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Fiatalító versbeszéd
Tamás Attilának ajánlom

Georges Bernanos kérdése ("Képesek vagytok-e megfiatalítani a
világot, igen vagy nem?"), majd figyelmeztetése ("Az Evangélium
mindig fiatal, csak ti vagytok öregek.") nemcsak a hit és a hitet
lenség altema tívájára vonatkozik, hanem a költői szemlélet és be
szédmód egyik nagy s mindig bővülő tartományára is. A keresz
ténység legnagyobb eseménye, Jézus feltámadása csendben, szinte
rejtve ment végbe, csak később, újraélése során kezdte körülfonni
a kultusz ujjongása. Ez aztán költői öntudattal párosulva a magyar
lírában is túl hangosan zengett. Az élmény megnövesztése árnyé
kot vetett arra a fényre, amelyről Nemes Nagy Ágnes írt:

Mert fény van minden tárgyfölött,
a fák ragyognak, mint a sark-körök.
S jönnek sorban, derengő végtelen,
fény-sapkában 92 elem,
mind homlokán hordozva mását 
hiszem a test feltámadását.

A hit fényében fiatalodunk meg, nyerjük vissza azt a képessé
günket, hogy gyermekszemmel csodálkozzunk a világra, ember
társainkra. Csak ez a mindenre figyelő tekintet tesz képessé arra,
hogy függetlenítsük magunkat a szorongató valóságtól, a ful
doklásra késztető hétköznapi magatartástól, s megőrizzük azt a
reménységet, amelynek forrásáról Nagy Gáspár írja:

.. o mindig és mindig:
bűnökben édesült, iramult napok
habjaiban fuldokló emberek:
egy szalmaszállal, tudjátok-e?
talán a menthetetlent mentitek.
oo. kívül és belül:
poklosan örvényült, háborult világ,
de a remény sohasem meghaló,
ha minden utolsó szalmaszál
ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ.

A kereszténység alapélménye a gyermekség-tudat s a vele járó
gyermeki szemlélet, az "Isten-gyermekség" meggyőződése. Még
a vég látomásával vívódó romantikus költők világfelfogását is át
hatotta az ember felnövésének. istenülésének adottsága. Novalis
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Zöld színbe öltözött a rét...-jének befejezése a csodát, az ünnepi
megújulás lehetőségét, a mindig visszatérő boldog reménységet
természeti képbe rejtve transzponálja a lét egészére:

Rejtett az erdő lombja. Az
ötlött belém: ez a tavasz!
Egyszóval láttam, Mgy ez egyszer
a fiildön isten lett az ember.
Most már tudom, mi van velem,
s miféle csodát lát szemem.

Ezt a csodás megújulást csak gyermeki lélekkel, minden
egyébről megfeledkezve, bajainkat bizalommal Isten kezébe he
lyezve élhetjük át. Ahogy Áprily Lajos írta híres versében, az
Imádkozom: legyek vidám~ban:

Én Istenem, legyek vidám,
ma minden gondot tűzre vessek.
nyújtsam ki kincstelen kezem
s szegényen is nagyon szeressek.

A szóban való kételkedés és a gyermeki szó örömének ellentéte 
ez a modem líra egyik legjellemzóbb feszültségforrása. Pilinszky el
mélkedik A szív öröméről, s arra a következtetésre jut, hogy a hit és a
róla való beszéd voltaképp egy szinte rejtett örömforrásból táplálkozik.
Óvnunk kell ezt a forrást s körülötte a csöndet, amelyben minden
egyértelmű, mert "...van a világban épp elég cinizmus és arcátlanság
ahhoz, hogy teleszórja piszokkal az öröm tükrét, jó nagy köveket
csobbantson bele, elrontsa, beszennyezze, kiapassza. De azt is tudjuk:
igazán csak mi tehetjük tönkre. Örömünk állandó csöndjében vissz
hangoznak Jézus szavai: enyéimet senki sem veheti el tőlem... Nem
mondja, de így lehetne folytatni: ha csak ők maguk nem hagynak el".

Megmaradni vagy elhagyni. Távolodni nemcsak látványos
gesztusokkal lehet, hanem közömbösen is, elfojtva magunkban a
találkozás élményét, reménykedés helyett a reménytelenség
csöndjét keresve. Hadd utaljak megint egy német romantikusra.
Joseph von Einchendorffra, aki így fogalmazta meg a haza el
vesztésének fájdalmát Idegenben című versében:

Rőt villámláson túl: a hazám,
hozzákfelhőrajok,
de rég nem él apám, anyám,
senki sem ismer ott.
De hamar, de hamar jön a csendes idő,

én is nyugszom, s befon
szép zúgó erdő, esteledő,

nem leli senki nyomom.
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Az elmagányosodás, a számon tartottság tudatának kihalása s
a belőle fakadó közömbösség, a hagyományos értékekben való
kételkedés a mai líra egy másik tartományába vezet, amelyben
csalódott, megcsalatottságukat panaszoló felnőttek élnek; híján a
gyermekség felszabadító örömének, amelyről kissé csodálkozva,
indignálódva számol be Pál apostol kisérője, Lukács evangelista,
amikor leírja azt a jelenetet, melynek során Jézus megrótta a kö
zeledő gyermekeket elutasító apostolokat, és így intette őket:

"Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek, és ne tiltsátok
meg nekik, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nek
tek, aki Isten országát nem fogadja úgy, mint a gyermek, nem
megy be oda" (18,16-17). Ennyit mond Lukács, ám Márknál meg
találjuk a jelenet folytatását is: "Aztán ölébe vette őket, és rájuk
téve kezét megáldotta őket" (10,16). A gyermekek Isten orszá
gának ideális tagjai, ugyanakkor egy kisebb közösség, a család
reménységei is. Az értékekben való kételkedés hozta el a csa
lád válságát s vele a gyermeki szemléletmód elveszítését. A
veszélytudatot ellenpontozza Tollas Tibor Jézus és a gyerme
kek című verse, az idézett evangéliumi jelenet finom tovább
gondolása:

Mikor a meglett férfikort elérte,
farizeusok vitája helyett
csak csendet kívánt, megfáradt ölébe
néhány madárként búvó kisdedet.

ÓVó kezét fürtös jejükre tette,
napszítta, néma halászok között
vacsora füstje szállt s a naplemente
bioorszin hidat vert a tó felett.

A fiild ízével fűszerezve áradt
testében szét az egyszerfi titok:
Isten országa itt n{j a családnak
békés ölén, holgyermekraj csipog.

Szeretett volna köztük megpihenni,
hajnalkor hívták meg nem tett utak.
Szakállas arcán vitte leheletnyi
ujjuk nyomát, cirógatásukat.

Mikor a jeln{jttek magukra hagyták,
s búcsúzóul csak Júdás-csók jutott,
a gyilkosok szelíd gyermekarcát
kereste s vért és könnyet hullatott.
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A gyermekség szelíd, tiszta érzése József Attila istenesnek
mondott költeményeiben nyilatkozik meg e század Iírájában,
Akik számára a hit állapota magától értetődő kegyelmi ajándék,
mindvégig gyermekként közelítenek a Teremtőhöz. Sík Sándor
még súlyos megrendülései idején is ebben a hangnemben írta
verseit. József Attila nagyságának egyik bizonyítéka, hogy ő ki
küzdötte Isten-élményét, de e témakörben írt műveinek gyermeki
bensőségessége semmit sem jelez e harcból, sőt, mintha költemé
nyeinek játékosságával is hangsúlyozni akarná élménye áttetsző

egyszerűségét, tisztaságát. Ha van költőnk, aki meg tudta halad
ni léte határait, s a reménytelenségben is megtalálta a reményt,
hát ő az! S ezt a belenyugvó gyermeki beszédmódot ellenpontoz
za lírájában a sikertelenül vágyott teljesség hiányának fájdalma.
Szinte jelképes jelentése van annak, hogy összeomlása közben is
folyvást teljesedett szemlélete. Ezzel is az emberi lét egyre újra
születő drámájának kifejezője: remény és reménytelenség, korlá
tozottság és korláttalanság szimultán megszólaltatója. Ezt a ket
tősséget, a távlatok fürkészhetetlen feszültségét Szabó Lőrinc is a
rá jellemző pontossággal fogalmazta meg Isten című versében:

Sokszor tűnlJdtem: vajon hiszi pap
bátyám Istent? S hogy hiszi? Ami csak
volt érv, pro s kontra, mind előkerült;

sőt, bármi jött szóba, ha sikerült
újat találnom, néha, valami
új szempontot, ő csak örült neki,
s nem háborgott, de maga segített
táplálni fürkész ösztöneimet.
"Fiam", mondta "bármennyire igaz
az Úr igaza, mi mindig csak az
ember agyával elemezzük, és
jogunk és tisztünk a kételkedés.
Szűrj mindent, vizsgálj! Csak gyarapodik,
ha maga termi próbaköveit
a hit s az ész; minekűnk nyereség,
ami másnak szégyen és vereség.
Mások: érdek; légy te: érdektelen;
s az út végén találkozol velem!"

Az olvasó óhatatlanul arra gondol, vajon nem e találkozás
előlegezése-e, hogy az út végéhez közelítő Szabó Lőrinc a csak a
derű óráit számláló gondolkodóval azonosította magát...

Az út végének tudata kitörölhetetlenül van lelkünkbe vésve.
Lehet a halál bizonyosságát folytonos szorongással átélni, végig
szenvedve az életet, de lehet gyermeki bizalommal is fordulni a
vég felé, azzal az eltökélt bizalommal, amely Horváth Imre Szár
mazásom círnű verséből sugárzik:
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Iszonyú, hogy elporlad a
testem, és hogy elszáll a lélek,
hogy a halálnak horga ma
vagy holnap már könnyen elérhet,
mégsem fürdöm őrületben,

mint Hölderlin és annyi társam,
mert olyan népből születtem,
amely bízik a fOltámadásban.

A hit küldetéstudatot is feltételez. Olyan feladat vállalását,
amely mindvégig kötelezi teljesítőjét. A mai ember nem kedveli
az ilyen feladatokat, inkább kétségeire hivatkozva elhátrál az el
végzendők láttán, zavarát zavaros szavakkal leplezve. A feszült
gyermeki figyelem és várakozás egyértelmű lemondást, egysze
rűséget, áttetszőséget feltételez. Ahogy a nemrégiben elhunyt Pa
rancs János fogalmazza meg Kurta sóhajában:

várni és várakozni,
amíg megszólal az Úr,
tiszta edénye lenni
nem ismert tartalmaknak,
erre vállalkoztam ifjan,
balgán ésfelelőtlenül,
bárha teljesíthetném,
amit fölvállaltam,
Ó, ha csakugyan tiszta
edénye lehetnék a szónak!

A szavakkal játszani is lehet. Ám sosem feledkezhetünk meg arról,
hogy "az emberek közt kimondott szónak is élő, gyógyító és szabadító
hatalma van vagy lehet" (Jelenits István: Tolle, lege - vedd és olvasd).
Ebben a dimenzióban a kimondott és a leírt szavak meg az igazság
között korrelációt fe1tételezhetünk. El lehet játszani az ember egzisz
tenciális érzéseivel, nem is ritkaság az ilyesfajta játék. De hol marad a
szavak gyógyító hatalma? Hová lesz az az adottságunk, hogy a halál
nak is értelmet, jelentést, tényén túli többletet adhatnak? A hiteles sza
vak vigasztalóink, amint Keresztury Dezső írta Vigasztaló című versében:

Van úgy, hogy elnémul, megáll
az ember; vár, borzong, alél:
a szívéből térdébe száll,
s szivárog csendesen a vér

a sebbéJI, melyben megszakadt
munkák, napok gyökere ég,
s jövő gyötrelmek alszanak,
míg konokul halad az év,
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s vajúdva újul életünk,
mint tojásról lehullik a héj:
böjtből húsvétfelé megyünk:
akit megöltek, újra él.

Az igazán érzékenyen figyelő költő a természet megújulását
ábrázolva is reményt adhat, hiszen a megújulásból a reményte
lenség, a halálba való nyitottság cáfolatát olvassa ki, mint Csorba
Győző a Biztos bíztatásában:

Rózsaág előtt aribiszkére
A csipkebogyók már pirulnak
minthogyha a ribiszke vére
a csöpp szemecskék úgy virulnak.

Ami még tud pirosba bújik
a madárhang is piros lett
hiszen ki kell [akulni újig
még utoljára igyekeznek.

Hogy aki látja hallja: higgye
e negatív nagy számadásban
megtépázott reményeinkre
valami biztos bíztatás van.

A tavaszi újjászületés a halálon vett győzelemnek is jelképe.
Bíztató a tavaszban című költeményében mintha a középkori hím
nuszok érzésvilágát transzponálta volna a korunkra Szabó Lő- .
rinc. A feltámadás reményére utaló jeleket a gyermeki képzeletvi
lágban is találhatunk: a gyennekek számára a folytatás és az
álomból való ébredés képzete gyakran ugyanazt jelenti, egyfajta
ünnepi érzés folyamatosságát. Fel kell figyelni azonban arra is,
hogy ez az ünneplő lelkület mind kevesebbszer jelenik meg kife
jező jelzők, költői képek, a természetből kölcsönzött metaforák és
allegóriák köntösében. A nagyvárosi lét gyengítette a teremtett
vílággal való kapcsolatot, amely hajdan a lírai látásmód ösztön
zője és visszaigazolója volt, s az ember, miközben - maga a ki
fejezés is elgondolkodtató - "leigázza" a természetet, veszélyezteti
is, egyedeket és fajokat pusztítva el. Ennek a folyamatnak meghatá
rozóak a költői következményei, amelyek a líra érzésvilágát is a
magány és a szorongás képzetével színezik át. A telítettséget a hi
ányellenpontozza, a természet hajdani bőségét és otthonosságát el
veszítette, s az utakon rabruhás emberek, mindenkitől elhagyott ra
bok menetelnek az ítélet helye felé. Természetesen Pilinszky Jánosra
hivatkozhatnánk mindenekelőtt, de a kevésbé ismert Szőcs Kálmán
is hitelesen fejezi ki ezt az állapotot Csöndes kiáltványában:
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Égetett szeszeknek lángja fOnt az ég.
Négy sovány nyárfa hegedül.
Jaj, hová legyen az ember,
ha sokadmagával van egyedül?

A szegények közé született Jézus közösségbe forrasztotta kö
szöntőit, s ünnepi pompába öltözött az éjszakai természet. Így
köszöntötte a karácsonyt Paul Claudel is (Karácsonyi ének), aki az
ünnep fényeit "színaranynak" mutatta, "melyet semmi szenny se
rág"> De Allen Tate, amerikai költő már a magányos, sivár kör
nyezetben eszmélkedő embert jeleníti meg Karácsonyi szonettjeiben:

Süket, vak érzékeim nem lelem,
nem pallérozott tudás-maradék,
de tudom: a rémálom nesztelen;
míg a hóvégi tűz bódultan ég,
meddő kézzel s fejjel itt kuksolok,
bűnökért nyögve, oldást pároa még.

(Bárdos László fordítása)

S mintha párverse volna ennek Babits Csillag utánja, amelyben
a Jézust váró és követni vágyó magányosan üldögél "életunt"
szobájában, körülötte "fájás-félés ködhálója kavarog", s a kisded
nek szánt ajándékait vámosok ellenőrzik. "Százszor megállítaná
nak, /örülnék, ha átcsuszom / arany nélkül, tömjén nélkül-j ér
nék hozzád, Jézusom." (Érdekes, hogy a komoly, a költ~zet kér
dései iránt igen fogékony Babits karácsonyi verseiben, így a Ka
rácsonyi énekben is a gyermeki hang az uralkodó.

A nagyvárosi embervegetáció látványa, a kollektív érzések ki
hűlése már Rilkénél is versformáló tényező volt: Az áhítat könyve
egyik részletéből idézzük:

Uram, a nagyváros oly rémítéi,
itt minden szétzüll, szerteszéjjel;
a legnagyobb is menedékhely 
nincsen vigasz, csak kín és kétely,
s úgy elröpül fOlötte az idéi.

(Kosztolányi Dezső fordítása)

Ebben a magányosságra predesztináló környezetben csak a
templomok, a liturgia eseményei kecsegtetnek az ünnepi érzés
visszaszerzésével, hiszen a dómok, templomok esztétikai élményt
is sugároznak. "...egy jól megépített templom nemcsak messziről

felismerhető, s nem is csak pusztán imádkozásra indítja az éppen
belépőt, Életirányító hatása lehet... A templomban emberekkel ta-
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lálkozunk, ha magányos imádságra térünk be, akkor is körülvesz
kezük munkája, életük, imádságuk emléke" (jelenits István: A
szakrális tér esztétikájához). De a templom, az imádságos együttlét
is telítődhet politikai tartalommal, jelölheti a magányra ítéltek
menedékét, mint Jékely Zoltán csodálatos A marosszeniimrei temp
lomban című versében, amelyben az istenháza mögöttes értelme
talán még erősebb, mint a megjelenített fogyatkozó közösség le
írása. Márai Kassa! őrjáratában a dómok a megmaradás és az eu
rópaiság jelképei. A magyar költő azonban a történelmi múlt ta
pasztalataival felvértezve tekint rájuk, mint Illyés Gyula a refor
máció genfi emlékművére, vagy Jékely a bécsi Szent István-dóm
ra, miközben a Missa pro pauperibust hallgatta:

- Halálom után
a koponyám
gurítsátok ide messziről,

a világ túlsó végiről,

hadd visszhangozzék benne ez a
mennyei muzsika,
s az imádság szava
a betegekért s a szegényekért,
s mitől most majd szétveti a gond:
szegény magyarokért,
kiknek sosem volt ily szép templomuk,
s ha lett volna, sem állna ma -
Nekik köszönheted, finom világ,
ezt a muzsikáló csodát,
nekik, akik rongyos zászlók alatt
csontjaikból raktak védőfalat,

vérük sarából vályog-sáncokat.

A templom a bűn megvallásának és az istengyermekké változtató
kegyelem kiáradásának helye. Pierre Emmanuel szép megfogalmazá
sa szerint a szégyen és a bűntudat belerágja magát a vétkeivel számot
vetőbe, akit fölébreszt ,,a kegyelem félelmesen sújtó csapása". S ott a
kereszt, amely rádöbbent a végtelen áldozatra, amely napról napra
megújulva az emberi reménység forrása, s az elébe térdeplők a szen
vedő Jézus kezébe helyezik sorsukat, ahogy Vas István írta meg a Bé
ke-téri Krisztusban, s halálában is a halhatatlanság ígéretét hordozza,
mint Tűz Tamás Keresztútjának, XIII., Levétel című részében:

Ahogy megszabadul a szögektől, egyszerre
anyja ölébe hull, mint egykor Betlehem
hűs éjjelén, de már nem sír, csak mezielen,
s éneklő angyalok sem szállnak el felette.
De Nikodémus s Józse! arca gyöngyözik,
mert mérhetetleniil nehéz, akit a mélység
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magának megkioáni, íme, görnyedve hétrét,
holtan is csak anyja ölébe költözik.

Két páratlan szív elhaló páros magánya
odaszegezve a sziklához, megiorpanok,
belekiáltom én is az alkonyi tájba
a századossal együtt: Isten Fia volt:
tévedhetetlen, bölcs és felülmúlhatatlan.
Halálba kergették, de él és halhatatlan.

Példaadónak a templomokban szoborformában megörökített
szentek, kiknek életéről gyermeki áhítattal zengtek a himnuszok,
de akikre manapság egyre kevesebbet gondolunk, pedig napja
inknak is vannak szeníjei, és - sajnos - vértanúi is, akiket
nemegyszer az oltárnál ér a halálos golyó. Néha-néha, kivált a
bajban, hozzájuk fohászkodunk, mint Babits Szent Balázshoz,
szánva-bánva háládatlanságát, vagy Csanádi Imre kedves ma
gyar szentjeihez, vagy a tündéri, tenyeres-talpas Berda József
Szent Sebestyén századoshoz, Horváth Elemér Benedekhez s a mára
szinte teljesen elfeledett Harsányi Lajos Miklóshoz, aki w •. hogy
éhesek a pékeket ne sértsék, / Cipókat csent a kormos tűzhe

lyekbe". Talán azért is gyengültek azok a kötelékek, amelyek
hozzájuk fűzték tisztelőiket. mert szentnek lenni lemondást és
küzdelmet kíván, talán azért is, mert akik nyilvánvalóan bizo
nyítottak életükkel, egy hivatalos gépezet kerekei közé kerülve
veszítenek vonzásukból. kiemelkedő emberségük adatokká és bi
zonyítékokká fakul. Szentté válni nemcsak kegyelem dolga, ha
nem jogi kérdés is, s a ma embere némi alappal, kételkedik a
jogban. Ám a gyermeklelkű nagy szentek ma is megtermékenyí
tik lelkiségükkel az irodalmat. Gondoljunk csak a művészetek

minden ágában jelen lévő Szent Ferencre.
A magyar lírában külön hely illeti Szűz Máriát. Költészetünk

kezdetén a Fájdalmas Anya jelenik meg, s számtalan formában
jelen van századunk alkotásaiban is, előhíva a gyermeki érzést és
bizalmat. A közvetítő. közbenjáró Máriát talán Weöres Sándor
idézte legbensőségesebbenMária mennybevétele című versében:

Az ítélet nem enyém; a mérleg, a bárd
nem az én kezemben; ütni nem tanultam.
csak simogatni; éheztetni sem, csak etetni;
sebezni sem, csaksebesülni; hódítani sem, csak kérni.

Hasonló alapérzésből. Máriának a magyarsággal való különle
ges kapcsolatát is hangsúlyozó élményből született Petőcz Éva
Patrona Hungariaeja is:

"Hun vennétek sáraranyat,
Kódus magyar népe?
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Mi elmegyünk Boldogasswny kis kertjébe.
Kérvén kérjük, adván adiá):"

***
Kérünk és nem csalatkozunk.
Kertjében áll Nagyasszonyunk.

Kertjében áll, köténye kék,
rétjét országnyi láb tapodta szét.

Áll rongyosan, nyújtja felénk
kevéske aranyát; az Égi jegyes gyűrűjét.

Ha hazánk oltalrnazójára gondolunk, óhatatlanul vetődik fel a
kérdés, hogyan lehet ma a hazaszeretetről szólni. Sajnos a haza
szó kicsit megkopott, túl sokat halljuk, /lszentsége", amely oly
emelkedett vallomásokra serkentette a múlt század nagy magyar
lírikusait és századunkban Adyt, mintha elveszítené szakralitását.
megrendült a tisztesség és az emberi tartás, mely a hazaszéretet
nek is jellemzője. Márai emelkedett szavakat írt az emberi méltó
ságról Füves könyvében, de a hétköznapi tapasztalatok inkább a
megvesztegethetőség és az ügyeskedés előnyeit igazolják. A ma
gyarságtudatnak az a mélysége, amely József Attila Elégiájának
részletében fejeződik ki, sokszor inkább közhelyekbe fúl:

Tudod-e,
milyen öntudat kopár öröme
húz-vonz, hogy e táj nem enged és
miféle gazdag szenvedés
taszít ide?
Anyjához tér így az a gyermek,
kit idegenben löknek, vernek.
Igazán
csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz.
Magaddal is csak itt birhaisz,
óh lélek! Ez a hazám.

A "rendületlenül" eltökéltségét és hivatástudatát szerencsére
őrzik a költők, legalábbis azok, akik a hazaszeretetet nem játék
nak, hanem megszentelt köteléknek tekintik, s így is élik át. Ágh
Istvántól Zelk Zoltánig gyönyörű antológiát lehetne összeállítani
(pontosabban: az eddig összeállítottakat kiegészíteni) a hazasze
retet verseiből, vagy azokból a költeményekből, amelyek a múlt
nagy magyar példáit idézik. "Mikor lesz vajjon lecsapolhatá / a
legmiazmásabb mocsár, a lélek / szittyósainak holtvize?" - kér
dezte indulatosan Illyés Gyula Az orsók ürügyén. Szerencsére a
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költészetben tisztán tárul fel a léleknek az a tartománya, amelyet
a hazaszeretet érzülete tölt be, még ha ezeket a vallomásos ver
sek beszédmódját meghaladottnak nevezik is a modem iroda
lomelméletí iskolák szigorú képviselői közül némelyek. Az Egy
mondat a zsarnokságról a romantika utórezgése, annak a sornak
méltó folytatása, amelybe Kölcsey, Vörösmarty és Petőfi ilyen tí
pusú költeményei tartoznak. Vas István Titokja meditáció, amely
nek a magyarságtudat kímondása a csattanója:

Mi annyian vagyunk csak összesen,
Amennyi ember Londonban lakik.
Miért hogy ezt el nem felejthetem,
Míg hallgatom a város hangjait.

Nagy város, nagy nép. Itt az idegen
Öt világrésznek érzi kapcsait.
Vendégük vagyok. Jól bánnak velem.
Mint gyógyjürdőben, úgy nyújtózom itt.

De mit tudhatnak rólam? S mit tehetek?
Ha nem is angolok, de angyalok
Lennének, mit jelent rokontalan

Nyelvünk, szívünk nekik? Itt életemnek
Egyetlen titka és értelme van:
Az, hogy magyar vagyok.

Az Egy mondat a zsarnokságról mellett a kor reprezentatív verse
Márai Halotti beszéde is, amelynek emelkedett pátoszát könnyes
megrendülés váltja föl a befejezés emlékező soraiban. Márai azt
is érezteti, hogy a magyar irodalom folyamatában a halál és a
hazához való hűség egymás kiegészítőí. Nem kevésbé megrendí
tő 1961-ben írt Nosztalgiája sem, amely mintha Vas István idézett
művének Amerikában írt párverse volna.

Túl kellene élni a júdások korát - írja Nagy Gáspár Egyetlen
életünk című versében. E túlélés két pilléren nyugszik: a gyer
meki hiten és a hűségen. Ez a két tulajdonság az új magyar lírá
ból sem veszett ki, s ez adhalja az irodalom reménységét.
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