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Dezső Márton

Légy híve
Nem rendülni meg 
értelmes beszéden, 
forradásnyi szájjal, tétlen 
szemekkel hagyni. 
Minden kezet visszaadni. 

Nem mozdulni meg 
hiába éget is a Nap, 
teremj füstölgő csontokat, 
ha már húst nem teremtél. 

Ahol törvény nincs, csak bírák, 
ott asztalokra irka-firkát 
ne rakj. 

Maradj árnyékod előtt, 
és az, mint számító szeretők, 
mögötted marad.

Innen
Ide nem jön már senki, 
innen mindenki elment, 
itt arccal a földnek 
temették az embert. 

Aki innen szökött 
– legyen sírja bárhol –, 
egy mondatot legalább 
megtanult a zsarnokságról. 

Itt az emlékek mind 
ökölszemű szobrok, 
és megfeszült, ki elhitte, 
hogy csak itt lehet boldog.

           Zarathustra
                                       Mutasd meg nekem:
                       Hol a hely, ahol a Föld
                                       leginkább örül?
                                      Ahol Törvényem,                        
                       a legszentebb egyetlen
                                      majd házat épít.

zia-játék!) III: „Pompeji pusztulása…” Itt megállok. E lapokon megakadt a szemem, miután a Vatikáni 
Rádió bejelentette, hogy Ferenc pápa március 21-én Pompejibe és Nápolyba látogat. 

Ezt a jegyzetet az Etnával kezdtem, hát most a Vezúvval fejezem be.
Persze, Szentkuthy számára különösen is érdekes téma a Vezúv vulkánkitörése által 79-ben 

elpusztított város „megjelenítése”: körkép, összkép, örömhölgyek, rabszolgák, aranyszamarak, 
Vesta-szüzek… A történetet sokan megírták, Szentkuthy is említ kettőt, de nem az ifjabb Pliniust, 
aki szemtanúja volt az apokaliptikus történetnek. Lásd Kertész István írását: http://www.historia.
hu/userfiles/files/2010-04/Kertesz.pdf 

A drámai esemény színes – elképzelt – festése után Szentkuthy megjegyzi (91. old.): „Állítólag az 
akkor ’uralkodó’ szentéletű pápa, Clitus is megjelent Pompeji fórumán (kissé szünetelt a hamueső?) 
mivel az időben Nápolyban tartózkodott – tán épp a Szentföldre készült – és feszülettel a kezében 
a keresztény hitre térítette a pompeji népet – sokan megkeresztelkedtek, homsex fürdők sarában, 
repedtkloakák vizében. Egyébként jellemző volt a bárdolatlan klerikusokra, hogy – a tűzesőben 
– formális hitvitát kezdtek arról, hogy a száz és száz abortusz által aszfaltra köpött koraszülöttet 
lehet-e, kellendő-e megkeresztelni vagy sem?”

Jellemző szerzőnkre: a kloakáktól rögtön felszárnyal a teológiáig. Utána következik az Eleuziszi 
Misztériumok „titokmókáinak”, szexuális perverzióinak megjelenítése, „a vak tyúk fantáziájával”! 
Érdekes – Szentkuthy lényegre törő szemléletére jellemző – a zárójeles megjegyzés: e misztériu-
mokról „semmit sem tudunk, se pontosan, se pontatlanul (legalábbis a mi elég korlátolt kolosto-
runkban nem, mert a halál és örök üdvösség szempontjából nem érdekes sok fölösleges marhaságot 
tudni”!

Befejezésül ideírom 1988-as helyszíni látogatásom élményéből született versemet:

Pompeji látomás

Kiszáradtak a hajdani kutak
a falrepedésekben kókadt füvek
közel kétezer évesek a kopott kövek
mély keréknyomok őrzik a kocsi zörejt
kemény paták csattogását
a Fórum a Vénusz templom a kocsma
a közfürdők örömházak magánpaloták
némán emlékeznek
a múzeumban vonagló férfi
fájdalmas anya gyermekével
csókba merevült szerelmesek
megkövült eleven halottak
mind kiléptek az időből
Megmozdul a történelem filmje
a rémület és látomás elragad:
míg a merev szemű pogány istenek
könyökölnek az idő kilátóján
szánalommal szemlélem a lávaömlést
a Vezúv e részeg óriás okádja belsejét
a tűzkígyótól üldözött tömeg
rohan a nyílt tenger felé
vízhalála lesz szabadulása
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