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BATA JÁNOS





EGY ISMERETLEN MAGYAR KÖLTŐ VERSEIBŐL 
azokból az időkből, mikor még nem volt 
költőy s az élet nagyon fájt neki

M INT LEVÉL, M ELY H U LLN I KÉSZ

Uram! Összetörtél, megtörtél, betörtél... 
nyüszítek, mint egy beteg kutya, mint 
egy nyavalyás, beteg kutya -  
mondd, mire tartogatsz még, mi a szándékod 
velem, mit tudok még adni?
Uram, kiégtem, még húsz sem vagyok, s már
vénnek érzem magam; hol a lázadásom, szemem csillogása,
az Ú t...?
Már az sem vigasztal, hogy a gyerekek hozzám jönnek
-  talán ők még érzik?
Uram, belefáradtam az Életbe, az Életedbe, 
amit Tőled kaptam -  fáradt, fásult, 
alig mozgó vagyok, csak homlokomon mélyülnek 
a ráncok.
Uram, nagyon próbára tettél, teszel!
Nem!
Csak most fáradt vagyok, beteg vagyok...
Uram, miért folyik ki az élet a kezemből?
Miért hazudják az emberek az életüket?
Én megpróbáltam igazul élni, 
s most itt vagyok, magányosan;
Uram, félek az esték ijesztő magányától, az ünnepek 
ünnepélyes magányától, szobám ürességétől.
Uram, add, hogy minden langyos legyen, mint 
az iszap, s kergesd el tőlem azokat a gondolatokat, 
melyekkel valamit is megálmodtam: a társat, a békét, 
a nyári esték kalászát, ah, mivégre?
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Miért kínzom magam Bartókkal és a tiszta forrásokkal? 
Uram, kérlek, bocsáss meg, bocsásd meg gyengeségemet, 
tudod, a Láng valahol a távolban már alig pislákol... 
add, kérlek, add! (Már alig hallhatóan suttogom,
„szelíd vagyok, mint az őszi esték melege” .)
Add, hogy legalább a papírral megosszam bánatom, s hogy 
néha sírni is tudjak!

mit ér a szó mit ér a költemény 
ha a költő egymagában él 
s nincs kivel megossza verseit

SZÜLETÉSNAPOM RA 
két nappal előtte, előlegként

Azért könyörögtem az Úrhoz, hogy vegye el 
életemet, mert mit ér?
Kérdeztem tőle, mit tartogat még számomra?
Mennyit tud egy ember elviselni, mennyi 
szenvedést, bánatot?
Hányszor hal meg valójában? Mert
nemcsak egyszer, a legvégén, hanem
minden egyes alkalommal, mikor nem marad már más
neki, csak a papír és a toll.



OKTÓBER

Egyre sűrűbb a reggeli köd. 
Egyre gyakrabban harangoznak. 
A déli órák melege sem 
elég, hogy fölmelegítsen. 
Hátamon borzongás fut végig -  
őszül.

Bennem gomolyog a köd. 
Bennem szólnak a harangok. 
Lehet-e együtt élni 
a harangokkal?
...  reggeli ködök -  
ősz van.
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FÉL-ÁLOM

V. I.-nek

magamról fölcsípett 
illatbolyhokból próbállak 
visszaidézni... 
egy-egy pillanatra sikerül, 
majd újra eltűnsz -  
gyermekkorom búj ócskáját játszod 
velem, mint az 
augusztusvég svájci napja; 
felhő vagy, gomolygó-hatalmas 
felhő vagy, fák között szitáló 
lelkemet -  lelkedet 
(tégedet -  engemet) 
egymásba áztató
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KIBŐVÍTETT SZONETT

Mártának szeretettel, karácsonyra

Vártam rád a nyári délutánok kaszálóin, 
amikor a dél melege langyosba fordult át, 
az egész fűtenger zizegés volt, melynek 
elringató egyhangúságát egy-egy pacsirta 
életdicsérő dala tett az én földemmé, 
megszentelve az aznap verítékét.
Vártam rád ködös, szürke estéken, 
magamon szorosabbra húzva kabátom, 
mert a szitáló-hideg eső lelkemet akarta 
elmosni, szegény fák, nekik már nem 
volt mivel védekezniük, csupasz 
ágaikon csillagok vacogtak.

Vártam rád éjjelenként íróasztalom fölé görnyedve, 
szobám biztonságos-meleg félhomályában, 
míg apám kinn a Jegessel birkózott, 
hogy fia átvészelje a csontösszekoccantót.

Vártam rád a Nappal együtt kelve, 
simogató sugaraiban megfáradt szemem pihentetve, 
világnak, rügyeknek kinyílásában, 
vizeknek áradásában.
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VIGASZTALÓ

M.-nek és magamnak

El fog múlni, 
mert el kell múlnia.

S hogy mi marad?
Egy kávéházi szeglet, 
egy pad 
a városban, 
s tested-lelked 
melege, június, 
és talán e vers.

Ez a tél sehogyan sem akart 
véget érni.
Amikor a legkeményebb volt, 
januárban, februárban, 
amikor már úgy volt, 
belefagyok én is -  
jöttél;
jöttödre engedett a fagy, 
és én a februári enyhülésben 
beléd kapaszkodtam, 
hajszálgyökereimmel rád fonódtam, 
szemed és lelked melegénél 
melegedtem.
Melengettél hangoddal, 
miközben gyökereim 
az elhúzódó tél ellenére is 
izmosodtak, vastagodtak, 
s mostanra, 
e hűvös, reszketeg
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nyárelőre
oly mélyen benned vagyok, 
hogy táplálékom már csak 
belőled kapom.
El fog múlni, 
mert el kell múlnia, 
de még itt van, 
bennünk van, 
benned és bennem, 
kettőnkben,
mihez senkinek sincs köze. 
Van, mert lett.

Érintésed bőrömön marad, 
tekinteted bennem, 
mozdulataid mozdulataimban.

Tudom, az űr utánad 
ijesztő, a
magány még súlyosabb lesz, 
de még vagy, 
itt vagy,
s ha akarom -  leszel, 
mert bennem vagy
-  vagy csak gondolom?
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CSAK KÖSZÖNTÜNK EGYMÁSNAK 
AZ UTCÁN HA TALÁLKOZTUNK

in memóriám Dobó Tihamér 

eljött érted
körgallérosan fejében spanyol kalap 
köpenye alól
hegedűt húzott elő tiszteletedre 
hogy a januári fagyban is halld a 
szitakötők zümmögését

nem is tudom
van-e jogom e vershez
hiszen csak köszöntünk egymásnak
az utcán ha találkoztunk
és most már soha nem tudhatom meg
honnan a megtiszteltetés hogy
előre te köszöntél
talán megérezted
-  mert te művész voltál -
volt közös szerelmünk is
talán

a napokban jártam kanizsán...
a tisza befagyva hó
hó mindenütt hó
talpam alatt a föld is fázott
de téged melengessen a
zene a
jazz
mit dormán küldött utánad
ezerkilencszáznyolcvanhét január huszonegyedikén 
szerdán délután
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a z  é t e r e n  át  
és tudod... a szitakötők is

eljött érted
körgallérosan fejében spanyol kalap 
köpenye alól 
hegedűt húzott elő 
tiszteletedre
hogy a januári fagyban is halld a 
szitakötők zümmögését

15





BESZÉDES ISTVÁN





A HÁZ

Nagy volt a ház nagyon, éles homály járkálta s hold
kép a hirtelen tárgyakat, huzatban vastagon:
1.
öreg folyosók jöttek, néha termek, ajtómnak dőlni, 
térdepeltek szobám várt hosszúságán; alkonyon,
2.
a padláson füstemlékes, első hangulatom ős
kora, magában lógva, pókhálós tartógerenda-
3.
rácsokon: mennyi ócska fagépezet, mennyi fo
gócskaemlék, mennyi észszorító, új értelem;
4.
s tikkadni eldobott, meztelen bútorzaton 
elun, s az aláhulló hőségben súlyos
5.
tollpihezivatarban végigdobog padláson, 
le a létrán, a kamraablak előtt el:
6.
légyháló mögött megolvadt zsírú csönd, 
s továbbmenet a világ fölött teljes 
i:
verőfény, esőcsalogató sziporka, 
szemnek korbácskegyetlenség, jókora 
8.
kerttel mögötte.
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NYÁRKÖZÉP

Nyár közepét képzeld úgy el, 
ahogyan egy képeskönyvben 
láttam Afrika szívét.

Vadász!
Dzsungelból kilépsz!

(De itt, vigyázz, az én szívem dobog!) 
S amint a földrész kincseit lopod, 
gázlót keresve megleled 
ahonnan körhullám ered.

Galambszürke, forró, s akár a 
prüszkölő vízilófejek.
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HOLMI IKAROSZ

Jó  lenne, ahogy nézem a nagy szitálást, 
átszüremleni a lassú mosásba, 
szárnyakkal takarni az iszappadot, 
szivárogni a tető fölötti sásba, 
berzengő tollaimmal elfeküdni, 
s feszítve, hosszan kitartani: 
érezve az ég tekintetét.
Látni a földet, ameddig enyém, 
hogy enyém legyen, ameddig látom.

De én csak csapkodok, 
üregek szárnya másokat röpít.
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A CÉDRUS

Nem fogok félni: 
enyém a tűz, s kering 
a tánc;
tereng az ing:
öreg leszek, s tudom, eljő
megváltóm: Szent Ejtőernyő:

kire égre merednek a kórusok, 
rémülő erdők, potyogó mókusok, 
lágy őzszobor nem egy, 
míg nap lobban s lemegy.

Majd megáll a lövedék a térben, 
felül a halvilág az érben, 
nagyhatalma: Béke lel a földön, 
míg ellebeg a Mennyei Öltöny.
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ENGEDD ÁT MAGAD A LEBEGÉSNEK

Engedd át magad a lebegésnek,
mintha tengerben úsznál,
de tenger nincs, hát a sötétben,
nyálkahártya vagy bohos fű felett,
ha férfi vagy, lebegő porzóhímtagoddal,
ha nő vagy, melled, hajad bokra súlytalan lobog.

Sűrű víz tömi el a bálna torkát: 
az éj le martonként szakad.
Nem baj, ha a korláton át tengerbe löktek, 
ha fosóhomokba jutva nincs kiért kiáltanod, 
látni, sötéten elúszik a hajófenék, 
de nem az élet: jön az égkivilágosodás.
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NYÁRUTÁLÓ

Meggyűlöltetted velem a nyarat, 
utcára lépek, s ha ontat verőfény: 
vétetik; üreslik tető s ég között; 
hiány: verscserjesekre, vers
városokra gondolok, 
s akár a légkamrában, 
akár a buborék, vitet az űr: 
ne érintsen szikla, ha ily 
homok, kövecs -  sehol az épülés 
személyesíteni, ha kezdek 
a tömegben járva (csak ne hiába: 
a kudarc újabb kötéseket nyer!),
-  mit az Alkotó, valami
villámlás körül -,
folyókat bővítve, vérkeringésre,
elűzve végre a strandról Egyiptomot:
a stégre a felhőkből lágy rozmár potyogjon,
kérdőn felállhass: el mért távolodom?!
Este lesz, hidd el: egyszerűen sötét; 
s költészet feljebb már pusztulásom is.
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TÉLUTÁLÓ

Találkozásunkat másként 
hogy is képzelhessem el, 

aminthogy szinte évadonta 
a folyómedernél, lenn? 

Amikor ugyanaz a forró bőrű 
tömeg lök, sodor téged 
s engem is a roncsolt 

tükrű árba.
S az is lehet, hogy együtt 

a foncsor folyamában, 
a zúdulok, 

összeütődhetünk végre, 
mint mire most várunk, 

s nem erre a télre!

Nem szólhatnánk semmit, 
véletlennek vennénk, 
de ha (két rossz úszó) 

felkotródnánk a mélyből, 
s eszméletet szednénk 

egymás leheletéből, 
óda a döbbenet, 

s oda a döbbenet. 
Legyezőizmaid, karod 

nyakamra formát öntenek.

Az öleléshez kell a levegő, 
nehogy a víz alatt eszméljen magára. 

Emlősgörcse tátat szájat el.

25



S bőrünk szomja, a gátlástalan, 
beihatná a mérges folyót, 

nem érve hálót tetem s test között, 
hogy süllyedve egyben oldódnánk naggyá.

Az odaadás szétmosódni hagyná 
mindazt, mi külön voltunk előbb, 

de nem a szorítás a csúcspont előtt, 
mely öröm mély. S most milyen mélyen, 

a hídláb alatt!
Nyálazza távlatát az örvény. 

Ködösíti a jég, 
a télüveg.

A törvény.
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(DETERMINUS)

LEH ETETLEN SÉG  kibogozni ujjam, 
szinte

lefog a sok fúró, gyökér, 
már nem tudom, melyik melyik, 

hol van 
a vezető 

ördögszekér, 
a mozdulat 

önmagát kirakja: 
elúszik csobbanása habja.

Ilyen parttalan vagyok,
ilyen sivatag. Kéregre nézve néma: s közben csak szó, ha van,

szemek között léha,
(könnyű, mint a) péva, 

por, 
pillongó toll;

mikor burjánzik, fajz 
bundája szőre eltemet, 
megmutatom a kertemet:

kezem közt a rajz: 
sövénye lombja fölszáll: 
fatuskók holdja kószál.
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FELSŐHEGYI PASSIÓ

Sebaj, ha képet késve olvasol: 
tulajdonod e kép- s könyvtárszoba, 
keretnyi ég, kerengő téglasor, 
ebben él szabad színe és szava; 

göröngyös víz hegyén a parttalan; 
kilépés sima ablakán a tócsák;
... iringán siklás, hosszú, zajtalan;
... forgószeműség ... huppanásvalóság. 

Alatta forr az út, napszámba menne: 
őrségtől döngölt csíkján hó porol, 
este hazatolja a naplemente, 
ágál a hegyre, megmeredve, hol 

nagy lombú fák az erdő-ágakon, 
bújva-fülelve, lopakodva 
vakító medvék, gólyalábakon; 
kutyaugatás visszhang-gongja.

Karó, kerítés nem szorítja ki, 
betör a pár órás éjfogyatkozásba, 
ágról a hó magát gyöngén ellöki, 
ház körül ereszek hófalú csapása: 

ez már a február szélárny-melege, 
növesztő, simalangy galamb-foltozása, 
vályúhoz tömődő disznószelete, 
dióorzó varjak kalózvitorlása.

Partoldal élén, a Kálvárián, 
két szélen árván lator-díszkereszt; 
karral támasztva lendül a szán: 
ugrás, a lejtő hasmánt leereszt:
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-  Gyerünk! Mindegyik sírkő nyílt veszély: 
tuják, kőrisek s fejfák között tiszta 
pályaritkás; kapuig ez kísér:
(„Feltámadunk” -  áll, s) kaptatunk fel vissza.

29



DZSEM HERCEG ITÁLIAI UTAZÁSA

Részletek egy lírai librettóból

A SPALETTA R É SÉ B Ő L ...

Róza Dextruóza:
A spaletta réséből 

épp hajnal szüreml, 
de szárnyait szabadítsd csak el, 
tán máris közel a nap: 
folytasd vagy kihagyd-e inkább?: 
magához ront az alsó tartomány, 
a fák, a világ, 
a vélemények, 
vájnak, 
váj, sok:
már köldökbe suttogásod; 
kéken
szűrődik a rés el, 
szóródik a mélyen, 
hol a kérge vagy.

M EGÉRZEM  M A ...

Tanti Altomonti:
Megérzem ma 

a kéményköd szagát, 
elérem ma a nyúló füst nyakát, 
érzem öt ujjam verítékszagán:
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túlérzékeny vagyok a világra, 
vagyis
sértékeny épp a világtól érten, 
vagyis elértem, 
kikezd a bűz.

Ú G Y Á LLO K  E L Ő T T E D ... 

Altomonti Antoanett:
Úgy állok előtted, 

mintha először tenném, 
olyan bénító 
befogadókészséged, 
üreg tere vagy, 
két pillám csapdos, 
két összemarkolt lábú 
galamb,
s míg összekapkodnám ruháim: 
lefogod kezem is.

MIT SEM É R D E K L IK ...

Altomonti Antoanett:
Mit sem érdeklik

rettentő melleim,
pedig az őzek meglesik gondolatában, 
futva osztja csak íz-papírjait, 
jutna a kezembe, 
jutnak a kosárba, s abba 
csomagolják be a gesztenyét,
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titkos hív, s megrögzött ellen 
emeli szájához a tölcsért, 
mert ha váltásról van szó, 
egyenlőn osztogat, 
ami,
akárhogy nézem is, hiba, 
de vállalom, akármi kínt hoz, 
negyedmagammal is azt: 
hogy a túlértő túlélő maradjak, 
s hogy megbocsássam újra, ha fösvény, 
hogy cipője torz, s ha menyasszonya van.

EBBEN  A H Á Z B A N ...

Róza Monstruóza:
Ebben a házban 

ő lenne csak, ki nem halott, 
Jézuska bohóca, 
akivel azt játszadottam, 
naftalingömböc a húrokon, 
s tova foly a tan: 
gyámolja őt a búr rokon.

KI N A P P A L ... 

Virág Alex:
Ki nappal

hűtlen, az 
mindenkor, s tán 
mindörökre az:
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miféle támaszod a horpasz; 
meghasonulottam, 
s hiába gondolom, 
s elszakadozik az 
más-más partra így; 
egyként ki simogat, 
ki simul:
szurdaló szalmád, ahogy újul, 
önmagaimmal annál közelebb, 
ahelyett, hogy terveznénk 
bár összeforrást: gyászoljuk, 
mi, megtört énfelek, hogy 
elszakítva lettünk 
önmagunkká.
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BOZSIK PÉTER





VERS ANYÁMNAK

szidnod kéne anyám örökké mint az áremelkedést 
különösen reggelente 
mikor a nagykapun beesni látod alakom 
azért ne félts anyám: majd végigtántorgok 
valahogy ezen az életen bele a vakpokolba 
hogy mind gyorsabban kihúzhassák nevem a 
nyilvántartottak öklökkel becézett névsorából, 
sarokba kéne állítanod anyám! mint annak idején 
ha apámmal tiltott játékokon kaptatok, 
nőim is nézd! mind magamra hagynak: 
túl hamar meglátják bennem a 
mindig fennakadó hamis dalokat 
(most már biztos hogy hazug vagyok) 
fejemre e földön fejzőt kényszerítenek 
tényekkel fukar szófuharosok szólomjai 
és pálcát tör fölöttem az ég is anyám! 
de még maradt némi erőm: a koszos 
fellegekbe kiálthatom fals dalom 
te úgyse olvasod el ezt. te meg is értheted 

a v e r s e i m  v a g y o k .
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SZIDNI A VILÁGOT

Az ebéd előtti pálinkázgatás 
még nem betegség.
Inkább csak amolyan 
étvágygerjesztőféle.
Kiönteni, s nézni, 
amint a színtelen folyadék 
fölveti láncát...
Nézni, majd kortyintani, nézni...:

Szidni ezt a rohadt, kurva, 
elidegenedett, kizsákmányoló 
és hazug (költői) világot.

Most, ebéd utáni pálinkázgatás 
közben, különösen:
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VERS KÉT RÉSZBEN 
AJÁNLÁSSAL A VÉGÉN

1.
elkényeztettek mézízű ígéretek 
s most látom csak hogy elgáncsoltak a szavak 
egy kupac tényromhalmaz előttem a világ 
jel és jelölt ténfergő viszonya

2.
mint háromnapos zsúrok után
a hamutálból kikotort csikkek
tapintása olyan érintésed
és azt szívom magamba ily mohón
ahogy nő emberszagod és nem érdekel
a sarki villanyrendőr gumibot tekintete
zsebeim azt kutathatja
verseim kik olvassák
és ki veszi ölébe részeg fejem
ha többé nem kócolnak álomba ujjaid
s mondd ki törli le halálverítékes arcom
ha majd csak az émelygés végtelen
s örökteli pohara marad
ha tudom hogy
A harcokat ÚGYIS mi vívjuk és 
mi döglünk bele
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MOHÓN TAPINTLAK ÉS

mohón tapintlak És
érzem amint foltozott
bugyidon átüt a vágy
miközben számban kialszik az élet
rossz dohányokból sodort cigarettája
de még tapintlak És

nézlek
tekintetemben jövőnk ráncai 
arcaink sarcolják ó mester
ségesen túltenyésztett félelmek 
sokszor már csak én maradok 
magamnak

meg te És 
sokszor már én sem 
elbíbelődök a szavakkal 
föliszom minden pálinkákat 
testemen átüt a halál

nedve
az élet rossz dohányokból sodort 
mégis elindultam 
nézni tapintani
ifjú ráncossá karcol a félelem 
kimúlni csak kimúlni

sokszor vágyam

arccal az ég felé 
tudod ott a sarkon 
ahol az a kocsma áll 
de még tapintlak És

ó mily mohón
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ÉRDEKESSÉG

Érdekes, a l e t a r t ó z t a t á s  
szóról mindig a puska 
závárjának kattanása 
idéződik föl bennem.
Lehet, a háborús filmek teszik.

Pedig a folyamat bizto
san egyszerűbb.
Seneca mondja halálakor 
a Véres költőben:
„Nem olyan, ahogy képzeltem. 
Más. Egészen más.”
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KÉT MONDATBAN

V. I.-nek

E majdnem hazátlan 
nyelven csak halni 
tudok: érte már nem.
S csak elmosódni ez időben, 
mint Rajta az ékezet, 
célom
e két mondatban is.
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HOZZÁTOK KIK MÉG

hozzátok kik még hiszitek a szabad verset 
írom hogy fejünkre dűl a szófölösleg
s ők velünk is a semmit mint rég

hozzátok kik még hiszitek a bezárt verset
a szavak kulcslukán ki-kikandikálót 
mi fölösleg lett s lukas ám a sok tanácstól

hozzátok kik még hiszitek a nyíló verset
a szók sziromsírjaiba vígan omlót 
a hideget pontosat de illatot ontót

hozzátok kik még hiszitek a bukott verset
a mindig pont más lábába botladozót 
őt kit félnek őt az örökös bujtogatót

és nektek kik hiszitek a rögöt a rímet 
írom hogy versemnek nem kell segítség
létezik anélkül is mint bennem a kétség

elhitették
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HAGYOMÁNY

Nézz szét, nézz szét e tájon, 
s titokban sírd el magad, 
csak senki ne lásson, az férfiatlan, 
előtted mállik szét (s te látod) 
életek eredője: hagyomány. 
Csörög a haladás hordaléka: 
az éjben sodródó, sok műkacat.
Es hisztérikus giccskacaj süvít.
Öt pedig illetik az ocsmány 
szavak: a költő csak nyüszít. 
Szobájában gyúrja a formát, 
nem szidja a holnapot, sem a mát, 
eszik, alszik, ölel és ürít, 
és bízik, ez is hagyomány.
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GÉBER LÁSZLÓ





A NAPON, A PÁDON, A PORBAN

A helyem a fák alatt, 
amikor az eső után 
még emlékeznek a madarak 
a vízözönre, 
s otthagyják fészkeiket 
az emberek között.

A helyem a villanykarók 
zúgása mellett, hogy 
éjjelenként, 
amikor a kutyák 
csóvaijesztőnek néznek, 
hallgassam az eget és a földet.

A helyem, ahol fekete 
csókák sírnak a hóban.

A helyem a napon, 
a pádon, 
a porban -

amikor újrakezdődik 
a zápor.
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A VERSNEK ÉS A KÖLTŐNEK

mert hiába mondom
rám szólnak hogy
mit akarok jól vagyunk
nem az a fontos
ami megindítja a verset
de ami azután jön
gerincemen végigszalad a hideg
szavakat gyűjtök
a versnek és a költőnek
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A TELEÍRT VILÁG

kint havas eső esik 
a városi szennycsatornák 
telt zúgását hallgatom 
néha megismétlek 
egy-egy szót 
nem értem 
a teleírt világot
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VEREBEK ÉS SAROKVASAK

ha nem kérdeztetek miért 
szólanék -  itt vannak a 
hangoskodó verebek itt 
van az északi szél rozsdás 
betonvas tekercsek itt vannak kék 
ruhában és beszélnek

ha nem kérdeztetek miért 
szólanék -  mint utolsó verseiben 
Hörderlin kihagylak téged 
kihagyom magamat hadd 
énekeljenek a verebek 
s nyikorogjanak a sarokvasak
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A TÜCSÖK

Nem annyira az a tücsök a fal tövében, 
a muskátli alatt,
hanem a többi; amit a szobámból nem hallok, 
teszi oly kínossá a hallgatást.
Tűrhetetlenné a „csendet” .
Ki-be járok.
Meleg nyári éjjeleken, maradék holdvilágon.
Ki mondaná meg nélkülem?
Fázom.
Az ablakom alatt a tücsök elhallgatott.
A padlófesték szagától fulladok.

Ma mintha nyugtalanabb lenne a tücsök.
Este fél kilenckor kezdi énekét
szabálytalan megszakításokkal -  míg el nem alszom, hallom. 
A minap hajnalban fölébredtem -  még szólt.
Négy kutat ástunk egy udvarban, az udvar 
négy sarkában.
Hogy a tücsök ébresztett-e fel álmomból?
Ki mondaná meg.
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ENGEDD ŐKET SZIKKADÓ ÁRNYÉKOD ALÁ

hónapokig figyeltelek 
most emlékezem 
mozgófilmen mozogni illik 
a versben hallgatni 
ha kis szőke pókok ereszkednek 
le rád engedd
őket szikkadó árnyékod alá
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HÍRHOZÓ, HALÁLRAÍTÉLT

Lehetnék hírhozó, halálraítélt, 
barna ujjaimmal. Az éjszaka rendje. 
Szeptember, tél...

És ami elmúlik az időben -  
hogy itt ülök -  
nem több, és más sem, 
mint a fák esti nyugalma.

Figyelmem -
a megnevezett dolgokról letört 
darabocska - , mint a kő zuhan.

Kint köd van és hideg.
Vízcsöppek hullanak 
és megsárgult falevelek.
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ÉJJELENKÉNT VEREM A TENGERT

mintha ülnék
kezemet tologatnám ide-oda 
pihentetném szememet 
kihallatszik az ablakon a köhögés 
összecsipkednek a szúnyogok 
mindenki elmegy
a jégkockák elolvadnak poharamban

éjjelenként verem a tengert 
dobálom kavicsokkal
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MINT A DIDERGŐ TENGER

Hegyek közé szorultam 
kéklenek itt körülöttem 
látom a napot a holdat 
naponta látok robogó vonatokat.

Mint a didergő tenger 
s álmaim is mint súlyos betonlapok. 
Még akartam valamit mondani 
valamit jelenteni.
Nem az utcáknak. Nem a fáknak.

Hosszú sorban álltak ott a házak 
nem szétszórva. Az utak is 
egyenesek. S a föld is sima 
volt.

Kék golyóstollam a Kalemegdan 
kőfalába dugtam, 
a hó alá.

Tenyeremben a járda hidege.

Lehunyom szememet 
a sötétedő ég elől.
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LADÁNYI ISTVÁN





GUTENBERG KUTYÁJA

gyorsan
elolvasni ezt a verset majd 
továbblapozni 
gyorsan elolvasni a 
verset követve a 
kultúra új termékeit majd

gyorsan
elolvasni ezt az újságot majd 
félretenni
gyorsan elolvasni az
újságot figyelemmel kísérve az
életünket meghatározó eseményeket majd

gyorsan
elolvasni ezt a könyvet majd 
tévé elé ülni majd 
lefeküdni majd 
munkához látni majd 
elrohanni majd 
visszafutni majd

59



gyorsan
átlapozni
félretenni
elővenni
félretenni
művelődni
művelődni

gyorsan
megírni ezt a verset majd
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GYŰRŐDÉSEK

a megmászott fák ropogó büszkesége 
az augusztusi szürkület bújócskáinak vékony 

lábszárak közt tapogató kezei 
a kamasz égbe ordított vallomása 
a hűvösödő éjszaka csillagos 

égboltjára hangolt szívverések 
a fűbe feszült ártatlanság széttárt combjai 
az átvirrasztott éjszakák teremtés-hajnala 
hamvas leányok sosem hallott szellentései 
a novemberi hajnalok zsibbadt vonatai 
költők számtalanszor behelyettesíthető szenvedése

egy pillanat 
nefelejcskéken 

beléd maró 
hangulata 

benned
veszik
el

születik
újra
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TANULMÁNYOK

csak
színes üveg 
melyen keresztül 
nézzük hűtlen kedveseink 
ölelkezését 
?

álarcok -  a színházak poros polcain 
gyönyör és kéj -  mit a szó el nem ér

kín és kétely kalász és kapa
-  szakállas jelek ártatlan halmaza

az árnyak -  mindnyájunk mögött állnak 
az álmot -  éjjel álmodja az alvó

a farkasok -  újra az erdőben élnek 
a bárányok -  legelőn és ólban élnek

a hajó a tenger mely az éggel összeér
-  úszik ringatja és tényleg összeér

ha lebben ha bús ha zordon ha ódon
-  az lebben az bús az zordon az ódon

az összeállt tükör újra a falon vakon 
ha jön a rím nem irtom hagyom

pászol vagy pászítják bűn egyremegy 
szamovár se párol ízt belőlük
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már megint lógó karokkal 
rengeteg igazságok előtt

állok és nézem a 
N APLEM EN TÉT

szép

magamra mosolygok 
jó 
j ó
és szomorú 
SZOM ORKÁS 
úgy mint régen 
mindég

és a folyó is előttem 
fent széles alatta 
átható erő
BO RZO N G VA  FÉLEK  
NEM  FÉLEK
borzongva félni mert a hátamon

bizsereg a szó 
anyaga

itt félbe kellett szakítanom az írást mert 
PISTA GYERE CSAK KI M IN DJÁRT DE SIESS
-  még nem sejted miért e lelkesedés -  

miért e lelkesedés
.................................... S Z I V Á R V Á N Y
az ég két oldalán felfelé ívelő

eget ölelő
s z i v á r v á n y  
állj meg kedves olvasó 
állj meg és láss
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lásd körötted a 
SZIVÁRVÁNYT 
életemben először láttam 
szivárványt 
valódi szivárványt 
az égen
és ne dicsőítsem 
hallgassak róla 
!!!!!
csak azért mert
ócska vagy esetleg
csodaszép képek kifakították
most mikor mintegy isteni ajándékképpen
éppen ez a vers írása közben láthattam meg
szép
sőt
G Y Ö N Y Ö R Ű

egyszerű csupasz meztelen 
szivárvány
úgy mint másoknak is 
akárcsak ezer éve 
bármikor 
de N EKEM  IS
............................... közhelyes kép tolakszik
feszül az égen 
hát akkor

üLAzZ É 
E G E

! N ! 
úgy gyönyörködtem benne mint 
kisiskolás egy először látott kopott 
költői képben
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szivárvány 
s z i v á r v á n y  
szüvárvány igen 
S Z Ü V Á R V Á N Y

és szom orú ..........................
.............................és boldog

itt nem segítenek a 
képek itt
l ó g ó  k a r o k k a l  á l l  a j e l z ő  

nem adom a képet nem 
adom a szépet 
s látod a rímet sem 
csaljanak 
hazudjanak 
legyenek szépek 
mint e szivárvány 

SZÉP 
SZ 
É 
P
a fogalom fedezeteként 
ma megmutatta magát 
igen igen IG E N  az 
É G

a felhők az égen 
mit is csináltak 
szágulrohansuhh... 
szélesen föltapadva az 
ég üvegére 
csusszantak rajta 
csusszantak a 
fényesre mosott égen 
zöldrózsaszínkéken
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hatalmasan 
halálfejből 
petőfi lett 
rám nézett 
s zuhant felém 
ú r i s t e n  
mi lett ebből a 
ebbőlabőlebebből a 
VERSBŐL 
vagy miből
mindig új alakba foszlik 
mint egy 
felhőköltemény

(az 1985. augusztus 24-i este színei)

tört fényű gyermekszemek izzadó asszonyok között 
kászálódik a kósza gyülekezet
.....................a kifosztott ünnepi ház
. . . néhány tétova vőfély

és makacs papok

(talán)

Egész nap esett 
Most fagy  
Nem hajnalodik

Virrasztók
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TÁVOLODÁS/KÖZELEDÉS

0.
tisztára
mosott ingem mellén 
nincs érem jelvény 
még zseb sincsen 
a nemzet mögöttem áll 
(én túl rajta)
az ifjúság az ország a halál 
(meghalt egyik költői énem)

1.
fekete dörzspapírt vettem a kezembe
hogy fényesre dörzsöljem magam
fényesre súroljam magam
fényesre csiszoljam magam
most meg itt
bőr nélkül
esőben szélben
bőr nélkül
csodálkozom
hogy kerül ide a
nyikorgó szélkakas

2.
számtalan porzó fényben születik 
meg a torzó kép szememben 
köröttem ég
s e forró-fagyos kék-vörös 
talány egy biztos 
téglaépület számtalan oldalán
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hiteti velem (szerintem)
hogy ez egy torzó kép szememben
pedig
mintha még az sem
mintha távolba közeledne nekem

3.
Távoli otthonok között súlyosakat lépdelve tapadt ide.
Körülötte vadul hullámzik a sík.
Állandó váratlansággal.
Tépő zajok között tűeső szitál.
Állandó váratlansággal.
Görnyedve aprón hatalmas egésszé csiszol.
Bajuszos anyókák csodálkoznak rá tisztes távolságból.
Ifjak fáradják tőle üres-nehéz tagjaik.
Lankadatlan törődéssel karcsú erőket rikkant elénk.

Hiszen a bizonytalanság bálnáin inog mindez.
De minden fényességek bennem ringnak bátran gyönyörűségesen.
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HAZATÉREK ÉN IS

1.
csak mindent el akartam készíteni
a gyújtóst a tűzrevalót
és nem meggyújtani a tüzet
ne kelljen vele törődnöm
nyugodtan vacsorázhassak
elkapkodtam
már régen zaklatóan ég
és én szaladgálhatok
a tűz meg a vacsora között

2 .

jó
irodalmak filozófiák nyelvi akrobatikák
bizonytalantéridőben
szétcsúszó kazla után
tányérokat lábasokat barna bögrémet
mosogatni
a piszkos vízen látom az edények 
tisztaságát
tőlem telhetően tiszták 
megtettem a magamét 
jó ez a pillanatnyi vélt rend 
jól van így

nem fűtök többé rideg-nagy kályhába
tavaszi ablakomban hallgatom a némák bátor-gyalázatos énekét
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FUTÁSBAN

Meddig szalad a nyúl az erdőbe? 
Míg a közepéig nem ér.
De hol van az erdő közepe?

I.
sokan vagyunk kedveseim 
sorsot húzzunk
vagy induljon ki-ki a maga útján 
egyedül

II.
kedveseim
készüljetek
készítsetek étket az útra 
töltsetek bort a butykosokba 
öltözzetek fel jól 
ideje mennünk 
szedjétek szét a csöveket 
göngyölítsétek fel a huzalokat 
zárjátok el a csapokat 
állítsatok le mindent 
sietnünk kell 
induljunk

kegyetlen emberek járják az utcákat 
őrizkedjetek tőlük 
rossz útra visznek benneteket 
szűk utcába terelnek 
vigyázzatok
ha kék szemekkel csalogatnak
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ne higgyetek nekik
ha megpihentek s mellétek ülnek
ne higgyetek nekik
ha fáztok s betakarnak
ne higgyetek nekik
nem ringat álomba az a nyoszolya
ahova ők visznek minket

III.
álmodból riasztanak a rémek 
kezedbe nyomják a kést 
indulj!

nem lel rád boldogan a hajnal 
rád szakad
míg a szél viharkabátod 
tépett szárnyát csapkodja 
meztelen combodhoz

IV.
hidd el hogy
neked is jobb lesz
boldoggá tehet a tudat
hogy nem állsz útjában senkinek
megölellek
megvigasztallak majd csak 
hajtsd le szépen fejedet 
fejszém alá 
kedvesem

V.
már a hazugság 
nyílt
tengerén vagyunk 
kedveseim
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bátran tovább

még egy kevés 
s nem igazodik 
parthoz sem 
eszünk

VI.
kedveseim 
amit most mondok 
az az őszinte szó 
bármit hallotok 
a szó hazug 
bármit láttok 
a kép hazug 
a szag megtéveszt 
és csal a kéz
csalárd agyamnak se higgyetek 
kedveseim

VII.
kezedben a fegyver 
választhatsz 
te vagy ő vesszen el 
kezében a fegyver 
választhat 
ő vagy te vesszél el 
kezetekben a fegyver 
választhattok

VIII.
röhögök rajtad 
büszkén állsz a hídon 
uralod a partokat
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röhögök rajtad 
szakad a part 
röhögök rajtad 
állok a híd alatt

IX.
füstszagú az este 
nincs udvarunk 
van egy cellánk 
és az utca 
futhatunk 
világít az éjszaka 
futhatunk
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TOMÁN TIBOR





MESSZI TÁJAKRA, AZ APÁM

Régen voltak azok a pincérek, 
akikről meséltem nektek.
És most, vissza a könyvbe!
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PINCÉRBŐL EMBER I.

Vendég rendel.
Férfi-asszony, hosszú, hosszú kezekkel. 
Szőke kiáltás.
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PINCÉRBŐL EMBER II.

A felesége, kék palástban.
„Öreg vagyok, hullik a hajam.”
A felesége, kék palástban.
Kinéz az ablakon, szemhéját festi. 
„Öreg vagyok, hullik a hajam.” 
Az ő vastag felesége!... 
(Szakácsnője!...)
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AKÁRCSAK AMERIKÁBAN

Az önkiszolgáló kellős közepén 
háziasszonyok traccsolnak. 
Akárcsak Amerikában.
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TÖBB NAP, MINT KOLBÁSZ

Azon az estén az egész világ 
kint állt az esőn, 
és az isteneknek főzött.
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ÉN NÖVÉNY NÖVÖK

Belőlem vették. 
Hosszú, kék. 
Egészen a kezét.
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VATTA, DE MEDDIG?

Iszonyúat szagoltam. 
Felém szaladt életem 
legkedvesebb kendője. 
Sírt.
Letöröltem könnyeit. 
O is iszonyúat szagolt.
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BELGRADE

Finom kis hölgyek az utcán.
Muzsikaszótól kicsattanó purdé: 
öregember.
Kalapjaink vígan röppennek az őszi szélben. 
Semmi sem történik!
Gyönyörű!
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TÓTH GÁBOR





CSAK AZ ORRÁT

Keresztülvágtatunk az udvaron.
... gazmező és dudva. A góré 
üres. A kutyaól üres. 
hernyók falják a fákat.
Az egész világ özvegy.
Csönd, gang, ajtó, 
beránt minket a szoba.
Léptek. A család léptei; 
ezeréves közeledés 
a belső szoba felé.

A jtó ... üvegét sikoltó, 
ó ra ... csöndbe dörömbölő, 
és a falak, a szekrények, a képek 
... ez a ránk szűkülő szálkaerdő.

Nem is láttuk őt.
Teste belefúlt az ágyba.
Csak az orrát láttuk, 
hatalmas orrát, 
csak az orrlyukait, a szagát, 
láttuk a szagát!
És a szemei... mélyről, vakolatélesen 
néztek ki, jöttek felénk, belénk, 
aztán belülről, fúrva, feszítve, 
belezakatolva a halálos csöndbe.
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SZANATÓRIUM

Jobbról fekete galagonyák 
Csüngnek, kövér mitesszerek,
Hideg páncélként a tó 
Feszül -
Madarak bronzban, fagynak, 
Ózoncsomagok beszivárognak.

Botanikus váróterem, talpunk alatt 
Fullánkok, kis, ravasz tüdők. Sértenek. 
Mint agyonunt gobelin:
Beleszőve egy nagy 
Várakozás: mi hír 
A szanatóriumból?

Rakosgatjuk nagyapát -  mézes- 
Kalács-darabkákból: boszorka- 
Házban kályha ropog.
Mintha fecskendőből, elbódul 
A tópart egészen -  messze bent a 
Műtőn nagyapa.

Vadkacsák érintik a vizet, 
Iszapmélyben kagyló zárul, 
Torlaszként roskad 
Az agyag, az erek 
Elapadnak,
Halak hátán béka-pánik.



PILINSZKYHEZ

. .. Mert mi vagyunk azok 
az esendő lények, 
kiknek minden pillanat 
kínszenvedés, s egyben 
küzdelem a következőért.
S te is, a sorjázó agyagcélok
fergetegében:
ahogy nap mint nap
kiájulsz az idegen hullámverésbe;
ahogy látod illatként
felszívódó egyikünket
a sárga agyagküszöbökön.
Annyi közül mi éltessen 
hát, mint ez a pillanat?
A dél, a harangzás, 
ez a pillanat-ünnepély?
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BACH TISZTELETÉRE

Bach fehér kézfeje nyomán 
a többtonnás, sötét kottafejek; 
angyal tánc a Mariana-árokban; 
ereimben Bach érverése, 
és kőnek és háznak és tetőnek 
érverése;
egy kimerült világ 
érverése.
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MEGGYEK

Meggyfas° r°k  surrannak a kék-zöld ködben, fókuszuk 
az ég éles pengéje mögött. Gyújtogat.
Vörös fotonok futnak szanaszét, vörös lovak.
Eddig senki, és most ez a csapat ember, nagy 
kosarakkal-garral, hogy láttukon összerándul 
minden. Leaggatjuk a meggyfát, ékeit, 
a kis, égő rubinokat -  pupillánkban tótágast 
imbolyognak. Szemgolyók gyöngyházfénye ragyog. 
Kezünkre, arcunkba csapkodják vérük.
Szánk sarkából lekúszik a vörös vonal -  
sikoltozva permeteznek ránk.

Fekete sokszögek keringenek, pernyelemezek; 
a meggyek kihűlt-feketék, önmagukba cuppant lyukak, 
lángjuk kilobbantották, égjen az egész!
Az ég lenéz, tükre üszökcsonk-meredezés.
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PARKOLÓHELY

Először kaszagépek jöttek. íbisz-nyakak, 
Potyogtak a boglárkafejek szép csendesen,
S dőlt a cigányasszonygönc-rejtő gaz.
Jöttek, mint a dingók, marcangolva, 
Csetlő-botló szauruszok, felkoncolva 
A borotvált földet, e szétkarmolt arcon 
Gyászszín páncélos tücsöktetemek.

Az este csendes, különben hangrepeszek 
Csapkodnak, fémes kakofónia,
Hogy hátrál kvarcos kékjébe a nap.
Gúvadt szemük kopár nikkelgolyó -  
Átsuhan néhány munkás, talán 
Agyukkasztrált lények?

Zárult drágakövek, galacsinhajtók,
Lábaik, mint fennakadt kosszem, kérdőjelek. 
Ez már a szkéné mögötti őrlőklíma -  
Kapillárisosan széttöredező szájíz;
Ennek itt mind egy-ég a kupolája?
Döngetik, verik a gilisztás göröngyöket... 
Főnixférgek száma robban.
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VARGA SZILVESZTER





EPIZÓD

Ülök a papír előtt, cigarettázom, 
s amint szaporodik bennem a füst; 
a kátrány és a nikotin sárga leve, 
úgy emelkedik a vérnyomásom. 
Érzem: nehéz már fejem, lélegzésem, 
szívem is szaporább ütemet vesz, 
a hattyúk hetedik köre után, ha 
lefekszem, rövidebbek az éjjelek.
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TAVASZVÁRÓ

Patak, vidd messze,
Tűz, emészd meg

a telet: 
életem hadd éljem, 
hadd házasodjam meg! 

Párt választok szűzgulyából, 
Leányok legtisztábbjából, 

habok hidegéből.
Patak, vidd messze,
Tűz, emészd meg

a telet:
Kutya köszörülte fája, 
Ázzon, lobogjon szoknyája, 

tavasz utána!
Patak, vidd messze,
Tűz, emészd meg

a telet!
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REGGEL

Mikor reggel megállsz az udvaron, 
a palánk fölött a napba nézve, 
még nem simult el csontos arcodon 
az átvirrasztott éj érvelése.

Szkizofréniámban így maradj meg, 
megismerés szebbé már nem tehet, 
vonásaidba búvó fényerek 
egymást űzve mossák le bőrödet!

Fáradtan szeretlek, elgyötörtén, 
a lángoló udvar reggelében, 

mint hármas harmóniát,

mikor hajad bomlott fátyolából 
arcod kibontod, és sugarától 

fölparázslik a világ.
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ALBUM

Olyan volt ez a nyár,
mint egy rosszul kidolgozott fotó:
most még élesen kirajzolódnak az
emlékek körvonalai, de idővel
foltokban bámulni kezd a kép,
majd egészen megfakul, kikopik -
s végül kivehetetlenek lesznek a részletek.
Az érzések kálváriastációiból csak a 
végső megfeszülés kielégülése marad meg, 
vagy még az sem, hiszen 
a föltámadás gyilkos reménye kiirtja 
a csontokba szuvasodottnak hitt fájdalmakat is. 
Az időpontok összemosódásával semlegesülnek 
az elválások és találkozások, 
s kicsapódik, mi nem tartozik a nyár, 
csak ezen nyár lényegéhez: 
a lemondás sókristálya.
A múltban dicsőn, dicstelenül 
vagy egyszerűen csak az elhulltakat 
újabb fényképezkedők váltják majd föl, 
mert új nyarak, új megörökítendők jönnek, 
ezerkilencszáznyolcvanhatból pedig 
a fotó halványul, a kontúrok elkenődnek.
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MASZKOK

Füst Milán emlékére

Évekig ápoljuk a testünket, 
elsimítva minden redőt egy napért, 
mikor is magunkra vehetjük akantusz- 
levéllel díszített köntösünket, 
egy napért, mikor is szégyen 
nélkül az utcára léphetünk.

És íme: imhol jő az özvegy 
vaskos, szilveszteri bugyellárisával, 
tavalyi burgonyát árul, és 
nincsen szava csak a mára, 
és jön a király, 
kezében idomtalan kővel, 
mögötte ezer szűz felesége, 
fejük ezernyi körtevirág.
Nyomukban szakállas pakulár lépdel,
szája helyén gádor tátong,
és jön a párja, ki
kitekerte a kacsa nyakát, mert
méhében két magzat fogant.
És jönnek egymás sarkába 
kapaszkodva sokan, 
és jönnek lótuszlegyezőkkel, 
és jönnek még, jönnek, jönnek csak 
újabbnál újabb maszkok.
Mi meg állunk, 
jácint-vérünk is fölszikkad, 
és lehasalnak a templom 
körül a sírkövek, é s... 
a mandragóra is kiszárad.
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AZON AZ ŐSZÖN

Naín Nómeznak

Azon az őszön, hetvenhárom őszén 
én, őszintén, mást sem tudtam, 
csak azt: lehet, még nyár van, 
és téglával koptatott farmernadrágban 
(akkor ez olyan kellék volt, 
mint médium a szeánszban) 
bakfisok után ólálkodtam, valahol 
itt, Közép-Európa porvidékén, 
kijárási tilalmaktól mentes 
éjszakákban. (Most már másképp vagyok, 
akár hasadó fán a kéreg: 
szétrepedt önbizalmam háncsa.)

Azon az őszön, hetvenhárom őszén 
szívtam le az első cigarettát: 
benne a dohány száraz kábulatát -  
és aztán, folytatva tovább -  
egykönnyen rászoktam az italra, 
s nem érdekelt már szülői didaktika, 
nem bíztam dialektikákban, csak 
a hatvanas évekből öröklött, át
eszményített, mindent megvető lázadásban.

Azon az őszön, hetvenhárom őszén 
részt vettem verekedésekben, 
s betört koponyával nem értettem, 
hogy nincs meg az összhang: 
ha jobbról jön az ütés,
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miért nem védekezik a bal kéz. 
(Mondanám, most sem értem még azt: 
hol van közügy, ott 
miért végkifejlet az ellentét.)

Azon az őszön, hetvenhárom őszén 
téptem szét a családi album képeit, 
eltávolítva egymástól a 
rég elvált apát és anyát, 
s készültem első öngyilkosságomra, 
ha halni kell, legyen halál, 
bérenc vagy haszonleső az, 
ki meghátrál.
(Most itt vagyok, ahogy 
férfihoz illik.)

Azon az őszön, hetvenhárom őszén 
hideg fejjel nem gondoltam át: 
a klikk(er)ek kit szolgálnak, 
és miért vannak ellenforradalmak... 
de csak jöttek a hírek, hogy 
elhalt az óda a költészethez, 
és hogy a gitáros Victor Jara, 
és Allende, az elnök, 
s még hány le nem ellenőrzött, 
számon nem tartott, 
nem válogatott módszerekkel 
lemészároltatott.

Azon az őszön, hetvenhárom őszén.
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MEGVAGYUNK
két konyakot még kisasszony 
szólt p. z. aztán ha úgy tetszik 
akár mehetünk is 
(Polner Zoltán: Magánügy)

megszabadítottak bennünket a 
lemondásszagú, mindennapi sorvadások, 
a képek maradtak csak, a képzetek 
s az ájulások -  de nem hiányzik: 
az, mire már nem emlékezel/emlékezem, 
hogy a pincérnőt ophéliának hívják, 
az olyan megbeszélt véletlen, mint az 
x. konyak után jelentkező csuklás: 
az álruhás delirium tremens -  
igen, horatio!
saját részegségünkbe őrülünk bele, 
ezentúl a teherautókról különböztetjük 
meg az éjszakákat: 
így találunk rá majd a 
hétköznapokra' és az ünnepekre, s 
amikor egy kapualjban ágyékunkba nyilall 
majd a hajnal, jövünk csak rá: 
vannak bakszagú nőstények, kikkel 
ha reggel felkeltünk volna 
szitkainkat simítva, 
hajunkat csendesítve, mondhatnánk: 
volt hol olcsón hálnunk, 
még akkor is, ha köptek utánunk, 
és kézen-közön neked is/nekem is 
jutott egy-egy konyak a partizán
kocsmák táján -  
szent ég összes szellemei,
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mekkora kupleráj ez a dánia, 
mi pedig, bolondok, 
meg vagyunk mámorosodva 
magunk hamletjától
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BÁCSKA

a konyhakés, mint szokás, némán, 
nem is pengve csapódik az ajtófélbe: 
reszket a vézna levegő a penge körül
-  különben ezen idilli képben elvetélt 
szeptember ül: a táj kötőféke! -  
úgy tűnik, akár modricin bácsi 
két háborút megélt, kopasz patikája, 
örökösen, leltár nélkül bukik át 
a bácska mának holnapjába, itt 
nincsenek színek kifejezni, mi a 
lényeg, pusmogva pisztolya csövén 
át visszanézve vincent van gogh, 
s nem járnak a vicinálisok, 
a sírokon műanyag pipacsok, 
a házak tetején szalonit, 
a falusi asztronómiában tizenhét 
hold után újabb hónap következik, 
közömbös gombrowiczi hátország ez: 
hol csak isznak, 
de nem beszélnek, 
hol dilettánsul ugatnak a kutyák, 
s fülled a lélek;
nem lehet itt már csak megfulladni, 
vagy
belecsapni fejed a szemöldökbe, 
huzat nem jár,
hol leteszed, ott marad a bögre, 
az asztalon a vasárnapi ebéd: 
húsleves és fehéren 
rizses csirke, estére pálinkát
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tolnak eléd, de nem virágos, 
porcelán ibrikben, s télen, télen 
úgy kígyózik a füst a varjúkárogta 
falvak fölött, akár a krumplihéj, 
a sarokban meg sparhelt nyöszörög -

de még mielőtt a
szabolcska-melankólia a versre törne, 
vagy a
couleur locale begyűrűzne, 
még mielőtt a mondanivaló
elodázás vádja fölmerülne, 
tudod-e,
a sajnálat itt is megalázás

105



EREDENDŐ NAIVITÁSOK

Eredendő naivitásokból mosdatnak ki az évek, 
s mire eszmélsz, már elvesztetted a reggeli szüzességet, 
már rád dereng az est szétomló homályával, 
és összekeverednek benned érzések meg értelmek -  
lökdösve magad a holnapba, hogy konzervdobozok 
csörgésével riasszon az óra a még sarjadó valóra -  
dőlsz hosszú szoknyás álomba, kutatva alatta izzadó 
megváltást, narancsszínű párvirágzást, kielégülés-kertet, 
s nem bukkanva a nyomra, mit benőtt a lomha moha bolyha, 
letört ágak után indulsz vissza a gyermekkorba.

Vissza, bicegve, kérdés nélkül,
oda, hol a vágyak tava kéklik,
oda, hol gyöngül a szoba cigarettaízik-illata,
és újra dagad a tudat, oda, hol a válasz még
remény és óhaj: voltaképp mi is az igaz?
A túlélés sisakos vitézei tolonganak körülötted,
üdvözlik az otthonról hazatértet,
ki most magabiztosan lépked,
mert mögötte a pálya bejárt magánya,
és a csúcs, hol a siker a földnek érce,
te pedig büszkén gyámolítod őket,
a mindig hűséget esküdőket,
hogy a tégla ára marad a jövő nyárig,
és a vakolat sem drága, ha kétszer le nem mállik,
s az autóra előre kell befizetni,
és hogy az jár jól, ki a bort fölvizezi.
Reggel cibálnak a gondok 
meg a rádióból rád torlódó hírek,
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szádban az első kávé erjedésíze, 
nem kérdezik tőled: hiszel-e Istenbe? -  
a nappalok sziklaomlása összezúzza 
eredendő naivitásaid.
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UTÓSZÓ

Ez a kötet azoknak a fiatal alkotóknak a bemutatására vállalko
zik, akik az utóbbi két-három évben közölték első munkáikat, s 
azóta többé-kevésbé rendszeresen publikálnak napilapunk kultu
rális mellékletében, hetilapjaink irodalmi rovataiban és folyó
iratainkban, akik ugyan még pályakezdő költők, de tollforgatók- 
nak mégsem tarthatjuk már őket. Nevük mostanra ismerősen 
csenghet az olvasók fülében. Mégpedig nemcsak megjelentetett írá
saik számának következtében.

Közülük a legfiatalabb 1968-ban, a legidősebb pedig 1959-ben 
született. Életkoruk alapján joggal tekinthetjük őket most induló 
költőknek, ugyanakkor bízvást elvárhatnánk, hogy verseikben 
könnyűszerrel felfedezzük az ugyanazon nemzedékhez való tarto
zás egyértelmű jeleit is. Annál is inkább, mert verseikben találha
tunk közös vonásokat. Mindenekelőtt az írásaikkal közvetített 
életérzések és megverselt közérzetük tekintetében rokoníthatjuk 
őket. Egyfajta létidegenség lengi be ezeket a verseket, azt variálják 
a kitaszítottságérzés szenvedélyes átélésétől a világgal való szem
benállás racionális konstatálásáig. Nem a boldogság, hanem a szen
vedés pillanatai ezek, amelyek néha a világfájdalmas énsajnáltatás 
pózától sem mentesen a lelki harmóniára való képtelenséget idézik 
meg, vagy éppen a költői szerepből eredő másság váltja ki őket. A 
helykeresés kételyekkel teli próbálkozásait szólaltatják meg a meg
találás ígérete nélkül.

Az sem kétséges, hogy a kötetben szereplő költők tapasztalatai, 
világlátása, lelki-szellemi horizontja azonos módon behatárolt. Él
ményanyaguk hasonló: a gyermekkor, a szerelem, a költő szerepé
nek tudatosítása, a falusi környezet vagy a természet utáni nosz
talgia. Mindezt azonban életkoruk implikálja. Természetesen vers
világukban több-kevesebb átfedés is kimutatható lehetne: Bata 
János és Bozsik Péter azok, akik személyesebb hangon szólalnak
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meg; Beszédes István, Ladányi István és Tornán Tibor számára a 
vers inkább intellektuális játék; Géber László, Tóth Gábor és Var
ga Szilveszter pedig többnyire a hagyományos költői eszköztár
ból merítve „csak” önmaguk minél teljesebb versbeli megfogalma
zására, kimondására törekednek. Az efféle azonosságkeresés azon
ban mindenképpen konstruált: az én-lírát más-más módon, az in
tellektuális játékot más-más alapállásból és célzattal, az önkifeje
zést eltérő tudat- és valóságtartalmak versbe emelésével valósítják 
meg, arról nem is beszélve, hogy a verseredmény nyilvánvalóan 
mindannyiuknál eltérő. S még a legáltalánosabb vers jellemző je
gyek -  mint amilyen a már említett létidegenség -  sem azonos in
tenzitással jönnek létre lírai darabjaikban.

Költői magatartásukat, versíró módszerüket, költészeteszményü
ket inkább az eltérések, mintsem a hasonlóságok alapján jellemez
hetjük. Vannak közöttük olyanok, akik komolyan veszik a kimon
dott szót, egyikük-másikuk pedig éppen a költői szerep komoly
ságában való kételkedését teszi meg verseinek egyik lényeges kér
désévé, vagy éppen ironikusan viszonyul az alkotáshoz. Költőesz
ményük lehet a laboratóriumában kísérletező poétáé, mások a köl
tőt hétköznapi prófétának látják, vagy éppen a társadalom peremé
re szorult, kirekesztett, ösztönös zseninek. De még példaképeiknek 
sem ugyanazokat tartják. Szuverén módon teremtenek maguknak 
irodalmi hagyományt: Tandori Dezsővel, Füst Milánnal, Pilinsz
ky Jánossal kezdeményeznek -  igaz, sokszor csak magánjellegű -  
dialógust, de egy-egy soruk József Attilát vagy Villont is felidézi.

Róluk szólva erőltetett lenne nemzedékiségről beszélni, a kor
osztály megjelölés sokkal találóbb. S nemcsak azért, mert fiatalok, 
és még nem volt idejük nemzedékké kovácsolódni, hanem azért is, 
mert nem állt szándékukban azzá válni, ők maguk tiltakoznának 
leginkább az efféle csoportszellem vagy beskatulyázás ellen. Még
hozzá nem azért, mert a nyáj melegét vagy az abból adódó védett
ségérzést nem igénylik, vagy félnek a hasonló alapról való össze
hasonlítástól, hanem mert mindannyian éppen különállásukat tart
ják fontosnak, hogy önmaguk külön útját akarják járni, senkihez 
sem hasonlítani, egymáshoz pedig -  azt hiszem, ez magától érte
tődik -  a legkevésbé. Természetesen mindannyian problematikus
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nak tartják a létezést, konfliktusaik vannak a világgal -  ha nem így 
lenne, bizonyára verset sem írnának -, közülük azonban -  az egy 
Bozsik Péter kivételével -  senki sem áll hadban vele. A látványos 
kardcsörtetések ideje lejárt. Nem viselnek hadat az előző nemze
dékek ellen, s ha az előttük járókhoz képest szemléletbeli módo
sulásokra leszünk figyelmesek, inkább verseik másságával akarják 
kifejezni azt, s a világgal való elégedetlenségük megszólaltatására 
sem a lázadás rakétáit robbantják ki, hanem csak regisztrálják lét
helyzetüket. Nem bocsátkozhatunk annak magyarázásába, miért 
nem vált ez a nemzedék korosztállyá, egy azonban bizonyos: ma
gatartásuk nem életidegen. Csak az élet minden területére egyre 
inkább jellemző partikularizálódást, a mindennapi társas kapcso
latokban jelentkező elszigeteltséget, bezárkózást, az önmagába for
duló, önmagában támaszt kereső individuum helyzetét képezik le.

Ez a válogatás azoknak a fiatal költőknek biztosít teret, akik ön
álló verseskötettel még nem mutatkoznak be a nagyközönségnek, 
s akik immár egyéni versnyelv létrehozását kísérelték meg. Nem 
kell meglepődni azon, hogy egyesek közülük egészen következe
tesen végigviszik a megütött hangot, mások viszont heterogenitá
sukkal keltenek figyelmet. A válogatásnak nem volt célja a még 
alakulóban levő versvilágokat egységesnek bemutatni, inkább ar
ra törekedett, hogy ahol lehetséges, éppen a próbálkozások sok
féleségét hozza, nemcsak a jelenlegi forrongást érzékeltetve, hanem 
előremutatva ezzel az esetleges továbblépés irányába, a kibonta
kozás további lehetőségeit is sejtetve, hogy eközben a legfiatalabb 
alkotók kísérleteinek körképét is adja, a „nemzedék” sokarcúságát.

Bata János verseiből határozott élet- és költészetszemlélet raj
zolódik ki előttünk. O az „igaz élet” meglelője, számára minden 
vers egy-egy meghalás. A középkori szerzetesekhez hasonlóan os
torozza önmagát, versei sorozatos önsebzések, zsoltáros önfeltá- 
rulkozások, fohászok. Verseiből az is kiderül, mit tart a költői 
szerepről: a versíró érzékeny hálóként felfogja a világ jeleit, mint
egy odatartja magát a világ impulzusainak, kiszolgáltatja magát. 
„Itt vagyok magányosan”, „félek” -  írja, létállapotát csak regisztrál
ja, nem lázad, csak elszenvedi a világot, s a feloldozást áhítja: „add, 
hogy néha sírni tudjak” . Költői magatartásából következik, hogy
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az emberélet nagy, végső kérdései foglalkoztatják leginkább: az el
múlás, a szerelem, a szegénység, a magányosság, az élet értelme. 
Még szerelmes verseiben sem a felhőtlen öröm, hanem a harmónia 
görcsös keresése nyilvánul meg, nosztalgia a beteljesülés után. Az 
önfeltárulkozás személyisége mélyrétegeinek megragadására kész
teti, programatikusan vállalja az érzelmek versbe szedését, azok 
versbéli létjogosultságát akarja bizonyítani. Ezért a nagy kérdé
seket sem egzisztenciális síkra vetíti ki, hanem az érzelmek meg- 
verselésével valósítja meg szövegeinek emelkedettségét, az érzel- 
messég vádjától sem rettenve vissza.

A középkori magatartásminta Beszédes Istvántól sem idegen, 
csakhogy ő a középkori világi lírában találta meg ihlető forrásait. 
Nála a szerepjátszás nem érzéseinek eruptív kifejezésére szolgál, 
hanem éppen ellenkezőleg: a fátyol szerepét tölti be. A Dzsem her
ceg itáliai utazása című ciklusában megfigyelhető beszédforma, 
egy fiktív, középkori versalany megszólaltatása nem a feltárulko- 
zás megkönnyítésének eszköze, hanem -  az albákra hasonlító vers
formával együtt -  inkább a stilizálásé. Ezekben a versekben azon
ban a középkori formát és attitűdöt át is minősíti, a tárgyától való 
eltávolodás harmadik stádiumaként egyfajta halandzsanyelvet ala
kít ki, hogy „Jézuska bohócaiként elmondhassa: „túlérzékeny 
vagyok a világra”, vagy hogy „sértékeny”-ségének adhasson han
got. Ugyanitt olvashatjuk: „Mit sem érdeklik / rettentő melleim” , 
„s míg összekapkodnám ruháim: / lefogod kezem is” . Ezek a sajá
tos rituáléjú és szcenikájú versek -  a távolságtartásból eredően: 
szemérmesen -  erotikus tartalmak felszínre hozását teszik lehe
tővé.

A költői hagyomány tudatos átértékelését a kötetben szereplő 
többi versét olvasva is tapasztalhatjuk, elsősorban formaérzékeny
ségére, rímeléstechnikájára és sorainak időmértékes lejtésére kell 
odafigyelnünk. Leíró verseiben a természet orkesztrációját való
sítja meg, plasztikus tájelemekből gazdag metaforabokrokat hoz 
létre. Beszédes István egyéni versnyelvet alakított ki. A nyelv szé
les rétegét mozgósítja, spektrumába a tájszók, népies és archaikus 
kifejezések és a zsargon elemei is beletartoznak, ezenkívül neolo- 
gizmusokat is kitalál. Merészen közelít a nyelvhez. A szóviccektől,
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spontán ötletektől a szavak felbontásával és elemeinek meghök
kentő párosításával vagy toldalékolásával összetett jelentésű, több
értelmű kifejezések létrehozásáig terjed szókreálásának skálája. 
Beszédes István verseivel nemcsak hiteles valóságtartalmakat ké
pes megidézni, hanem azok kifejezésére egyedi, releváns nyelvi kö
zeget is létrehozott.

Bozsik Péter költőeszményé nem a csendesen meghúzódó poétáé. 
Állandóan perben áll a világgal, s mert megváltoztatni képtelen -  
a költő „eszik, alszik, ölel és ürít” - , legalább átkait rázúdítja: 
„Szidni ezt a rohadt, kurva, / elidegenedett, kizsákmányoló / és 
hazug (költői) világot.” „Az élet rossz dohányokból sodort”, „tény- 
romhalmaz”, Bozsik Péter verseiben azonban nemcsak a világ 
rossz, ugyanolyan költő-önmaga is. A Vers anyámnak címűben 
írja: „Szidnod kéne anyám örökké mint az áremelkedést /különö
sen reggelente/ mikor a nagykapun beesni látod alakom” . A költő 
számkivetett bohém, aki „ebéd előtti pálinkázgatás közben”, „az 
émelygés végtelen s örökteli pohará”-t ürítgetve lesz mámoros és 
letargikus életérzések megszólaltató ja, aki földhöz ragadt, gyakran 
szándékoltan csiszolatlan kifejezésekből építi verseit. Bozsik Pé
tert kortársai között a verseiből kitűnő magatartás teszi legsajáto
sabbá. A bohémség póza mögül azonban felszínre tör egy feszes 
versritmus, erőteljes sodrású versnyelv, amely meghökkentő, gyak
ran pedig egészen egzaltált költői képek sorát hozza létre.

Géber László minden verse egy-egy rácsodálkozás a világra. Ver
sei statikusak, emlékképekből, látványmorzsákból építkezik, han
gulatait, sejtéseit, létérzését jeleníti meg. Versnyelvében nincs sem
mi szenzációs, nyugodtan hömpölyög, olyan, „mint a fák esti nyu
galma” . Arra törekszik, hogy ne kimódoltan választékos, hanem 
köznapi kifejezésekkel, a szavak kombinálásával és elhelyezésével, 
szövegeinek szerkesztésével váltson ki hatást. Ennek ellenére ver
sei nem hétköznapiak, a vers kontextusában a legdísztelenebb ki
fejezések is többlettel telítődnek, archetipikus képzetek felidézé
sére válnak alkalmasakká. Géber László a világ megértésére, átélé
sére, létérzésének megfogalmazására tesz kísérletet. A misztikus, 
sejtelmes világ azonban nem hagyja könnyen feltörni magát, nem 
hagyja, hogy mélységeibe hatoljon, ezért állapítja meg: „Nem ér
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tem a teleírt világot” . A világ birtokbavételének, megnevezésének 
során azt aknázza ki maximálisan Géber László, hogy vershelyzet
ben a szó önmagán túlmutathat, a vers kopársága folytán is köl
tőien emelkedetté válhat, s egyfajta létköltészet megvalósításának 
lehetőségét is magában hordozhatja.

Ladányi István verseit leginkább a lendületesség jellemzi. Kulcs
szavai is ezek: gyorsaság, futás. Számára a költő Gutenberg kutyá
ja, aki szolgamód lót-fut, ide-oda kapkod, s felőrlődik a világ for
gatagában. A versírást intellektuálisan közelíti meg, legszívesebben 
kísérleteknek, gyakorlatoknak, tanulmányoknak nevezi őket. Ami 
kortársaitól leginkább megkülönbözteti, az az, hogy bár a költé
szethez való hozzáállása jobbára ironikus, lelkesedik is, felfedezi a 
pillanat nagyszerűségét, s talán ő az egyetlen, aki örülni is tud, 
nemcsak a versben, hanem a versnek is. A Tanulmányok bán nem
csak a szivárvány látványának a szépsége nyűgözi le, hanem a vers
írás varázsa is, önfeledten ízlelgeti, rakosgatja egymás mellé a sza
vakat, szinte a kisgyermek örömével labdázik a betűkkel, hangok
kal. Bár tudatában van a jelenségek relativitásának, szüntelenül az 
ellentétek, a paradoxonok kibékítésére törekszik, s szkepszisének 
ad hangot, verseinek végkicsengése mégis az, amit a Futásban ol
vashatunk, ahol a költő a korlátlan lehetőségek meghódítására in
dul, a végtelen élettér birtokbavételét kísérli meg, szárnyalni is 
képes: „világít az éjszaka / futhatunk” . S ez az indulat nemcsak 
verseinek tartalmi síkján ragadható meg, a mozgalmasság versépí
tő eljárásainak legfontosabbjává is válik.

„Semmi sem történik! / Gyönyörű!” -  olvashatjuk Tornán Tibor 
áttételes rácsodálkozását egyik versében, s ez a két sor fejezi ki 
leginkább a világhoz való viszonyulását: a groteszk szemszögéből 
közelít környezetéhez, annak stíluseszközeivel a vershez. Szokat
lan, furcsa képek sorakoznak írásaiban, melyek célja minden bi
zonnyal a meghökkentés. Egymástól távol eső tartalmakat kapcsol 
össze, gyakran szürrealista képeket és váratlan fordulatokat villant 
fel, verseit sajátos logikát követve építi, miközben az elkopta
tott költői képek vagy szokványos kifejezések versbe iktatásával
-  tudatosan alkalmazott eljárásként -  azonnal kiváltja az azok irán
ti ellenszenvünket, így elutasításunkat is. Verseit és imént idézett
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ars poeticaszerű kijelentését csak sajátos versvilágának méltányolá- 
sával érthetjük meg. Az abszurd, értelmetlen, feje tetejére állított 
világban szükségképpen olyan a vers is: bántóan töredékes és illo
gikus, s szükségszerűen lesz a leginkább értelmetlen gesztus egy
ben a legtökéletesebb, a leggyönyörűbb is.

Tóth Gábor a helyzetleíró, nyugodt hangú versek írója. Versei
nek legtöbbje tartalmaz valamiféle epikus magot. A Csak az orrát 
például „ezeréves közeledés / a belső szoba felé” , közeledés a ha
lál s annak látványa felé. Tóth Gábor a látványból indul ki termé
szeti elemekkel operáló verseiben is, s jellemző módon még a meggy
szedés vagy az aratás profán cselekvésébe is végzetes emberi sorso
kat projektál: a meggyszemek „sikoltozva permeteznek” rá, s ar
cába „csapkodják vérük”, a cséplőgépek pedig felkoncolják „a bo
rotvált földet” . A látott dolgokat ruházza fel tehát egyetemes je
lentéssel. A valós és elvont síkok között vibrálva alakul ki versei
nek képrendszere, amelyeket egyéni szóképei, pontos metaforái 
tesznek még hitelesebbekké.

Az itt és most kérdésével Varga Szilveszter foglalkozik korosz
tályának költői közül a legtöbbet, létének időbeli dimenzióit, hely
hez kötöttségét ő reagálja le legközvetlenebbül; érzékenyen diag
nosztizál. Bácska című darabjában a tájhoz fűződő előítéletek fel
sorakoztatása után egyéni kötődését fogalmazza meg, sikeresen 
ábrázolva és ötvözve személyes életérzését és a bácskai közeget. A 
jelent is ugyanígy, a múlttal való összefüggéseiben láttatja. Az idő 
múlása nemcsak rezignációval, keserűséggel tölti el, hanem állan
dó visszatekintésre ösztönzi, gyermekkori emlékeinek, kamasz
világának rekonstruálására készteti. Verseiben a harmónia végle
ges elvesztésének bizonyossága munkál, s elementáris nosztalgiája 
tör felszínre. Mindez többnyire nagy lélegzetű, epikus sodrású 
verseket indukál, amelyekkel örökös számvetésre, életének össze
gezésére, önmaga versbéli megfogalmazására tesz újra és újra kí
sérletet.

Az itt bemutatkozó, fiatal költők verseiről természetesen nem 
lehet még végleges ítéleteket mondani. Ennek a jegyzetnek nem is 
az értékelés volt a célja, csupán útmutató kíván lenni egy-egy jel
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lemző versjegy kiemelésével a versek olvasásához. Hogy a kötet
ben szereplők közül kik azok, akiknek szövegei rezonálni tudnak, 
mélyre hatolva adekvát emberi tartalmakat fejeznek ki, annak meg
ítélése az olvasóra vár. S ezután megírandó verseik, köteteik is bi
zonyítják majd.
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