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HA ÉN NEKED VOLNÉK

ha én neked volnék
ha te nekem volnál 

úgy beseggelhetnénk
mint a lisztesmolnár -  

cifra átkot szórnánk 
sírra kántorokra 

sírkert martja mellett
büszkén tántorogva -  

asszony-konyhapénzek: 
kármentőbe hordva 

tarolunk herdálunk
mint két tatár horda -  

rá se hederítnénk 
két kefekötőre: 

árokba fordulnánk
s aludnánk örökre -  

gyűrűnk aranyóránk 
bevágva zálogba 

máris gurulhatnánk
ketten az árokba------

Szász János

TAFOTA

Ha felveszed majd azt a szász ruhát
kétezertízben,
találkozik évszázadokon át
egy Beretvizben

bálozó erdélyi német asszony, 
ki rég holt,
veled, hogy tüzeket fakasszon 
égbolt

s látóhatár. Lassan-lassan 
bújj át
nyakán és öltsd magadra azt a sussan- 
ó tafotát.



760 • Bodri Ferenc: Paysage és genius loci

A csipkekendőt vesd válladra 
és éjsötét
cipőt végy! Húzzon tusst a banda, 
mikor belépsz!

Vigyázva hordd! Szeretni kell, mi ó! 
És add tovább,
mint egy fekete betűkkel gyújtogató 
röpcédulát!

AZ EMLÉKEZET TEMPLOMA BERLINBEN

Se győztesek, se legyőzöttek, 
csak sétálók sétálnak ott, ahol 
egykor a hullák bűze főtt fel... 
Én, én kiáltok a romok alól.

PAYSAGE ÉS GENIUS LOCI
Babits Mihály a Szentföldről

Nem hiszem, hogy „ismeretlen Babits- 
írást” találtam a megjelenése idején köz
ismert Magyar Művészet lapjain (1927/9.). 
A Karcok  a  Sz en tfö ld r ő l , Zádor Is t 
ván ALBUMÁ-nak gépirata megtalálható a 
hagyatékban, létét és megjelenését jegy
zik a bibliográfiák. De sem a költő tanul
mányköteteiben, sem a további válogatá
sokban nem olvasható. Egy tanulmányá
ban Gál István hosszan idéz belőle, de 
könyvébe és Babits-válogatásába nem ve
szi fel az ismertetőt. Az író és művének 
gondozói mellőzték az újraközlést, akár el 
is tűnődhetnénk feledékenységük okain. 
Feltehetően erre a változó korszellem

nem volt épp kedvező. Zádor István „ős
szolnoki festő és grafikus” Lyka Károly 
szerint 1920 tavaszán jelen van a Szinyei 
Merse Pál Társaság alapítói között, a Ma
gyar Rézkarcolók Szövetségének 1929-től el
nöke; Lyka mellett Elek Artúr, Farkas Zol
tán, Rabinovszky Máriusz írtak elisme
réssel szép számú tárlatáról, Rabinovszky 
még a „rembrandti maitrise”-t is emlegeti. 
1925-ben a Múlt és Jöv ő  című folyóirat tá
mogatásával egy tizenegy litográfiából ál
ló B udapest  MAPPÁ-t adott ki sikerrel, a 
Szentföldre hasonló támogatással került, 
ahová többrétű „kíváncsiság” sarkallhat
ta, nemcsak a bibliai tájak iránti vágyó


