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Z O L T Á N  G Á B O R e s s z é

VÁROS
Részlet a Szép Versek 1944 c. készülő könyvből.
(Az előző részeket a Kalligram októberi és novemberi 
számában olvashatták.)

Egy magyar költő akkoriban az Amerikai Egyesült Államok hadseregében szol-
gált. Faludy György (Budapest, 1910 – Budapest, 2006) géppuskás volt 
egy bombázón. Időben távozott Magyarországról, ahol zsidó származása 

miatt kitaszítottság lehetett volna az osztályrésze, és halál.
Faludyt nem az európai, hanem az ázsiai hadszíntéren vetették be. Felmerül a kérdés, 

hogy milyen érzésekkel száll hazája fölé, ha ide vezénylik. Véletlenül tudom, hogy nem 
lett volna köteles részt venni szülőföldje bombázásában: egy amerikai barátom apja Olasz-
országban állomásozó repülőezrednél szolgált, de magyar származására való tekintettel őt 
sohasem vezényelték itteni bevetésekre. Egyébként lelőtték a gépét, meghalt.

Faludy a bevetések szünetében írt verseket, fogok is belőlük idézni, de erre a helyre egy 
olyan szonett illik, ami eredetileg angolul íródott, és Faludy csak részben a szerzője, a kel-
tezés is bizonytalan. Mégis érdemes egymás mellé helyezni a teraszról szemlélődő városla-
kónak és a bombázás cselekvő résztvevőjének gondolatait.*

Szonett
mely angol nyelven a Franklin D. Rooseveltről elnevezett repülőerőd 
oldalán volt olvasható

Bombázni mégy. Menj s ne örülj ennek.
A város lassan nőtt a horizontra
mint látomás; jó polgárok pihennek
alatta, kiknek szép volt minden dolga.

Sok századéven át hány tarka szoknya
súrolta macskaköveit, hány gyermek
játszott utcáin! Hulljon hát a bomba,
oldozd ki, de gyűlöld, hogy ezt kell tenned. […]

(New York, 1944 – a vers csak részben az én munkám; a dátum is 
bizonytalan; lehet, hogy már 1943-ban, vagy csak 1945 elején készült.)

* „A szövegeket a sajtómegjelenések szerint, betűhíven közlöm.”
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Részlet a Szép Versek 1944 c. készülő könyvből.
(Az előző részeket a Kalligram októberi és novemberi 
számában olvashatták.)

Ahhoz pedig, hogy kellőképpen értékelni tudjuk Szabó Lőrinc visszafogottságát és profiz-
musát, célszerű megnézni egy-két kevésbé jeles – de a maga korában ismert – magyar köl-
tő versét. Íme, szintén a Magyar Ünnep lapjairól, Tábor István (Zalaszentbalázs, 1908 – ?) 
egyik költeménye:

Romok között

A csönd, mint egy lompos lajhár,
Ledőlt az est szőnyegére,
És ahol az árnyak kékje
Kibomlott a romok alatt,
Egy vén macska riadva jár.

Lapulva lép, hogy ne nőjjön
Puha szárnya a halk nesznek,
S így hamuba, porba vesznek
A körmei villanása
Itt a sebzett élő földön.

Kutat, szaglász, piros nyelve
Kibuggyan a nyitott száján,
Sírna szegény, de csak árván,
Hangtalanul riad minden
Éledő kis puha neszre.

Futhat egér a romok közt,
Nem csap rá az éles körme,
Lim-lomok közt általtörve
Keresi az asszonykáját,
Ki tejébe kenyeret tört.

Áll a hold a romok fölött,
Zöld lámpája reszket félve
S puha fényt szór a pincébe,
Ahol a tört holmik halmán
Bölcső fekszik két ágy között.

Benne párna, rajta romok,
Mintha ringatná az estét,
Vagy cipelné a keresztjét,
Melyet üszkös gerendákból
Válla fölött a sors rovott.

Puha mélyén még ott piheg
Egy kis gyermek piros álma,
Akit földbe, porba vájva
Temetett el a vad bomba
S nem kacaghat már senkinek.

Még belőle tejszag árad,
Jó melege két kebelnek,
És alatta lent hevernek
Hideg szívvel, néma ajkkal
Tagjai a kis családnak.
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Nyitott szemük úgy őrzi meg
A dúlt fészek árva képet,
Mint az égbolt azúrkékjét
A végtelen tenger tükre,
Ha felette hajnal remeg.

Ajkuk ivén alvadt a vér,
Reszket, mint a piros mályva,
Két tenyerük puhán zárva.
Mint a rügyek tavasz időn:
Benne kanál, villa, kenyér… […]

Macskát, mondjuk, Szabó Lőrinc se mulasztott el színre léptetni háborús versében. Más 
vonatkozásban, láthatjuk, ég és föld a két költő terméke. Az olyan egyszerű, mezei nem-
zetiszocialisták, mint Tábor István, irigyen és messziről sandítottak Szabó Lőrincre, és er-
re éppen negyvennégyben az szolgáltatott alkalmat, hogy az az évi Baumgarten-nagydí-
jat, 8000 pengőt, Szabó Lőrincnek ítélték. A nyilaskeresztesek lapja, az Összetartás így 
kommentálta a hírt:

Szabó Lőrinc már hála Istennek túl van azon, hogy támogatni kellene. A fiatal ma-
gyar költők pedig elmélkedhetnek a Baumgarten-díj igazságosságán. Ma már or-
szágos neve van Tábor Istvánnak, a csepeli vasmunkásnak, aki feleséggel és három 
gyerekkel vívja a mindennap nehéz küzdelmét a Weiss Manfréd gyárban. Ugyan-
csak mindenütt ismerik a nevét Gellért Vilmosnak, akinek legutóbb megjelent re-
génye általános feltűnést és elismerést keltett. Szentiványi Kálmán, Szerető Sándor, 
Számadó Ernő szintén jónevű költői magyar életünknek, de mivel nem a Népsza-
vában, vagy az Újságban közlik mondanivalójukat, így természetesen ők nem szá-
mítanak sem íróknak, sem költőknek a Baumgarten-díj ügyvédkurátorai előtt. De 
Erdélyiről és Sinkáról sem tudnak, pedig ez a két név messze századokra beírta ne-
vét (sic) a magyar irodalomba […]

Hogy Erdélyiről ne tudtak volna a Baumgarten-kurátorok, az valószerűtlen: tudtukon kí-
vül nehezen kaphatott volna díjat már a díjak első odaítélésekor, huszonkilencben, és az-
után még kétszer. Sinkát tényleg nem díjazták. Negyvennégyben Schöpflin Aladár, Elek 
Artúr, Kárpáti Aurél, Rédey Tivadar és Basch Loránd dr. vett részt a díjak elosztásában – 
közülük csak Basch volt ügyvéd.

Hajdu Sándort (Petrozsény, 1913 – Esztergom, 1989) rendszeresen közölték a lapok. 
A hungarista irányzatú lapok. Bányász volt, de húszéves korában egy súlyos üzemi baleset 
következtében mindkét lába lebénult, ezért bottal tudott csak járni. Elkezdte tovább ké-
pezni magát, nyelveket tanult (latin, német, angol és francia), elsajátította a gép- és gyors-
írást. A megszerzett tudását a bányászok gyermekeinek adta át, egyúttal a megbetegedett 
bányászokat is segítette az ügyintézésben, emiatt Dorogon köztiszteletben állt. Bányász 
és költő című verseskötete negyvenháromban jelent meg. Ezt követően előadói körutakat 
tett, valamint a rádióban is tartott felolvasásokat. A nyilvánosság felé közvetítette a kétke-
zi dolgozók, az egyszerű magyar emberek érzéseit és gondolatait.

Az Összetartás május negyediki számában jelent meg Nagy Áron házát bomba érte cí-
mű verse. A pusztítás bemutatása után – melynek teljes felidézésétől ezúttal el kell tekin-
tenünk – a remény hangja csendül fel:

[…] Mindenhol pernye, száz darabban
Hever a kis ház, kormos téglák,
De messzebb, ott a kiskert aljában
Egy frissen nyílott szűz barackfa
Nevet a rózsás virradatba.
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Nagy Áron árnyas pillantása
A kert irányba arra téved,
Majd így szól vígan asszonyára:
Amott az aljban, kedves, látod –
Barackfánk szépen kivirágzott…

Ugyanazokban a sajtótermékekben, melyekben kinyomtatták ezt és a hasonló verseket, 
napról napra jelentek meg a diadalittas tudósítások arról, milyen csodálatos pusztítást vit-
tek véghez a német bombák, majd rakéták Angliában, hány életet oltottak ki. Míg az ot-
tani rombolás lelkesítő volt, az „angolszászok” bombázásai megmagyarázhatatlan gonosz-
tettek. Ezen a jelenségen lehet, hogy nem akadt fenn egyetlen nemzeti szellemű költő és 
olvasó sem – ha fennakadt volna, nem lett volna nemzeti szellemű. Hajdu elszántan szállt 
szembe a pökhendi Angliával:

Anyákat ölsz és gyermeket…

Hová süllyedtél, mily mocsárba,
Te egykor büszke Anglia […?]

Tiporj meg minket minden éjjel,
Ritkítsd meg árva, bús sorunk,
Meg nem töretve, újabb hittel,
Mi némán tűrünk, hallgatunk,
De győzni nem fogsz, bár a Sátán
Kezében tartja lelkedet,
Mert gyilkos módon, mindig gyáván:
Anyákat ölsz és gyermeket!

Ez a vers szintén a nyilas lapban jelent meg, május tizedikén. A szorgalmas bányászköltő 
sorra vette az Amerikai Egyesült Államokat is. Akkor még nem tudta, hogy néhány hó-
nap múlva a nyilasokkal együtt a gyepűre fog menekülni, onnan át a Német Birodalom 
területére, ahol nemsokára az amerikaiak kezére kerül, akik rövid mérlegelés után bántat-
lanul hazaküldik majd.

[…] A megtiportak nemzedéke
Kifosztva bár, de gazdag hittel,
Elindult már és bátran lépve
Mi is, hogy koldus Európa
Szabad lehessen s gazdag újra.
A Nincstelenség áll itt szembe
A Gazdagsággal, büszke Gőggel,
De hogy a véres küzdelemben
Ki lesz a győztes: rajtunk dől el.
Kezünk között van minden fegyver,
Amely már nektek ócskaság volt:
Igazság, lélek, tépett zászló –
S ez győzni fog majd, bármi jöjjön,
Hazug világon, büszke gőgön!
Portánkon többé nem fog hízni
Hívatlan vendég, léha szolga,
Mert annak bütykös ostornyéllel
Mutatjuk meg, hogy hol van útja!
Nekünk a mások gazdagsága
Nem kell, de drágán, életével
Fizet meg az, ki jussunk bántja!
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Koldus tarisznyánk félredobva,
Fegyvert fogunk, mely méltóbb társunk,
S a harcban addig meg nem állunk,
Míg a földrész nem dalolja:
Szabad vagy újra, Európa!

(Dal – Amerikának, Összetartás, május 14., vasárnap)

Közben, arra a hírre, hogy az Olaszországban zajló harcok során az amerikai légierő le-
bombázta Monte Cassino kolostorát, Hajdu még egy kemény verset írt. Az akció tény-
leg jó alkalmat kínált, hogy barbárokként lehessen feltüntetni a szövetségeseket, és Euró-
pa védelmezőiként a németeket. „Tépjük ki tőből mindkét karját!” „Képére süssünk bé-
lyeget!” – Ezekben a felvetésekben a fundamentalisták ma sem ismeretlen hevessége izzik, 
a költő átmenetileg megfeledkezett a méltóságteljes hangvételről, melyet annyira szívesen 
használnak minden korok nacionalistái.

Valahol Délen, Dante földjén,
Ahol a szellem száz csodát
Emelt s a kőbe égi törvényt
Véstek két ezredéven át,
Kaviccsá zúzott márvány-tornyok
Mellett és néma templomok
Romján egy vándor, ifjú dalnok
Borong el mélyen, s így zokog:

Tanúnak hívok, törvényt ülni,
A földön minden nemzetet,
Akiben él még, nem pusztult ki
Szépség iránt a tisztelet;
Jöjjön most mind és mondjon vádat:
Milyen bűnhődést érdemel,
Ki ősi kincsünk, kultúránkat
Ilyen galádul dúlja fel?!

Őszinte szót a néma szájra,
Rettegni itt már nincs kitől;
A vádlott rab már s vastag láncra
Kötözte őt a nagy fegyőr,
Akit a földön s fenn az égben
Igazság névvel láttak el –
Mit kapjon hát a vádlott, kérdem,
Börtönt, vagy átkot érdemel?!

A vétek szörnyű: durva kézzel
Tulajdon anyját ölte meg,
Aki keblének dús tejével
Nevelte őt, a gyermeket;
Itt fekszik most a drága asszony,
Nézzétek, vérben, arca rom –
„Aki ezt tette, átkot kapjon,
Gyilkosnak nincsen irgalom!”
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Lakoljon hát a bűnök pokla,
Vérrel fizetve, szörnyűkép,
Hogy anyját bántva fel ne tudja
Emelni többé két kezét;
Tépjük ki tőből mindkét karját
S képére süssünk bélyeget,
Hogy bárhol járjon, mindig lássák:
Igy jár, ki anyját ölte meg!
   (Vád és ítélet, A Nép, május 11.)

A Magyar Ünnep megnyerte magának Szabó Dezsőt (Kolozsvár, 1879 – Budapest, 1945), 
aki hétről hétre jelentkezett a lapban írással. Október hatodikán nem próza, hanem várat-
lanul vers érkezik a szokásos címről, Dezső-szállásról.

Az út

Nem, nem lehet futni az anyacsóktól!
Törvény és végzet: indít s kötelez.
Hiába futsz és lázadsz idegenné:
Egyszer csak megfog s sírva érezed,
Hogy ősi végzet hajtja véredet,
Hogy fáj az, ami fáj a millióknak.
 
Az anyacsók, melyből életre kelsz,
A temetőktől kapja életét:
Ős akaratok, régi szenvedések,
Messzi vágyak és százados remények
Adják meg tested-lelked végzetét
S nem menekülhetsz ősi önmagadtól.
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Mert higyjétek: a temető az élet:
Ő a parancs és ő az akarat.
A századoknak makacs építői,
Boldogjai, hősei, szenvedői
Nem haltak meg a barna hant alatt:
Ők álmodják tovább az életet.
 
És mi, akik itt akarunk, teszünk,
Félünk, szeretünk teljes életünkkel,
Dühödünk, vágyunk, harcolunk, vetünk:
Bábok vagyunk s láthatatlan fonalak
Huzódnak a zsarnoki föld alatt
S hiába küzdünk ősi végzetünkkel:
Rángnunk kell a temetők álmait.
 
Ó, most vad lázú a temetők álma.
A vér borától tántorog a részeg
Föld és őrült a benne alvók láza.
Gyilkos dühök, gigászi szenvedések,
Vad étvágyak mind a szívünkbe tépnek,
Örjöngenek bennünk a temetők.
 
Tőled vettem én is énem parancsát,
Okát, tartalmát, célját, vágyait:
Ó temető, Kolozsvár temetője.
Te szabtad meg a gyermek álmait,
Az ifjú útját, férfi harcait,
Minden halálom, minden életem.
 
És szolgáltam a temető szerelmét,
Híven, hősileg, minden életemmel,
Nem ismertem félelmet, számítást.
Erődből voltam légió és fegyver,
Gondolat éjjel, és ha jött a reggel,
Mindig kész harcos minden halál ellen.
 
Egy oldott népnek voltam öntudatja,
A sivatagban voltam termő élet,
Akarat ott, hol nem tudtak akarni,
Jövő-látó, hol csak a máért féltek,
Merészség ott, hol a legfőbb vitézek
Ötven percentben mertek csupán élni.
 
És voltam árva, voltam egyedül,
Hamis visszhang igémet szerte hordta,
És lett szennyes tolvaj-lebúj cégére,
Kalóz-hajók tévesztő lobogója.
És jaj, a harcom nem védte, nem óvta,
Azt ki dolgozik, azt aki terem.
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Igy lettem aztán idegen azokhoz,
Akikért éltem, akiket szerettem.
Igy lettem idegen önmagamhoz.
A temetők parancsát levetettem,
Anyám csókjától messze-messze mentem:
Lettem csak én: két szem, mely lát s már nem fáj.
 
De most, hogy halál s minden szenvedés
Támad azokra, akik miatt lettem:
Eláraszt megint az a temető.
Nem, nem lehet többé idegen lennem,
Velük kell fájnom, velük kell szenvednem.
Kolozsvár földje jajgat, kiált bennem,
Bennem sikoltnak századok és holtak:
 
Nem lehet a halál egy nemzet célja,
Az Időből roppant reménység árad:
Elmúl vereség, rabság és gyalázat,
Új tavaszok jönnek és új vetések,
Új, győző lelkek és új nemzedékek:
A nemzet célja mindig: jövő s élet.

  Dezső-szállás, 1944. szeptember 29-ikén

A vers megírásakor és megjelenésekor Kolozsvár még magyar és német kézen volt, de Bu-
dapestről, a Dezső-szállásról látszott, hogy már nem sokáig. Öt nap múlva, október ti-
zenegyedikén esett el.

Egy hónappal később, a november harmadiki számban Kozma Bélán a sor, hogy elsi-
rassa városát, Szegedet.

[…] Szőke folyó, fűzszegte Tiszapart,
fölötte kettős dómtorony vigyáz,
a százezernyi dolgos kismagyart
rabságban tudni, szívemnek mi gyász!
Nem a paloták cifraságát féltem
s nem is a magam feldúlt otthonát
siratom, de a népet. Köztük éltem
s a vágyam az, hogy ott éljek tovább.
Szegedi rög legyen, mely betakar,
megoszthassam a szenvedéseket,
mert sorsom: sorsod, szegedi magyar,
örök kapocs fűz tehozzád Szeged!

„Szegednek népe, nemzet büszkesége”,
kit így aposztrofált egykor Kossuth,
hiszem, gyászodnak nemsokára vége.
A jobb jövőhöz van számodra út.
Létjogod hirdeti földeden minden
verejtékáztatta kicsiny göröngy,
te tanítottál meg jövődben hinnem,
mert szenvedésből születik a gyöngy.
Verejtékednek gyöngye a szabadság,
hiszem: kiderül még borús eged,
a boldogságot szenvedésért adják,
szabad s boldog lesz néped még, Szeged!



76

A súlyos vagy csak súlyosnak szánt versek után felüdülést jelenthet egy könnyed remek-
lés, Kormos Istváné:

Aludnék egy évet,
hanem hol az ágyam?
Adnám egy éjjelre érte
tizenhárom házam.
Egy volt, az is elrepült,
felleg ködszélére ült.
Vele szállt a Medvetánc,
Weöres Meduzája,
anyám imalánca;
bombatölcsér vize agyagsárga,
szemem veri bugyborékolása.
    (Aludnék)

Kormos István (Mosonszentmiklós, 1923 – Budapest, 1977) édesanyja fiatalon meghalt, 
nagyszülei nevelték. A pesterzsébeti házat, amiben laktak, negyvennégy nyarán elpusztí-
totta egy bomba, mindenük odalett. Ha tekintetbe vesszük, hogy ilyesmi a költők közül 
csak vele történt meg, még csodálatosabb az Aludnék könnyedsége. Megsemmisült ágyán 
kívül nem emleget fel más veszteséget, csak édesanyja imaláncát és két nagyra becsült, biz-
tos ízléssel kiválasztott költőelőd kötetét! Igazán szeretetre méltó költői attitűd.

Kormos Istvánt nem lehet nem szeretni.
1943-ban, húszéves korában kezdett publikálni, kizárólag hungarista lapokban. Koráb-

ban próbálkozott a pécsi Sorsunknál, de ott nem közölték le, és egyéb közeledési kísérle-
tei is lehettek, csak azokról nem maradt fenn dokumentum. Azután, hogy Az ország elfo-
gadta verseit, másutt is bejelentkezett, például a szolid Hídnál, de közlésig ott sem jutott. 
Maradt Vajta lapja, ahol viszont megbecsült szerző lett. Korábban írtam már, hogy Vajta 
Ferenc nem követelte meg minden költőtől, hogy uszítson, hogy népszerűsítse a háborút, 
elég volt a nemzsidó származás és az, hogy a szerző ne helyezkedjen szembe a hungariz-
mussal. Ha később nem is, de negyvenháromban még publikáltak a lapban olyan maku-
látlan írók és költők is, mint Tersánszky Józsi Jenő és Kálnoky László.

Ugyanakkor semmit nem lehet tudni arról, hogy Kormos István miképpen töltötte el 
a negyvennégy nyarától a háború végéig maradó háromnegyed évet, hogy úszhatta meg 
a katonaságot huszonegy évesen ez a fiatalember. Mondjuk, piszok nagy szerencséje volt. 
És volt egy adottsága, ami nagy hasznára lehetett a veszélyek közepette: Kormos egy igazi 
„kedves hazug” volt. A háború után, mikor új kapcsolatokat és publikációs lehetőségeket 
keresett, egyik célja a Válaszban való megjelenés lett. Illyésnél nem járt sikerrel, de Sárkö-
zi Mártának azt mondta, hogy Fehér virág című versét Sárközi György emlékére írta. Az 
özvegy meghatódott, Kormos le lett közölve. Kevéssel később ugyanaz a nyolcsoros vers 
szolgált útlevélül Vas Istvánhoz, de akkor már mint Radnóti előtt tisztelgő költemény. (És 
ha azt nézzük, milyen mondanivalója van egy népi költőnek egy – vagy több – zsidósá-
ga miatt meggyilkolt kollégáról, hát, így sok évvel később szemrevételezve az hommage-t: 
semmi lényeges. Ahhoz képest, hogy a fiatalember nem nagyon erőltette meg magát, jól 
be tudott vágódni azoknál, akiknél be akart.)

Az Aludnék a negyvennégyes magyar költői termés egyik legüdébb, legszerethetőbb da-
rabja lehetne, csak hát most olvasható – és negyvennégyre keltezett – változata évtizedek-
kel később íródott. Az eredeti sem rossz vers, de semmit nem tartalmaz a későbbi remek-
lés szembeszökő erényeiből. Kormos utólag konstruálta a nagyon szimpatikus fiatal köl-
tőt, aki nagyjából olyan volt, mint ő, csak még szimpatikusabb.

Kopeczky Zsigmond is könnyed akart lenni, mikor Ott leltünk egymásra című versét írta. 
Valamint sejthetően jókedvre szerette volna deríteni az olvasót:
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Keskeny futóárok,
laza földbe ásva,
oda bújtunk ketten,
vacogva meg fázva.

Fejünk felett zúgott
s vijjogott a bomba…
Házak meg műhelyek
dőltek össze romba.

Lángtenger volt minden,
amerre elláttunk,
égett a posztógyár
s égett a faházunk.

[…] Együtt szaladtunk, hol
lehet, segíteni, –
dolgozó emberek
vagyonát menteni.

Piszkosan, kormosan,
úgy néztünk egymásra,
mint aki a párját
holtig megtalálta.

Alföldi Géza ellenben nem vette könnyedén a dolgot. Helyzetének és vállalt szerepének 
megfelelően erős szavakat használt. Költeménye a Harc c. lapban látott napvilágot. Lehet, 
hogy ez az, amit megjelenése előtt beharangozott a nyilas napisajtó:

„Hetek óta az első irodalmi hír a lapokban: a Harc című című zsidóellenes szaklap, »Eu-
rópa legjobb antiszemita hetilapja«, hirdetésben közli, hogy új számában »az utóbbi idők 
egyik legszebb antiszemita versével jelentkezik A. G., a kiváló költő.«

A hírt megkönnyebbüléssel olvasom. A magyar líra él.” (Márai Sándor: Napló, 1944)

Rommá-bombázott házak között jártam,
rámvicsorogtak a meztelen falak,
foghijjas tetők, a tépett gerendák,
s üvegcserépről a napsugarak.

Munkásembereknek hosszú, nehéz harca
álmodta kőbe, téglába és fába,
s most belehulltak: szoba, szekrény, asztal,
s féltett kis műhely az utca porába.

Egy tisztaszemű gyereklány meséli:
itt álltam én, ott anyám és apám,
és ott feküdt, – egy bomba tépte szét –,
meggörnyedt hátú, őszes nagyanyám.

A kerítésen katonasapka,
gazdáját darabokban szedték össze,
neki már a magasabb rangot
fent az égben adják mindörökre.
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Lázadó szemem az égre emelem:
fent kék az ég, ragyog a nap,
Uram, hát hogyan tűrhetsz ilyen
borzalmakat, a kék egek alatt?!

Uram, könyörgöm, torold meg őket,
mert ha gyilkos kedvem nem csitul,
mi ütünk vissza olyan véres kézzel,
hogy ördögöd is mind belépirul.

Ismét rombadőlt házak között jártam,
a romokon zsidóhad piszmogott,
véreres szemükben nem titkolt öröm,
vígan nevettek… ők most boldogok.

Mit nekik a széttépett gyerek,
a honvéd vére, az istenadta nép,
egykedvű arccal dolgoznak, s unottan
néznek a romon-halmon szerteszét.

A Sátán népe, poklok söpredéke,
s nekem ökölbe szorul két kezem!
Van itt e földön egy régi jó mondás,
ha ezt citálom, tán nem vétkezem.

Kacagjatok csak diadalmas képpel,
míg mi konok hittel temetgetünk!
Kiáltó hangon esküszöm: kitartás,
utoljára mégis mi nevetünk!

    (Üzenet)
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Ha háromnegyed évszázad múltán újraolvassa valaki Alföldi Géza művét, lehet, hogy át-
érzi a költő haragját. Ki tudja, mekkora erő rejlik a szavakban?

Karácsony Benő erdélyi író fiát munkaszolgálatosként dolgoztatták budapesti romel-
takarításon. Rádőlt egy fal. Meghalt. A munka jellegéből adódóan nem egyedi eset lehe-
tett. Szóval olyan nagyon vidámak nem lehettek „a zsidók”, amikor ilyen feladatot kap-
tak a nemzettől. De ismeretes, hogy a zsidómosoly a nemzetiek számára az egyik legirri-
tálóbb jelenség a kerek világon.

Fenyő Lászlót (Budapest, 1902 – Rohonc, 1945) szintén dolgoztatták budapesti romoknál.

Daltalan

Hogy mi lehettem volna, siratom
és sirasd velem te is, Európa,
az ajkam merő sebes siralom,
mióta lettem magam siratója.

És magammal népem is siratom,
mert ellenem lett maga buktatója
s marad belőle puszta sírhalom
és nem siratja őt meg Európa.

Elmondanék néktek egy szöveget
s dúdolnék hozzá, hogy ha volna mit,
de gyönge a dal, alig szédeleg,
hurcolja nyögve önnön-roncsait…

Rabszolga vagyok Budapesten én,
rab is meg szolga, negyvennégy nyarán,
bárki törölheti sarát belém,
csak remegésre mukkan meg a szám…

    1944. júl. 6.

Fenyő László a Nyugat második nemzedékéhez tartozott. Költő, műfordító és kritikus volt. 
1922 és 1943 között kilenc kötete jelent meg.

Mielőtt szülővárosába vezényelték kényszermunkára, vidéken dolgoztatták, és a hábo-
rú végén nyugat felé hajtották. Ott géppuskázták le végül.

A Fenyő Lászlóval egyazon évben született Illyés Gyula (Rácegrespuszta, 1902 – Buda-
pest, 1983) a Magyar Csillagot szerkesztette márciusig. A német bevonuláskor megtudta, 
hogy a Gestapo el akarja fogni. Vidéken rejtőzködött. Akkoriban írott versei nemcsak út-
jának stációit örökítik meg, hanem kedélyhullámzásait is. Az ő látószöge erősen eltér a te-
raszról nézdegélő Szabó Lőrincétől:

Tűzben

Égett a város, bűzhödött,
olvasztotta ki vétkeinket;
sercegtünk mind a tűz fölött:
a romlandók, egymásra leltek.
Az volt a kéj: a szennyben, lángban
szeretni – nem egymást, hanem
utoljára még, részegen,
önmagunkat a pusztulásban!
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Tető nélkül

Lebbent a szél. A hamuban, tele
dühvel, ki-kinyílt a parázs szeme.
Krumplit sütöttünk. Fent az esten át
repülők szálltak, rég nem vadlibák.

Illyés átélt és megfigyelt valamit, amit csak ő láthatott, vagy ami sok más költő figyelmét 
elkerülte: Szeretni, részegen, önmagunkat a pusztulásban. Orbán Ottó korábban idézett 
megfigyelése pontatlan, Illyésnek nemcsak a nemzethalálra volt szeme, alkalmanként sze-
rényebb és közvetlenebb látványokra is.

Az sem érdektelen, hogy egyik vers sem egyes szám első személyben íródott, a költő itt 
is többek nevében beszél. De már nem szólítja meg Istent, nem kér tőle közbenjárást. Mi-
ért is kérne, a csapás bekövetkezett. És a csapás elszenvedői nem forrnak össze, nem ma-
radt és nem keletkezett közöttük egység. Élnek, egymás mellett, és pillanatnyilag igen jól 
elvannak így.

Boldogok.
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