
nek. A Történelem mindent betölt; az idő rabszolgáiként élünk. Ezalatt a nép, az idio
ták áldott gyülekezete, miközben a történelem alatt álmodja életét, az örökkévaló
méhébe veti egyedeinek komor láncolatát. A saját történelmi emlékeiről mit sem
tudó, együgyű pásztor azokon a mezökön tölti pihenöjét, ahol valaha Munda! városa
állt.

Történelem! Nálunk minden ama pogány hitre korlátozódik, melyet az Odüsszeia
múlhatatlan sorai zárnak magukba: "Ezt biz az istenek intézték így, szöve a vészt a
földilakóknak, hogy legyen ének a messze jövőben."4

Abban a mértékben, ahogy elvész az örök valóságba vetett keresztény hit, a Törté
nelemben keresnek halhatatlanság-pótlékot, ezen elíziumi rnezökön, melyeken az el
múltak árnyai bolyonganak. A szívböl jövő látást elvesztve, a logikától megzavarva a
fantáziában keresünk sivár vigaszt. Az idő rabszolgáiként arra törekszünk, hogya je
lenen keresztül valósággal ruházzuk fel a jövőt és a múltat, így nem fedezzük fel az
örökkévalót, mivel az időben, a Történelemben keressük, nem pedig annak mélyén.

Így fordulunk tekintetünkkel a [atum, a Haladás felé, végcélt, bálványt csinálunk
belőle, urai helyett szolgái leszünk. A Haladás pedig úgy szétmorzsol bennünket,
mint Yagernaut szekeres fanatikus imádóit.

Istenverte nép, ki szabadít majd meg e gyászos történelemtől?

Csejtei Dezso fordítása

Jegyzetek: l. Utalás a Prédikátor könyvére 1,2. - 2. Az idézet Benyhe János fordítása. - 3. Ó
kori város Hispániában. - 4. Devecseri Gábor fordítása (8. ének, 579-580. sor) - 5. Yagernaut ere
detileg Krisnának, Visnu nyolcadik avatárjának (megtestesülésének) címe. Az istenség bálvány
képét valaha egy hatalmas szekéren vítték körbe, és sok hívő a kerekek elé vetette magát, me
Iyek halálra zúzták őket.

MEZEI BALÁZS

A körbe

A körbe-görbülö látóhatár,
a hegyvidék hullámzó ködgerince
s olykor a [elkelo s a lebukó
nap különös korongja végül is
megérteti velünk a földbe-dermedt
ezüst-erek, kristályok hallgatását,
az alvó sriklák álmait, makacs
terjeszkedését roppant gyökerek nek,
s a tüzbol-kdbol-vasbol osszegyúrt
fekete roncsokat: a madarak
mélybol fakadt, legnémább énekét.
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