
patáid feldobád?
dib-dáb halál buta halál
téged is megtalált?

a gyász a gyász a gyász vagyok!
ne pofázz – a gyász!
éj palástja déli szmog
kukákban én piszmogok – 
azanyád hogy á’ sz?!

a gyász a gyász a gyász vagyok
földig fekete gyász!
körmök gyásza légypiszok
kátrányfoltként én uszok
tenger habján – vigyázz!

a gyász a gyász a gyász vagyok
gyökeremig a gyász! 
de mint a gyík ha felkuszok 
a torkodig – nem alkuszok!   
szív hol patkány tanyáz

a gyász vagyok a gyötrelem
a gyalázat a gyász!
gyászmunka gyászkín gyászteher –
most már örökké végezni kell 
meghalt a Nagy Halál!

Halál Halál hát meghalál?
a lét lassan beföd –  
nem lesz még egy ilyen halál
le hát a fejfödôt! 

halál halál hát itt hagyál?
mi lesz most már velünk?
hát örökké éljünk talán?
véget ki vet nekünk?

meghalt a halál – vége van!
a Nagy Halál halott!
de ahogy zuhan – ránkzuhan
s egy világ marad ott
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beszélni róla nem lehet –
ez is csak gyászbeszéd
halálidô – betelt letelt:
nem lenni lenne szép!

de lenni kell! de lenni kell! –
az Élet csak legyint 
s el-elkapdossa mint ököl
a halál legyeit

ó Élni szép! ó Élni jó! –
szólítlak tikteket
két jómadár két fajanó
beszéltek itt miket?

hisz ha voltunk csak általad – 
s most se idô se lét  
haló porodban áldalak
sorsot formáló rémalak – 
helyedre most ki lép?

halomra öl az unalom
nélküled oh Halál!
látod itt e hullahalom
– mert léleké a hatalom! – 
csupa lelkekbôl áll

téged temet téged temet
e nagy menet a gyászmenet 
árnyékot semmit tetemet
a gyógymenet az agymenet
az elmegyógyász ügymenet 
surrogva tör utat neked – 
élôként jött s mint hulla ment –
ne szarj be épp most elmenet!
hol gyagyás lépdel gógyival
meggárgyult gárda bárgyu had
siralma tárgya – árny te vagy
te vagy mióta trágya vagy
hiányod csak mi színarany 

………………………………
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„gyüssz te gyüssz te gyüssz te még
az utcámba Gyász!
ahogy majd e büszke nép
helyére puszta üszke lép
s a föld alá aláz!”

8

a gyász a gyász a gyászdobok
de feldübögnek ott!
rögzápor veri a dobot
a koporsódobot!

eljöttél hát? hát értem is? 
talált halál te kincs!
kitüntetés és érdem is – 
Halál Halálevics!

a gyász a gyász a gyász vagyok
halál robaja: gyász – 
szívem szurok szívem szurok 
tamtam üteme ráz

eszem a szived eszem szád! –
ó mindent felzabál
vonul az éjben s meg-megáll 
a halálkarnevál

hisz rendbe’ van hisz rendbe’ van
hisz rendben van ez így – 
szivedre lép mint medvetalp
a csillagok szerint

tapló halál! tapló halál! – 
ledôlt hát palotád?!
fekete koksz – halomban áll – 
munkára szívlapát!
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