
HASS EGON HOLTHUSEN VERSEI
Hans Egon Holthusen 1913-ban született; egyike korunk jelentős német

kől toi nek és esszéíróinak. Két kötet verse jelent meg (Itt, az időben, 1949:
Labirintusos évek, 1952), és több kötet tanulmánya, meg egy kitűnő könyve
Rilkéröl. akit különben egyik mcsterének tartanak. Végigélte és szenvedte a
más-..id i k ví lágháborút.; Iíráját épp úgy ez a tragikus élmény határozza meg.
mint goldolkodását, de nemcsak mint tény, hanem mint föladat is: fölébe ke
rek ed:» az "időnek", legyőzni a káoszt. az emberi ösztönök romboló erőivel

szemben az emberi értelem és erkölcs erőit érvényesíteni. Költészetében is.
tam'TJ;,r,.yaiban is a keresztény étosz képviselője. (r. gy.)

SZEPTEMBER VÉGE

Létrtik támaszkodnak az almafáknak,
s az esti ködben mind ott is marad.
Most a világ derűje égig árad:
kék-arany gyapjú. méz-égboltozat!

Lelkembe szedersötét emlék-uszállyaf
most megdicsőült reggel fénye száll.
Diópác, alma. must és bor szagával
erjedt-enyészett semmivé a nyár.

Lányos idő. hil'ó-marasztaló tér.
Hogy ég a talaj, ahol nincs leány!
Együtt levés. egymáshoz áradó vér
ked1'vel-kacajjaf a: utak során.

Vérbükkfa-Iomb. lazacszín rag·yogás.
Szem fénye szembe vágyik. ajk az ajkrd.
s minden létet létébe vonz a más.
és minden fét szprefmesébe hal ma.

Gyönyör és bánat bilincsébe zár
egy édenÍ1! nyájas esetlegesség.
Tökéletes nyár. és már mégse nyár.
S a láthatatlan már fölitta testét.

BOLDOG HALFOGÁS

!\IIi nl fl halász, aki hálótépő

roppant zsákmányt vonszol a tenger mélyein cit:
hureofom én szivemet, ezer és ezer éles
kínnal. a kínok ezernyi ezüstös
halával zsúfolt hálóját a szívemnek,
küszködne. Időnk sós áradatán át,
küszködve s boldogan. Mert: itt vagy, Uram. mert megragadó
jelenléted, mit a Jászol szegényes vendégjoga rejt.
hatalmasan [elartui, elönti sorsunk partjait.
és örömödnek tengere, habzó, áradozó és
képtelen örömöd mélyebb minden szomorúság nál;
feneketlen, mindennél mélyebb, oly mély, hogya kételkedés
dszánt, karcsú búvára sem éri el sosem alját.
és nem a másik sem. Ici merészen siklik utána
s űzi. emésztő résZ"L'éttől pe rzse1t'e szívébe ll:
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és nem ez öngyilkos, nem az ádáz rettenetek sem,
melyek a testvér-embert tépik farkas-agyarral;
kín sem: anyák, fiú k, áldozatok s hóhér remegése,
és nem a szörnyű vérömlés se. mit úgy nevezünk. hogy
Történet. Nem a háború roncsai, vak rujomorékok.
és nem a foglyok, akiknek szomjú reménye kiszárad;
sem ki jogért jajdul, remegőn, mint megszakadó húr,
melyen az elszabadult Gazság játszott szakadásig,
s nem lelkünk peremén a világvesztő iszonyat sem.
S nem, végszónak, az ember tompa, rekedt jaja sem, mit
útjaveszett. elakadt. vak ködben tévedezö. torz,
s végleg csődbe jutott, nyomorult létén zokog - ez sem.
Mert a te jóságod fÜj'döje, Uram. Ieeserii kin
áradatából válva merészen irgalom-árrá,
állunkig csap már, zengő ajkunkat eléri.
s jöttöd sűrű homályba rezgő lángja-világa
sokszorozódva ragyog ma felénk, ezernyi törésb(' 1) .

éties könnyünk krístályán át tűnt'e szemünkbe.

TESTVÉRSIRATÓ

S most. testvér, hagyd, hogy búcsúzzam. s csupán e(;'~

időre bár, magadra hagyjalak.
Te nem moccansz, nem változol. Te vagy.
De engem ne. bénítson a halál meg!

Én mozgok még. Ösztönöm hevesen
új napok útján vinné már a lábam.
Meg kell tagadnom végre tiszta gyászom.
mely lelkem ölné. Bocsáss meg nekem.

Én túl akarlak élni. Én az élet
könnyű ellenállását [etiezem
a halálodtól. Noha nem kísért meg

a tévhit, hogy nem üres a kezem,.
Csak, mint lélegzet, átjár eg1/rr. hogy.
bár nem tudom, ki vagyok. de - raouok.

Elíndulok hát, bár térdem remeg még.
A föld meghitten ringat tenyerén:
napraforgók lány-sora int felém,
s eláraszt ez a nővérí közelség.

S a völgy ködéből fölmerül megínt
az életem, s én vonakodva nézem:
nem tagadom meg; igy kell lenni - érzem;
s a világ ismét hajnalfényben int,

világosabban, szebben, pontosabban,
tóval és dombbal: mosolygó vidék
a halál hegységének mozdulatlan

fala előtt, lágyan terülve szét,
s mindez mintegy megkeresztelve lép
ki gyászomból, holtoddal gazdagabban.

Rónay György ford :risai


