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Adytól Babitshoz, 

érintve Keményt és Téreyt 

Ady 

Ismeretlen Korvin-kódex margójára 

Sírás és panaszkodás 

Hozzád száll a mi nagy panaszunk, néhai való királyunk, Korvin, most amikor a magyar fórumon, Pusztaszeren, új nagy 

kötést csinálnak a magyarok. Hajh, vajon újat-e? Serlegetekbe még nem ömlött felvágott ereitek nedve, még nem kész a 

lakoma. Nem hallgatnátok-e meg még a lakoma előtt az igriceket? 

A mi mondanivalónk nem sok: értjük a magyar Athén fórumát, halljuk a szittya paripák prüszkölését. Tehát újból Európa 

ellen mentek, lovas magyarok? Az Időre röhögtök, miért legyen másként, mint Szvatopluk után: szent Ázsia nevében törtetni 

fogtok előre. 

Mi, fanyar igricek, azonban kiáltunk még egyet hozzátok. Omlásra készülő vérünket az egekig kiabáltatjuk föl: mit tettetek 

velünk? Mi komolyan vettük az Időt, mi 1896-ban komolyan 1896-ot írtunk, ti nem, ti csak 896-ot éreztetek akkor is. 

Meghurcolt benneteket ezer esztendő, át- és átitatta véreteket kun vérrel, tatár vérrel, szláv vérrel, örmény vérrel, görög 

vérrel, germán vérrel, oláh vérrel. Ti már nem lehettek Koppányok s Gyulák, s ti Koppányok s Gyulák vagytok mégis. 

Vívjátok a dühös szerelemi harcot Áron nyughatatlan népével: ebben a gyilkos ölelkezésben bíztunk eddig, a semita 

élesztőben, a zsidó segítségben. Elmúlt ez is, ez a bizalmunk: erős vagy te, Pusztaszer, erősebb vagy Jeruzsálemnél, erősebb 

vagy Babilonnál, erősebb vagy Rómánál, erősebb vagy Párizsnál. Légy hivalkodó: erősebb leszel Bécsnél is. 

Néha úgy képzeljük, ebben van a ti életetek, véreink, magyarok. Hogy megálltok, s kemény koponyátokat előreszegzitek, 

nem csalóka, tarka ideálok befogadására, de - döfésre. 

Hiszen álljatok meg, maradjatok meg, tartsátok meg koponyáitok kerekségét és keménységét, éljetek a magyar glóbusz 

nagyszerűen ostoba hitében. De mit csináltok velünk, mi is magyarok vagyunk, és minket elbolondítottatok. 

Meséljük el: Európa ámulására ezelőtt valami negyven és pár évvel újra fölbukkantatok, én véreim. Nem akartátok, hogy 

Európa állattenyésztő legyen miattatok: mert teste közepében benneteket tenyészt. Már akkor Petőfitek is volt, valami 

csodálatos kultúrcsiklandozás borzongó kéjére emlékeztetek. 

Kompország, Kompország, Kompország: legképességesebb álmaiban is csak mászkált két part között: Kelettől Nyugatig, de 

szívesebben vissza. 

Miért hazudták, hogy a komp - híd -, ó, Potyomkin, te kenetes kezű szent ember, te csak Katalin cárnőt csaltad meg. 

 

Idealisták és gonosztevők összeálltak, álság levegőköveiből várakat csináltak, teleujjongták a világot, hogy a Kárpátok alatt 

kiépült Európa. 

A Nyugattal szórványosan már régen elmátkázódtak itt lelkek, Magyarország durva embermatériájából már kicsillant egy 

sereg differnciálódásra érett és alkalmas molekula. A nagy Humbug nem Európának ártott meg, a hazugságot itthon hitték el. 

Miért hazudtak már az apáinknak, és miért adták a hazugságot tovább? Minekünk váltig azt mondták, hogy itt Európa van, 

kultúréletre készültünk, s megfeszített idegekkel rángattuk magunkat egyre előbbre. 

Közben zuhanások történtek, a Grünwald Bélák és a Péterfy Jenők menekültek, mihelyst tisztán láttak. Ki tudja, hányan és 

kik voltak ők, ki tudja, hányan jártak még rosszabbul, a többsége a szerencsétlen kiváltaknak csak vergődött. A nagy 

Humbugot meg nem ismerte, a nagy valóságba bele nem borzadt. 

Bulgária nem csinál Ripeket a fiaiból, nem hiteti el velük, hogy ő kultúrállam. A ploiesti-i oláh az ő nagy lángú fiát elküldi 

szépen franciának, a szerb iskola nem tanítja, hogy a szerb géniusz ormain jár a kultúrának. 

Minket kergettek előre, nem volt szabad hátranézni, meglátni, honnan megyünk robogva. Meglátni, hogy néhány fáraóé ez az 

ország, hogy szennyes állati életben tartják a milliókat. A fáraók azt akarták, hogy legyenek itt gúlák és piramisok. Vérét és 

idegét hordja össze néhány vak bolond: hivalkodjanak majd vele ők. 

Tízezer ember előreszaladt, európivá vált idegenben, vérben, gondolatban, kínban, szomjúságban. Egy túlfejlődött 

embertípus termett itt, mely előtte fut a magyar társadalomnak száz esztendővel legalább. Ezek a szent kengyelfutók nem is 

álmodták, hogy sarkukban százezrek nincsenek. 

Ime, egyszerre zúgás, a kendőzött Ázsia lemossa az arcát, szája bugyborékol, s kiárasztja folyóit, melyeknek áradata 

szörnyűséges, mint a Jankcekiangé. 

Turulok kerengnek a levegőbe, nyílzáport lőnek a Nap felé, támadásra készülnek a magyarok. Hányadikra, mióta a betűtanító 

olasz papokat koncolták? 
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Nagy vagy, én népem, nagy vagy, én népem: ezer éve élsz folytonos harcban Európával, csapatokat gyűjtöttél közben, holott 

véreztél. De a gondolatot nem engedted győzedelmeskedni gyermekeid koponyáin, úgy élsz Európa közepén, mint eleven 

tiltakozás az állati élet megszűzietlenítése ellen. És hogy most utolsó dátuma járt le az Időnek, hatalmasabban kelsz fel, mint 

valaha: zajlik a tatárság a Kárpátok alatt. 

Kompország megindult dühösen Kelet felé újra: egy kis sarka leszakadt a kompnak, ott maradt a nyugati partok táján vagy 

tízezer emberrel; mi lesz ezekkel? Aranyas felét nem bánjuk, aranyuk partra veti őket valahol Nyugaton, nem kénytelenek 

érezni, hogy nincs hova menni. Hogy elnyeli őket a magyar tatárság, a valóság, melyre, íme, ma ébrednek szegény magyar 

Ripek, hogy ez elnyeli őket. 

Morituri te salutant: új magyar társadalom, az elámítottak, a becsapottak, az előreszaladottak, a kijátszottak, a túlfejlődött 

magyar lelkek, a vértanúságra kiválasztott magyarok. 

Ki-ki úgy oldja meg a maga nagy problémáját, ahogy tudja. Száz évvel előbbre élni nem lehet, bolygani az űrben nem lehet. 

Kompország Keletnek indul, kérezkedjék fel reá a gyenge. 

És látom az új áldozatot Hadúrnak, az új Gellért-papokat. Élén az új magyar társadalomnak állnak az ordító táltosok. 

Szomorú embereket vonultatnak el. Akinek a homlokán ott vigyázatlankodik a Gondolat, akinek a szemeiből új érzések 

máglyája világít, akire rábizonyul, hogy szívesen áldozott az Eszme idegen és ékes isteneinek: az elveszett. Azt besüllyesztik 

a mélységes, a piszkos, az örvénylő árba. Ave Caesar, morituri te salutant. De a halál előtt hallgass meg bennünket, Hunyadi 

János fia. 

[...] 

Kemény István 

Remény 

Láttam az egészet, és tudtam, hegyen állok, 

a részletek halkan zúgtak odalent, 

idefenn most egyik se hiányzott. 

Kérdezni jöttem fel, de a jósnő 

hazament a lázas kisfiához. 

 

A kérdésemet lepöcköltem a szakadékba, 

pattogva tűnt el, pedig nagy volt: 

a törhetetlen üveg maradéka. 

Csak a szívem kérdezgette halkan: 

kedves vérem, hova lesz a séta? 

 

Azelőtt ilyenkor kétségbeestem, 

mert innen már csak lefelé van út, 

és idáig nem jár le az Isten. 

De most itt volt, és ő kísért le később: 

egy szó nélkül ballagtunk le ketten. 

 

De ez a végén lesz, itt még csak állok, 

és érzem, ahogy elkezdek nevetni: 

hogy lettem én ennyire magányos, 

és hogy teljes képtelenség, félreértés, 

de ez mégse lesz már soha máshogy. 
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Kemény István: Búcsúlevél 

 

Édes hazám, szerettelek, 

úgy tettél te is, mint aki szeret: 

a tankönyveid és a költőid is 

azt mondták, hű fiad legyek. 

 

Hű is voltam, fel is nőttem, 

cinikus ember se lett belőlem, 

csak depressziós, nehéz és elárult, 

bezárt cukorgyár a ködben. 

 

Őzek fáznak a szántáson 

vagy egy kisváros, alig látom. 

Ígértél nekem egy titkot, hazám, hogy 

mi a fontos a világon. 

 

Hogyha néha belekezdtél, 

az se volt baj, hogy nem szerettél, 

majd szeretsz mást vagy magadat, nem baj, 

de egyszer csak öreg lettél. 

 

Gonosz lettél, vak és régi, 

egy elbutult idegen néni, 

aki gyűlöletbe burkolózva még 

ezer évig akar élni. 

 

Nem kértél, hogy mosdassalak, 

annyit se morogtál, hogy hagyjalak, 

mint egy szőnyeg, feküdtél a semmin, 

elárulni se hagytad magad. 

 

Az én teám közben elforr, 

nem vagyok az már, ki voltam egykor, 

az életem nagy happy end nélkül is 

véget érhet, mint egy verssor. 

 

Azt játszod, hogy nem is hallasz, 

túl nagy énfölöttem a hatalmad. 

Hozzád öregszem és belehalok, ha 

most téged el nem hagylak. 

 

Amíg élek, úton leszek: 

használni akarom a szívemet. 

A fejemben szólal majd meg, ha csengetsz, 

édes hazám, szerettelek. 

 

A vers a Holmiban jelent meg. 

*** 

 

Térey János: Magyar közöny 

 

 

                            Kemény István Búcsúlevelére 

 

Fölpaprikázva, s megvezetve, népem, 

Nyakadban ízlésed szerinti úrral, 

Ha olvasol, hát félreolvasol, 

És fényes nappal vészharangozol; 

Tárulkozó elfojtásodat értem. 

 

Ki legnagyobb vagy önmagasztalásban 

S öngyűlöletben, önkorlátozásban, 

Gőggel tudsz elfordulni, sérteni, 

Sértődni, mint egy félretolt zseni!... 

Két féltekéd nehéz szívvel bejártam. 

 

Kőbe vésett alkotmány a jutalmad! 

Fék: nem bilincs. Otthonos lett a káosz, 

A tisztázás helyett a lágy maszat. 

Pörös szájak befogva? Nagydarab 

Megmondóemberek pálcát ragadnak. 

 

Az életre trombitált múzeumból 

Üzennek tekintetes vármegyéid! 

És műveletlen főispánjaid 

Gondozzák a föld szekérvárait; 

S egymást elvéteni késztet az undor. 

 

Legyintve szerteszét és számolatlan, 

Él a kedély. Lakájkultúra tombol, 

Kilincselők a nábob ajtaján... 

Pirul a boldogságos tartomány 

Az alázúduló vörösiszapban. 

 

Térey János verse az Élet és Irodalomban volt olvasható.
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BABITS MIHÁLY 

LEVELEK IRIS KOSZORÚJÁBÓL 

(1909) 

AZ ÖRÖK FOLYOSÓ 

A véghetetlen portikusznak 

egyhangu oldalívei 

rejtett forrásu fényben usznak. 

Mi haszna széttekinteni? 

A síma égnek semmi ránca 

s szemed a földet nem leli. 

S tán e nagy ívek néma lánca 

a végtelenbe fűzve nyúl: 

holt oszlopoknak méla tánca 

huzódva, mozdulatlanúl 

légtengelyén az üres ürnek, 

s a külső sötétig vonúl, 

hol a Pokol lakói sülnek. 

Mindegy! ásít az út elém! 

Ó boldogok, kik nyugton ülnek, 

De engem űztön űz a Rém, 

kire nincs szem, mely visszanézzen, 

s előre, bármi les felém, 

futok gyáván, futok merészen, 

habár előre jól tudom, 

nem érhetem végét egészen 

s bárhol bukom, felén bukom 

s e súlyos álmok összezuznak 

s maradok majd a féluton, 

Mig a végetlen portikusznak 

egyhangu oldalívei 

rejtett forrásu fényben usznak. 

(S megint előlről.) 

 

 

HEGESO SÍRJA 

A kedvesem kétezer éve alszik, 

kétezer éve meghalt s vár reám. 

A neve Hegeso. - Lábhegytől arcig 

márványszinű - s komoly görög leány. 

Élő, habár lehellete se hallszik 

keble átduzzad ráncos khítonán 

Fürtös fejében ki tudja mi rajzik? 

Ül meghajolva. Méla. Halovány. 

Előtte állva szolgálója tartja 

rabszolgalány, a drága ládikát, 

amelyből ékszereit válogatja. 

Talán azt nézi (lelkem bús reménye!) 

melyikkel ékesítse föl magát, 

ha megjövök majd én,  a vőlegénye. 
 


