
TÚLVILÁGI BALLADA IRTA: HARSÁNYI LAJOS

1.

Pitymallatkor futott haza.
Fakó volt, mint a lárva.
Fejében bőszen trombitált
A karneváli lárma.
Az udvarán rikoltozott
Egy élestorkú páva.

Megrémült ifjú homlokán
Egy szörnyű jel sötétlett.
Gyűrött frakkinge tört haván
Egy lázas türkiz égett.
A gomblyukában tört virág.
Már nem volt benne élet.

Az éjjel ötven szakszofon
Viharzott még sikongva,
De hirtelen szívébe szúrt
A gyors halál szigonya.
Ő elfutott s előtte állt
A Rókus tömpe tornya.
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Az ódon Rókus nyitva volt.
Ű szédülten betoppant.
A tömjénillattól szíve
Mint tompa dob megdobbant.
A gyóntatószék ajtaja
Ott várta a sarokban.

Mint villámmágnes húzta őt

A gyóntatószék rácsa.
A szíven szúrt megtántorult,
Aléltan dőlt le rája.
Arcára csapta két kezét,
A pátert hogy ne lássa.

Miről beszéltek ketten ők,

Nem tudja soha senki.
Az űrben majd a szellemek
Gyúlt trombitája zengi.
A templomból aztán hamar
És tántorogva ment ki.



3*

Pitymallatkor futott haza.
Fakó volt, mint a lárva.
Fejében bőszen trombitált
A karneváli lá.rma.
Az udvarán rikoltozott
Egy élestorkú páva.

II.

A holt leejti hűs fejét
A szörnyű kerevetre.
A kerevetje vánkosát
Megdermedten heverte.
Akkor valaki hirtelen
Az ablakot megverte.

Az ablakot egy füstpiros
Ördög ütötte hetykén.
Kénsárga szikra pattogott
Az ablak kék üvegjén.
- Miért szöktél meg, cimbora,
- Megtudhatnám-e ezt én?
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A holt megrándult hirtelen.
Az ablakra tekintett.
Lehúnyta két üvegszemét
És lassan nem-et intett.
Az ördög elhült odakünn
S kereste a kilincset.

Az ajtó nem nyilt meg neki.
A kulcs nem volt a záron.
Az ördög elment és futott
A meghökkent határon.
Új ördög jött szemközt neki.
- Mi a bajod, barátom?

- Jöjj, jöjj, segíts! A cimborám
- Nem engedett magához.
- Mi van vele, jaj, nem tudom,
- De Lucifer megátkoz,
- Ha el nem tudom vinni őt

- A Pokol kapujához.

A két ördög az ablakot
Megverte újra hetykén.
Kénsárga szikra pattogott
Az ablak kék üvegjén.
- Miért nem kellek, cimbora,
- Megtudhatnám-e ezt én?

A holt megrándult újra és
Az ablakra tekintett.
Lehúnyta két üvegszemét
És újra nem-et intett.
A két ördög döbbenve állt
És rázta a kilincset.

Az ajtó nem nyilt meg nekik,
Bár tomboltak a záron.
Ijedten nyargaltak tova
A lángragyúlt határon.
Új ördög jött szemközt nekik.
- Mi baj van, két barátom?



- Jöjj, jöjj, segíts! A cimborám
- Nem engedett magához.
- Mi van vele, jaj, nem tudom,
- De Lucifer megátkoz,
- Ha el nem tudom vinni öt
- A Pokol kapujához.

A három ördög visszatért.
Zörgettek újra hetykén.
Kénsárga szikra pattogott
Az ablak kék üvegjén.
- Miért nem kellek, cimbora,
- Megtudhatnám-e ezt én?

A holt megrándult újra és
Az ablakra tekintett.
Lehúnyta két üvegszemét
És újra nem-et intett.
A három ördög vinnyogott
És verte a kilincset.
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Hiába volt minden tusa.
Az ember sorsa eldőlt.

Futva szökött a két barát
Az első ördög mellől.

Rémült kiáltás tört ki a
Bozontos ördögmellből.

A világűrben millió
Ijedt ördög viharzott.
Dühöngtek rettent társukon,
Hogy ily kudarcot vallott
És nem tudta megharcolni
Az emberért a harcot.

Egymásnak adták mind a hírt.
A Pokol torka éhes.
Cikázva szálltak, mint mikor
Darázzsal küzd a méhes.
És eljutott a hír hamar
A Lucifer füléhez.

Irtóztató haragra gyúlt
Az ördögök királya.
Hivatta nyomban a bűnöst,

Hogy kiszabja reája
A büntetést, mi emberét
A kárhozatban várta.

Levitték füst és tűz között
A Pokol fenekére.
Mire leért, alighogy élt
És megfagyott a vére,
Mert Lucifer Vasvesszeje
Hétszer kinyúlt feléje.

Az első jeltől két szeme
Elpattant és kiégett.
Nem láthat többé szint soha,
Se pirosat, se kéket.
Magába nyelte hirtelen
Az örök sötétséget.



A második jeltől a fül
Harangja szertedurrant.
Nem hall többé melódiát
Se G-mollban, se dur-ban.
A jajkiáltást hallja csak
Örökre, megvadultan.

A harmadik jeltől az orr
Hártyáit elvesztette.
Hiába száll virág szaga
S fenyő-ozon felette.
Az orr szűz illatok helyett
Csak szörnyű bűzt ereszt be.

A negyedik jeltől a nyelv
Tüszője mind kiégett.
Gyümölcsök cukra elveszett.
Elpusztultak a méhek.
A nyelv nem érez mást soha,
Csak ürmöket s epéket.

Az ötödik jeltől a kéz
Felhámja mind lepattant.
A bársonyok nem bársonyok
És nem selyem a paplan.
Minden csíp és szúr, amihez
Hozzányúl akaratlan.

A hatodik jeltől a szív,
Mint nagy göröngy a télben,
Kővé meredt s egy néma szörny
Varangyként ült középen.
Meghalt az édes szeretet
És csak gyűlölet él benn.

A hetedik jeltől az agy
Törvénye szerte ködlőtt.

A téboly szárnyán hirtelen
Bejárt vad szirtet, öblöt.
S az őrült ördög ekkor egy
Világnagyot üvöltött.
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(Mert ez a kárhozott Pokol,
Mitől a lét leroskad :
Elveszteni mindent, mi jó
S hordozni mind a rosszat.
Az örök lángok lángja ez.
Minden tűznél kínosabb.)

A világűrben millió
Dühödt ördög kerengett.
Üvöltöztek, de Lucifer
Nem ad soha kegyelmet.
A kárhozott vad sikolya
A vak Nadirban zengett.

Fekete lett a Nap, a Hold,
A Csillagok a mennyen.
Szaggatta magát Lucifer.
Tombolt eszét vesztetten.
A tűzbe furta nagy fejét:

- Az embert - elvesztettem !

III.

A holt leejti hűs fejét.
A szörnyű kerevetre.
A kerevetje vánkosát
Megdermedten heverte.
Akkor valaki hirtelen
Az ablakot megverte.

Az ablakot egy napszínű

Angyal zörgette némá n.
Sziporkázott a kék üveg,
Mint napfényen a gyémánt.
- Testvér, engedj be, én vagyok,
- Kristályszemeddel nézz rám!



A holt megmozdult hirtelen.
Az ablakra tekintett.
Mint rossz álomból ébredő

Szelid mosollyal intett.
Az őrzőangyal csendesen
Megnyomta a kilincset.

Az ajtó megnyilt s ő bejött,
Mint napküldötte estfény.
Egymásra néztek boldogan,
Mint régen látott testvér.
- Úgy vártam e találkozást!
- Minek köszönjem ezt én?

Az őrzőangyal boldogan
Elment s futott a tájon.
Virágok közt futott. Soká
Nem is kellett, hogy várjon.
Új angyal jött szemközt neki.
- Minek örülsz, barátom?
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- Jöjj, jöjj velem! A jó testvér
- Beengedett magához.
- Mi történt véle, nem tudom
- De Istenhez kiáltoz.
- Alighanem elviszem öt
- A Mennynek kapujához.

A két angyal az ablakot
Megverte újra némán.
Sziporkázott a kék üveg,
Mint napfényen a gyémánt.
- Testvér, engedj be, én vagyok
- Kristályszemeddel nézz rám!

A holt megmozdult újra és
Az ablakra tekintett.
Mint rossz álomból ébredő

Szelid mosollyal intett.
A két angyal künn csendesen
Megnyomta a kilincset.

Az ajtó nyilt s bejöttek ök,
Mint napküldötte estfény.
És nézték egymást boldogan,
Mint régi két-egy testvér.
- Úgy vártam e találkozást!
- Minek köszönjem ezt én?

A két angyal is elfutott.
Szaladt a szűz határon.
Új angyal jött szemközt nekik
És lángolt mind a három.
Az új angyal reszketve szólt :
- Minek örülsz, barátom?

- Jöjj, jöjj velem! A jó testvér
-- Beengedett magához.
- Mi történt véle, nem tudom,
- De Istenhez kiáltoz.
- Alighanem elviszem öt
- A Mennynek kapujához.



A három angyal visszatért.
Ismét kopogtak némán.
Sziporkázott a kék üveg,
Mint napfényen a gyémánt.
- Testvér, enged j be, én vagyok
- Kristályszemeddel nézz rám!

A holt megmozdult újra és
Az ablakra tekintett.
Mint rossz álomból ébredő

Szelid mosollyal intett.
A három angyal csendesen
Megnyomta a kilincset.

Az ajtó nyílt s bejöttek ők,

Mint napküldötte estfény.
És nézték egymást boldogan,
Mint három édes testvér.
- Úgy vártam e találkozást!
- Minek köszönjem ezt én?
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A világűrben millió
Vidám angyal viharzott.
Ujjongtak győztes társukon,
Hogy megnyerte a harcot
S az emberért vivott tusán
Nem szenvedett kudarcot.

Egymásnak adták mind a hírt.
A Menny jó hírre éhes.
Cikázva szálltak, mint mikor
Friss rajt ereszt a méhes.
És eljutott a hír hamar
Az Istennek füléhez.

Vidám örömre gyúlt az Úr.
Nagy trónusán felállott.
Hivatta kedves angyalát,
Hogya szelíd, az áldott
Magán láthassa a csodát,
Mi az emberre vár ott.

Örömsikollyal tört elő

A holtnak apja, anyja
És minden megholt rokona,
Hogy az örömhírt hallja.
Császárok, pápák serege
Tolongott jobbra-balra.

Hozták az angyalt boldogan
A Mennynek közepére.
Az ember anyja, holt huga
Áldón borult elébe.
Az Isten Aranyvesszeje
Hétszer kinyúlt feléje.

Az első jeltől a szeme,
Mely ontott eddig könnyet,
Magába itta mind a fényt,
Mely Isten-szemben tör meg.
S lát mindent, mint kicsiny

[gyerex,
Ki forgat képe'> könyvet.



A második jeltől a fül
Átvette mind a hangot,
Ami csodá s harmónia
Az űrben egykor hangzott.
Bachot, Lisztet és Beethovent,
Hegedűt és harangot.

A harmadik jeltől az orr
Szűz illatokkal telt meg,
Tömjénfüst úgy nyaldosta őt,

Mint hegycsúcsot :;I felleg.
Ontották fűszerzáporuk

A roppant hindu kertek.

A negyedik jeltől a nyelv
Izek nagy bőségén telt.
Amit kívánni tudna még
Nem hord a föld oly ételt.
Az égi Ostya mézein
Az éh örökre bételt.

Az ötödik jeltől a kéz
Elért, ameddig vágyott.
Simíthatott lágy selymeket,
Szoríthatott virágot.
Amihez hozzá ért a kéz,
Mind kellemesre vált ott.

A hatodik jeltől a szív,
Mely megreped a földön,
Miként salakból színarany,
Mely a felszínre följön.
Nem tud érezni mást soha,
Csak szeretni örökkön.

A hetedik jeltől az agy
Minden békót leoldott.
Szikrázott, mint a tiszta Nap,
Mit nem szeplőznek foltok
S a boldog angyal ekkor egy
Világnagyot sikoltott.
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(Mert ez az üdvösség, a Menny,
Mihez már nem kell semmi:
Megkapni mindent, ami jó,
Mindent, mi rossz, feledni.
Tengerbe hullni, mint a csepp,
Istenben - Isten lenni !)

A világűrben millió
Vidám angyal kerengett.
Ujjongtak boldog társukon,
Aki egy embert nyert meg.
A Világrendszer harsogott,
Szikrázott, zúgott, zengett.

A Nap, a Hold, a Csillagok,
Mint színes gömbök égtek.
A lét ormán zászlót nyitott
A halhatatlan élet.
A Zeniten így szólt az Úr:

- Az ember - az enyém lett l


