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INTERJÚ
Örök szomjúság

Képes Géza vallomása Albert Zsuzsa mikrofonja előtt
                   

Fehérgyarmati kéklő szilvaerdők,
ti ringatjátok szép gyerekkorom
most és örökké, bár a gyermek felnőtt
s férfi lett: túljutott a Dél-Fokon.
Fölöttetek úsznak nagy, lomha felhők –
Hol kötnek majd ki, milyen partokon?

Mezítlábam a puha nyári porba
süppedt, súrolta rétek friss füvét.
Tudta a titkot tarlókon tiporva
ne döfje át a sok kis dárdavég.
De ha egy csonk véresre döfte volna:
mi volt ez nékem? Tréfa, semmiség!

Ha bármi fájt is: ott nem panaszoltam:
„ne szánják a Török Emma fiát!” –
Mert Gyarmaton az anyám fia voltam:
csak így ismert ott az a kis világ –
Gyümölccsel mint a szilvafák, rakottan
hajlott le földig az anyai ág.

Török Zsigó bátyám jó pej lovának
sörényét markoltam, így ülve rajt.
Most is vérembe lüktet, amint vágtat:
soha ilyen vágtát, ilyen szilajt!
Elzúgtak kétfelől fák, kutak, házak,
ujjongott a gyermek, nem sejtve bajt.

Baj már csak otthon, az udvaron támadt:
két fa közt szárítókötél feszült –
Alatta elsuhant a ló, de már csak
egyedül – a lovas lent elterült.
S a lovat szőrén ülte újra másnap,
az eset csepp józanságot se szült…

Mongóliában, hej, gondoltam erre –
Becsípett pásztor kínálta lovát
s felültem mint rég, a veszélyt felejtve
s rohant a vad ló árkon-bokron át –
Egy másik lovas utánunk eredve
elkapta megriadt lovam nyakát…
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A múlt virágán reszket mint a harmat
az emlék – szép gyerekkor, élsz ma is!
Elmerült idő, nagy a te hatalmad:
a lélek, gyors ló, hozzád visszavisz
s a lovas józan észre most se hallgat:
repül, s nem tartja fel vasfal, se víz. 
         (Fehérgyarmati kéklő szilvaerdők)

A kritikusok már első kötetemet fejcsóválva fogadták. A kritikusok: a rendőrség. A költők: be-
törni kész ifjak hada. A kritikus, mint a rendőrség, kénytelen arra szorítkozni, hogy az eddig be-
törések alapján szabályokat állítson fel, a betörések módszereiről. De hiába! Az eredeti tehetség 
nem úgy fog betörni, ahogy ezek a szabályok megkövetelnék. A kritikusok már első kötetemet 
fejcsóválva fogadták. Ez a költő nem úgy tör be az irodalomba, ahogy az eddigi költők példáját 
ismerve elvárták volna tőle. És mégis, lelkem mélyén éreztem, hogy csak úgy tarthatok igényt 
az igazi költő névre, ha a dolgoknak külön nevet találok. 

Nézzük az első kötetemet. 1933-ban jelent meg a címe már utal a tartalomra: Márványba 
véslek. Parnasszista cím ez, tehát az érzelmeket elrejtő, inkább csak a világ jelenségeit zárt 
formákba öntő költői elvet és gyakorlatot jelez. Példaképpen idézhetem a kötet indító versét, az 
ÉNEK NAPSZÁLLATKOR címűt:

Az arany csobolyó 
kilyukadt, nézd-e:
piros nedü buggyan az ég 
kék keszkenőjére.

Az arany csobolyó 
lezuhant, nézd-e:
violaszín hegyeknek 
bordó a széle.

Árnyak ringanak 
perceg az ászok.
Violaszín hegyek megől
cseng a kacagásod.

Ez a gyakorlat szembefordulást jelentett az akkoriban Erdélyi József nyomán felburjánzó pe-
tőfieskedő, érzelmes magamutogatással szemben, másrészt, az akkoriban általánosan elismert 
babitsi ácsmester méricskéléssel szemben. Új dolog volt ez nálam, amit csak egy-két kritikus 
és költő látott meg és értékelt. Dalszerű felvillanások, melyekben nem az érzelmek, hanem 
kizárólag a képek, képsorok éltek, és ezek hatottak az olvasó érzékeire, de még érzelmeire is. 
A kritikusok közül meg kell említenem Supka Gézát, a Litteratura főszerkesztőjét, aki külön 
cikket szentelt kötetemnek. Friss, színes költészet ez, – mondta, – ahol a szenvedély képsorok 
mögé rejtőzik, ez a Baudelaire-i impassibilité elve és megvalósítása. Még Féja Gézát említem 
meg, aki Forrás című folyóiratában egy maroknyit közölt új verseimből. 

1937-ben jelent meg Cserépfalvinál műfordításaim első kötete. A Napnyugati madarak, Cs. 
Szabó László kísérő tanulmányával. Egész csomó felfedezést tartalmazott. Modern angolokat, 
olaszokat, finneket, észteket, és a modern oroszok közül Jeszenyint. Majakovszijt azért nem, 
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mert a cenzura kihúzta. Ekkor írta Karácsony Sándor A magyar világnézet című könyvében, 
1941-ben jelent meg: „Képes Géza nem műfordító, de eredeti nagy magyar költő.” 

Közben kétszeri találkozásom Babitscsal rosszul sikerült. Az első: Gyergyai Albert mutatott 
be, vita indult köztünk arról, hogy Stefan George nagy költő-e? Én lelkesen állítottam, hogy 
igen, Babits makacsul tagadta. Amikor elhagytuk a kávéházat, ahol a találkozó lezajlott, Gyer-
gyai kétségbeesve kérdezte: – Képezs úr – mondta somogyiasan –, hogy mert Mihállyal el-
lenkezni? Én ezt válaszoltam: – Professzor úr arra tanított, hogy véleményünk mellett bátran 
álljunk ki. – Igaz – vallotta be Gyergyai – Mihályt az dühítette, hogy George olyan nagy költő, 
amilyen ő szeretne lenni! 

Ez a találkozó még Eötvös kollégista koromban történt, amikor Gyergyai professzorom volt. 
A következő, évekkel később, egyáltalán nem mondható sikeresebbnek. Nekem Babits ellen-
szenves volt, ahogy nagyon esetlenül próbálta irányítani a társalgást. Csütörtökönként minden 
költő kéz-és lábcsókra járt Babitshoz, én egyetlen egyszer sem voltam. 

Első kötetem után tíz évvel jelent meg második verseskönyvem, Gorgó mereng címmel. A 
Dante Könyvkiadó adta ki, szerkesztő lektorom Laczkó Géza volt. Erre a könyvemre Baumgarten 
díjat kaptam. Még egyszer megkaptam a Baumgarten díjat, 1948-ban az utolsót, mert utána már 
államosították a Baumgarten alapítványt. 

Az életemet a második világháborúig megírtam A pataki diák című, lírai eposzomban, épp 
most jelenik meg ezekben a napokban. A másik verseskötetem, szintén most jelent meg, címe: 
Örök szomjúság. Mind a kettő összefoglaló mű. Az első gyerek és ifjúkoromat, a szalkai és pa-
taki éveket foglalja össze, a második kötet Irénnel való találkozásomtól mindmáig, a vele való 
kapcsolatom negyvenöt évéről vall. 

Lírai eposzom így kezdődik:
Életemet megírom még jókor, 
hadd tudja meg a messzi utókor,
hogy ki voltam, hogy honnan eredtem,
hogy emberré hogyan cseperedtem.

Édesanyám Török Emma –
Be sokat emlegettem ma!
Nincs nap, hogy egyszer legalább
ne idézném ízes szavát,
kemény, konok természetét,
mely bennem él, kettőzve még. 

Édesapám Mátészalkán, messze földön híres kovács volt. Több versemben igyekeztem 
megörökíteni alakját, leginkább Az öreg kovács  című versemben sikerült. De ez jóval később 
történt, 1953-ban. Lírai eposzomban így írtam erről: 

Édesapám, még amíg élt, 
legenda lett, talán azért,
mert magát sosem kímélte,
élt, ahogy a sors kimérte.
Én magam is segítettem
verseimmel – elhitettem,
ami úgy is elhihető,



74

azt, hogy csodákat tehet ő.
Én varázsütötten álltam: 
tágra nyílt szemmel csodáltam
mint egy természeti törvényt,
ami a műhelyben történt:
tűzből a vasat kicsapta
az üllőre és a szikra
szétfröccsent, a kalapácsok 
nyomán zúgtak a csapások…

Ebből a kovácsságból mentem Mátészalkáról Sárospatakra. A kovácsságból a latinságba és a 
görögségbe. A polgári iskola négy osztályának elvégzése után inasnak kellett volna állnom, de 
a szalkai református segédlelkész, Filep Gusztáv ebbe nem egyezett bele. Vállalkozott rá, hogy 
négy gimnáziumi osztály latinjára megtanít nem egészen négy hét alatt. Vállalkozása sikerült. 
Én pataki diák lettem, s mindjárt az első évben már hibátlan latin-dolgozatokat írtam. Beleestem 
a latin költőkbe. Főleg Ovidiusba, akit már a szalkai gyors tanulás idején megszerettem. Olvas-
tam és mindjárt fordítottam: „Jaj, jaj, édesapám, nem mondok verseket én már!”, vagy: „Önként 
jöttek a versek a megfelelő ütemekben, s bármit próbáltam mondani, vers sikerült.”

1928-ban az Eötvös kollégium tagja lettem. André Gide egyik regényének hőse ezt mondja: 
„Felszabadulni könnyű. De ki tanít meg felszabadultan élni?”A Kollégiumban felszabadultam, a 
Kollégium megtanított felszabadultan élni. Felszabadultan éltem, politikai, erkölcsi, emberi ér-
telemben. Költészetben is tovább fejlődtem, a Patakon megkezdett vonalon. A német és francia 
irodalomba a kollégium professzorai segítségével igyekeztem behatolni. Goethét ízlelgettem, és 
nem ízlett. Schiller úgyszintén. Novalis, Hölderlin és Nietsche egészen meghódított. Szakdolgo-
zatomat is Hölderlinből írtam. Goethe: A vándor éji dalát még tizenhat éves fejjel lefordítottam. 
Keresztury Dezső az általa szerkesztett német antológiába az én tizenhat éves fejjel készített 
fordításomat vette fel. Érdemes megnézni, hogy felel meg egymásnak a két szöveg. 

WANDERERS NACHTLIED

Über allen Gipfeln 
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen  Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Magyarul:

Fenn, a hegyek ormán
Csend ül.
Az erdő lombján
Nem rezdül
Már semmi nesz.
Hallgat a fán a madárka
Várj, nem sokára
Te is pihensz.
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A németben huszonnégy szó. A magyarban szintén. Nietsche: Elhagyatva, egyike a legjobb 
fordításaimnak, több vallomás hangzott el arról, hogy megpróbálták a verset lefordítani, de be-
letört a bicskájuk. Íme, a vers: 

ELHAGYATVA

A varjúraj
Város felé surrog tova,
Hó lesz hamar.
Boldog, kinek van otthona.
Sötéten állsz, 
S hátra meredsz mióta már!
Mondd, merre szállsz
A tél elől, bolond madár!
Feléd havas
Sivár puszták ásítanak
Nem nyughat az,
Ki oly kifosztott, mint te vagy.
Sors átka ver,
Téli bolyongással gyötör,
Füst vagy, amely
mind hidegebb egekbe tör.
Károgd siket
pusztákba hörgő gyászdalod,
Vérzik szived?
Dacba, jégbe takarhatod.
A varjúraj
Város felé surrog tova,
Hó lesz hamar.
Jaj, akinek nincs otthona. 

A kollégiumban alakult ki bennem az a felfogás, hogy a világirodalom története egyenlő a 
világ irodalomtörténetével, nem, ahogy Babits gondolja, hogy a világirodalom története az eu-
rópai irodalom története. A világirodalomba beletartoztak szerintem a finn-ugor népek irodalma, 
ezeket ilyen szempontból vizsgálni kezdtem. Azelőtt csakis mint nyelvészeti anyagot vizsgálták. 
Finnül, észtül beszélni is megtanultam, és az irodalmukat tanulmányoztam. A több ezer éves 
finn-ugor őskincs szellemében írtam akkor egy dalt, amely így hangzik: 

Virág Veron arany kácsa,
Szamos vizét szántja szárnya.
Csupasz lány volt még az elébb,
megmarkoltam sikos mellét.

Csúnya szája a csukának,
vigyázz Veron, még rád támad,
perdülj egyet ha rád támad,
változz vissza csupasz lánynak.



76

Gyere gyöngyöm, repülj ide,
iramodj hozzám izibe!
Majd elhussansz hajnaltájba,
vihet a víz arany kácsa.

A verset megjelenttettem második verskötetemben. Egy újságíró Matolcsnál, a Szamosig el-
vetődve, kiírta a kötetemből az említett dalt, és közölte, mint általa gyűjtött népdalt. Dühöngtem, 
hogy névtelené tett, másfelől meg örültem, hogy versemből népdal lett. A harc bennem még ma 
sem, negyvenöt év múltán sem csitult el.

Vejnemöjnen kantelén játszik.
Kaleva kedves menyecskéi
bezzeg hagyják ám a himzést,
hosszú sorban sereglenek
mint a folyó, úgy ömlenek,
fiatalabb nők nevetve,
gazdasszonyok gondjuk felejtve,
szép zeneszón elámulnak
bűvös éneken bámulnak
férfiak ha közel jönnek,
kalapjuk lekapva állnak,
asszonyok ha közel jönnek,
tenyerük arcukra tapad,
lányok szeme könnybe lábad,
fiúk földre térdepelnek,
hogy a hangszer hangját hallják.
Mindnyájan egy szájjal mondják:
mintha egy nyelvük vón, vallják,
ember nem hallott hasonlót,
ily gyönyörű szép énekszót,
soha világ életében,
mióta arany hold fénylik benn.
Szél vitte szét a dal hangját,
hat falun át meghallották.
Nem volt ott olyan vadállat,
ki ne jött vón, hogy hallgassa
a gyönyörű szép énekszót,
a kellemetes kantelét.
Vérszomjas erdei vadak,
karmuk behúzva guggoltak,
hogy hallgassák a kantelét,
ének örömét érezzék.

A finn-ugorság másik nagy tanítása a Kelavalából ért el hozzám. A Piros ménes című versemet, 
bár a hatás egyetlen sorban, egyetlen szóban sem állapítható meg, a Kalevala szellemében írtam. 
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PIROS MÉNES

Lomha lápon át haladtam,
ingovány ingott alattam;
zsombékról zsombékra léptem:
tömör tölgyes tünt elébem.
Partján szürkészöld pataknak,
mint az őz, kit űz kopóhad,
ügyetlenül így ügettem,
cserjék csaholtak mögöttem.
Fürge csapás nyílt – vagy ösvény?
Arra vágtam át – vörös fény
fürdette a fák tetejét,
nyalta az ég felső felét.
Még nem láttam, mi lehet ez,
ez a pír honnan permetez?
Tán asztagok tüze táncol?
Villámszülte vész viháncol?
Futottam a furcsa fényben –
Tág tisztás tárult elébem:
egy pillantás épp elég volt:
szikes rét s a roppant égbolt –

minden éles, minden élő:
láng lobogott, égig érő –
Tudtam, a tűz honnan támadt:
ott láttam élő apámat.
Vasat tett a tűzbe éppen,
meleg mosoly dúlt szemében.
Fehér ménes állt ragyogva,
rúgkapálva és nyihogva,
de a tűzláng lengő fénye
piros színt vont a fehérre.
Apám arca is piros volt
s a szikes föld: nagy, piros folt.
Ahány tüzet életében
gyújtott apám, mind ott égett.
Ahány lovat patkolt szegény,
ott rúgkapált a rét füvén.
De még látom, most sincs vége:
a lángoszlop vad tüzébe
patkóvasat tüzesít még
s úgy veri a vasat, mint rég.
Toporzékol, nyí a ménes,
apám örül: a sok lóval
ítéletnapig se végez…
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A világirodalom kutatását közben kiterjesztettem Ázsiára, Amerikára, Ausztráliára is. Mongó-
liában 1954-ben jártam, eljutottam Karakórumig és még tovább. Perzsiában és Közép-Ázsiában 
később jártam. Mongólia elemi erővel hatott rám. Az Altáj és a Szaján hegység között volt véle-
ményem szerint a magyar őshaza. Megfogalmazódtak bennem olyan képzetek, amelyek magyar 
sorskérdések voltak. Itt írtam a Vadlovak című verset, amely Magyarországon sokszor idézett 
vers lett a szabadságról. 1955-öt írtunk akkor.

VADLOVAK

Költő, te szelíd, te vad, te szabad,
zárd a szívedbe a vadlovakat!
Keskeny fejüket, mely könnyű, konok.
Színüket, mely barna, mint a homok.
Ideges, karcsú lábaikat,
miket éget a könyörtelen sivatag.
Vágtatnak, leng a sörénylobogó,
porzik a puszta, vágtatni be jó!
Megállnak, gyér fűbe süpped a láb,
finom fülök pedzi a puszta zaját.
Okos szemük, mint villám-cika jár,
Szemük csupa lélek, csupa sugár,
perzsel a napfény, mint a parázs,
szakszon bokron szellő kaparász,
de lángol a föld lehellete is, 
hiába kutatsz, nincs semerre se víz,
most felnyihog egyik, cimpája remeg,
megrázza sörényét, s előreüget.
Már nyargal a kis csapat, és mint jelenés,
porfelhők közt a semmibe vész.
De előttem leng még hosszan a kép,
látom a vad ló tiszta szemét.
Ne próbáld megszelidíteni,
hisz szétrúgja még a csontodat is.
S ha ravasz csellel csapdába csalod, 
s lábát békóba vered valahogy,
a ritka fogásból nem lesz örömed,
a vadlovat élve el nem viheted!
Érzi szilaj lábán a vasat
nem tud rabul élni, szíve megszakad.

Elhangzott 1989. február 29-én, a Bartók Rádióban


