
HABÁN MIHÁLY VERSEI

Sz6ttes barIanKom falán

A kutatások eddigi
Zsákutcáit elhagyva és
Bejárva az ismeretlen
Terekbe nyíló utakat,
Vizsgálódásaid küszöbén
Érzékelted már az élet
Tavaszi bioritmusát~

Ha még nem, hagyd, hogy elöntsÖ1l
Örvénye és figyeld meg jól.
Vedd magadba ésszel soha
Fel nem fogható értelmét.
Kövesd nyomon a tombolva
Kibomló, átörökítő

Ivadéknevelést, ezt a,
Halállal 8zembefordul6
Önfeledt vad áradásnak
Tékozló lánggal [ölhabz6
Futótűztáncát s válaszolj:
Lehetnek még kétségeid?
A végső bizonyítékok
Tárulnak itt fel s nem lehet
Senki sem szavahihetőbb,

Mint a sivatagszomjúság
Némává eszott holt csendjét
Besuttog6 forrásszájak.
Bizony az egyszerre felgyúlt
Eleven mederágyakban
Elő tűzfolyók partfal6
S áldoz6 hömpölygése az
Egyetlen elfogadható,
Sorstalan, szabad, megosztott
Demokráciák belülről

Vezérelt diktatúrája.
Ki tudna jobbat? Ha fájt is,
Ilyen kúszó lángot a szél
El nem olthat. És készen várt,
Hogy megjelenhess a fÖldön.
Nézted és láttad, hogy j6 és,
Ha fáj is, nem lehet másképp.
Emléke majd átitat és
Kísérteni fog az évek
Forgó labirintusában,
Míg gyanútlan magányodban
Eg'JJszer benned is kibontja
A végső bizonyítékok
FeloldÓ elismerését.

Ez az önmagát emésztő

Szabadárcú lét lehet a
Teremtésé, de csodája
Örökre eltűnt a róla
Levált emberi világnak
Nyílt boltozatú egéről.

És nem ismételhető meg.
A teremtmény öntudatlan

,Boldogsága már sohasem
Lehet a tiéd. Elhagytad,
Vagy ha tetszik, kiűzettél

Belőle, mikor a lélek
Bűnbeejtő csapdájával
Kiemelt a teremtésből

S az Istenhez kötött téged,
Hogy mennyei mfIhelYében
Az eltöltött tanul6~ és
Inas-évezredek után 
Tudásban és mágiában
Az úr után végül az ég
Mesterévé gyarapodva,
Kezedbe adhassa majd a
Földet. Talán gazdája még
Lehetsz, de teremtője nem.
Ez a sorsod ba ágyazott
ltélet. Ne kívánj többet.
Ez a legfelső korlátod
És az utolsó íratlan
Szövetséged az Istennel.
Nem tehetsz semmit ellene.
A teremtmény boldogságát
Másképp nem szerezheted meg,
Sem ékes bíborpalástban,
Sem kevély tudós-talárban.
És hiába kémlelsz hátra:
A visszatérő utat és
Időt arkangyalok őrzik.

Nem törhetsz át. Az emberi
Létet világvírágzásba
Serkentő lélek életed
Kulcsrazárt kapuja mögött
Börtönmagányod őre lesz.
Hagyj fel minden "kísérlettel.
Tanulj! Különben elveszel.
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Iratlan volt az ítélet.
Fölöttük hirtelen

Elnyílt a kegllelem.
Fordított,

Emberközpontú vonzás ban
Lelküket levetve '
Zsugorodtak egyre

Kisebbre
S eltűntek végül az anyag
Labirintusában

.Hol már halott árnyak
Se járnak.

Különös pokol az övék:
Célközös bún után
Ablaktalan magány.

Tudatuk
Betáplált rendje elioszlott

Mint kifosztott edény, '
Tömör és kőkemény

Üresendie.
Emlékük álomriaszt6

Jajgató lábnyomok
Elvetélt versromok'

Sikoltás: '
Fölöttük bűnük gomolyog:

Amítás, élvezet
Az áldozás helyett,

Hazugság,
Szeretet-hiány, erőszak,

Toborzó daj-dajok,
Kéjbefúlt magzatok,

Oldözés.
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Elátkozott nemzedékek

Pokolnak lejtő medrekben
Egy~or élő testek
Csontkövekké dermedt

Omlása
Idézi őket e gonosz

Kópár, szakadatlan
Merülő völgykatlan

Aljában.
Itt volt, -hogy elfolyt reményük

S menedékük sáncá
Lett végső csapdája

Svrsuknak.

Míg éltek hideg szívükben
Eszmék sarki fénye

.Kísértve kísérte
Lényüket.

Akartak világteremtő

Bábeli hatalmat.
Athágtak tilalmak

J!:gövén.
Készültek okos terv szerint,

De honnan jött a vér?
Ki tépte föl az éjt,

Mielőtt .
A teremtésben rendező

Fény világgyújtása
Sátrát le nem zárta.
A fölvert

Lidérclángtestú démonok
J;s rémek kiléptek
Az éjből a lélek

Védtelen,
(Jre$ és sötét terébe,

Hol eszmék és szörnyek
Egymásba öltöztek.

Velük a
Kárhozat feltört s eláradt
Kútfőket mérgező,

Folyókat szennyező
Rontása.

Am továbbépült városuk,
Mélyen alapozva,
Meg ne dőljön tornya

S felnyúló
Falait le ne rombolja,

Ha majd az égig ér,
A négyégtájú szél

Nyomása.
De honnan jött a gyűlölet

Egymás koncát leső,

Népeket elnyelő

Borzalma?
Nemzedék után nemzedék

Száradt el az élet
Vízvesztő medrének

Szakaszán.



Egy civilizált majomlétbe merülve,
lin a tornamutatványok kora jött el:
Nyelveken, zeneszerszámokon, köveken,
Szavakkal és hangokkal és vésőkkel

Új formák ba ömlik széthulló lényük,
Mely csupa gyötrő gyanakvás a kilincsre
Nyíló ajtók előtt: jobb a betört
Ablakokon bejutni, vagy az ágbogas
Bűzös csatornák sötét alagútjain.
Mennyi kellék, maszlag, áltató fintor,
Pedig pincelomtárukban hány eldugott
Adó-vevő készülék hever hasztalan,
Mert minden majomlétben tiltott II lélek
üzenetének titkos lehallgatása.

Karnevál álarc nélkül

Tekintsd az embert, hallgasd és figyeld!
Micsoda képzelt ősök és utódok
Szokásait öltik föl fura módon.
Meddőségüket tékozlásba rejtve,
Valami újat, nem létezőt sejtve,
Kicsavart tartású önkifejtésük
Összetöri életük folytonosságát.
Görcsösen rángó táncmozdulatokkal,
Mereven, akár a szögszárakon futó
Irányok, eltávolodnak egymástól.
Mohón előrenézve, nem igazodnak;
Sietésükben sokszor összeütköznek;
Megtorpanva, egymással szembefordulnak,
Majd hirtelen hátuk mögé nézve,
Szinte szégyenkezve látják, kutatják
Csökött farkcsontjuk díszének hiányát.

Főnököm! ajánlás helyett kérdezek:
Hol vetettük le ruhátlan ruhánkat?
Nem tévedtünk el okos diadalunkban?
Végül a géptechnika győzelmével

Kicsoda varázsló bohácai lettünk?

BÚCSÚ MÉCS LÁSZLÓTÓL

Tudom Mécs Lászlóról, amit általában illik róla tudni, hogy az 1923-ban meg~

jelent első verses köteté meglepetésszámba ment, hogy verseinek szociális, lelki
ismereti töltése társadalmi elkötelezettségre mutatott, hogy költészete Ady hatása
alatt állt, beleértve talán legutolsó verseit is - ez viszont már gyöngeségére
vallott -, hogy bátran fölemelte a szavát az erőszak ellen. Ha "csak" ennyit mond
hatnánk róla, az sem volna kevés ... A "többi" azonban, ami egyre távolabb
tolta tőlem, a "többi" több volt.' Idegenkedéssel fogadtam azt a szinte sistergő

népszerűséget, amit tapasztalni. ugyan nem tapasztalhattam, de ami néhány évtized
messzeségéből is "idehallatszott." Rajongói - elvetve maguktól az objetivitás kor
látait - öregen is csillogó szemekkel beszéltek "tündöklően fehér" - premontrei
szerzetes volt -, kék cingulussal övezett alakjáról az aranyrojtos bársonvfüg
göny előtt, szőke hajtincséről, amit időnként hátravetett s szenvedélyes, biztosan
kitűnő szavaló képességéről. A leánylíceumok hölgyközönségéről, a hódolattal meg
festett képéről, amelyen - kissé napóleoni kéztartással - a távolba merengett,
a poétai bronzlevél koszorúról, véget nem érő tapsviharokról; talán még arról is,
hogy elragadtatott, fáklyás ifjak befogták magukat ünnepi lovakként a kocsijába,
s ott lengett a túlvilági fényektől áttüzesített költő a nagy magyar éjszakában.
Amely valóban nagy, roppant mély süketségű, és kissé már üszkös is volt. Ar
ról azonban egy szót sem hallottam, hogy költészete a jó kezdet után elsekélye
sedett, inkább bravúrra célzott, mint mélységre, inkább versbeli nagyzenekarra
áhitozott, mint például egyetlen, átható hangú fuvolára... Számomra ebben az
éjszakában, három irányból három nagy költői csillagrend közeledett egymáshoz,
középen találkoztak s ott, a találkozás pontján vakitóan csillagkásás lett a szellem
magyar éje: Ady, Babits Mihály, József Attila volt a nevük. Ady kidülledft,
óriási sötét békaszemeiben, Babits kráter tekintetében, Attila őrültségbe kókadt,
sovány fején minden lényeges kirajzolódott előttem, a~it érdemes volt észrevenni,
döbbent hallgatással megfigyelni, s megismerni, s végül Jézus Krisztus sorsával
összevetni.
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