
~s noha napjainak majd századik éve köszönté.
Nem vádolta korát, s a töredékenyerőt.

A szent Religio kebelétől vette nyugalmát
Lelke, s vidám arccal várta kiköltözetét.

Ingerlés nélkül hozzá közélíte öregség,
S megkíméllte bajos fájdalom agg tetemu.

Igy köte révparthoz szeretett unokái ölébül.
Boldog ez életben, boldog ez élet után. 

Járja be más a föld mind a négy sarkait: ennek
Uttya nagyobb, annak pályafutása dicsőbb.

(1832 után)

Bár a költemény önéletrajzi motívumokra épül, mondanivalója míndannyíunk
számára szól. J\ javítás lehetséges okának az látszik, hogy a költő maga is elé
gedetlen volt egyes részeivel. A legszembetűnőbb rnódosítások - a régies nyel
vezet felfrissítésén kívül - a tartalmat érintik: elhagyja és átírja azokat a so
rokat illetve szavakat; melyeket a vers egészéhez képest pajzánnak tarthattak az
első változat olvasói (például: ". ..férfi leányzót rántson elő;"). Ezzel a költemény
egységesebb, a hivő olvasó számára tisztább lett.

Pázmándi Horváth Endre költői munkássága nem tartozik az ismert és el
ismert életművek közé. Bár nem sikerült az első vonalba emelkednie, úgy érzem,
még korántsem értékeljük igazi jelentóségéhez mérten. A most felfedezett költe
mény, amely nemcsak a vallásos, de nemzeti költészetünknek is értékes darab
ja, megérdemli, hogy közkinccsé váljon.

MAJOR-ZALA LAJOS VERSEI

Szó

Sző

te jelzőtlen igazságodban
. Igaz

lesipUskás ravaszcsattanásban
ébren lerogy6

tátong6 seba vértelen
te védtelen

nyiló sz6tlanságodban
feltámad6

Sz6
te jelzlJtlen valóságodban

Igaz
bilincs láncszemeíből láncvirág

robbanó tavasz
léttelen ajkú létező

te befedő

záró serkenésedben
éltetó

Sző

te jelzőtlen némaságadban
Igaz

fénysebességgel anyagtól szökő

fekete csillag
időtlen forgó végtelen

te tértelen
üresség töltó hangtalan

határtalan

Sző

te végtelen magányodban
Igaz

se himnusz se átok se költemény
jelzősen képtelen

kibékíteni veled oly hamar
te t'IÍz-vihar

gy'IÍlöllek sz6 te társtalan
sírban sírtalan

szerelmes szfavam
- göcsej igaza

jelzMIen haza -

követsz klJvetlek
benned belőled lélegzem

. mérget

szerelmet- életet
veled létezem
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Ars poetica I.
Ha a szavak csak bólintanak
kép te kihúzod derekad
hogy eliszkol á hitvány
a hamis

megfut a tisztátalan

ó szavak
költő létemre de megvetlek
nvelv tégedet
moslékosdézsája létünknek

benned lefetyelni se gyomr0"l'"
se kedvem

kép
ha a szavak gyáván bólintanak
egyedül te állsz ellen
a tolakodó gaznak
divatnak

Profitnp,k
irányított igaznak

kép
ritmus
és lázadás és látomás
támadhatatlan és hiteles

szikráit pattantón
a végtelennek

kisülések közti értele~

te iramodó metator«
a bicegő agyban
megmqgyarázhatatlanul
kristályból szökő

egyedi
az ősforrásból

te érthetetlen
érthető

ósktlt ős-csobogás

Isten homlokán illanás
villanó jelek

irány!elző az iránlltalanság,an

Ars poetiea II.
Kalapban
összekeverten az érthet6sél1

szavak

belépni akartmán
s a sötét teremben lámpát
gyújtani

vagy kioltani a lámpát

költők

nem mindegy

kesztyű

mutató ujja a ködben

szentjánosbogár rajta diderQ,g

Ars poetica III.
A misztikum nem homály
:prizmáin a mindenségnek
átlátszó kristálv
megcáfolhatatlan
soksugarú sejtelem
hitelesség
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