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egy vakmerő felszolgálólány mondta a bölcseknek

Bölcsek asztal körül időtlen lakomáznak. 
Mennyi részlet. Az idő feldarabolódott. 
Valamit tennem kellett. Ős szokás.
Bort hoztam. Borhoz diót egy zsákban. 
Jó csemege lesz tán. Tálakba töltjük. 
Aranytól ékes tálakba. Mindegy az.
A zsákot már kiviszem. Értéktelen.
Egy dió fogak közt, egy korty, egy dió. 
Nagy fényűzés ez állandó terítés. 
Kedélyes Bölcsek, ki látott már 
kertek szélén állni kerek nagy fákat? 
Láttam én, s azóta hallgatok.
A kéreg alatt pontos, zárt csodák.
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maroknyi kékkel az örömért

Felkelt a kék a hegygerinc mögött.
A fűből kikelt a harmatos ösvény. 
Hallom hatalmas zúgását a szikláknak.

Lábam előtt vadak tetemei. Átok.
Ezer nyíl fegyverem sátramban céltalan. 
Vadra nem lelek, mit célbavenni öröm.

A szóra gondoltam, ha megmenthet. 
Szólj, varázsló, fényesen, parancsolom.

Közöd van a hegyekhez.
Tisztaság legyen zűrzavar helyett 
vadaink testében.
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szüntelen vereségben égő

A varázsló meztelenre vetkőzik.
Tűzhöz közel, dobokhoz közel.

Nyílegyenes hangját visszaveri a hegy. 
Tűz fényét körbezárja más.
Kettévált rendszertelenség torkában.

A hangfalig fut. Szó árkában kapar esőt. 
Veri a tüzet. Feszes ín belül húzódik.
Víz hurokká lesz a lángon. Szócölöp.

Marad a vész a vadakban.
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egy vad szól kínjában

Lekopott a kék a hegyek csúcsáról.
Szikáran ül törvényt a gondolat.

Volt csapongás, ösvény, rettenet a nyíltól. 
Sziklában rés a pihenés. Bevégeztetett.
A szelek semmi jót nem hoztak.

Bátor űzőket volt csalogatni kedvem.
Az izgalom úgy határtalan, ha minden mozdul.

Játék jelezte utam. Renddé lett szavam. 
Láttam a varázslót. Kettévált a hangja.
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A GYERMEKKOR VESZÉLYES JÁTÉKAIRÓL

I.

Egy gyöngyháznyelű kés és csillogó 
üveggolyó minden örökségük. Homokban 
kés és golyó csillog, gurul 
éjjel-nappal fátyoltalan -

Ég áldja, óvja a nyugtalanul alvót!
Kincses idejére gondol előbb-utóbb, 
homokban gyöngyháznyelű kést, 
csillogó üveggolyót talál, elrejti 
s nem alhat -

Hét világot falatna fel kincseivel, 
gyermekkora miatt nem figyel eléggé 
az ölelésre, s embert is öl játékból.
Ég óvja, áldja a nyugtalanul élőt!
Álmából csend születne -
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II.

Valahol hull a hó és a gyerekek 
igazi-nagy szánok után kötik szánkóikat. 
Bőrsapkás emberek ülnek a szánon 
állig subába burkolózva. Szájukban pipa 
virágzik. Szemük világít üveges úton, 
kisbaltát hullató időben ostorral lovaikat 
vesszőzik -  indulat nélkül -, kis üvegből 
meleget hörpintenek. Mögöttük imbolyog 
meg-megcsúszik üveges úton -  kés élén -  
a spárgával lopva odakötött kis szánkó.

Hátra nem néznek, szólni ne kelljen.

Hallani pedig a torokba szorult kuncogást is.

Jégvirágos a szemük a boldogságtól.
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III.

Épp a háztetőre kapaszkodott fel, sütkérezni 
akart biztosan a napon, s oly engedelmesen 
lezuhant, hogy meglőttük parittyával, szinte 
kedvünk vette, egy lapos kővel vertük a fejét, 
belé se rezzent, száraz föld, kemény lett.
Vére sem folyt, egészen hiába volt az egész.

Ki is fáradtunk, meg is éheztünk közben.

Anyánk a szomszédokra gyanakodott, átkozta őket. 
Hetekig kerestük kedvéért pincében, padláson.

Még sírtunk is, vigasztalanok voltunk.
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IV.

Gonosz, gonosz kisgyerek, 
magára gyújtotta a házat. 
Ujjaiból csiholt szikrát, 
két kezében őrizte a tüzet, 
hamuvá hűteni nem engedte.

Csupasz tenyérrel áll most 
két világ között, szoba földjén, 
eloltom-ha-akarom szemmel.

Már a kis ruhája is lángol, 
már a haja is lángol, 
minden játéka lángol. 
Sebesedik száján a félelem.
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V.

Mint a kisgyerek,
akit örök játékra ítéltek,
s belefárad, a kis istenadta.

Földre veti magát, s magától fölkel, 
ha észreveszi, hogy egyedül maradt.

Már újra játszik a sarokban, 
egészen úgy, mint aki végképp elfordult 
a szobától, s megérkezett valahová.

Zuhogó körfűrész, 
mit vétettem ellened?
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VI.

Te lennél a ház, ahol lakom -  
Te lennél a város, ahol élek -  
Te lennél a föld, amit taposok -

Egy ház, egy város, egy föld -

Táskában egy napi élelem, 
egy váltás ruha, fehérnemű, 
néhány színes ceruza.

Sértetlen, ahogy elindult, 
gyakorlat nélküli ötéves 
zsebmetsző, éppen elaludtál.

Egy ház, egy város, egy föld.
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VII.

Már néha azt gondolom, gyerekek, 
varázslat ez, hogy köztetek vagyok, 
kavicsokat dobálhatok a vízbe, 
egész nap szép lapos kavicsokat, 
egész nap itt a parton, a homokban, 
a hajunk biztosan fűvel van teli.

Este hazatérünk -  
Bárkitől enni kérünk -  
Poharunk eltörhet -  
A házban egerek -  
Itt minden létezhet -  
Bólintunk -
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EMBEREK KÖZÖTT 

I.

Ne túl közel magadhoz!

Szalmazsákig ereszkedő, 
vasrámába fogott, 
mozgató -  riogató 
kívül -  belül.

Lámpa körözés.

A kép két viharlámpa, 
arcán lecsurog, 
lassú sár bocskorán.

Felfeszített
rend
mozdulatlan.

Átlendülés a házak mögött, 
mellékesen iszogatók, 
szélbefagyott szándékuk, 
korán kelő víz mit old.

Bálban duhaj ólak, 
adóról szélben, 
nem panasz, 
tél.
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II.

Goromba pokrócuk fölött 
ne fázzam lámpásommal, 
borukat hozták töprengve.

Szélből
szélbe forduló időben

kinyitható -  becsukható 
átlendülés, 
ablak rögeszmém 
végtelen térdemen, 
szalmaszál óvatos mozdulattal 
egyensúlyozom.
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SÖTÉTTISZTA

tagadás

Valóság, mint a kő.
Tagadásra kedvező 
világ.

Menekülnék is. Éhesen is halnék. 
Otthonom, szalmaszál utam. 
Kövek gerincén derekam.

Kopasz tarkómon nincs dolog, 
hogy ne zárjam előre magam.
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az állandóról

Egy üregben vékony erek hálózták be, 
hogy rúgkapált, a barlang elmozdult, 
az erek mindig szorosabban fogták, 
ezt nem felejti, bár megszokta 
a változást, elfogadta.
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karcolás üvegre

Hideg ég, valahol messze. 
Szél, valahol fennakadt. 
Két ág között hintázó 
üvegdarab. Törik-e?
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északi lovas

Sehol út, mely hazavezetné, 
fontos hírt visz, s elégett 
zsebében a levél.

Éggel befedett semmi, kemény 
anyag, mint vas, kő és jég, 
értelem, vezesd haza, 
szégyenpecséttel homlokán.

Levegő, maradj vele.
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ami nem

Ez nem hóhullás. Kemény 
magasság. Ritmustalan. 
Nem bakancs. Talajt kötő 
szöges gyökér. Nem mező, 
Nem út. Rendbe nőtt.

Ne tovább.
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Bevérezett gyerekkézzel 
vak üvegen kaparásznak.

az élet dicsérete
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az éjszaka dicsérete

Arcomon az éjszaka arca.
Arcodon az éjszaka arca.

Egy rozsdás fémcsigán forog az éjszaka. 
Kergeti egymást az éjszaka két arca.

Hasadna kettőbe, hasadna hajnalra.
A sötéten keresztül arcát nem fúrhatja.
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a halál dicsérete

Míg él, szólni akar mind.
Ráncosodni a fehér, a nagyon fehér lap. 
Ellenséget vár, fordulna felé a gyönge. 
Volt-képeket áldozna a fehérnek, a szilárdnak.
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a rombolás dicsérete

Fal falat épít s rombol rendre.
Résekbe szorultan, papírvékony 
kongatás, szűnni nem akaró.

Közvetlen közelről hallani, 
s nem végződik sehol, csak terjed, 
csak nő, szétrágva saját határait.

Teréből régen kiszakadt már, 
a hasadás mindegyre tovább hasad.
S hol zuhan akkor?

A repedés árnyéka végigterül a földön. 
Természetes színükbe költöznek a tárgyak.
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a tárgyak dicsérete

Mint elhagyott jelek, szabadok a tárgyak.
A rianás elől fölkúszik mind a tűzfalon. 
Mintha tudnák valahonnan, kő kőhöz ütődve 
nem így dobban, vízhez érve nem így merül. 
Alaktalanul menti magát, minek lényege 
a forma. így marad el a föld, az ég, az erdő 
szótlan kitér a nézés elől, kifordul.
Lázasan kormozódik az üveglap is.

Szétomolva mentik magukat a tárgyak. 
Véget nem érő osztódásban. Mire 
megértenéd, már megint nem az.
Tökéletes alakúvá így lopja magát a csonka.
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napfolt

Hittem, kígyóbőr ez, le lehet majd vetni. 
Itt volt az évszaka, s észre sem vettem. 
Hát ne beszéljen itt senki szenvedélyről.
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sötéttiszta

Álmodban kiáltozol? 
Emléktelen, ne beszélj, szeress. 
Pontosan mér a fájdalom. 
Minden szó embertelen.
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féltő

Egy vékony törzsű fát nézek a tükörből 
már napok óta visszafelé fordulva, 
lombosán ideállt elém, zöld fogakkal 
tördeli köröttem a levegőt.

Szorongva figyelem, ágát ne törje, 
levele ne hulljon, rettegek érte, 
a tükörben, csak sikerüljön, 
mit konokan kigondolt magában.
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„...s mint éjjel-nyíló áloé virágon”
(József Attila)

A félhomályból kinyílt éjszaka 
acélosan és láztalan fog át, 
a sejtést engedélyezve csak 
nekem s annyi vágyat -

kitárulkozzék mezítelenségem, 
engedve a sötétlő anyag 
magát pusztító akaratának.

Nem több értelemmel 
s nem kisebb kábulatban, 
őrzöm parazsát az éjszakának.
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hajnalfelé

Hajnalfelé,
a levegő még fekete posztó, 
kopástól fénylik, de nem szakad, 
hajnalfelé,
mielőtt a sötét foltok szétválnának, 
már megrezdült bennük a nappali 
egyedüllét gondolata, megbújni nem lehet, 
hajnalfélé,
mielőtt végképp elhagyna a szótartó csend, 
hajnalfelé,
mert hogyan pontosabban -

homályos látomás, mintha értelem, 
szurokba léptél, ne szégyelld magad, 
jó anyag ez, ismerkedj vele.
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ha kezed elárul

Egyszerű s áttetsző szavakat kerestél, 
hallgatva elveszni köztük, ezt akartad. 
Mint a tengeri szivacs a tiszta 
tengerfenékhez tapadva érzi üreges 
testében a hűvös víz áramlását.

Senkit sem akartál megzavarni, 
veszélybe hozni se, senkit, 
ártalmára lenni, senkinek.
Szálkás kezedtől rettegtél, 
ha mások ellen mozdulna.

De ha nyugtalansággal 
bárki nyugalmát megzavartad, 
ha kezed elárult, 
ha a csend is elárul, 
ha idejutottál, 
hogyan tovább?
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Dante

Alászállsz. Félhomály. Megszokod. 
A fény itt belül fanyarabb, ridegebb. 
Magukból a tárgyakból való.

Roppanó vezetőd kőből él.
Időből, időből hány bugyor?
Üreget mar az út.
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KAPTATÓ

arról

Arról, hogy hosszúak a napok, 
mikor a kéz semmit sem tűr maga előtt. 
Nem békítik a ravasz kis tárgyak.
Egész világ reszket sarokba szorultan.
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látható dolgainkról

Mit körülöttem látsz, semmi sem enyém. 
Nincs mód, bármit is neked adjak 
magamon kívül, s mennyi vesződség 
a mozdulattal e szellős térségben. 
Láthatod, mint kell igyekeznem, 
míg egy-egy tárgyat áthevít kezem, 
s milyen távolról ér el hozzád fénye, 
füsttel és homokkal elkeveredve.
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ahova tartozunk

Mint a megszállott, ám ki példás rendben 
tartja holmiját, s a port törli, perc mint perc, 
visszhangos szobában, elgondolt tárgyak 
sima fedelén, és kezében a puha anyaggal, 
jól látni, zavart mosollyal békés arcán, 
de félelem nélkül és dolgából kimozdíthatatlan, 
most megáll, megtorpan -

úgy fedezzük fel újra és újra,
egy hangosabb szóban, egy hevesebb mozdulatban,
a mindig ugyanegy, jelöletlen tájat,
fényverte vidékét a képzeletnek, ahova tartozunk,
eszmélésünk óta, visszavonhatatlan.
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kaptató

Legmagamra utal, ellenemre hagy, 
szemvillanással kényszerít, alvó magam nézzem. 
Sugárzó szökelléseim, éltető ravaszkodásaim 
szálkás ujjakkal sorra lenyesi rólam.
Zsebeim kiüríti, kincseim a szélbe szórja.
Éjjelre sötét szobába zár.
Déli verőfényben a fal elé állít.
Fegyvertelen félmosollyal 
hogylétem után érdeklődik.

Szelíden a nem-útra térít, majd a véletlenre bízza, 
örökölt csillagképemre, ha rosszul lépnék, 
szakadékba zuhannék, étlen-szomjan halnék.

Már visszafelé, szembe jő velem, 
vagy hátrálva járna, megbillent mosolygással, 
oly ismerős itt, másként nem lehet, 
ha mindig előttem egy iszonyú arasszal.
Vagy a látszat játszik még itt is velem?
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„a vers születése”
Böndör Pálnak

A huzattól megnyílt ajtó, 
nem érdemed, ha rányitottál.
Most körbejárod, falait érinted, 
égő homlokkal vert földjén 
megállsz. Már mondanád is:
„Ott, a fal tövében, hol a fény!” 
Járkálsz felindultan. Félúton 
megfordulsz. Nézed az üvegje nincs 
keskeny ablakot. Majd fölnevetsz, 
mert újra látod, mert itt lehetsz.
Annyi idő és félelem után, előtt, 
a nevét kiáltanád. „Hadd zengjen, 
vagy omoljon alá a pallat is!”
S már itt se vagy, ellököd magad. 
Hogy rámutathass, hogy megnevezd. 
Ki itt keres, árnyékod találja, 
akárha mély, de száraz kútba les.

45



a zászló

Kint lobog a zászló.
Nem hagytak jel nélkül.
Csapkodja a szél, 
mindig másnak látszik.
Most alvó nyúlra leső, tekeredő kígyó.
Most szárnyával verdeső nagy fehér madár.

Jól láttuk hát:
nem felhőrongy és nem az ég darabja. 
Fehérebb volt bár, míg távolról lengett.

Lerázzuk a havat, emberképünk legyen.
Gázlámpák fényénél,
kimarjult téglákon
görgetjük a súlyos vashordókat,
töltjük a várpincét.
Belül, már megint belül.

Első madárhangig.
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hogy e cirmos, borízű almák! belül mind-mind férges legyen..

Miféle riadalom, harangzúgás ez szemedben?
Tolvaj, ha járt a kertben, megérteném,
átkozodva, hogy futnál, kezet emelve
az önfeledten játszó gyerekhadra is,
de így! Rossz kertész az,
kit fái szemérmetlensége megzavar.
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énekek éneke

És két kezedben férne el az arcom.
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alternatívák

Átgázolni, mint lápos réten 
a csizmás nyércvadászok. 
Betörni, mint puha betont 
a vitéz hernyótalpasok.
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éjszakai árusok

Sáfrány Imrének szeretettel

„S utóbb dobszó is hallaték, 
Komor, nyugodt -  és fennen hangzó, éber trombita 

Köröttünk zengett-zúgott már a lég 
S a fák... S hiába esdekeltem én 

S az őr hiába ordita. 
(Füst Milán: Levél az ifjúságról)

Az éjjel a hídon részeg árusokat láttunk 
táncolni kosaraik fölött, hogy jöttünk hazafelé 
kis csoportba verődve, magunk is pityókásan 
a kora téli fagytól. És az italtól is.
A szőlőt a hegyről, kézben, míg lehozták, 
az alvó város előtt, lehet, inukba szállt 
a bátorság, tovább menniük nem akaródzhatott.

Most gondold el: e csöppet sem túlvilági árnyak, 
kart karba öltve, mint akik zsinórra járnak, 
hajladoztak, -  hogy szállt a köpönyegük!
Hiszed-e, nem-e, még énekeltek is -  ha mondom -, 
lábbal a taktust verve, zengő, öblös hangon 
rikkantgatták: „Jó üzlet a holnap! Jó üzlet 
a holnap!” S két marékkai szórták a szőlőt a vízbe.
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tolle lege! tolle lege!

Szent Ágostonról szóljon e vers,
Szent Ágostonról és senki másról, 
a hitben fölmagasztosult hippói püspökről, 
a tévelygők és kételkedők 
e sokat idézett védőszentjéről, 
mentslevelünk pecsétes hiteléről,
Szent Mónika kivirágzott imazsámolyáról.

Szent Ágostonról, Isten kiválasztottjáról, 
aki mérhetetlen gőgjében és arcpirító 
szemérmetlenségében nem átallotta 
beszámolni a legrútabb bűnökről sem, 
külön fejezetet szentelve a test 
és külön a szellem édes förtelmeinek. 
Jelentős mértékben gazdagítva így 
Szent Anyaszentegyházunk valóságismeretét, 
múlhatatlan érdemeket szerzett magának 
az eretnekek elleni hatékony küzdelemben.
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mindennapra

Néhány rablépés, ha kiméred, 
vakocska, lélek, milyen hideg van itt.
Hát védekezz! Míg világ a világ,
és telihold a telihold,
s a láthatáron,
a két szem mit belát,
ha nő a mondatlan árny,
rázza öklét, a fogatlan, hevesen gesztikulál,
az úgy nem volt soha,
hogy fölmenthesd magad.
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vereségünk biztos tudatával

Pap Józsefnek

Minden rajongásunk, minden mi kihullik 
kezünkből, vagy pusztán és nyomtalanul: 
elmarad, a tartozás listára se kerülő 
áttűnéseink, utólagos ébrenléteink, 
mindez lehetne épp előkészület is, vállalt 
erőgyűjtés, amikor vereségünk biztos 
tudatával startolhatnánk. Nem is tudom. 
Talpalatnyi hely cókmókjaink lerakni. 
Háttal a derült égnek. Mert kell a kijelölés. 
Hogy ne legyen minden bűntudatunk 
mardosó remény. Csúszás hátrafelé. 
Tájaink ürülnek, telítődnek, 
s mi horzsolt térdünk szopogatjuk, 
így ér bennünket az este. „A vér édes.” 
Ennyire futja, s a félelemre még 
házfalakhoz csapódó mozdulatainkból. 
„Van itt valaki?” Kérdezzük, máris 
el-felé tekingetve, s felbotiunk 
a kimarjult küszöbben.
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hazafelé

Szél kapdossa homokod. 
Erdődből fejszecsattogás.
Nincs mihez támaszd homlokod. 
Vorwárts! menj tovább.
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futok, mintha szárnyaim nőttek volna

Csattog a bicikli küllője mögöttem, 
futok, mintha szárnyaim nőttek volna.
„Nyomjad a pedált, Útikomédia!” sivítom, 
de nem érem be az ingerlő kiáltozással, 
letérek a töltésről, kövessen, ha mer, 
a homokosba. A terep nekem kedvez, 
még ha az én bokám is fogja, húzza az örvény. 
Igyekszem cikk-cakkban futni, eszébe ne 
jusson borsot ereszteni a fenekembe!
Csúnyán veri a háló a bal lábam, combig 
lucskos a keszegektől. A jobb kezemben meg 
a pecabot, ha eldobnám, sokkal könnyebb 
lenne, nehéz vele balanszíroznom, 
minduntalan az égbe akar állni a hegye.
Megbillent, orra buktat, ez lesz a vége, 
markolom mégis, ráégett ujjakkal.
Kétszáz méterre, ha van innen a házunk, 
látni vélem egy pillanatra a diófát is, 
mikor észbekapok, s még időben befordulok 
a poros Kakas-sorra, hol majd idegen 
kutyák erednek nyomomba, megérezve rajtam 
a halszagot. Félig vakon ugrok be 
egy kaputlan udvarra, zihálva dőlök 
a hátsó kiskapunak, hányinger kerülget, 
míg a vashurkot visszaakasztom a lécekre.
Fejem fölött összecsapnak a kukoricalevelek, 
a hirtelen estében mindent odahagyva, futok, 
ahogy a világra jöttem, táguló torokkal, 
egyetlen szabad tapintásként, s mint itatóson 
a maszat, rajzolódnak ki rajtam ütések, horzsolások. 
A kukoricáson túl, ha igaz, végre a kertünk.
Az álombéli szőlősorok és fák abszolút mértana. 
Futok, mintha elérhetném, futok, mintha üldöznének.
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KLASSZIKUS ÖRÖMÖK

„lágy volt, szőke és másfél mázsa...”
(József Attila)

Még forrón a májusvégi naptói, 
s már alkudozunk; sörrel,
Goethével, mi-egymással. Teli a kéz. 
„Emlékszel?" S mert: nem 
lebben a, lebben a -  „Futás!" 
végig a vasárnapi utcán, ahol...
(Ürest üresre -  és fuldokolna bár, 
a rím kedvéért A holló-t mondaná)
„Pedig" -  ha kell, megesküszik -  
„nem lakatlan. Ha egyszer ég a villany. ”
Az este látta, éppen arra járt.
(Az ösztöne még sugdos neki ezt-azt, 
s ő néha -  így igaz -  rábízza magát.)
„Erre iszunk!" „A rímre?" „No, ne!"
„Hagyd Goethét, tedd vissza már!” 
Kiravaszkodjuk tán még mi is, 
nélküle is, ami dukál. Ha dukál.
Hisz: „kellemes” -  így mondja -  
„alapjában véve kellemes volt”.
Mikor egy méh, „úristen", a feje körül! 
„Nem darázs." Súgnám. „Ne félj, Kisbaiázs.” 
„Engem sose bánt.” Elpirul, míg belesápad: 
„Megismételhetetlen. Ha mondanám?”
Majd karlendítve, győztes szabadon, 
méhmentes csöndben (indulva már), 
sunyi boldogan: „Meghíztál! Na lám!
...-ám!”
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mindétig

Mészöly Miklósnak

Ha itt csak rólam van szó, ám legyen. Minden 
azzá lesz úgyis, amivé lennie kell. És nincs 
kedvem menteni a menthetőt. Mert nem öröm, 
hogy hajunknál fogva, mint ama jó bolond...
Nevettük is! De hallgatni se. És nem épp 
a szeretet miatt... De hát miféle bölcsességért 
tékozolni el, mi néha még oly eleven, hogy 
bukfencet vet a jég hátán is, délidőben, félórára, 
ha kisüt a nap... Miről beszélek már megint! És 
nem vitatkozom. Ám olykor, lásd, mégis csodákba 
ütközünk és nem csodálkozunk, holott... Mint régi 
mesterek a párlott aranyat, fogunkkal mérjük, 
mit elgondolni se lehet, ha valóban lenne...
Venyigéből -  a holnapot? Mert a mérés átkos 
szenvedélyéről, erről se, lásd, nem lehet lemondani... 
Ó kapzsi mindenem! hiába itt az intelem. Feldobjuk 
még a csillagok felé, s nézünk utána, a járdán 
mint gurul, és kuncogunk, mint kinek nincs jobb 
dolga, nem is volt soha, hogy belegörbülünk, 
mint az „s” betű! S én azt hiszem, meghalni is 
csak így, kuncogva és görbén, mindétig tanácstalanul.
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sámán
Sáfrány Imrének

Zavarodott kérdéseink 
(„Hogy vagy?”, „Mit csinálsz?”) 
abroncsként fogják át 
ezt a széthulló -  
bolhaként pattog a rím, 
segíts! -  mi-csodát.
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romantikus kis vers a XX. század végén

Ó, áldott! áldott irónia! 
Boldog világ! örökkévaló 
áldott „én” -  
te idézőjelbe rakható.
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klasszikus örömök

Nekem ismeretlen világosság: 
a legszebb görög, Anakreon. 
Kerti asztalom ritka vendége. 
Beborít akkor a léha szavakkal

Őz szemében látható még, 
amint védtelen bizalommal, 
a golyó előtt, a reggeli fűben, 
poháron a ráncos sugarak.
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szomjas madarak

Enyhület és felröppenés.
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melyben álmait meséli Herbertnek

Hadd mondjam el: reggelig olvastam 
az éjjel, s a perceket számlálva vártam, 
nyisson a pék, ismered ezt, túrós-meleg 
burekra várni, égő lámpa mellett, 
szádban az íze, így aludtam el.

Mintha végszóra érkeztem volna, 
s a megbeszélt időben ott lennék, 
ahol lennem kell. Idegen szobában 
ismeretlen alvó, akire mégis emlékszel. 
Rossz filmeken retten meg így a tettes 
az elébe rakott bűnjelektől.

Maradj. Beszéljünk másról.
Megérintlek, mi sem változott. 
Hólabdázom, fütyörészem.
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melyben elmondja az életét Herbertnek

Túlnan a tűlevelű erdők, 
hófúvások puha lankái, 
a test útvesztői.
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melyben Herbert tenyeréből jósol

Megszédülsz százszor is, míg elindulsz, 
és körbeforogsz, mint üres tómeder fölött 
a madarak. Vakmelegben szomjúság gyötör 
és porhomok. Káprázat foglya leszel annyiszor, 
s mire kirajzolódna egy fa, akármi, a léghuzat 
újra elsodor, földhöz ver, fölállít.
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ó nyarak, ó nyár-fák, életünk dárdái!

Hallja nevét a kislány, hallja a kiáltást, 
de nem mozdul, nem ad jelt magáról.
Ó nyarak, ó nyár-fák, életünk dárdái! Mikor 
levél se moccan a tobzódó délben, s egy időre 
reménytelenül azzá lesz minden, ami.
Hánykódva a nedves, sötét árkokban hiába is 
idéznénk arcát. Véletlen pillantása, mióta már! 
a hangyán, fehér terhével mint futkos kergülten 
combja árnyékában, iszonyú messze, egy lépésre 
a hangyabolytól. Nincs most kedve a jósághoz, 
elnéz iránytalan. Egy perzselt fűszálra száradt 
csigaház villan elébe tompa ragyogással. Mintha 
mindez megtörtént volna már, olyan képtelenül 
valóságos. Álmatlan készülődések után e nem ragozható 
érzéstelen izzás. Se jövője, se jelentése.
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hold-kardiogram

Gömyedten világol szép arca. 
Hogyan állhatnék neki ellent!

Sugárzása átüti homlokom. 
Szilánkos leszek magam is.

Elveszít palástja alatt. 
Nézegeti magát bennem.
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rigólesen

A szilvásból lassan egy szilvafa marad, 
s ha megjövünk, mégis szilvásnak mondjuk, 
s már trappolunk is a forró homokon.

„A szőlő helyén zöldhasú görögdinnye nő, 
akár a cseppentett méz, és törődést sem kíván.”
„A sebes vasak, kénes permetek után 
a homok is bár megpihen.” „Néhány tőke azért, 
amennyi kell, megmaradt.” „Pénzt érte nem adunk, 
hisz nem titok, a szomszédok is, mióta eszünk tudjuk, 
cukrozzák a bort.” „Hogy üvegporral lesz teli 
a szemed, a szád, a szíved, az agyad!”

így beszélgetünk. Keresve régi 
őrhelyünk, szelídek leszünk és gyávák.
Hogy mifélék vagyunk, nem mérjük 
csontrepesztő öldökléssel. Öleléssel, 
mi egyszerre birkózássá fajul.

Lapulunk a szilvásban, 
földön szétgurult diók.
Lessük, nézzük a zsibongásban, 
parittya nélkül, a rigót.
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KIS HALOTT TÁJKÉPEK

kis halott tájképek I.

Szél kavarta lomb 
a szikesből 
elkerített udvaron. 
Hazavezényelt, haza
vezérelt lélek. 
Gyámoltalan és sugárzó. 
Elképzelt törzs, 
köti a földhöz.
Kerítések emléknyomai.
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négysorosok

Megszólítlak: lehessek. 
Hisz aki beszél, az van. 
Szótól szóig haladva: 
valószínűsítem magam.

Semmire se emlékezem, 
csak az édes nevetésre. 
Se előtte, se utána: 
kihullunk a képből.

A kés bolondul elindul.
A gyenge pontok vonzzák. 
Szikrázik a gyalázat: 
reszketnek a morzsák.
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kis halott tájképek II.

Meggyíz a nyelvemen, 
ostyaként a nyelvemre veszem. 
Meggyíz, a meggyíz, 
meggyíz a nyelvemen:

Kivakult
júliusvégi koradélután 
halálraszántan merülök alá 
a homokban, céltalanul 
kimeredve, mint a 
gyümölcssújtotta fák, 
mindig újra és újra 
nekilendülve, végképp 
elszánva magam.
Ha követni tudsz 
e lángnyelő homokban 
mezítláb, látod, 
testközelben a kert, 
az izzadt testvéri táj, 
a szélrózsa minden irányából 
permetez a fényhalál.
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nárcisz

Vérmadarak
zavarják fel a patak vizét. 
Állandó félelem 
szögez a parthoz, 
tart ugrásra készen.
Ha arcom láthatnám, 
tükröd lehetnék, 
korod ha ijeszt, 
kortalan.
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gyöngysor, hiányzó szemmel

Jégüveg faág 
hajlik ablakomhoz -  
borzadva nézem.

A téli napfény 
szivárványszíneiben 
gyöngypáncél rügyek.

Gyümölcstelen lesz a nyár. 
Mondja a bátyám.
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megközelítések

Már látlak:
a napfényben kifakult, 
az esőben szitává lőtt 
babérlevéllel kezedben 
állsz a falnál.
Míg ezt kimondtam, 
mérföldeket tettem meg. 
Nyújtod hideg kezed. 
Még egy lépés 
és megérintelek.
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hasonlat

Hiányod úgy vesz körül, 
mint túlzsúfolt szobában 
a tárgyak, bútorok. 
Beléjük ütközöm 
mindahányszor, 
már lépni sem tudok. 
Ülök egy szék támláján, 
tulajdon otthonából 
kilakoltatott.
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töredék

Úgy lássanak. Levegőből is 
megformálhassanak. És sose 
kérdjék: te vagy-e az 
az érett magház, 
mellyel birkózik a szél, 
kereng vele 
a nehéz földek felett, 
s bár nem remél, de fél, 
hol ejtse le, ha mégis 
magja kél, s lesz belőle 
húsos zöld növény...

A televény majd betakar, 
ha fázol, mint gombát 
az avar, s nem reszket 
a mag a hó alatt.
Mert tart a lét, 
mindegyre még, 
és fölemel.
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egy igaz művészhez

Füst Milán centenáriumán

Tanúnak szólítlak, hős művész, ki a távoli holdon térdepelsz, 
s onnan nézel bennünket... Mert kipörölted magadnak az Úrtól, 
hogy ne kelljen megválnod a világtól, megadta néked 
szívszakasztó munkád jutalmaként e sápatag jelenlétet...
Hős művész, kérdezzelek-e vagy inkább beszéljek neked 
oly dolgokról, mik igazolhatnak téged ezerszeresen, 
ha oly rettenetes indulattal doboltál a fülekbe, s jajongtál hozzá -  
valami sosem hallott dallammal idézve meg a testetlen fájdalmat.
S amikor mindenki magára mutatott, te a képzeletre bíztad magad, 
s mint élettől lucskos töredéket, a látomást mutattad fel, 
mert nem lehetett, nem lehetett másképp elmondani, mi a lét...

Hát tanúskodj értünk, kik már csak hallgatni tudunk, 
s nem vágyjuk a Mississippit sem látni halálunk után, 
mert kihalt belőlünk a vágy, s indulatunk sincs elég, 
tört sereg... S mégsem fordíthatsz hátat nekünk, te nem!
Védj meg bennünket a századok előtt.

76











Entmündigte Lippe, melde, 
dass etwas geschieht, noch immer, 
unweit von dir.
(Paul CELAN)

Kiskorúsított ajak, jelentsd, 
hogy történik valami, még mindig, 
nem messze tőled.
(D. M. fordítása)



SÓHAJOK, JAJDULÁSOK

istenkereső

„De az érzékelhető hiány is jelenlét. ” 
(Nádas Péter)

Magadba nézz, ha szólít a vágy 
s a kétség, mert sehol máshol 
nem lelhetsz rá, s ha ez vétség, 
vállald, -

Mert, lehet, ott van fűben, fában, 
vele hajolva a szélben, 
vele szikkadva a nyárban, 
s mégse van, neked, nekem, 
meg se érint, bármily közel 
léphetsz hozzá...

Ne keresd hát sehol másban, mint magadban, 
egy csendesülő pillanatban, mintha tudnád, 
a vágy s a kétség tőle való... Elméd 
görnyedez alatta, s lázong.
Ő nem ilyennek akarta, s magát másnak 
hitte, s másnak az embert, -

pedig csak élő anyag, ha ez kevés; 
formálódunk az időben, mint a fűszál, 
mint a fák, mint vízpartok,

s ő bennünk remeg mozdulatlan,
-atlan, -etlen, sugárzóan 
és kínzóan, élni tanít, Ő, 
a mondhatatlan, a hihetetlen, 
a „soha sincsen”, a „sehol sincsen”.

Palics, 1990. október
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nosztalgia

Ladányi Istvánnak

Honvágyam van, elvágyódom innen, 
visszatérni vágyok egy országba, 
melynek neve sincsen.

Én éltem ott! Az nem lehet, 
hogy üresbe fut a képzelet, 
s a hiányból teremt szigetet 
magának. Hogy ébren álmodik!

Emlékek nélkül őrzöm tudatomban, 
én ott hiánytalanul az voltam, 
ami itt lenni szeretnék.

S ha van, mit magamról elmondhatok, 
csak azért van, mert viszonyulhatok 
magamhoz, ki világos voltam ott, 
mint minden körülöttem, s áttetsző is, 
ha rám hullott a fény.

Itt sötét vagyok, örök derengés, 
s ha meggyújtom is a szeretet gyertyáit, 
a gyertyalángban elveszett otthonom kísért.

És árnyak nőnek a szobám falán!
Nem félek tőlük, de tőlem idegen, 
hogy velük éljem az életem.
S harcoljak ellenük.

Palics, 1990. november
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jajongj csak, halálraítélt!

Juhász Erzsinek s a mindenkori sympósoknak

Jajongj csak, halálraítélt! 
így telik benned kedvünk.

Mert lám, mire fölocsúdtunk
az ifjúság odaadó, mindent
érteni akaró, nagy-nagy figyelméből,
s elraktuk a mestereink elismerését
s a véletlenül betérők irigységét
kiváltó vázlataink, egyszóval
az inasévek múltán, amikor,
ahogy mondani szokás, magunknak
kell már gondoskodnunk betevő
falatunkról is, s bizony-bizony
nem oldhatjuk fel minden ellenérzésünk

égig érő nevetésekkel s elcsavargásokkal 
a tetthelyről, vagyis a helyszínről, 
ami nem egyenlő a couleur locale-lal, 
s nincs érzékünk a panaszkodáshoz, 
ám nincs erőnk a leszámolásra sem, mondjuk, 
azokkal, akik a leginkább felelősekké tehetők 
az újabb, legújabb s még újabb primitívségekért 
országos méretű pusztulásaink közepette;

de utalhatnánk egyszerűen a szemeteskukákban 
gyűjtögető emberekre is, kiket nap mint nap 
figyelhetünk az ablakon át, mint régi 
ismerősöket immár, kutyaként morogva 
helyettük is, ha valaki új megelőzi őket,
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tegnap lett barátainkat, ott, igen, a kukáknál, 
s nincs kedvünk ama kétségkívül 
nagy horderejű beismeréshez sem, 
miszerint szabályosan hánytunk volna, 
ha még időben nem fordulunk el tőlük, 
a szocializmus kukásaitól, 
s nem hajolhatunk, ó, Isola Bella! egy könyv fölé, 
s nem veszhetünk el benne teljesen, 
hogy ki se látszhassunk, amíg egyikünk 
vagy másikunk fel nem üti fejét, „itt a kerek, 
hol a kerek?” -  kérdi oly hangsúllyal, 
hogy az már nem is lehetséges;

egymásnak háttal, elfoglalva külön-külön helyünk, 
ujjaink ropogtatva, a munkához készülődve, 
vajon hol láttuk ezt? kinél? -  s a ránk csukódó 
ajtók mögött azért is össze-összenevetve, 
bárha nem nézünk egymásra, de úgy is mondhatnám, 
nem keressük egymás pillantását, s ezúttal 
a könyveinkbe se tekintünk, se így, se úgy, 
se ezért, se azért, hisz egyetlen bizonyságunk 
nem a vállalt feladat, hanem a tudás, 
pontosabban, a remény, hogy megtanultunk valamit 
arról, ami vagyunk, s ami által ezzé lettünk,

akár az ifjú asztalosmesterek
bérelt műhelyükben, kiknek minden vágya
a jó anyag s a szerszám hozzá,
s terv nélkül nyúlnak a szálkás deszkák után,
úgy vagyunk mi ezzel az egésszel,
amit úgy általában életnek mondanak.
Nincs rá szavunk.

Palics, 1988. október
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a szabadkai korzón, a Café Tiffany teraszán, hány éve már?

Elmondom, mert nem feledhetem. Hány éve már? 
Július volt, tomboló meleg. A déli órákban 
ültem a Café Tiffany teraszán a szabadkai korzón. 
Forró eszpresszókávét ittam s jeges narancslevet. 
Cigarettáztam is. A napernyő árnyékában védve 
az égető fénytől: kellemes, jó, otthonias.
A kisváros körülöttem a maga békés mozdulataival, 
észrevétlen történéseivel. A másik asztalnál 
velem egyidős szőke fiatalember beszélgetett 
szerbül egy idősebb úrral. Tekintetünk néha 
találkozott. Amikor egy szerb cigányasszony 
lépett a terasz korlátjához, erőszakosan pénzt 
követelt tőlem. Bódultán a hőségtől, fölháborodottan, 
amiért megzavart, szólni se tudtam. Ő nem tágított.
A fiatalember felállt, s erélyesen rászólt:
„Ne zaklassa a hölgyet! Azonnal távozzon!”
A cigányasszony feléje fordult, s kapásból, mintha 
betanult mondókát mondott volna fel, megátkozta 
a fiatalembert. Nem tudom idézni őt. „Holnap 
vigyenek el a harctérre és soha ne térj vissza.”
Valami ilyesmit mondott, de hosszabban, gyűlölködőn. 
Majd elment. A fiatalember leült s hallgatott. 
Döbbenten néztem. Mondani akartam neki valamit.
De nem nézett rám, s én nem bírva tovább a 
feszültséget, fölkeltem s eljöttem. Nem is 
köszöntünk egymásnak. Azóta sokszor eszembe jut. 
Sokat gondolok rá. Remélem, külföldön van.
Remélem, nem vitték el a harctérre. A cigányasszony 
átka, remélem, nem teljesedett be.

Palics, 1994. május
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anyám és én

„Ebéd után fölmennék a padlásra, lehet, 
találok még azokból a régi, virágja hullt, 
hímzett bársonykendőkből.” -  mondtam 
anyámnak egy vasárnap délelőtt. „A piacra szánt 
kosár barackot kötötte le velük. Ha lenne még 
belőlük, jól jönne most nekem.” Anyám 
kezében megállt a kés, még mindig látom 
a szemét, mint szűkül össze, amiért nincs 
jobb dolgom, mint cifrázni a helyet, hol 
angyal sose járt, s ő azt is tudja, hiába 
is várom. „Valami nagy tévedés van itt, 
édes kislányom.” Mondaná, ha nem félne 
helyettem is a pálcás karmestertől, aki 
nem érkezett még észrevenni, mi folyik itt, 
s ha nem beszélünk róla, jussom lehet 
a reményre is. -  „Csak gyengéden lépj!” -  
kiált utánam a padlás torkába, míg tartja 
a létrát. -  „Csak gyengéden, mint a sóhaj, 
mert letörik alattad, ez az átkozott.”

Újvidék-Palics, 1980-1996
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elmesélem Mészöly Miklósnak, mit láttam

Es gibt immer Hoffnung.

Két hete ismét Érden jártam, egy kedves 
falusi házban, egy törődött, drága idős 
néni vendége voltam, aki a rokonom. -  
Nagybátyám felesége, akik a partizán 
megtorlás elől menekültek Érdre. -  Akárha 
Adán vagy Zentán lettem volna egy városszéli, 
meghatározhatatlan jellegű -  falusi? kisvárosi? 
semmiképpen sem „paraszti”, lehet, 
egyszerűen csak szegényes -, jobbágyok 
unokái építette kis házban; vagy Kishegyesen, 
vagy Bácstopolyán, vagy másutt, a beteg, 
boros, bús, lomha Bácska egy jeltelen, 
névtelen falujában, ahol én, a kényes 
Palicsfürdőről érkező kisgyerek, sohasem 
félve, mindig álmélkodva s ámulva jártam.
-  De most nem Bácskáról akarok szólni, hanem 
valami egészen másról: egy mindennapi, 
évek óta megismétlődő érdi csodáról. -  
Nagynéném fém postaládájába ezen a tavaszon 
is befészkelt egy cinkepár, s a puha-pihés 
tollak közt hét piciny széncinkét láttam.
Bizonyára az anyjukat várták, bizonyára 
éhesek voltak. Hét piciny széncinke tátogott 
rám hangtalanul -  csipogni se tudtak, s 
egyszer majd mégis énekelni fognak az érdi 
fák ágairól röpködve erre-arra, oktalan, 
céltalan jóérzéssel. -  Vajon mit észleltek 
belőlem? Alkonyodott már, árnyékot se vethettem 
rájuk... -  Mit gondolsz, vajon valóban láttak?
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Csalódottan tudomásul vették, nem az vagyok, 
akit vártak? S mintha követelőzve is: Ha nem, 
hát nem, azért etessen minket! Mert hogy rám 
tátogtak, arra esküdni mernék. Hét hüvelyknyi se 
széncinke tátogott rám, felnyílt sárga torokkal, 
s én megszégyenülve álltam. -  Kissé eltávolodva 
a postaládától, kielégíthetetlen emberi önzéssel 
újabb csodára vártam. Az anyjukat szerettem volna 
látni, amint megérkezik, rovarral a szájában.
Pedig tudtam, ezt még kívánni sincs jogom. Látni, 
ahogy eteti őket. -  Vajon hogyan lehet jóllakatni 
hét cinkefiókát? Mekkora rovar férhet el ily piciny 
kis torkokban? -  Odvas szívvel 
somfordáltam be a házba. -  Ám hálatelten is. 
Éreztem, tudtam, nem élünk hiába.

Budapest, 1995. május
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A KÖLTŐKRŐL ÉS A KÖLTÉSZETRŐL

Nemes Nagy Ágnes emlékére

1.

Egy angyal jár az éji kertben, s nem alhatom.
A tündöklő holdvilágban, akárha reflektorfényben, 
jár-kel a csillagtalan ég alatt. -  Palástja 
kékesfehér, palástja-e vagy a két szárnya, s 
mint egy platánfalevél, oly tagolt. -  Arca helyén 
valami fémes, mint egy hatalmas metszett drágakő, 
mint egy elmaszatolt fagyott könnycsepp. -  Megáll 
egy tujafa tetején. Csak áll és áll és nézelődik.
-  Rezeg palástja a holdvilágban, palástja-e vagy 
a két szárnya. Megtudnám, ha elszállna. -  Rezeg 
a tujafa lombja is. Ragyog a tujafa lombja is. -  
Reszket a fehér jelenés. Nem is tudom, hogy látom-e.

2.

Egyszeri arcod torzítom minden idézettel.
Egyszeri arcod idézi minden szavam.

3.

Kép, kép, újra kép, forma meg inda! -  Akit 
sohasem hagytak cserben a szavak, s akit mindig 
kísértett a tiszta ismeret s a rettenet a 
pusztaság látványától, csak az mondhatta ezt. -  
Diadalmasan és gyötrötten, felzaklatva minden 
szótól; döbbenten a mindennapi ráismeréstől 
a szavak külön világot jelentő kétes hatalmára.
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-  Minden csak hasonlat. Mondta Goethe. Nincs 
megnevezés. -  Minden kínt, minden gyötrelmet 
hasonlatokban őrli elménk. Mondtad Te. S mégis 
minden lenni akar. S minden van. Külön-külön és 
együtt. -  Egymást érintve indás rendszerek 
szikráznak fel a hasonlatok elemei közt, s 
lenni akar minden fogalom. A fogalom-embriók.
Minden megnevezett. Minden jelölt. -  Miközben 
ülünk a kerti lugasban, vagy íróasztalunk előtt.
Mert ez még van, ennyi még megadatott. -  Bölcs 
fejedelmekké lenni, részegen se akarunk már. -  
Inkább szégyenpírban égünk, mint Pilinszky, mint 
Celan, hogy tudassuk a világgal, van mégis ember, 
aki mindenért lakolni kész. S ha majd kérdezik, 
tanúskodni fog. Mert volt minden korban költő, aki 
vállalta a botrányt, s tiltakozott, és kegyelemért 
esdekelt. -  És forradalmárok sem akarunk már lenni, 
ám Petőfit mégsem feledjük soha! -  „Akasszátok föl 
a királyokat!" -  mondjuk álmodozva, tűnődve, s közben 
nem is a királyokra, hanem Rá gondolunk. -  Mert 
hát tudjuk azt is, nincs is, aki felakassza őket; 
s akik megtették, ó, a franciák!, bizony-bizony 
a szent eszmék a sárba taposódtak Párizsban is! -

Batsányi tudta ezt? -  Mert hát a hatalom az 
hatalom. S Te nem is tudod: Vigyázó szemünk most épp 
azért vetjük Párizsra, mert most épp atomrobbantani 
jött kedvük a korallszigetek mélyében, s a halak 
halála fájhat-e kevésbé nekünk? -  Felelni ezért is 
nekünk kell majd. Nos, majd felelünk. -  „Ez van,
Uram” -  mondjuk. „Együtt szenvedünk.” „Tehetünk-e 
többet?” „Ez egy ilyen világ, Uram” -  mondjuk. „Ám 
volt mégis, Uram, amikor csak a bombák segíthettek.
A veszett férgekkel másként nem lehetett.” -  Megölt
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gyerekeket láttam tegnap is, s zokogó, tébolyult 
anyákat. -  Minek folytassam? Majd felelünk. -  „Bilo 
je to na nekoj zemlji seljaka... ” -  Tud itt még 
emlékezni valaki? -  De miért mindig mi írjuk a leltárt?
Mert akarjuk? Még tarkólövés előtt is, többnyelvű 
„képeslapokon”? -  Mikor vannak szavak, Uram, amiket 
mi le sem írnánk már. Például: Eszme. S én, itt a 
Balkánon, azt se: társadalom. -  „Aki engem tényleg 
akar szeretni, /  értse meg: nem szeretek beszélgetni... ” 
írta Tandori, s válasz ez is, s nem is akármilyen!
Szpéróék tudják ezt igazán, az ő verébtársai, s 
meg is magyarázzák majd, ha kell, odafent... -  És 
mégse vádold mindezért Istent! -  Ez az ember. Jobb, 
ha felfogjuk, hisz láttuk épp elégszer, hogyan lettek 
az üldözöttekből üldözők. -  „Auschwitz nem volt 
egy szeretet-nevelde” -  mondta nekem a bécsi zsidó
közösség vezetője, s ez azt jelentette, a zsidóknak 
joguk volt ölni. Ölt ő is; „na, ugye, ők a muszlimokat”.

-  „Köszönöm a kávét, uram.” Álltam fel. „Sajnos, mi 
nem beszélgethetünk. Nagyon sajnálom, uram, de akkor sem, 
ha Ön zsidó. S ha az Édesanyja halt volna meg a gáz
kamrában, akkor sem.” „Es tűt mir sehr leid, mein Herr!”
„De azért ne felejtse, ez a »probléma« Önök és a 
»muszlimok« között már több ezer éves. Nem unják még? 
Amerika már unja. Sérti az érdekeit.” -  S, Istennek 
hála, a balkáni elmebaj is! S én, halld, reménykedek.
Nem fogok többé megölt gyerekeket látni, s zokogó 
anyákat! -  Az egész, persze, valószínűleg nem sokat 
változik. -  Svájc sem tökéletes, viszont mi itt, 
svájciak se leszünk, valószínűleg soha! -  S most 
mondjam azt, kár, hogy nem veszélyeztetjük jobban a 
fejlett Európát, lehet, ránk kényszeríthetnék a „demokráciát”. 
S a fél-embereket, hogy inkább dolgozzanak, gyűlölködés
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helyett, s ne mindig dominálni akarjanak. -  De komolyra 
fordítva a szót, én eldöntöttem, ha engem kérdeznek majd, 
én nem az áldozatokról fogok beszélni. Én azt mondom majd: 
„Mindig volt ember, aki ember maradt. Bizonyítani tudom.
S még az is lehet, ők vannak többen. Ezt Te döntsd el,
Uram. Ezt a leltárt csak Te tudod elkészíteni. De ítélj 
majd szigorúan. Légy könyörtelen. Félmunkát ne végezz.
Ezt ismerjük már.” „Ám, akik kihullnak majd a rostán, 
ne kínozd őket. Pokollal, ezzel-azzal. Egyszerűen 
semmisüljenek meg. Ne legyenek. A Fekete lyukban se!”
„így lehetsz azzá, akinek szeretnénk, szerettünk volna.” 
„Azért, persze, kegyelmezz is! Fiad, Jézus, majd segít!”

4.

Folyosórendszerek nyílnak befelé, hol fulladó 
lélegzetvétellel járunk, bolyongunk, sétálunk, 
megállunk. -  Várva valamire, s félve is, természetesen; 
keressük a régi költők lépteit. Mind, kik előttünk 
jártak itt, s nem szenvedtek ők sem kevesebbet. -  S mi 
azért mindig megvagyunk valahogy. Köszönjük, jól. Amíg 
ülhetünk a kerti lugasban, vagy íróasztalunk előtt. -  
S én majd számon kérni se fogom, miért nem volt több a 
jóság, a törődés, a gondviselés? Valóban, miért kellett 
ennyire magára hagyni a Földet? Az emberre bízni egészen.
A gyilkosok kezére adni? Hisz nem csak nekünk, a Földnek 
is fáj e haramia-lét. -  Mi haláltusánkban sem tagadjuk 
meg: Volt értelme szavainknak. Mert tudjuk, aki megtette, 
a drága Rilke, ő sem tehette meg. Nélküle nem is 
létezhetnénk. Miként Hölderlin nélkül sem, aki meg úgy 
döntött, élete delén, ezután már csak hallgatni fog, 
mert látomásait nem érdemli meg a világ! -  Mi lenne velünk 
nélküle? -  S nagyon sajnáljuk, ha van, aki nem ismeri 
verseit. -  Jártam toronyszobájában, állítom, egy szelíd
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remete élt ott, ki talán még boldog is volt! mert a kilátás 
az ablakából, az csodálatos! s örökre az övé! -  S ha 
roppant indulattal továbblökjük magunkat, megiramodva, 
már-már könnyedén, a jambusok táncos lábain, messzibe, 
a homályló sötétbe, a világló ismeretlenbe; majd úgy 
döntünk, itt megpihenünk, akár egy káprázó tisztáson 
a párjukat hívó szarvasok, s megéljük a percnyi nyugalmat, 
kékítőjét az égnek, s kedvet érzünk térdet-fejet hajtani 
az ismeretlen nagy Úr előtt, aki a túlvilági kékben minden 
este bálát rendez majd nekünk, s addig is, leborulnánk 
egy márványkő lépcsőre, mint a koldusok, hogy érezzük 
a carrarai márvány tiszta hűvösét, s kívánjuk forró 
vággyal, égesse testünk az izzó, mediterrán napfény, 
égjünk egészen el, nyomtalanul! -  S a sósvizű tengert 
mégis hazavinni szeretnénk. -  Haza? Hova? És átölelem 
kertünkben egy fa derekát, ágaihoz, leveleihez bújtatom 
arcom, mert megíródott, valahol mindig megíródik, Ágnes, 
egy vers, mióta ember él a Földön, kirajzolódik 
egy fényes részlet a nehezen mondhatóból. -  Az 
egészre látó, a részletek bűvkörében élő elme 
dichotómiáját valaki mindig elhárította még, s ha 
nem is találunk szavakat magunkra, mégsem görbül meg 
a világ arany tengelye...................... .........................

Palics, 1995. október
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LEVÉLFÉLÉK NEMES NAGY ÁGNESHEZ

levélféle Nemes Nagy Ágneshez I.

1.

Ősz ez már, Ágnes, foga van az estnek, 
pedig augusztus vége csak. Most megy le 
a nap. Vagyis, ahogy Te mondtad, voltaképpen 
lement, de látszik még. A rézvörös égbolt!
Te erről is beszéltél, de tegnap, tegnap temettek, 
ezt már nem láthattad, egészen vörös volt 
a lemenő nap. -  „Mit jelent ez, Magduska?” -  
kérdezte Ilonka néni, anyám barátnője, ő 
öltöztette fel őt, igen, akkor, vagyis azután, 
a kívánt sötétkék ruhába, Húsvét vasárnapján...
-  Téged ki öltöztetett? S ki nézett úgy, ahogy 
mi néztük anyánkat? -  S engem ki néz majd?
De hagyjuk ezt! -  Semmire nem gondolva, mint 
a leckét felmondó diák, feleltem: „Háború lesz.”
(így mondta nekem húsz évvel ezelőtt egy öregasszony 
Moravicán, ahol a nyelvjárást „tanulmányoztuk” 
mi egyetemisták. Az első világháborút, szerinte, 
vörös naplemente adta hírül. Ő emlékezett rá!)
Ilonka néni csak nézett rám, s én feleszmélve 
az akaratlan emlékezésből, széttártam kezem, 
és nevetni kezdtem: „így mondta nekem húsz évvel 
ezelőtt egy öregasszony.” „De hisz háború van” -  
szólt Ilonka néni. „Az” -  mondtam, s néztem őt, 
ahogy merőn nézi a napot. „Én ilyen vörös napot 
még sohase láttam” -  mondta makacs tárgyilagossággal, 
s én nem szóltam rá semmit, a napra is csak félve, 
rejtve néztem. -  Nem tudom, nem merem megközelíteni!
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2.

Miközben írom ezt, azon gondolkodom, 
megnézzem-e ma este a híradót? A híradó 
számomra jó ideje azt jelenti már, megtudjam, 
hányán haltak meg ma a hazámban. S hány a 
„csak” sebesült? S amióta már ezt se tudhatom, 
csak még jobban reszketek! -  Felnyitom a tévét.
A pesti híradóban a Szovjetunióról beszélnek még. 
Jugoszláviáról tehát majd ezután... Ágnes, 
azt mondják, a puccsistákat köztörvényesekkel 
őrzik egy cellában... Mit szólnál ehhez? Egyáltalán 
gondolnál erről valamit? Mondjuk, az utolsó 
három évedben? Gondoltál volna róla valamit?
Azem Vllasit is, a jugoszláviai albán politikust, 
aki védte az alkotmányt, egy köztörvényessel zárták 
egybe, itt, Szerbiában, néhány évvel ezelőtt. -  
Hallottad nevét? Tehát: gondoltál volna erről valamit?
Vagy eltoltad volna magadtól, mint annyi mást?
-  Mint engem? -  „Nekem ehhez már nincs erőm” -  mondtad 
I. M.-nek, aki egy aláírást kért Tőled egy lapra, 
amit megcímzett U. Cs.-nek, az újvidéki egyetemista 
lánynak, aki nagyon szép írást közölt Rólad a Hídban, 
a verseidről, Ágnes; I. M. ráírta a lapra, „Szeretettel 
üdvözli”, s Te nem írtad alá... Valóban az erőd 
hiányzott ehhez? Egy mozdulathoz? A három szóhoz, 
ami a neved? Ami Te lettél volna! Visszavonhatatlanul.
S mi az, mit erőnek neveztél? Azóta gondolkodom ezen, 
s még többet, mint azon, a könyvem vajon felnyitottad-e? 
Felismerted-e, hogy hatottak rám verseid, zavart-e ez?
De erről majd később. Ha lesz erőm végigírni e levelet.
Vagy soha, mert nem ez a legfontosabb. Mégsem ez.
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S tudjuk, ez is másként van, mint ahogy tanultuk, 
s tanítottuk is talán... Mondjuk, kölcsönvettem Tőled 
egy szót, s volt olyan is, amikor egyszerűen közös 
szavakat használtunk, még azt se mondanám, ugyanazt 
gondoltuk, épp csak leírtuk ugyanazt a szintagmát, 
én néhány évvel később, s fiatalabbként, mint Te.
Ennyit az időnek. Ami van. Fontos ez? Miért, hogy 
valóban az, s szinte végigmondhatatlan! Annyi mindenről 
kellene szólnom, s érzem, úgy kapaszkodnék beléd, mint 
anyja ruhájába a kisgyerek, ki fél az idegenektől...
S kit nem lökhetsz el többé magadtól, mert meghaltál,
Ágnes, s hallgatásodba azt értem bele, amit akarok...
Amit tudok, s Te nem vagy felelős. -  Újraolvastam 
A Föld emlékeit, mert írni akartam verseidről, 
kerülgetem a szót, a költészetedről, Ágnes, ám ahelyett, 
hogy tárgyiasan elmélyülnék bennük, a személyességem 
ébresztetted fel, mint mindig, a szólni akarást, s még 
többet, a vágyat, hogy megteremtsem azt, amiben mindig is 
hittem, a közvetlen kapcsolatot kettőnk között... Ezért 
e levél! Hogy elmondjam, a nővérem voltál ez elmúlt 
húsz-egynéhány éven át... S hogy egyáltalán voltál, 
nekem az is elég volt. Fegyelmezett s -  ily közhely! -  
erőt adott. Mert tudnom lehetett, kitaposott csapáson 
haladok a tündöklő hófúvásban, az értelemre felesküdött 
két nő-partizán! a neszező fenyőfák alatt, s a sűrű holdas 
éjjelen fegyverünk a testünk, ez íves, acélos, élő anyag, 
s ha lefagyna lábamról a csizma, majd -  erős, jó nővér! 
lobogó hajú! lángnyelvű! -  a karodba emelsz... Vagy előjönnek 
értem szőke lovaid és hátukra vesznek, s az angyalok, 
talán még az angyalaid is megjelennek nekem! Nekem is?
-  Mint Máriának? Mint Neked?
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3.

Miért iszonyúak, Ágnes, mondd, miért iszonyúak 
az angyalok? Húsz éve készülök megkérdeni Tőled ezt! 
Vagy ez egyszerűen a végiggondolt Rilke? S Te 
kölcsönvetted Tőle, mert szükséged volt rá? Mert másként 
nem tudtad, vagy nem akartad mondani? Mert azt akartad, 
magyanil is legyenek? S tudtad, a fordítás ehhez nem elég! 
S hogy mégse ugyanolyanok? De hisz Te már Rilke 
utáni költőként írtad le: „Minden angyal iszonyú".
S kivel mondattad ezt? Te gőgös emberasszony, 
mégis hogy merészelted épp Vele? Máriával, aki 
Jézus anyja, aki pedig az én egyetlen szerelmesem!
Mert merni én is tudok, Ágnes, s már hinni is!

4.

-  Nekilódul a szédület, s a szó egy cseppet 
túlcsordul a vágyon, s a nyelv, mint lángnyelv, 
rezzen, sistereg, hogy mondjam el Neked, kiáltva-e 
vagy szaggatottan hebegve, hagyd, kíséreljem meg 
elmondani, áttörni barlangi némaságomat, a szóval, 
mely megsejteti... De előbb képzelj el bennünket 
mint látványt, e vérjárta formák, mintha ülnénk 
valahol, talán egy tűzfal tövén, valami fa alatt, 
miközben vékony, olvadó fényszálban szitál be a hó, 
s Te szelíden átfogod vállam súlyos, igaz kezeddel, 
s én, mint egy gyermek, a sík halál s a kerek téboly 
között, a térdeim ölelem át összekulcsolt kezekkel, 
s kérdezem: „Itt vagy?" „Itt vagyok!" -  felelnéd, 
s én nem nézve Rád, akárha gyónnék a nagy, hűvös 
ég alatt, hadd mondjam el, hogyan jutottam ki ama 
tojáshéj-életből, ahová hulltam még kamaszéveimben, 
amikor esztelenül bízva az észben, és magamban,
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hogy el ne feledjük, először gondoltam: „Én nem hiszek 
Tebenned, Istenem!, de ha vagy, látnod és értened 
kell engem, ki a jóra törekszem s a tiszta ismeretre, 
ne ítélj meg hát, ha nem Benned hiszek, hanem 
az emberi értelemben!” És nem kértem Tőle, „Irgalmazz 
nekem!”, mert nem féltem Tőle, Ágnes, félelem 
nem volt az én szivemben, csak elszánás, azzá legyek, 
amivé teremtve lettem. -  Mert ebben hittem, 
a teremtésben hittem, s az eleve elrendelésben is, 
ha nem is így neveztem, s Jézusban is, az ember 
Fiában, aki kereszthalálával megalapozta hitünk 
a megváltásban, s ami ugyanazt jelenti, az emberhez 
méltó létben, törvényt alkotva nekünk, kaput 
nyitott a reménységnek e formátlan pusztulásban, 
e rettenthetetlen rettegésben.

-  Oly űzött némasággal, hangtalan, 
mint a kimondhatatlan szenvedély, 
kívántam a tudást, mi nem ismeret, 
csak szomjúság, mely mind felé vezet.

Mi felé? A haladás felé? -  Te, ki a mérhetetlent 
mérted, lángnyelven! felelj nekem!
Itt és most, a Balkánon, leírhatom-e, 
az ember megtanult valamit e közel kétezer 
évben; kész magára venni bűneit, s gyermekei 
kezét le tudja fogni -  a gyilkolásban legalább?

-  S mégis, a cafatokban rothadó világból az értelem 
mocsári fénye lángol, s erkölcs és némaság között, 
szólhatok Hozzád, s elmondhatom: „Úristen! hány 
éve keresem, ami mindig velem van.” Te tudtad ezt, 
tudom, kezdettől fogva tudtad, s tudtad azt is, 
e tudás nem elég, kell az ima is, és kell a
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félelem is annak, ki számon kérni akarja Istenén, 
a dárda-fényben, rengő nád fölött:

„Én istenem, te szép híves patak,
Hová futottál, szökdeltél előlem?
Hol csillapítsam buzgó szomjamat?
S hogy bocsássák meg néked eltűnőben?
Zegzúgos csermely! Éppen ott apadsz,
Ahol a szomj a legperzselőbb a hőben,
S idegen-légiónyi kín fakaszt
Új kínt csupán, de nem forrást a kőben. ”

-  Már tudom, s hogy tudom, Neked is köszönhetem, 
mindent szabad, mindent, ami emberi. De csak azt!
Az embertelenhez nincs, nem lehet közünk, ha vágyjuk 
a szövetséget Istennel! Lázongni is, számon kérni is, 
s még elfordulni is lehet, s feleletként, ugye tudtad 
ezt is, megadta Néked Istened, az egyetlent, amit 
e földi létben adhatott, hogy mesterséged legyen, 
ki elhitette: fontos élned; a szót, amely a földből 
az égbe sistergő döngés ütemét ingázza folyton, 
összevétve önrángását, s a fellegét.

Ágnes, bocsásd meg, kérlek, 
amiért lombos szavaidból épül e levél, 
s míg görcsbe rándul kezem, s arccsontjaim tapogatom, 
érzem, mint nehezül kezed a vállamon, s én gyerek 
térdemre hajtva a fejem, csak eszmélkedem a roppant 
nap alatt; s nem kérdem, mi az, mit elvehetek Tőled, 
s mi az, ami csak Neked mondható. Ha lehetne, öledbe 
fúrnám a fejem, és súgva súgnám: „Nem a félelem, nem 
a félelem köt Hozzád, hanem asszonyi erőd! mi izzik 
szavaidból, s ragyog verseid felett, mint szentek 
feje körül a glória!” S miközben tusakodik az alkonyat, 
valahol mintha zene szólna, s mintha hangod is hallanám:
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„Emeld fejed, te lány, emeld a fénybe érett, búvó 
erőd, s világos gyöngeséged.” S én hallgatlak, mint 
didergő juharfalevél, s nem kérdem, kihánytad-e még 
halálod előtt a keserűt, az undort, a gyalázatot...

Múlt és jövendő éveim vattáznak, védnek kétfelől, 
s én hallgatok. És boldog vagyok. -  „Igen, az ifjú szív, 
szellem első, pontos lobbanása!" Igen, tévedéseiben is, 
igen! Ezerszer az! A kereső, a látó, a tiszta szemek, 
a fénylő szembogarak! -  A szabadsághoz írt versedre 
gondolok, s tudom, van kegyelem; s létünk, hisz benne 
ring a mérték, örökkévaló. Ne szólj, most ne szólj.
Ne mondd: „Üres az út. Sáros az arcom. ” Hallgasd a 
zenét, mi mellkasunkban lüktet. A dobbanásokat!
Ne mondd, kihez intézted ámulásaid, kihez kerge 
vágyad, s mind a vádakat, a pontos hiány-megnevezéseket! 
Milyen szabadsághoz? -  Érti Ő, s tudja, kezdettől fogva 
tudja, mégsem volt hiábavaló a teremtés, a megváltás 
s az örök figyelem. A szabad akarat! -  mit megadott 
nekünk. -  Kiáltásod -  „Nem kívánok kevesebbet; mint 
egy világot!" -  meghallgatásra talál. Őrt áll Jézus, 
az ember Fia, s vigyáz reánk: „Mert a szívnek 
teljességéből szól a száj. ” (Máté 12,34)

Palics, 1991. augusztus-szeptember
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levélféle Nemes Nagy Ágneshez II.

rekviem háromszáz fiatal almafáért 
s minden elpusztult fáért a Vajdaságban

1.

Mióta vagyok, a példaképeim. Egy kertben 
nőttem fel, öreg szilvafák, barackfák, 
meggyfák, cseresznyék, almafák, őszibarack, 
birsalma s körte, öreg diófák között 
éltem gyermekéveim. Csak ültem tövükben 
és ágaik között. S voltam. Néztem az eget, 
a felhőket. Meséket gondoltam ki, 
s elmondtam nekik. A lomboknak, az ágaknak. 
A szőlőtőkéknek. Ők nem feleltek 
vagy feleltek. Hol hallottam, hol nem 
hallottam, mit mondanak. Szóltak-e.

A gyermekhez, aki csak nézte őket egész 
délelőtt vagy délután. Csodálta minden 
levelük. Simította őket. Betelhetetlenül 
a növekvő gyümölccsel ágaik, leveleik között. 
Betelhetetlenül a lombbal, a lombkoronával. -  
Egy parkban nőttem fel, csaknem százéves 
feketefenyők, lucfenyők, tölgyfák, platánok, 
juharfák, kőrisek, ostorfák, nyírfák, hársfák, 
gesztenyefák alatt ültem, sétáltam, hevertem. 
Néztem őket, simítottam törzsüket, águkat, 
lehullott leveleiket. Szólítottam őket.
S ők nem feleltek vagy feleltek. Hol hallottam, 
hol nem hallottam, mit mondanak. Szóltak-e. 
Az ifjúhoz, aki csak nézte őket, s csodálta 
minden levelük. Betelhetetlenül a lombbal,
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a lombkoronával. Betelhetetlenül a zölddel, 
a ragyogással, a beszűrődő, át-ütő fénnyel 
a levelek s ágak között. Jegenyenyárfák 
őrizték s őrzik az utat, ahol jártam s járok.
Ők a testőreim. Tanulom tőlük a hallgatást 
és a beszédet. Mióta vagyok, a példaképeim.

2.

Hasonlítani hozzájuk, mindig ezt akartam.
A nyugalmuk, a tökéletességük vonzott, 
a megbonthatatlan béke, mi árad belőlük, 
a természetességük, amin gondolkozni se lehet. 
Ahogy teszik, amit tenniük kell. Ahogy nőnek.
A friss hajtások minden tavasszal. Ahogy 
rügyeket hajtanak. Ahogy nő, duzzad, kibomlik 
a rügy. S lesz belőle virág vagy levelecske.
Ahogy kifejlődik egy levél, ahogy erősödnek 
a vékony ágacskák, ahogy nőnek a levelek.
Napról napra. Követhetetlenül. Ma még látni 
az ágak mögött az égboltot, a házakat, 
a másik kertet, a tót, azt, ami mögöttük van, 
s egy reggel arra ébredsz, nem látsz mást, 
csak a fát, a fákat, a kiteljesült sűrű lombot, 
lombokat; a gömbölyű, az ovális telt, húsos zöld 
majdnem átláthatatlanná lesz. Az erős napfény 
ragyogja csak át, s az égboltból parányi foltok, 
akárha csipkeminták zöld bársonyon. Vagy annyi se.

Ahogy magától értetődően azok, amik: egy fa, 
mégis mind más. Ahogy testvéri közösségben 
élnek együtt: egy kertben, egy parkban, út mentén. 
Erdőkben. Neszezésük s illatuk átitatja a levegőt, 
betölti azt, ki arra jár. S a gyötrődések 
és nyugtalanságok maguktól megszűnnek. -
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Tanulni tőlük, mindig ezt akartam. Az örömet, 
ahogy virágba borulnak. Ahogy örülnek a virágzásnak. 
Barackfák, szilvafák, körtefák, almafák.
Háromszáz fiatal almafa, amikor kivirágzik!
Az almafavirág rózsaszínje, hangos, büszke örömük! 
Álltam, sétáltam közöttük. Akárha más világban, 
s köszöntem a létnek, hogy vagyok, vagyunk.
Hogy ennyi, ilyen szépség lehetséges. Ennyi 
harmatos rózsaszín! A levegő áttetsző volt 
és velünk örült. A napba néztem, s láttam, 
szeret bennünket a nap. S mindannyian tudjuk, 
a harmatos szirmok piciny kis almarügyet 
ölelnek méhükben, ki nőni fog. Táplálja majd 
a napfény, nedvvel az ágak, a törzs, a gyökerek. 
Levelek védik, mígnem piros nagy alma lesz 
majd minden virág helyén. Ki valóban mosolyogni 
fog s a tenyerembe simul. A puhá szirmok 
bársonyos ígéretétől izzott minden. A rózsaszín 
varázstól. „A létezés csodálatos” -  susogták 
a szirmok. Az almafák a fiatal anyák méltóságával, 
csendes örömével álltak. S alázattal is 
e mondhatatlan pompában.

-  Tanulni tőlük, mindig ezt akartam.
Fák, lombhullatók! Még tart a nyár, 
gondtalanul fekszem a fűben tölgyek, 
juharfák alatt, kellemesen hűt a könnyű szél 
a tó felől, amikor mellém, testemre hullik egy levél. 
Aranysárga szép levél. Selymes, párás, még él. 
Később egy másik, s látom, a fűben egyre több 
a széle, hegye bámult perzselt levél. Riadtan 
kémlelem a fákat, a lombokat. A milliónyi 
haragoszöld levelet. Majd faggatom otthon 
kis nyírfánkat, a fehér ágakon zizeg, mozdul 
a sok kis levél, de nincs feloldás. Talán egy hét
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sincs már, és sárgulni kezdenek, szállnak 
a gyönge levélkék, hullanak egyenként, lebegve 
a légben, dobbanó, búcsúzó arany-szívek!

Minden levélkét külön gyászolok. S nő szívemben 
a riadalom. Még ne! -  sikoltanám. -  Most jön még 
az indián nyár! A kis nyírfalevelektől búcsúzni kell, 
de soká lesz még, mire a nyírfa aranykoronája 
egészen eltűnik, s kimerednek csupaszon a karok, 
az ágak, a legtöbb fán még sértetlen a zöld 
ragyogás. Még zöldek a jegenyenyárfák, 
a tölgyek, a hársak, a platánokról hámlik 
a kéreg, hull a levél is, de még összehajlik 
messzi zöld koronájuk fölöttem, ahogy jövök 
haza a palicsi tóról. A vadgesztenyék gyümölcse 
is alig hasad még. A galagonya sem érik.
Biztatom magam, de tudom, nem oly messze 
már az első fagy sem, és járhatok majd, 
ha kedvem lesz, a hersegő avarban. S ők 
állnak majd. S néznek. Sápadtan, sötéten.
Egyre mezítelenebb ágaikkal. És nem alszanak.

Út, emlék, erkölcs: irthatatlan erdő.
Hasonlítani hozzájuk, mindig ezt akartam.

3.

Kosztolányi Dezsőre gondolok, aki a század 
elején kies ligetnek látta még a palicsi 
parkot. Szeretném, ha látná, megnőttek a fák, 
a surjánok. Erősek s szépek. Vastag törzsüket 
borostyán futja be, és sok helyütt borostyán 
futja be a földet is. Fagyai, kecskerágó nő 
a fák tövében s az utak mentén. A széles
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ösvényekről az eget is alig látni, s a tó is 
csak a főbejárat felől látszik. Szeretném, 
ha tudná, itt már harminc évvel ezelőtt 
indiánosdit játszottak a gyerekek. Számukra 
őserdő volt a park. Egy csöppnyi dombon öreg 
fenyőfák alatt volt az indiántábor, oda 
hordták a sápadtarcúakat tobozt gyűjteni.

4.

Öreg feketefenyők szigora, körülhatárolt, 
metszett sziluettjük. Keskeny árnyékukban 
ahogy állnak, szikáran, sudáran. Lombjuk 
évszaktalan, az égig ér, a dadogásig.
A szépség rég nem érdekli már őket, de élni, 
élni, erről nem mondtak le még. S nézni, 
nézni naphosszat, nézni mindent. Tűleveleikkel 
kémlelik a tájat, a távoli felhőket, a lanyhán 
tűző napot, a közeli teniszpályát, állatkertet, 
nyári színpadot, a messzi tót, engem. Mozdulatlanul, 
megrezzenve mégis, ha egy madár, leginkább 
feketerigó, rászáll ágaikra. Szólnak is talán, 
s nemcsak egymáshoz, szomszédjaikhoz, 
a tölgyfákhoz, a kőrisekhez is. A perzselt 
ritkás fűben tobozok. Tűlevelek megpuhult 
tetemén taposok, leszáradt ágakba botiok.
A rapacsos kéregről sok helyütt lepattog 
egy-egy darabka. Átizzadó fenyőfatestükön 
áttetsző szivárgás, a gyanta. Érintem 
ujjaimmal. Kimondom hangosan a szavakat: 
fenyves, gyanta, feketerigó.
Tanulni tőlük, mindig ezt akartam.

Palics, 1993. szeptember-október
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levélféle Nemes Nagy Ágneshez III.

a vajdasági ég alatt

1.

Csak látvány és csak látomás: szorong 
a szívben a világ. A fájdalom, a szenvedés, 
e falánk féreg, e mindenevő, százlábú szörny, 
e csúszómászó síkos szörnyeteg, e hagymázas 
kullancs, e nyughatatlan lidérc, mióta már! 
a csontjaimban, a beleimben petéz. Magával 
párzik, de szaporodik! tán osztódással is, 
magam se tudom, ám kél bennem nap mint nap 
új iszonyat és új rettegés: Hiába itt az ész, 
a védőbástyaként emelt értelem, az iramló 
vágy, a konok remény, a tettre kész indulat, 
elveszett egészen, kinek lába alól kihúzták 
a hazát, ki hontalanná lesz ősi birtokán, 
szent szülőhelyén. Elemi jussában fosztották 
ki azt, s átkozódhat és sírhat, jajonghat 
mindhalálig, oly metszőn s oly messze hangzón, 
ahogy csak lehet, nyugalmát nem adja vissza 
se könny, se szó, és semmi ismeret, hajlékot 
magának ezzel nem teremt.

-  Enyém a táj. Nyugtat fű, fa, 
virág, bokor. Út menti gyom.
Itt minden együtt él velem. A pusztulás 
nyomai, a sebhelyek, mint prizmás tükörben, 
bennem vérzenek. A sejtjeim is tudják, ez 
az a hely, amely egyedül az enyém, a nékem 
kijelölt talpalatnyi föld, ez a süppedő
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homok. Ám mint korhadt fatörzsön a tétova -  
bátran kihajtott ágacskák, felszikráznak 
bennem a tündöklő káprázatok: „Nem akarok 
szenvedni, nem!” -  kiáltozom, és megindulok 
lehajtott fejjel a földes utakon. Gyermekkori 
lépteim vezetnek, mint okos hű kutyák a vakot, 
vissza-visszanézve rám a hasító, kérges időben, 
a fájdalom s a hűség sötét göröngyei közt 
botladozóra, szűkölve, nyüszítve értem, 
ha nem bírnám tovább, ha végképp lemaradok.

2.
Lőni akarnak ránk. Valami közeli salakrakásról 
négy-öt fegyveres jön felénk. Egyikünk se tudja, 
honnan hirtelen e vége-hossza nincs salakrakás.
S mintha ez lenne a legfontosabb, erről beszélgetünk: 
„Miféle építkezésre készülhetnek itt, és vajon kik, 
e szántóföldeken?” „Lehet, útépítéshez kell, de 
miért épp itt fognak hozzá, e végeláthatatlan 
napraforgótáblák között, falutól, várostól ily 
messzire?” „Vagy mégis bunkerek épülnek itt? 
Bunkerszörnyetegek?” „A bácskai termőföldeken?”
„Miféle őrület ez?” -  Nézelődünk, akárha átutazók 
lennénk, vagy újabb kori vándordiákok, nem békés 
őslakók, kiket otthonaikból űztek el, s most 
rég látott rokonaikhoz igyekeznek: „Ha befogadnak 
minket!” „Ha ott még béke van!” -  „Siessünk” -  
mondom. -  „Előzzük meg az előttünk haladó szekereseket. 
Megtehetjük, hisz semmi csomagunk.” Miközben 
őket nógatom, a hátsó szekéren felhalmozott 
párnákon, paplanokon ülő riadt gyereket nézem.
Olyan hétévesforma lehet. -  „Az egészben van 
valami kifejezetten anakronisztikus. Szekeres
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menekülők ezerkilencszázkilencvennégyben? A 
Vajdaságban?” „Tipikus háborús kép valami régi, 
gyermekkorunkban látott fekete-fehér partizán 
filmből” -  mondja egyikünk. „Az lehetne, ha nem 
lenne itt ez a végtelen salakhegy. Ott erdők voltak 
és igazi hegyek.” „Ez az egész olyan seszínű és 
kontúrtalan.” „És valószínűtlen is.” „Azt sem tudni, 
alkonyodik-e vagy csupán beborult.”

-  így beszélgetünk. Mi kétségkívül vagyunk, de vajon 
valóban vannak-e itt szekéren menekülők? Hiába 
keresem, már nem látom a gyereket. A szekereket 
se látom. Most egészen olyan, mintha magunk 
lennénk az üres úton. Az égett napraforgófejek 
és a szemcsés salakhegy között. Mert ez a salakhegy 
van, de vajon valóban végtelen-e, vagy mi nem 
haladunk? Állunk, szétszóródva az úton, várjuk, 
ránklőnek-e? -  „Lőnek ránk” -  mondja valaki 
közülünk, s felnézünk a salakrakásra, ahol újabb 
és újabb torzonborz alakok tűnnek fel. Mintha 
egyenruhában lennének. Valamelyikük „megálljt” 
kiált. A kiáltást alig halljuk, azért megtorpanunk.

Nézzük őket, talán még kérdezni is akarnánk tőlük 
valamit, amikor meglátjuk a felénk egyenesedő 
gépfegyvereket. „Ezek valóban lőni fognak” -  
mormogom, de nem érzek félelmet, állok és várom 
a gépfegyvertüzet. -  Mire meghallanám -  
felébredek. Különös, semmi kábulat, semmi 
tompaság nincs bennem. De öröm se. Semmi 
megkönnyebbülés. Minden átmenet nélkül, valami 
cikázó éberséggel számolni kezdem: „Hányadszor 
is álmodom már majdnem ugyanezt? Hányszor is 
lőttek már rám álmomban, anélkül, hogy egyszer is

111



meg kellett volna halnom?” -  „Szerencse” -  
gondolom „hogy mindig felébredek a gépfegyvertűz 
előtt. Hogy nem kell éreznem a golyó ütését 
a mellkason. Az valóban félelmetes lehetne. Jó 
lenne, ha soha nem kellene megtapasztalnom.”

3.

Szívja, őrli elmém a világot Hasonlatokban 
őrli: roncsot ér. -  S ez ment meg mégis.
Ha van még menedék. A hasonlatok. Hogy élni 
tudjak e roncsok közt, járkálni a romok között.
Hogy kijelölt feladattá lehessen számomra a lét.
Amit, ha törik-szakad, meg kell valósítani.
Elviselni az elviselhetetlent. Tudni mindent 
e ronccsá lett Szerbiáról, mégis függetleníteni 
magam. Mert naponta élni kell. Naponta 
újrakezdeni. Naponta lenni: mindig önmagam!
Micsoda mérték! -  Ha kérdeznéd, honnan 
az erőm, lehet, nem felelnék. Mit is mondhatnék, 
hisz élet ez? A kisebbségi lét? Miközben 
tombol a szerb pokol? Vitustáncát járja minden 
elmebeteg! Találni-e rá hasonlatot?

Mondanám talán: A fák. A házak.
Az utak. Az emberek. S ha hagynád, 
lehet, Radnóti Miklóst idézném Neked.
Magamnak? Lehet, jogtalanul? Lehet, nem 
kisebb joggal, mint Ő? Mintha imádkoznék, 
mormolnám hangtalan: „Itthon vagyok. S ha néha 
lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, 
virágát is tudom...” Majd kissé álszenten:
Az erőm látszat, a gyöngeségem az erőm. A 
sebzettségem. De tudd: ez nem igaz. Ám mondanám
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azt is: Mélyen, valahol, őrzöm emlékét 
egy valódibb világnak, képzelt volt az is, 
mégis létezett. Megéltem, megéltük. Hitben, 
vágyban. S nem feledtük el. És mondanám:

Nekem oly emlékeim vannak a többnemzetiségű 
emberi összetartozásról, én itt egyszerűen 
nem lehetek idegen. Legfeljebb jogfosztott, 
mint mindannyian. Mondanám: Én itt hazátlanul 
is itthon vagyok. Én ismerem a homok ízét a 
kertünkben, és ettem homokot. Anyám szárnyasaitól 
tanultam ezt. S ha nevetsz rajtam, semmit sem 
értesz. Mondanám: Aki gyermekkorától tudja, 
futóhomokra épült a háza, de fákat ültettek ősei, 
hogy a szél ne hordja el a termő réteget, annak 
számára kell legyen remény.

-  S ha megkérdenéd: „Miért az öngyilkosok földje is ez, 
Észak-Bácska?” Talán beismerném: Nem lehet, 
haza nélkül mégsem lehet. Belefáradnak 
az emberek, hogy mindennap újrakezdjék.
A túlélés nem lehet életcéllá, ez egyszer 
tudatosul. És nem lesz már elég a betevő 
falat. S a vajas kenyérre kent méz sem 
édesíti a szájat. A mindennapi megalázás 
mérgező, akár az arzén. Egyik napról a másikra 
még elviselhető méregadagjai egy szép napon 
végzetessé lesznek. És nincs tovább.

Itt nem nincstelenek, de szorgos szőlősgazdák ittak 
kékkövet, kertjeikben, fáik alatt, a hatvanas 
években, amikor számomra még karcsú vázába 
helyezett nyíló rózsa volt a lét! Hittem, enyém 
a világ, s ha mégsem, egy napon az enyém lesz.
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A miénk. Felnőtt embereké. A teljes élet: 
a szabadság, a bőség, a rend! És nem voltam 
egyedül, akik hittük, ránk szükség van itt.

-  Szüléink, kiket a felszabadulás jobbára 
mindenükből kifosztott, nem szóltak ránk.
A hallgatásukkal óvtak. Reménykedtek is? -  
„Mindig ilyen maradj” -  mondták. S kissé 
komorabban: „Tanulj. Amit tudsz, nem vehetik 
tőled el.” -  Ők halottak már. Ma nekem 
kell a húszéveseknek mondanom ugyanezt.
És nincs hozzá erőm. Nem tudom, vannak-e oly 
emlékeik, mint nekem. Az emberi összetartozásról.

Ők láttak minket ingyen kenyérért sorban állni 
a télen. Ők tudják, itt az éhezés miatt lettek 
öngyilkosok idős emberek. És voltak, akik 
egyszerűen éhen haltak. -  „Tanulj” -  mondom 
nekik mégis. „Amit tudsz, nem vehetik tőled el.”
„Ha tudsz, elviselhetőbb.” -  „Menj el” -  
mondom nekik, amikor meglátom arcukon a haragot, 
a félelmet, a csalódást -  bennem is! „Menj el.”
„Oly fiatal vagy.” „Hátha sikerül.” „Hazára lelni.” 
„Hasznossá lenni.” „Otthon lenni valahol.”
„A teljes élet!” „A szabadság, a bőség, a rend!”

4.

Hazám: a szenvedés. Óh, kifosztott 
Vajdaság! -  Ám oly utálatos a 
szüntelen panasz. A kín formáit 
rendezem, mint eszelősök, hallgatag.
S kezem között a kés. Mit kéne tennem?
Nem tudom. -  Este van, azt hiszem.
Vacsoráznom kellene. Éhes vagyok.
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Vacsorázni! Milyen szép szó. Milyen 
sajátosan dallamos. Hullámzanak, 
inognak benne a magánhangzók, mint 
nádas tó vizén az imbolygó halász
csónakok. S a mássalhangzók! súrlódnak 
a szájban, sötétlő bugák a rostos, 
zöld hengeres szárakon. Vacsoraidő! 
Estebéd! Fehér damaszt az asztalon!

-  Éhes vagyok. Szelek magamnak 
kenyeret. Barna és száraz. Kőkemény. 
Koppan héján a kés és koppan a szemem. 
Mintha nem is én tenném, eszek, eszem 
a lekváros kenyeret. A szilvalekvár 
olvad a szájban. Nem tehet róla, ha 
ráuntam már. De töri, töri ínyem a 
kenyér, nem csúszik a falat, forog -  
forog a fogak között. Fegyelmezetten 
rágok, nyelek. Mert a kín, a testi kín, 
alighanem, mindennél elviselhetetlenebb. 
Az éhség, például. Nem tűröm az éhséget. 
Megpróbálok nem gondolni semmire -

A szilvalekvárból még van néhány üveg, 
s van néhány üveg baracklekvárom is. 
Megpróbálok nem gondolni semmire -

Csak enni. Lenyelni a falatot. Ha éhes 
maradok, nem tudok elaludni. Pedig este 
van, lefekhetek. Ez a nap is elmúlt.
S aludni jó. Csak ne álmodjak! Holnap 
németlepényt sütök. Lisztem van. Holnap 
se éhezek. -  Miközben megágyazok, 
kinézek az ablakon. A Hold, vajon a Hold
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látszik-e? Ez még érdekel. Ez mindig vigasz.
A telihold. A félhold. A sarló alakú.
Nélküle oly sötét és oly magas az ég.

5.

Megindulok -  van mit keresni, megindulok 
az út után. Hiába -  mondom -  mindhiába, de 
mégis moccan, kél a vágy: Lélegzeni, lélegzeni!

-  Visz az út. Visz a vonat. Visz a lábam.
Súlyosak a csomagjaim. Barátok visznek ki 
az állomásra. Van hova mennem. Magyarországra. 
Rokonok várnak. Jó szóval, simogatással. 
Vacsorával. -  Szél indul. Indul a szél is.
Felhők mögött a szeptemberi nap. Az áldott, 
a még nyárias meleg mégis körülölel. Csupa 
figyelem vagyok, csupa várakozás, mikor rázza 
le magáról a felhőket a nap. Mert lerázza 
őket, tudom. S a szél, lehet, akaratlanul, 
neki segít. Nem szeretem a szelet, most mégis 
hálás vagyok neki. Csupa hála vagyok, azt hiszem, 
csupa köszönet. A felhők a barátaim, tudom, 
barátjuk a nap is. Most mégis küzd velük.
Értünk. Mintha nem tudná eldönteni, elhagyjon-e 
bennünket. Engedje-e, hogy eltávolodjunk tőle? 
Átadjon-e bennünket az ősznek, az esőnek, a 
fagynak? Érzem, maradna még velünk, érzem, 
marasztal bennünket. S én hálásan kérlelem, 
napimádó őseink nevében is: Legyen még 
velünk! Lehessünk vele! Legyen nyárias 
az ősz, ez a kora ősz legalább!
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-  A palicsi gyerekek, tudom,
kijárnak még a tóra! Fürödnek is az algás, 
sötétzöld vízben. Őket nem zavarja! S az öregek 
is, hadd áztathassák még elfáradt testüket 
a gyógyvizes medencében! S én hadd mehessek el! 
Hadd élvezzem e gyógyító meleget másutt. Egy 
szebb, egy tágasabb világban. Amely a miénk is. 
Ahova mi is tartozunk. Ahol tudnak rólunk.
Ahol várnak ránk. -  A határőrök is tudják ezt, 
úgy tűnik, mindkét oldalon. Szó nélkül adják 
a pecsétet, meg sem kérdik tőlem, van-e csomagom. 
S azt sem, ami mindig szíven ütött: „Miért utazom?”
A szerb vámtisztet úgy kell visszahívnom.
„Van írógépem” -  mondom neki szerbül. -  „író 
vagyok.” „Visszahozom.” Úgy írja le az írógépem 
adatait, igaz, hivatalos cirill betűkkel, miként 
a nevemet is, mintha mindkettőnk élete 
attól függne, pontos legyen. Valami ki ne maradjon. 
„Sokáig marad?” -  kérdi. „Igen” -  felelem. „Érezze 
jól magát” -  mondja. „Az írógépét is eladhatja, 
ha pénzre lesz szüksége.” „Ne legyen ránk gondja.” 
„Ez a papír csak azért kell, hogy visszahozhassa.”
„Van pénzem” -  mondom. -  „Visszahozom.”

-  A szabadkai vasútállomás kopottsárga, monarchikus 
épülete szelíden mosolyog. Kosztolányi Dezső is 
látott téged! -  gondolom, mint mindig, meghatottan.
S hogy elindulunk, sugárzó szemekkel intek feléje: 
„Nem búcsúzunk!” Az a világ már végleg elmúlt. Nem 
jöhet már vissza soha többé! Nekem soha nem kell, 
mint Neki, tőled elbúcsúznom. -  Ülök az étkező
kocsiban, jeges kólát iszom, s az ablakon át nézem, 
keresem a napot. Kérem a felhőket, ha esni kell, 
legyenek futó záporok! A novemberi esőzéseket
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odázzuk el, amíg csak lehet. Mi vajdasági emberek 
félünk az ősztől. Félünk a téltől! A hidegtől.
Az éhezéstől. A sötétlő égtől. Nekünk világosság 
kell! Minket az égi fényszóró állandó, erős fénye 
kell óvjon. Védjen. Ránk vigyázni kell! Mi valóban 
Isten kezében vagyunk. -  S ha rövidülnek is 
a nappalok, kérem a napot, amíg itt van, amíg a 
közelében vagyunk, a jó öreg Föld, amíg nem fordul 
nagyot, melegítsen minket, megszolgáltunk érte, 
ragyogjon, ahogy csak tud, ragyogjon ránk, magyarokra, 
s egész Közép-Kelet-Európára, hogy káprázzon 
a szemünk! Mert nekünk fény kell. Több fény!
Nekünk színekre van szükségünk.

Budapest, 1994. szeptember
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a szerelem, az velünk marad már.

A szerelem, az velünk marad már. 
Emlékké szilárdul a marólúgos vágy, 
az önfeledt, az egyszeri öröm! A 
könnyed remegés testünk hajlataiban!
-  Búcsúnk órája ez! -  Fokozhatatlan 
szomorúan, görnyedten ülünk. Félig 
lehunyt szemmel, sandán figyeljük 
egymást. -  Dadogva mondunk ezt-azt. 
Minden elhangzott már. Mintha kiömlő 
vért szeretnénk látni, kínozzuk egymást.
-  Várunk még egymástól valamit. Valami 
megváltást. Hisszük is, akarjuk is.
Nem hisszük, de akarjuk. Tudjuk, kellene 
lennie. S értjük, hogy nincs. Semmit 
sem értünk. -  De a szerelem, az velünk 
marad már. Kósza madár, szép testű, 
egzotikus. -  Emlékké szilárdul a maró
lúgos vágy, az önfeledt, az egyszeri öröm! 
A könnyed remegés testünk hajlataiban!

Budapest, 1995. április
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józan esti tervek egy meddő órán

Magam vagyok, nagyon. Nem tudom, szoktál-e 
gondolni erre? -  Rámesteledett ma is, ám 
messze még az éjszaka, van még időm, hogy 
felkészüljek rá. -  Elhatároztam, lázas 
polip-karjait türelmesen és szelíden, újra 
és újra, lefejtem majd testemről. Ha kell, 
hajnalig birkózom majd vele, de nem fogok 
többé elmerülni a vágy izzó bugyraiban. -  
A parázsló sötétben nem fogom többé felidézni 
a hangod, mondataid. Alakod. -  Mert priccsé 
változott miattad az ágyam, s pribékek 
ólálkodnak a házunk körül. Dorisz kutyánk 
hűségesen ugatja őket, mire én még inkább 
félek. Néha annyira félek, hogy fel kell 
kelnem. Ülök a lámpafényben, szívom, ki tudja 
hányadik cigarettám, s várom, jöjjön, aminek 
jönnie kell. -  Nos, ennek vége lesz. Mélyen 
magamba rejtelek; majd találok számodra magamban 
egy biztonságos rejteket. -  Hozzáférhetetlenné 
teszlek a magam számára is. -  így talán 
elviselhetőbb lesz, hogy nem lehetek Veled, 
nem lehetsz velem. így talán elviselhetőbb 
lesz a remény. -  Napközben szép szerelmes 
verseket fogok majd írni, ha sikerül. -  
Nem Rólad és rólam; magáról a szerelemről.
A csodás szerelemről, amiről majdnem lemondtam 
már, s most ismerni szeretném. -  Ha hiába 
várnálak, iszonyú lesz. Ha hiába várnálak, 
az a halálom lesz, de én nem veszem majd észre.

Palics, 1996. január 17.
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érzelmes nyáresti kérdés egy régi baráthoz

Žilavkšt szeretnék inni.
Szereted még a Žilavkšt?

Feledj el, én akkor is leszek.
Lehunyt szemhéjad mögött, lezárt, 
fegyelmezett arcod rejtekében: 
a világ egy szálkája vagyok 
a sok közül. Semmi különös.
Eggyel több ok, hogy józan maradj. 
Hogy férfiasan végigjátszd 
a játszmát. Megoldj néhány 
megoldható feladatot. Erre 
tanítottak őseid is.

Évek múljanak, eszedbe se jussak. 
Nem vagyunk érzelmes típusok.
S mégis: minden találkozás 
felsebez. Kiszolgáltat 
tulajdon szívverésünk. Egyetlen 
őrizetlen, egyetlen elengedett 
pillanatig. Az öröm.

Öleljük egymást. Ez most valóság, 
vagy illúzió? Engem ölelsz, vagy 
azt a húszéves lányt, az ifjúságod? 
Most is bántalak. Nem tudhatunk 
mit kezdeni a ténnyel. Feloldhatatlan 
bennünk a sérelem. Pedig 
vétlenek vagyunk.

Nem értettem meg, hogy szeretsz.
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Nem hitted el, hogy szeretlek.
Ennyi az egész. Pedig szerettelek.
Ezért e vers. Szeretnék jóvátenni 
valamit. Mit is? Már csak bántani 
tudhatlak. Például ezzel a mondattal:
Ha akkor régen ragyog rám így szemed, 
ilyen égő, belső fénnyel, nem veszítjük 
el egymást. Ahogyan így sem.

Szinte féltelek. Mi történt Veled? 
Sötétlik-parázslik szemedben a 
könnytelen gyász. Az egész fölötti 
fásult fájdalom? S nem tudhatlak 
felvidítani? Én végképp nem? Rész 
vagyok, aki az egészet képviselem?

Hát feledj el. Én akkor is leszek.
Egy szabálytalanra csiszolt, 
ibolyaszín ametiszt íróasztalod 
egyik fiókjában. A húgod, a rokonod. 
Tagadd meg. Hagyj ott. Ne engedd 
befejeznem a mondatot. A verset.
Menj el. Dolgod van. Várnak.
Nagyon sajnálod. Már késel is.

Azontúl pedig: Nem játszol a 
tűzzel. Nem, erre valóban nincs 
időd. S különben is: unod. Ennyit 
tudhatnék. Mindig is untad. Mert 
logikátlan. S főleg értelmetlen, 
mint minden szenvedély.

Žilavkát szeretnék ma inni.
Szereted még a Žilavkšt?

Palics, 1996. július
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sanzon egy hattyúról és egy tavirózsáról

Sohasem szerettél. Mégis mi vonz hozzám? 
Húsz éve már, hogy először láttuk: Nyíló 
tavirózsát a park szennyes kis tavában, 
a büszke hattyút, amint körbe-körbeúszta. 
Szépen tudott úszni, a rózsa nem félt tőle. 
Meg sem érintette, hullámot kavart csak, 
kérdezgette egyre. Akárha valami hajnali 
fuvalom harmatozta volna gyönge virágtestét, 
húsos leveleit. Egy hattyú és egy rózsa, 
miről beszélgethet? Pedig beszélgettek. 
Szirmait a rózsa össze nem is zárta. 
Lebegtette őket az állott vizű tóban.
A harmathullásban. Ingott hófehéren, levelei 
védték. A furcsa kérdéseket sorra válaszolta. 
Miért is ne? Egy hattyú? Kérdezhet akármit.

Sohasem szerettél. Mégis mi vonz hozzám? 
Tizenhat éve már, hogy másodszor láttuk.
Egy tisztáson álltunk. Vagy inkább pázsiton? 
Néztük őket szótlan. A nyíló tavirózsát, 
a hófehér hattyút. Egy hattyú és egy rózsa, 
miről beszélgethet? Pedig beszélgettek. A 
hattyú kérdezett, a rózsa válaszolt. Miért 
is ne? Egy rózsa? Azt mond, amit akar. Te 
akkor azt mondtad: Szeretni nem tudnál. -  
Le is út, fel is út. Szólt a tavirózsa, s 
a hófehér hattyú értetlenül nézett. Miféle 
rózsa ez? Szeretni akarna! A szépség neki 
kevés? Ilyen tavirózsát! Ezek a virágok!
Miféle népség ez?
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Sohasem szerettél. Mégis mi vonz hozzám? 
Tizenhat év alatt miért nem feledtél el?
Hattyúk, tavirózsák, ne emlékezzenek! 
fehéren és büszkén ússzanak a vízben. Ma 
annyi idős vagyok, mint voltál, akkor régen.
Nyíló tavirózsát, büszke hattyút erre, nem 
igen már látni. A parkban a kis tó, ő, bizony, 
kiszáradt. A medre még megvan, s a fák is 
körülállják. A reményt fel nem adják. Sohasem 
szerettél. Mégis mi vonz hozzám? S hogy én 
miért szerettelek? Azt sem tudom meg már.
S hogy szerettelek-e? Arra sincs felelet.
Az elmúlt évek során itt nagy ínségek dúltak. 
Aszály sújtott mindent. A hattyú elrepült.
A rózsa elhervadt. Ez a rózsák sorsa. S ő 
ezt nem tudta éppen. Hogy víz nélkül 
nem élhet. Ez lett hát a veszte.

Sohasem szerettél. Mégis mi vonz hozzám?
Egy hattyú és egy rózsa? Mit kezdhet egymással? 
Nos, legyünk barátok. Miért is ne lennénk?
Egy büszke hattyú s egy hófehér rózsa! Már 
csak egy tavat kell keresnünk. Ha lehet, 
tisztább vizűt. Ha lehet, abban a szép parkban.

Palics, 1996. május 19.
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óh, a szeretők!

„Siehe, da riefich die Liebende.” 
(R. M. Rilke: Die siebente Elegie)

Óh, a szeretők! A létezés 
koronázatlan királyai. A fenséges itt-lét 
rövidtávfutói. Szemükben 
az önelvesztés s a birtoklás 
ragadozó, mézédes szédületével.
Mindent és semmit sem akarva már.
Csak ezt: az érinthető 
l’art pour l’art varázst.

Fekete párducai elsüllyedt vadonoknak, 
hol az árnyak, a világos és sötét formák 
fátyolszerűen váltják egymást a recehártyán, 
s a zsákmány elvéthetetlen mégis.

Óh, a szeretők! E nagy hírű érzés kóbor 
lovagjai! A szűkülő időből, újra meg újra, 
kihasítanak egy parányi részt. Hogy 
láthassák magukat a másik tekintetében. 
Gyönyörködve a látványban, 
megbizonyosodjanak valamiről.
Mielőtt elmerülnének. A nem-létben.
A Kintben. A Nem-Tudni-Hovában.*

Palics, 1997. január 
* Tandori Dezső fordítása
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Werther nem lesz öngyilkos

Futóbolond e téli szél. Werther 
fejéről immár harmadszor veri le 
a kalapot. S ő, mi mást tehetne, 
bukdácsol a hóban a guruló kalap 
után. -  Werther, mondani sem kell,
Lőttétől jön. Felkavart érzelmekkel, 
mint tudjuk. Megtörtént, aminek meg 
kellett történnie, s neki ma este 
meg kell hoznia a végső döntést. -  
Werthernek azonban semmi kedve 
bármilyen döntést hozni. Lőttét 
többé nem láthatja; ennyi épp elég.
A leghőbb vágya, hogy hazaérjen, 
és megigyon egy-két pohár száraz 
rajnai bort. Nem, a világ ettől nem 
változik meg, a személyiség, tudjuk, 
vereségre ítélt, Lőtte sohasem lesz 
az övé, viszont... -  Nem tehet róla, 
de örül, hogy itthon van, s a második 
pohár után már majdnem jól érzi magát.
Ül a pamlagon, az arca olyan, mintha 
Lottéra gondolna, vagyis, ám legyen, 
merengő, sápadt, halovány... Voltaképpen 
azonban nem gondol semmire. Pedig egy 
pillanatra még látja is magát, amint...
Nem érti. A látvány több mint riasztó.
És Lőtte? őmiatta? félhalott legyen?
Nem érti a szerzőt. Nem érti a korát. 
Valójában semmit sem ért, de ez most 
nem zavarja. -  Leginkább azt szeretné, 
legyen már reggel, s ő, átaludva 
a világirodalom e korszakát, csak úgy 
pizsamában, megihasson egy forró feketét.

Palics, 1997. február
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a teraszok

Ha a teraszokra gondolok, Párizsra gondolok.
Ha Párizsra gondolok, a kávéházak teraszaira 
gondolok, az őket övező palotasorokra és 
sugárutakra; s persze az emberáradatra, 
a hangokra, a mondattöredékekre, melyek 
számomra valamiképpen a legmaradandóbban 
idézik az emberi beszédet. Lehet, mert semmit 
sem értettem belőle. Valójában csak a hangokat, 
a hangsúlyokat érzékeltem. Mégsem zeneként, 
hanem a legtisztább közlésként. Amikor is 
a szavak teljesen elszabadultak a dolgoktól.
Valaki kimondta őket, és önmagukká lettek. 
Ahogyan -  másként -  én is. Nem tudom, miért 
van az, hogy idegenben, idegenként tudom 
a legteljesebben átélni a magam jelenlétét.
A jelen létet, mint olyant. Vendégként ülve 
a teraszokon a meghódított otthoniasság 
érzésével kortyolgatni a kávét, ásványvizet. 
Visszamosolyogni a pincérre. „Merci!” -  mondani 
s nem többet. De ezt személyesen neki, 
ahogyan ő is miattam fáradt ebben a pillanatban.
-  Hogy mindez önámítás? Lehet. A körülöttem 
hullámzó emberáradatból hozzám elérő szavak 
számomra mégis önmagukat jelentik. S tőlem sem 
vehető el az otthoniasság érzése. Hisz otthon 
érezni magam, számomra, úgy látszik, azt jelenti, 
hogy maradéktalanul vállalhassam idegenségem. 
Természetes léthelyzetemmé legyen. Az emberi 
díszletek közt. Melyekhez ragaszkodom!...

Palics, 1998. november
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egyszerű

Felmegyek a hegyre, szigorú legyek.
Nem mentegetem magam, meggondoltam. 
A völgyből ugráltam béka módra így 
legelők fenekét, ha ijesztgettem 
barlangok falát ábrákkal, ha mulattam.

Egyszerű ez ma, minden keményebb. 
Gondolom, más is feljön, itt jó a levegő.

Hűvös, magas fákat keresek.
Vigyázzunk, mondom, többször naponta.
A szót még a völgyből ismerem.
Nagy veszett farkasokkal barátkozom.
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0

S hogy vállalom-e, azt kérded, vállalom-e 
a gyereksírást, az egyetlen igazi, egyedül 
emberi hangot. S ha nem vállalom is, tudom, 
a legközelebb akkor voltam az Igazsághoz.

Süppedhetek már derékig forró homokba, 
hátam mögé hullott a kés -  micsoda esztelen 
késdobálás -, talált volna el -  hordoznám, 
hullott volna elém a homokba -  követném.

A Semmiről beszélek. Fegyelmezetten -  
Ezeregyéjszaka kincsét váltom aprópénzre -
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VIII.

Állok szemben a sötéttel, számolatlan.
Állok testvéri cinkosságban, őrizetlen.

Örökké-részeg suhancokra gondolok,
Ők pihennek meg ilyen eszméletlenül 
zúzmarától fényes útmenti árokban.

Aludni akarok. Alázatos szivárvány 
szemmel nézek körül. Nem hord kést 
inge alatt az ember, ha alszik.

Ablakom repedt téglás udvarra néz.
Két sovány kutya jár fel s alá. Nyüszít.

Hány hiába-mondatot engedett már kibontani 
hajából ez az éjszaka is -

Reggel -  anyám, ha érkezel -  így találsz 
majd engem az ablak előtt, mint aki 
sose evett, ragadom ki kezedből a kenyeret.
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eső

Az első hideg nap.
Nagy kemény eső.
Eső.
Nem más.
Nem több.
Nem kevesebb.
Esőcsepp.

Légy még pontosabb. 
Esőcseppen belül esőcsepp. 
Még mindig eső.
Áttetsző kristálynedv.

Lassan a semmiig érsz.
Még nem.
Míg esik, szólhatsz róla. 
Azután mást nézel majd. 
Rendszertelen lehetsz.
Azért beléd fér az egész.

A száraz ég.
Állandósul a figyelés.
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értelmetlen

Kérges törzsű fához hasonlítom 
Útmentén mondom ezt 
Tüskéimre dőlve otthonom 
Nem vitázom megtagadott 
A táj rámvert ne vétkezzem

Póklábakat feszítettem 
Minden bordára óvatosan 
Láb nélkül élnek most 
Hálójuk így szövik
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epigramma a koldusokról

Koruk nincs, nemük is elmaradt tőlük, 
ha nem lennének vakok és sánták, 
jellegtelenségükben gyönyörködnénk. 
Veszteségük, mit lophatnának.
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hazugság

Végtelenül tiszta itt minden. 
Már hazugság, hogy kibírom.
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végtelen ütköző

A kis gép az éjjel sziklának ütődött. 
Csillaghullást gondolt álmában a szikla. 
Kőbe hasadt hajnal, mire virradásod? 
Lángba takarózó, mire ébredésed?
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zörejek

Folytatjuk a hallgatást.
Újravetítünk egy képet.
A negatívon a fehér fekete, a fekete fehér.
Megszüntetni a fehéret a feketében.
Megszüntetni a feketét a fehérben.
Ha lehet, akkor nem lehet.
Egy terem, tetszőleges minden tekintetben, nem terem. 
Ez a mondat ismétlés.
Újravetített kép.

Tetszőleges ideig ásni egy tetszőleges helyen.
Az x-edik, y-odik helyen vízhez érsz.
Kell, hogy létezzen egy mélység, 
ahol a víz jelentkezése kizártnak tartható.
Bizonyos ideig azt hitte, köze van a földhöz, 
amit kidobál maga után.

A gödör fenekéről nézve 
a távolság és a keskeny nyílás, 
valamint a nedvesség, a köd és a föld 
belső zörejeinek következtében 
a színek eltorzulnak, majd eltűnnek.
A gödör fenekéről felküldött hangok 
a távolság és a keskeny nyílás, 
valamint a nedvesség, a köd és a föld 
belső zörejeinek következtében 
eltorzulnak, majd felszívódnak.
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Anyanyelved beszéled. Használod-e?
Míg ásni nem kezdtél,
a legtöbb dologról, fogalomról, benyomásról stb. 
beszélni tudtál.
A kísérlet előtti értelem.
A kísérlet közbeni értelem.
A kísérlet után.

Jelekkel kell próbálkoznod.
Van-e kísérlet utáni idő?
Hallgatható-e jelekkel a jel?
Hallgatni jelben.
Tökéletesíteni a módszert!
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magány

Két mondat közé zárja magát a világ. 
Nem szeret itt nálam a fehér vitorlán.
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napló

Ma ezerkilencszázhetvenhét október húszadika van, 
este tíz óra. Átfázva értem haza és holtfáradt vagyok.
Ha jól számolom, valamivel több mint egy éve, 
hogy egy verset sem sikerült tető alá hoznom. 
Kimondatlan maradt minden pillanatom.
Kusza sorok a hányódó papírszeletkéken, 
s az egészen más célra szánt jegyzetfüzetekben: 
vert falak agyagos földön, sehol egy fa, és fű se nő.

Míg ezt gépbe írtam, Haydn körbejárt.
Nem vagyok szomorú. Csak a tűzkarikák a szemem előtt, 
s a tarkómon valami tompa fájás, alig érzékelem.
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dokumentum

ismeretlen küldött cédulája egy országos 
ifjúságpolitikai tanácskozáson 

(fordítás)

„Ne légy ily hallgatag. Nekem rossz, 
hogy így leleplezed magad. A kávét is 
ihattad volna velünk. Nem zavartál volna. 
Semmiről se beszélgettünk. így zavarsz. 
Ebédkor feltétlenül az asztalunkhoz ülj.”
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emlékezés egy mohamedán fiúra, az ifjúságra és arra 
a bizonyos testvériség-egységre...

„Húsz-harminc év múlva, ha egyszer eljövök 
Palicsra, s eljövök majd a Kisvendéglőbe, 
mert nem bírom majd ki, hogy ne jöjjek el, 
megvacsorázom majd, hallgatom majd a magyar 
cigányzenét, s irtózatos lesz, biztosan 
irtózatos, lehet, annyira, hogy el kell majd 
menekülnöm, ha arra gondolok majd, itt voltam 
Veled, éveken át hetenként többször itt 
vacsoráztunk, hallgattuk a cigányzenét, hagytuk, 
fényképezzen bennünket a kövér kávéházi 
fényképész, táncoltam Veled, öleltelek, 
csókoltalak is... Elviselhetetlen lesz majd 
arra gondolnom, én itt itthon voltam Veled, 
s Te most is itt vagy valahol.” -  Mondta 
egy éjjel Nedžad, miután fizetett, s eljönni 
készültünk a Kisvendéglőből, záróra előtt, 
mint mindig, egy átbeszélgetett, áttáncolt, 
átcsókolt este után. -  S én nem tehettem mást, 
mint amit tettem. Megígértem, a felesége leszek, 
szülök neki három gyereket. „Magyar iskolába 
járnak majd” -  mondta. -  „Legyen anyanyelvűk.”
„Lesz autónk, házunk, és sokat utazunk majd.
Nem lesz az országnak pontja, és nem lesz 
olyan ország, amit mi ne ismernénk.”

Budapest, 1995. árpilis
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négysoros, keresztrímmel

Ha nem jön is, itt lehet.
Még nem tudni, mi lesz velünk. 
Törvényünk a megfontolás.
S a megtörténtre felkapjuk fejünk.

[megjelent: Versek éve, 1975]
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szerelmes tudósok

Ahogy közel lépsz hozzám, érzem a forró 
hullámot, amely felém dob, felém sodor.
Már mellettem állsz, szorosan mögöttem. 
Akárha ölelnél már. -  Lehajtott fejjel 
állok. Remegve a nem várt boldogságtól, 
a meghatottságtól. Várom, mikor lendül 
felém kezed, s ölel magához. S nem bírom 
tovább. Szikrázó szemekkel, világ-szabadon 
Rád nevetek. -  Nevetnék. De Te elhajolsz 
nevetésem elől, félrelépsz, mintha ütés 
ért volna. Sietve távolodsz, s a biztos 
távolságban megállsz. -  Nézel. Komolyan, 
szomorúan. S én tudom, azonnal el kellene 
mennem. De nem megyek el. -  Beszélgetünk. 
Mint régi barátok, szellemi társak. Tudósok.
-  A testünk görnyedez csak. Összecsuklunk, 
kiegyenesedünk. A testünk pontosan tud 
mindent. -  Ha tehetném, üvöltenék. Törnék, 
zúznék. -  S mégis örülök, mégis jó, hogy 
ehelyett a költészetről beszélgethetünk.

[megjelent: Versek éve, 1995]

150



Jegyzet

Danyi Magdolna 2012-ben kereste meg kiadónkat 
Enyhület és felröppenés című kéziratával. A tervek szerint a ver
seskötet az Életjel, a Fórum és a Kortárs közös kiadásában jelent 
volna meg a 2013-as Ünnepi Könyvhétre. A költőnő tragikus 
hirtelenségű halála azonban lelassította a kiadással kapcsolatos 
munkálatokat. A kötet szerkesztői, mérlegelve az életművet, 
úgy döntöttek, hogy tiszteletben tartják a válogatást, ám e 
Függelékben közzéteszik azokat a verseket is, amelyek az előző 
kötetekben, valamint folyóiratokban már megjelentek, teljessé 
téve így a gyűjteményt.

Danyi Magdolnának a hetvenes és a kilencvenes évek 
között három verseskötete jelent meg a Fórum Könyvkiadónál. 
Az első 1975-ben (Sötéttiszta), a második 1988-ban (Rigólesen), 
a harmadik pedig 1995-ben (Palicsi versek) látott napvilágot. E 
kiadvány Werther nem lesz öngyilkos című fejezetének versei (a 
szerelem, az velünk marad már kivételével) nem jelentek meg ko
rábbi köteteiben, de jelen vannak a Versek éve antológiákban, 
valamint a Híd, a Tiszatáj és a Symposion folyóirat korábbi szá
maiban.

A Függelékben közölt versek többsége ugyan megta
lálható korábbi köteteiben, e kiadványban azonban nem tervez
te megjelentetni őket. Lényeges megjegyezni azt is, hogy a 
négysoros, keresztrímmel és a szerelmes tudósok című versei 
nem lelhetők fel az előző kötetek egyikében sem, ezek csak a 
Versek éve című antológia egy-egy számában jelentek meg. Az 
anyám és én című verse (lásd: 87. o.) pedig kizárólag a jelen ki
adásban olvasható.

Az alábbiakban a Függelékben közölt versek címét és le
lőhelyét foglaltuk össze:
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fejezetek
egyszerű forrásban

0 a gyermekkor veszélyes játékairól ciklus „nulladik” verse

VIII. a gyermekkor veszélyes játékairól ciklus VIII. verse

eső emberek között (megjelent a Rigólesen című kötetben is)

értelmetlen emberek között

epigramma a koldusokról Sötéttiszta emberek között (megjelent a Rigólesen című kötetben is a

koldusokról címmel)

hazugság emberek között

végtelen ütköző emberek között

zörejek emberek között

magány sötéttiszta

napló Rigólesen kaptató

dokumentum kaptató

emlékezés egy mohamedán sóhajok, jajdulások
fiúra, az ifjúságra és arra a Palicsi versek
bizonyos testvériség-egységre...
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TARTALOM

SÖTÉTTISZTA

FORRÁSBAN
7 barátomnak
8 egy vakmerő felszolgálólány mondta a bölcseknek
9 maroknyi kékkel az örömért
10 szüntelen vereségben égő
11 egy vad szól kínjában

A GYERMEKKOR VESZÉLYES JÁTÉKAIRÓL
12 I.
13 II.
14 III.
15 IV.
16 V.
17 VI.
18 VII.

EMBEREK KÖZÖTT
19 I.
20 II.

SÖTÉTTISZTA
21 tagadás
22 az állandóról
23 karcolás üvegre
24 északi lovas
25 ami nem
26 az élet dicsérete
27 az éjszaka dicsérete
28 a halál dicsérete
29 a rombolás dicsérete
30 a tárgyak dicsérete
31 napfolt
32 sötéttiszta
33 féltő
34 „...s mint éjjel-nyíló áloé virágon”
35 hajnalfelé
36 ha kezed elárul
37 Dante



RIGÓLESEN

KAPTATÓ
41 arról
42 látható dolgainkról
43 ahova tartozunk
44 kaptató
45 „a vers születése”
46 a zászló
47 hogy e cirmos, borízű almák! belül mind-mind férges legyen...
48 énekek éneke
49 alternatívák
50 éjszakai árusok
51 tolle lege! tolle lege!
52 mindennapra
53 vereségünk biztos tudatával
54 hazafelé
55 futok, mintha szárnyaim nőttek volna

KLASSZIKUS ÖRÖMÖK
56 „lágy volt, szőke és másfél mázsa”
57 mindétig
58 sámán
59 romantikus kis vers a XX. század végén
60 klasszikus örömök
61 szomjas madarak
62 melyben álmait meséli Herbertnek
63 melyben elmondja az életét Herbertnek
64 melyben Herbert tenyeréből jósol
65 ó nyarak, ó nyár-fák, életünk dárdái!
66 hold-kard iogram
67 rigólesen

KIS HALOTT TÁJKÉPEK
68 kis halott tájképek I.
69 négysorosok
70 kis halott tájképek II.
71 nárcisz
72 gyöngysor, hiányzó szemmel
73 megközelítések
74 hasonlat
75 töredék
76 egy igaz művészhez



PAUCSI VERSEK

SÓHAJOK, JAJDULÁSOK
82 istenkereső
83 nosztalgia
84 jajongj csak, halálraítélt!
86 a szabadkai körzőn, a Café Tiffany teraszán, hány éve már?
87 anyám és én
88 elmesélem Mészöly Miklósnak, mit láttam

A KÖLTŐKRŐL ÉS A KÖLTÉSZETRŐL 
90 Nemes Nagy Ágnes emlékére

LEVÉLFÉLÉK NEMES NAGY ÁGNESHEZ 
97 levélféle Nemes Nagy Ágneshez I.
104 levélféle Nemes Nagy Ágneshez II
109 levélféle Nemes Nagy Ágneshez III.

WERTHER NEM LESZ ÖNGYILKOS

123 a szerelem, az velünk marad már...
124 józan esti tervek egy meddő órán
125 érzelmes nyáresti kérdés egy régi baráthoz 
127 sanzon egy hattyúról és egy tavirózsáról
129 óh, a szeretők!
130 Werther nem lesz öngyilkos
131 a teraszok

FÜGGELÉK

135 egyszerű
136 0
137 VIII.
138 eső
139 értelmetlen
140 epigramma a koldusokról
141 hazugság
142 végtelen ütköző
143 zörejek
145 magány
146 napló
147 dokumentum
148 emlékezés egy mohamedán fiúra, az ifjúságra és arra 

a bizonyos testvériség-egységre...
149 négysoros, keresztrímmel
150 szerelmes tudósok
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