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K. I.-nak, a költõnek

Barátom, ki értékelsz,
s átértékelsz
e parttalan tájon,
mondd: miért a „szélcsönd”
e pannon fateknõben.

És miért, hogy törnek egyre
bennünk a világ hitvány
dolgai,
s fölfalja Káosz a Kozmoszt.
S miért, hogy szünetlen halomba
hordjuk verseink
lerágott csontjait. S minek –

Olcsó menedék a remény.
S kurva is.
Mozgunk valahol a talaj fölött
mozdulatlanul. Kivonjuk
és összeadjuk a fizikai lét törvényeit.
Ekként ürülnek a mindenség
bélcsatornái. S így kóvályoghat
valahol köztünk is az üzenet.

Mondd, miért a vers.
S miért a világ. S kinek.
S nélkülünk mit érne.
S mondd, miért is nyaljuk folyton
kecskeként a sóköveket.
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&
Vadnak születtünk.
Szinusznak, tangensnek.
Köbnek, gyöknek, függvénynek.
Az esetek többségét nem ismerem. 
Inkább alszom, mint a bunda.
Mint a tej. No milk today!

& 
Isten hozott, testvér, a kómába!
Isten hozott a hetvenes évekbe!
Vakítón csillog a bakelit,
ezerkilencszáz-mittudoménhány.
A hengergyárban vadul dübörög 
a Velvet Underground.

&
Idõnként jön egy villamos.
A sarkon furcsán dülöngélnek 
az emberek.
Tumbling Dice,
4 giga Blue.
Habzsold a dallamot,
kell a bizonyosság!

&
Gyere, érezd a zajt!
Nézd, hogy vonaglik 
a Blue Noise. 
Nézd, fagyott madarak 
hullanak az égbõl.
Jöjjön, hát minek jönnie kell: 
Honky Tonk Woman.

FENYVESI OTTÓ
   

MAXIMUM ROCK AND ROLL

& 
Lélegzõ furcsa hajnalon:
Rockaway Beach, Coney Island.
Kérem szépen, itt nem lehet aludni. 
Mibõl vannak itt a falak? 
A szomszédban egy lány sikongott, 
egész éjjel kéjesen nyögdécselt.
Azt mondogatja a sarki fagylaltos:
az éj leple alatt partot értek 
a régóta várt békaemberek.
Los Hombres de Paco.
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Buherálás, diszkurzus.
Párlatok, maradékok.
Asszociációk, elvonatkozások. 
Germanizmusok, anglicizmusok.
Látványtöredékek. Sikolyok.
Zuhatagok. Folyamok, torkolatok.
Nosztalgiák, légszomjak. Dobszólók.
Újraírt dallamok. Bakelit. Lomi.
Egy gramm költészet, kettõ utópia.
Leltár, néma tartomány.
Ez így együtt nem túl
vidám tudomány.
Találni ott egy-két szép részletet is,
Brooklyn, Surf Avenue.

&
Olvad a tél. Bõvül a mondat 
böjtelõ és szarvastor havával. 
Lámpát olt a szél a zongora billentyûin. 
Törik a jég, mélyül az árok.
Billen az egyensúly.
Böjtöl a világ, vár rá a szép kikelet.
Szaporodnak a fekélyek, a ciszták, 
mélyülnek bennem a ráncok.
Egy búval baszott zongorista kavarja a füstöt. 
A költõ rímet lop és köhög.
Múltba réved és hallja
a szél tragikus énekét, 
hallja a szakadt húrokat,
a bomlott harmóniákat.

&
Szeretem a kéket, 
a nagy néma vizeket.
Szerettem a nagymama bögréit.
Szerettem nõket.
Szõkéket, barnákat,
cinóbereket.
Kattogtak bennem a rímek,
vadul a hexaméterek.

&
Mondjuk a lehetetlent.
Már nem hiányzunk senkinek.
Gömbölyödik az õsz,
termelõdik a sötétség,
az idõ nem akar megállni.
Olykor jó volna
egy mosolyba belebújni.
Szavak almán vajúdni.

&
Közben besötétedett,
a tenger felõl érkezõ szél 
elcsendesedett.
Nem tudom, mindez mire vonatkozik.
Egykor csodálatos szavak keringtek erre,
de már sehol sincsenek,
az égen halálba zuhannak a csillagok.

&
Keresem a szavakat:
Toldalékok, ragok, névmások.
Olvasatok. Kommentárok. Citátumok. 
Fragmentumok, kivágások. Vendégszövegek. 
Torzulások, másolatok, omladékok. 
Újrahasznosított szavak, füzérek.
Kihagyások, bemásolások, beleírások. 
Konstellációk, remixek. Torzók, vírusok.
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Lavórnyi víz a teljes óceán,
belészórtam a virágszirmokat,
az ágra hó esett, a fán rügyek,
koronáján a holnap fennakadt.

Arcom selyem felszínen tükrözõdik,
búgócsigám tágas köröket pörgött,
magam is tollas és szárnyas vagyok,
perceimet távol tolom: jöjj, ördög!

Szerencsétlen Tituba járt közöttük,
félénk mosolya olykor könnybe olvadt,
kedveskedve törölte léptük mocskát,
ellene furcsa vádakat koholtak.

Lavór vizemben látom véres arcod,
melléd guggolok és gajdolni kezdek,
jöjj, Tituba, repüljünk Barbadosba,
utunk, e végsõ utunk lesz a legszebb.

Jöjj, Tituba, nõvérem, gyûjtsük össze,
hívjuk messze elkínzott társainkat,
éjünk bársonyával sebeik kössük,
vérzésük szûnjön, hogyha újra pirkad.

Ketten addigra a túlpartra érve
harmatban lépdelünk; a démon alszik,
kart karba öltve sugarazzuk szerte
a Földet szövõ, bódító katarzist.

SCHWAMM FANNI
   

BOSZORKÁNYSZOMBAT

FABATKÁK

szemem fehérjébõl
húzok köréd hártyát
kocsonyás itt benn
a meleg
                   

        *
               

zöld temetõ áll
tótágast a képen
álmom halkan 
kéken felé lebeg
                         

        *
                        

alkonyban
szélkakasok sziluettje
alattuk tornyok
még lejjebb a sár
                

        *
               

kopácsolt halkan és
bukfencezett aztán 
eltûnt a padlómélyedésben
éjente vámpírfogakat növeszt
és kémleli hogy mitõl félek éppen
                       

        *
                        

amortizáció az új ruhám
és pusztulás a takaró az ágyon
eldobnám velük rémületemet
mégis használom õket néha fázom  
         

        *
            

apró sírokra öntöttem tejet
alattuk ott alszanak a cicák 
arcukon a kozmoszból egy szelet
kormos vagy cirmos bennük a világ
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KÉRDÉSEK A BOGÁRHOZ

Gregor, te már tudod, hogy az milyen,
én még nem estem át az ébredésen,
mely után hátam kemény, gömbölyû,
sok lábacskám a plafonra mered,
mondd el, Gregor, nagyon kell tõle félnem?

Vagy az csupán a végsõ változás?
Innen-onnan már féreg vagyok most is,
jelzéseimet nem érzékelik;
észre sem vennék tán sötét kabátkám?
Gyere, Gregor, itt nálam van helyed,

agyamba és szívembe is bemászhatsz,
az almáktól bõrömmel védelek,
ellakhatsz bennem, aztán majd segítesz
megbékélnem a metamorfózissal,
mit lassan rám raknak az éjjelek.

EGÉRÚTKERESÉS

Nincs kedvem belekezdeni a napba, 
takaróznék tovább a félelembe,
s a zavaróan fényes pirkadatba,
szürke rutin sarka alatt kopog
ügyességemmel foltozott világom,
ügyetlenséggel lyuggatott világom,
botladozva a nappalt végigjárom,
jutalmam végül a mély, súlyos álom.

Ma szétfeszíteném a távlatot,
mögötte talán a színek folyója
kavarog langyosan, így lengi át
a távoli, homályos, másik kozmoszt,
mely tudatunkban rejti önmagát,
belefolynék a zengzetek vizébe,
zöld olajfoltként tetején feküdnék,
alulról fonná szárnyas, halk zenéjük
a felettünk parázsló Nap derûjét,
mely tükrözõdik halvány felszínen.

Kilépni fáj e percnyi, csepp világból,
ujjaim közt a nap hideg homok,
szétszórom itt-ott majd, ahogy megyek,
szatyorba és edénybe jut belõle,
az ötletbe is, melyet még kifõzök, 
puhulnak tûzhelyen az ételek,
a fantáziát letörlöm magamról,
mint szájat tátó polcokról a port,
és alkonyatkor kiszellõztetek,
kitessékelem a legyet szobámból,
kis lángra állítom az életet.
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TIZENHÁROM
         
          - 1 -
Gyümölcs helyett
a fán madarak ülnek.
S õk is lehullnak,
mint érett barack.
Üres szobámban,
hogyha újra fagy,
a lehelet sûrû
köddé kövülhet.
         
          - 2 -
A salátámban egy ember lakik.
Teste újratermelõdõ, friss zamat.
A tányérokat úgy mosogatom,
mint éjemet riasztó házakat.
        
          - 3 -
Csúf, ásító száj esténként az ég,
a Föld a benne forgó sült galamb,
csak tudatunk a biztos menedék.
                   
          - 4 -
Körbefutottam önmagam elõl,
s újra a kiindulóponthoz értem,
átpettyezte
ugyan a
levegõt
a rajtam
átfolyt
híg, piszkos
valóság,
és kötelet fontak körém az órák,
valami mégis maradt hófehéren.
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          - 5 -
Van, ami kék, és akad, ami mély,
jó lenne tenger, amely körbefogna,
töltené halkan szám, orrom, fülem,
hajnaltájt fektetne a szirtfokokra.
          
          - 6 -
A csiga háza látszólag üres,
ám ha szétroppan, sötét, zavaros,
alig elviselhetõ fóbia
buggyan elõ, és torkomból sikoltás.
          
          - 7 -
A tél pengét villant
a hó alól.
Varjak és emberek,
együtt didergünk.
Kietlen a fehérség,
fogva tart,
jégcsapok csüngnek,
megfagyott a lelkünk.
          
          - 8 -
Valahol egy sárpettyes liliom
szorult két út szürkesége közé.
Magában kis híján tiszta maradt,
szennye a kerekek köreié.

          - 9 -
Iszonyodásom
néha elmerít
belsõ edényem
tintakék tavába. 

Nekilendült
körhinta életem;
kérdõn mosolygok
egy korongon állva.



18

          - 10 - 
Amikor azt érzem,
szabad vagyok, 
egy torz, gonosz kobold
röhög szemembe.

          - 11 -
A vonatok erre gyakrabban járnak,
minden órában több is indul,
vagy áthalad.

Behunytam szemem, mikor arra léptem,
közös volt veled kétségbeesésem,
ma láttalak.

          - 12 - 
Fehér a hideg
és a tisztaság,
az elõbbit
készséggel
messze ûzném,
az utóbbi
nem marad
meg nekünk.
A fehér taszít
s álmodozni hív.
Liliom felett
gyilkos hó
kering.

          - 13 - 
Hogy nem félsz már, és tudatodba húzódsz,
vajon ez lehetne a létalap?

A sötétségben minden változó.
Halántékod vonalán kél a Nap.
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I.

A téma körüljárásaként, elsõként  
Lajos, a „pinalógus” jutott 
eszembe, aki a Testamentumának a 
megszerkesztését befejezendõ, ama utolsó
nagy agyvérzése után is nyomatékkal 
vallotta szex-függõségét,
felébredve „megvalagázva” az elsõ
ágya mellett gyanútlanul 
elsuhanó ápolónõt (Krankenschwestert), 
mintegy önmaga felé bizonyítandó,
mûködik-e a Nagy Õ

BENCE LAJOS
    

EVILÁGI TÛNÕDÉS A „MÁS VILÁG” 

MEGFOGALMAZÁSA KAPCSÁN

Hommage Radnóti
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II.

volt persze más
indíttatás is, így a Fiatal magyar
húsok címmel korábban megjelent
antológia, amelyben – gyalázat – 
egyetlen nõi friss „irodalmi hús”
sem szerepel, csak KAN(onok)OK,
pedig Karafiáth,
Csík, vagy a mi Zágorecünk
„receptúráját” igencsak 
 komáztam volna...

III.

s nem utolsósorban, s talán a versnek 

itt kellett volna kezdõdnie – el ne 

felejtsem – Sanyinak Ladik
Katihoz írott szösszenete 
(vagy talán ez is avantgard?)
is eszembe jutott,
akit még kezdõ elsõkötetes
költõként látott Radenciben, 
s elájult a látványtól,
ahogy vetkõzés
közepette egymáshoz rakta
a ruhadarabokat, s közben jöttek 
belõle a szebbnél szebb 
sikolyok, animáliák, 
s közben játszott, játszott, 
s tömte szájába, egyéb 
hasadékaiba a nagy közös
jugoszláv kurvaságot,
eljátszva, elõlegezve
szerepét a Bayer Aspirint,
Jancsóval. A vers zárása
azonban Ladikhoz méltóan  
SZÉP, ahogy egymásba fonódva 

himbálóztok az evezõ nélküli 
ladikban, hogy a költészet
istenének
és Maggia Polának áldozva,
hanyatt fekve a Mura
fûzfásai között „a fûszálakról 
is tudjatok verset írni”...
persze ezt is csak fiktíve,
amolyan költõi vágyálomban.
       

IV.
              
De valami intim 
egyfolytában azt súgja,
búgja a fülembe, duruzsolva, 
„nem vagy más világ”,
nem vagy más és külön világ
Sem vagy (másvilág: ui. nálamnál 
különb), sem több, sem kevesebb, 
s ha mégis, azt a keveset szívesen
megosztom veled, az anatómiailag
is hanyagolhatót, félretéve a szebbik
és az erõsebb nemrõl szóló
sztereotípiákat, s átélem újra
azt az érzést, melyet a hajszálerekrõl 
mondtál/írtam, lányom születése 
kapcsán, mert
hogy nála is meglátszanak, 
s eredetük is tisztázatlan, 
ma is eszembe jut, mit lányunk 
születése után a kies folyosón
mondtál nekem, tudatlannak,
mert ezt csak egy nõ értheti

– tragikusan fogva

fel nemét –, nyakamba zokogva
a létezés összes kínját/örömét,
könnyekkel küszködve én is, 
rádöbbenve meggondolatlan
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cselekedetem súlyára, immár a 
hétköznapi megközelítésbe 
helyezve az intézményesülõ
kapcsolat eme nagyon is
közönséges voltát, mely egy 
új élet születésével vált
legitimmé 

IV.a
(szünet helyett közbeszéd)

(a döbbenet súlyával ható
felismerésbõl késõbb anyósom
próbált lefaragni néminemû, 
paraszt-dekameronos beütéssel, 
nyaldosva a szája szélét, nekem
esett, mint ismételten fõ ludasnak

– miért tátottad el a szádat?! –

csattogtatva fogsorát, a fogamzást
kísérõ, élvezeti aktusra célozva,
miért mosolyogtál, miért
nem tartottad csukva a szád,
pofád?! – ismételte még 
párszor, utalva a „leányokkal
megvert” ház átkától való
szabadulás reménytelenségére
  
IV.b

tette ezt olyannyira spontán,
s látva döbbenetemet, megenyhült,
belsõ békét színlelve harmóniába
csapott át, s mintha mi sem történt
volna, megkérdezte: „akarsz-e még
gyereket?”, majd fejéhez
 kapott és helyesbítve/helyesbített: 
„akarsz-e egy kávét?”) 
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V.

azóta sejtelmemben él, 
bár tudva tudom, s épp   
„vágyam sejtése” nem lenne
csalfa? bár nagy – õrülésig
nagy! – kerülõkkel érkezik meg
hozzánk a vágy, s ösztönöd suhogása
is más, te magaddal vagy egy, 
s másságodban is Világom része
vagy, nem vagy más, 
„nem vagy más világ”
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kis acélsípok szóltak bennem
vagy pici réztrombiták trombonok persze
amikor félúton a tanyára menve
megláttalak
        

számot vetni nem szégyellek
talán nyár vége lehetett mert
a tarló szúrta már a talpamat
mint egy sziveri-versben
meszeltél csak elmeszeltél
és én sokáig néztelek
néztem kockás vászonnadrágodban
domborodó feneked
néztem hogyan mártja bele
a meszesvödörbe kezed az ecsetet
majd nyúl a fal felé
        

nyúltam volna feléd én is
levertem volna ecsetedrõl a felesleget
hogy a falon a festék egyenletesen kenõdjön el
ne legyenek csomók csak elvakító fehérség
szétszedtelek volna éjjel titokban
míg anyáink alszanak kutyáink a házat õrzik
remélve hogy kegyeid elnyerem
a nadrágodba csúsztattam volna tenyerem
         

a tarló felsebezte a talpamat
az apró lyukakon át bemásztak
bõröm alá a hangyák
felmásztak combom tövéhez
csiklandoztak
         

a meszelõt aztán mégiscsak a földre dobtad
húsod húsomba csusszant

BENCSIK ORSOLYA
    

FEHÉRRE MESZELVE

(L)ÉGI POSTA

jó volna képeslapot kapni amerikából
hogy melyik városból
azt nem tudom
ahogyan nagyapám se
pedig az õ apjának a testvére
lakik ott kint

de ha nem is él akkor is küldhetne
közvetetten
mondjuk egy más értelemben vett
légi postán
és elmondaná hogy amerika álomvilág
ahol sajtból van a hold
mondjuk
ahol soha semmi se ér véget
és õ se ért véget
csak átlényegült
ahogyan éteriebbé válik a levegõ
ha felmegyünk a repülõk fölé
de még nem érjük el a világûrt

sziveri jánosnak
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nagyapa már nem fér el a fotelban
a szárnyait úgy kell beletuszkolnia
nyomják a hátát
és viszketnek is
egész biztosan tetves lett
a nagymama ha tudná
megsúrolná körömkefével
helyette a kését feni
nagyapa disznóölo kését
érzem mindjárt belevág
azután nagyapa többé nem tud felkelni a fotelból
még a biciklire se tud ráülni
és akkor nem tudom ki fog bevásárolni
meg elmenni tejért
a nagymama nem mert neki fáj a lába
csontritkulása van meg érelmeszesedése
         

nagyapa tátsd ki nagyra a szád
könnyítsd meg nagymama dolgát
és gyorsan nyelj magadtól
ne kelljen nagymamának a nyakad húzogatni
így is fáj a törött keze
         

hogy libát hogy kell vágni
azt nemsokára megmutatja nekem nagymama
csak a liba még nem kellõképpen kövér
átmegy rajta a kaja
csak fosik összevissza
egy álló szar a konyha a hálószoba
én nem értem miért kell a szobában tartani
pedig mondtam nagymamának
ki kell csukni a hátsó udvarba
ott üríthet eleget
és magányos sem lesz
barátkozhat a csirkékkel a disznókkal
meg a macskával is
ha jól viselkedik és alkalmazkodik
biztosan megszeretik
azután megsiratják
eltemetni nem tudják mert
csak csontok maradnak utána
amit megeszik a kutya

LESZ LIBATOLL A DUNNÁBA PÁRNÁBA

/ LESZ LIBAMÁJ A LÁBASBA
         

azon az éjjel az órák összevissza vertek
azon az éjjel madárszarosak lettek a kertek

azon az éjjel egy csapat madár vonult át
a város felett majd szállt le a közeli tanyán

azon az éjjel változott át nagyapám
            

LESZ LIBNÁBA

/ LESZ LSBA
         

azon az éjjel az órák összevissza vertek
azon az éjjel madárszarosak lettek a kertek

azon az éjjel egy csapat madár vonult át
a város felett majd szállt le a közeli tanyán

azon az éjjel változott át nagyapám
            

a nagyapának mára szárnya nõtt
egész biztosan sok libát
evett az utóbbi idõben
sültet
a nagymama azt tudta a legfinomabban elkészíteni
pirult és tocsogott a zsírban
egy piros babos fazékban
a comb
a szárny
a far
a mell
         

a tollak sárgák voltak és piszkosak
nagyapa meggörbült a szárnyak súlyától
ilyen hajlott jegenyéket láthat az ember a parkban
meg a tisza-parton
ha figyelmes
kiszúrhatja a töréspontokat
azt hogy hol kezdõdik és hol ér véget
egy mondat
        

a nagymama mindig megvágta a libák szárnyát
hogy ne tudjonak átrepülni a kerítésen
hogy ott maradjanak a hátsó udvar
csirke- és disznóólbûzében
          

a nagymama mindig megtömte a libákat
hogy kövérebbek legyenek
legyen zsírjuk amit ki tud sütni
nagyapa ehessen zsíros kenyeret
sóval paprikával A
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A koherens lélegzet-
elállítás egy másik 
szférában (is) hiteles (?)

A saját(os) eredet
(eltéved és elázik):
ön-semmikhez elvezet

A homogén hagyomány
ártatlanul aberrált
(képzelt) atmoszféra-vágy

Az abszolút karakter
(mint objektív lidérc-lény):
katartikus mû-fogás (?)

A képromboló forma-
nyelv: felhasznál – és hazug,
ám (szerencsénkre) durva

              A véletlen-szerû gondviselés
              (élettel teli pusztulás-folyam):
              a gondviselés-szerû véletlen (?)

              *

A steril konkrétumok
mechanikus-semleges
én-távoli hangzatok

NAGY ZOPÁN
         

„ÖNJÁRÓ PARADOXONOK”
(Miltényi Tibor: az esszenciális-forma címû könyvéhez)

Az egynemû ragyogás-
ok: a réteges ember
homályát hangsúlyozzák

A fizikális foltok:
vizuális erõszak
lenyomat-ütései (?)

A túl-komponálások
ó-nihil sûrûségû 
újra-üresedések (!)

A megszállottság szomjas
(közte-s-nyelés, fuldoklás...):
a tudásvágy fölemészt

              Az Igazság ellensége
              (Isten arra, mítosz erre...):
              ellen-mérget nem ígérget
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A kislány szemei
A sötétet nyelik 
S holnap is ott gubbaszt
A púpos a parkban

      

A púpos a parkban
Holnap is ott gubbaszt
A sötétet nyelik
A kislány szemei

PÚPKBN
(Dylan Tomán”)

          

„Púpos a parkban”:
       

Szökõkút moraja
Padokon öregek
A napfényt kortyolják
        

Kislányt néz a púpos
Aki õt figyeli
S mindkettõ káprázat
       

(Megfakult zakóján
Hátának hû dombján
Vén – fehér holló ül)
         

A púpos a parkban 
Egy lépcsõn úgy gubbaszt
Mint hegyen – távolban –
Idegen szerzetes
          

Arca most fiatal
Fényektõl sugárzik
A kislányt fölkapja
S a fák közt eltûnik
           

A kislány nem moccan
Nem rugdal – vigyorog
Némának vélhetõ
A púpos leteszi
         

Úgy tûnik hazaért
A madár felröppen
A kislány mosolyog
És nézi a kacér(t)
           

Rejtett kis házikó
Gondolnánk: meseház
Lenyílik egy csapda
Lépcsõk a föld alá

PÚPOS A PARKBAN
(Dylan Thomas „nyomán”)
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Lépcsõk a föld alá 
Lenyílik egy csapda
Gondolnánk: meseház
Rejtett kis házikó
         
És nézi a kacér(t)
A kislány mosolyog 
A madár felröppen
Úgy tûnik hazaért
        
A púpos leteszi
Némának vélhetõ
Nem rugdal – vigyorog
A kislány nem moccan
         
A fák közt eltûnik 
A kislányt fölkapja
Fényektõl sugárzik
Arca most fiatal
          
Idegen szerzetes 
Mint hegyen – távolban –
Egy lépcsõn úgy gubbaszt
A púpos a parkban
         
(Vén – fehér holló ül
Hátának hû dombján
Megfakult zakóján)
        
Mindkettõ káprázat
Aki õt figyeli
Kislányt néz a púpos
           
A napfényt kortyolják
Padokon öregek
Szökõkút moraja:
     
„Púpos a parkban”...
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    *

A pont, ami (pont nem érzékelhetõ) pont:

a vizuális teremtés mögötti szem.

= Szem – pont =

rejtõzködõ (isteni?) szubsztancia:

a kezdetésvégseholsincsörökjelenközepén.
    

.

Végtelen arc: egyetlen arcban...
Végtelen kristály: egyetlen szemben...
Végtelen pont: egyetlen pontban...

. 

* A rejtett kincs: a Teljességgel azonos.



34

Ketten voltak a szobában
A szûz
S nõvére a szajha
Az ablak mögött lágyan hullámzott a Nílus
Piramisok döngöltek a földbe
Engedetlen szfinxeket
S Kleopátra szépsége ott kísértett fölöttük

Egymáshoz nem szóltak
Ketten voltak a szobában
A szûz
S nõvére a szajha
Az ablakon bevilágított a hold
Csillagok döngöltek a szemekbe
Keserû s édes álmokat
A fáraó megszületett
S apja már a lágy tisztítótûzbõl integet
Papok vezetik a tengereket
Az Isteneket
Hórusz öngyilkos lesz
Rá is elfeledi Napját az égre görgetni
Ízisz az Olümposzra vándorol

Nem lesznek vízesések
Sem templomok
Sem mitológiai szörnyek
Sem rabszolgahajcsárok
Senki sincs
Csak ketten voltak a szobában
A szûz
S nõvére a szajha

KIMI HÄÄPPE
    

EGYIPTOM

ENGEDÉLYEZETT KÉTSÉGBEESÉS
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sötét hajnal volt gyûrött
akár az aranyborjúra hányt ima
a trónust füst takarta

elemeiben állt a világ
         
s én apró tenyeremet tárva
éhesebb voltam mint valaha

   

SZILVAFA
            
Egyedül te vársz, földig érõ!
Karod befon, regél, altat.
Lehull, kihajt
magvad.

Engedélyezett kétségbeesés
e táj.

Éhes verebek hullnak a gyalogútra.

Mosónõk derekán csüng
a kéjvesztett istenek szeme.

Eltemettetett minden betû,
feszeng a gát kilincse.

Emlékek? Látomások?
Nem tudjuk meg soha,
aszódó, keserû
szilvafa?

IANCU LAURA
    

1978. DECEMBER 30.

NÉVTELEN NAP
               
nyakadról uram a
köldökzsinórt mindennap lecsavartam
hazám nem volt és nem volt váram
tested metszett bõrömbe falaztam
      
nagy lettél aztán kinõtted magad
idegen asztalról nézed
amint vakolom az eget
eszem a hulló csillagot

reggel nem írsz nem vársz velem
sem buszra sem egy kézre
torkon szorít a túlélt nap
oda vagy minden este
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SZENTEK

görbe hátad hajlatán
nyugszik a szürke éj
megfáradtál anyám

csillagait rád hagyja az ég
a konyha asztalán
már kísértet sem jár

a mindenség költözött beléd
hová készülsz

bölcsõket hajt ki a vén föld
bennük Isten szendereg

a szentek sose halnak meg

            

HAZAFELÉ

Mese vagy nékem, fehér táj,
Óriáshegyeid gerincén
Felfutó parcellákba adagoltak,
Gyimes, megöregedtél!

Feléd is járnak zord idõk,
A fenyvesek nem fogják vissza,
Beleiben a vén pokol,
A nemzeteket issza.

Az örök mának örököse nincsen
Bohém, pazarló karnevál,
A jövõ nem lesz, amit elveszítsen.
Ki álmodik majd néked

Gyimesi táj?

KÖRÖS-KÖRÜL

azt az imát már nem
mondom
nem hisznek bennem a
szavak

körös-körül csillog a világ
minek a lámpafény
a holdvilág

fanyar már a
dalnak
az íze számban idegen a
szó

körös-körül gaz verte
keresztfák
befagyott ég
kitágult pupillák
       

 

KELETEN

gyöngyszemeken lépked aki bujkál
akiben meghúzza magát a lét

megválik ékes tollától
a sorsszagú fák közt a veréb

nincs egyedül akit magára hagy az ég
körötte lopódzó kígyó az idegen
még boldog is lehetne – azt hiszem

félig alma
tövis félig
az Éden A
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Nem kell semmi jel.
Helyedet megláthattad –
íme, szabad vagy!

ITEM

Csak kerülj kívül – légy ura napjaidnak –,
s féltsd, óvd örömöd.

Bölcs elmét kérj csak.
Megkeményített szíved
a harcnak ellenáll.

ITEM

Lelked szépséges fehér ruhákban táncol –
vigadj, vigadozz!

Legkisebb fiú.
Leány – csak egy kép – netán? 
Halad. Nem áll meg.

ITEM

Gabonaszemek között. Olykor csupa tûz,
olykor csupa hó.

            
PILLANGÓVERS A

MEGKEMÉNYÍTETT SZÍVRÕL

       
PILLANGÓVERS A LEGKISEBB FIÚRÓL

SZÛGYI ZOLTÁN
    

PILLANGÓVERS A SZABADSÁGRÓL

PILLANGS

A MZÁSRÓL

Szívem szonettet
ver. Légzésem haiku.
Megnyilatkozom.

ITEM

Verssé leszek, hogy így tegyek bizonyságot:
ma is él Isten.

A
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Nem kell semmi jel.
Helyedet megláthattad –
íme, szabad vagy!

ITEM

Csak kerülj kívül – légy ura napjaidnak –,
s féltsd, óvd örömöd.

Bölcs elmét kérj csak.
Megkeményített szíved
a harcnak ellenáll.

ITEM

Lelked szépséges fehér ruhákban táncol –
vigadj, vigadozz!

     

Legkisebb fiú.
Leány – csak egy kép – netán? 
Halad. Nem áll meg.

ITEM

Gabonaszemek között. Olykor csupa tûz,
olykor csupa hó.

    
PILLAGÓVERS

A MGKEZÍVRÕL

PILFIÚRÓL

PILLANGÓVERS A 

MEGNYILATKOZÁSRÓL

Szívem szonettet
ver. Légzésem haiku.
Megnyilatkozom.

ITEM

Verssé leszek, hogy így tegyek bizonyságot:
ma is él Isten.
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itt vagyok
itt vagy te is
mint akik csak egyszerûen vannak
(hal a tálcán –
ebéd az asztalon) 
gõzölgünk lüktetõ gyöngeségben
         

elfáraszt a törõdömség
leteper hogy hederítünk
mások nyelvi gépezetére
és megbénít hogy nem foglalkoznak
az értelemmel
         

hetekig diétázunk esztelenségeken
hetek óta süllyedünk ágyunkon 
párnánkon gyûrõdések se 
álmok se
        

olykor megkérdõjeleznek
bennünket földrajzilag
és egyéb módon csoportosítanak
(ki magyar s ki bánáti)
           

elfáraszt hogy ellátnánk
félig-meddig józan épségünk
romlana minden penészedne a világ
(káposzta s befõtt egyaránt)
          

ha nem jár szánk
nem fáj a lobotómia
sem a mindennapos 
telefonos agysejt-kezelés
(ne kérdezd az Ácsot
mire jó a szenvedés)

CZIROK ATTILA
   

... ÁLMOK SE

ELKALÁMOK

Apónak

mielõtt mennyei utadra indultál
mintha elhagyott volna égi türelmed 
és mi is megszeppentünk látván
hogyan veszik el az ember a testben 
mesteri tudásod ellenére is javíthatatlanná
vált a helyzet az emlékezet
kibabrált veled alzheimer és kollégái
no meg az elkallódott szerszámok
melyek most súlytalanul 
hányódva alusznak túlvilági 
békében a mûhelyben
s olykor még álmukban 
összeszerelik a torzóban 
maradt prototípusokat

K. J.-nek, éjféltájt,
Sziverit (újra)olvasva

ELKALLÓDOTT SZERSZÁMOK
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Datolyapálma
ernyed a parton. Harang. 
Kõbemart neved
delfinvérbe alvadt. Hab-
pengék merednek köztünk.

Ciprusfa-lombok
záporoznak a vízre,
a korall-fészken
márványhó porzik, látod:
az angyal a mélyre száll!

Arcára száradt
a levegõ. Lagúna-
kék halotti maszk 
az ég, s a tengerzöld mély:
csüngõ, törtszárnyú páva.

Örvények hátán
szárnyal felénk, lágy sírok
sós falkái közt.
Forró olajat izzad.
Hajónk felég. Bordó éj.

Bezúzott tükör
a tenger, de mint a prém,
oly puhán lüktet
az angyal vállán: csupasz
testén semmi karcolás.

KIRILLA TERÉZ
     

AZ ÜVEGRÓZSA

Hermelin-héjú
szilánkok hantolnak be,
sebzett kezemben,
akár egy citromágat,
tartom létem. Ne törd le!

Égi kardjával
az angyal metszheti el
ereim. Leold 
rólam minden jelentést.
Smaragd-szakadék a perc.

Az idõ kripta
a tenger alján, ahol
koszorút kötnek,
gránitok kiáltoznak,
s lobognak a prelûdök.

Merev-fehéren 
szétterülnek a halál
titkai. Isten
kezében hervadozhat
így egy szûz üvegrózsa.

Százszirmú homály
a haldoklás. Mandolin
rezeg a szélben.
Verejtékezõ angyal.
Poros rózsák, kristálytánc.

Átlényegülünk
a tükrök lugasában.
A porfelhõben
üvegsírokra szórja
bimbóinkat egy szeráf.
Vizek harangján égek.

J. A.-nak
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(híd)

két part, két ember
egymás szemét keresve,
mintha tükörben 

(gyász)

lombtalan jávor:
görcsös ujja arcomra
könnyeket karmol

(gyöngy)

kagyló kínjából,
déli tengerek habjából,
szívem zajából

(szikla)

öröktõl való,
óceánokkal harcolt, 
aztán megrepedt

(kereszt)

még földbe ásva,
ölelésre tárt karral
megváltóra vár

(melankólia)

esõk szitálnak:
édenbõl kiûzött vén
angyal könnyei

JOEL KHA
       

TÖREDÉKEK

(virradat)

Isten ébred így:
ráncos, mélykék szemébõl
kicsöppen a fény

(imago vitae et mortis)

bomló haltetem 
le-lemerül: az élet
falja a halált
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(lucfenyõ)
    

mint részeg matróz:
sziklának veti hátát,
karja vízbe lóg

(kapitány)
     

csak ült már legott,
szívében, poharában 
háborgó tenger

(életút)
      

szüléd felnevel, 
néhány asszony szeret, átkoz,
kutyád elsirat

(áramszünet)
          

gyertyák pislognak:
erkélyrõl látni, hogyan
hal meg a város

(bûnhõdés) 
         

száraz fügefa,
talán Jézus járt  erre
ismét, éhesen

(esõ)
       

ömöl rám az ég,
s a világ, mint akvarell,
összemosódik

(meditáció)
         

füstös tükörben
megcsodálni a semmit
s belemerülni

49

(Levegõ)
Isteni sóhajból
fakadó lételem

ég-puha méhében
fogan a végtelen.

(Tûz)
Napszínû lángokkal

táncoló lobogás,
vágyakat hevítõ

szikrázó látomás.

(Víz)
Tomboló viharból
hajnali harmaton
életté szelídült

könnycsepp az arcokon.

(Föld)
Létnek testet adó

mindent befogadás,
csillagporból termett
megszilárdult varázs.

* * *

(Ember)
Isteni sóhajból

táncoló lobogás,
életté szelídült

megszilárdult varázs.

BÓDAI-SOÓS JUDIT
    

AZ ÖTÖDIK
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HÁJMONOLÓG
(Edmond Rostand után szabadon)

Ha azt hiszi, jóember, hogy lazán
hozzám vágott szava egy igazán

földbedöngölõ sújtással fölér,
nagyon téved, mert ennyit csak: „kövér”

bárki mondjon, elhajtom, mint itten
e szánalmas kis legyet legyintem.

De ha elméje értõ szót fogad,
mondhatta volna szebben, kis lovag,
más-más stílusban akár... példaképp:
kezdhette volna mintha szánna épp:
„Hölgyem, önnek mily nehéz lehet
folyton cipelni mázsás terheket!”
aztán aggódóan: „Ó, asszonyom,

nem fél, hogy valakit tán összenyom?”
vagy lelkesen: „Lássátok emberek,

mily tökéletes forma a kerek!”
vagy bosszúsan: „Álljon inkább amott,

ne takarja elõlem a Napot!”
vagy hízelgõn: „Édes kis húsgolyó,

magából habzsolgatni volna jó!”
esetleg bambán: „Hát ez miféle?

Egyforma ennek hossza és széle...”
vagy sportosan: „Inkább átugranám,

mintsem hogy megkerüljem önt, Madame.”
elismerõn: „Egészen megrázó!

Lenyûgöz e farsúlyos bombázó.”
vagy üzletiesen: „Mondja, mennyi

szövettel lehet testét befedni?
És ha fényképet készítenének

önrõl, úgy hány tekercs film telnék meg?”
katonásan: „A világ szalutál,

ha egy ország ilyen lábakon áll.”
de akár irigyen is szólhatna:

„Ennyi hájjal éhen nem halhatna,

ha nekem volna ennek csak fele,
tán már a bõségbe fulladnék bele.”

vagy mondja vígan: „Tudja-e kis hölgy,
hogy minden léptét követi egy völgy?”

kihívón: „Ekkora elefántot
a világon még senki nem látott!”
tudományosan: „Súlya érthetõ

okokból ésszel fel nem mérhetõ,
mert úgy konvergál a végtelenhez,
mint a végbelem az alfelemhez.”

vagy kíváncsian: „Mondja, kedvesem,
mit rejteget belül e zsírhegyen?”

vagy gyermekin: „Maga nem is néni,
hanem egy pufók, óriás bébi!”

És végül mondhatta volna azt is
kis ficsúr: „Ön egy csodás galaxis,
amely körül, ha keringnem kéne,
utam fényévekben volna mérve.”
De hogyha eme hosszú szófolyam

nem bennem, hanem magában fogan,
s elébem tárja büszkén, peckesen,

akkor sem bocsátom meg, nem, sosem,
mert magamat kigúnyolom, ha kell,

de hogy más mondja, azt nem tûröm el!
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halk mozdulatra felelõ árnyék
üvegtestfényû ajándék moccan
a csend lassú virrasztásra készül
duzzadó lidércbõl idõhegyek
roppant fakírnyoszolyák sejlenek
magányuk halálossá szelídül

    

RÉGI MOZI CSÓKJA
         

fekete lyukak találkozása
fényévek vonzó csomópontjain
ahol a mélybõl felbõg mint rekedt
fagott a léket kapott téridõ
széktámla tép meg csipkeanyagot
s a vásznon egyesül a férfinõ

   

TOVAFÚJ HANYAGUL
        

a szél egy kinnhagyott könyvet lapoz
még átfutja ott a kertasztalon
beletúr akár hajába régi
kedvesnek majd tovafúj hanyagul
tétován haldokolnak a lapok
égbeszálló kalapok verdesnek

    

TÜKÖRBE KÖLTÖZÖTT
      

boldogok akik nem látnak s vakon
hisznek abban hogy a tapintásban
is van valami dadogó szempont
tükörbe költözött bizonyosság 
disszonáns ellenpont olvasható 
értelem s olvasó ujjak között

VEREBES ERNÕ
    

A CSEND LASSÚ

ÖREGCSE

szélcsend van nem múlik mi nem mozog
ha levegõt vennék elfordulnál  
akit míg élek úgysem láthatok
õrizgetlek hát mint egy öreg cse
léd némaságig felajzott szavát
sosem indulva ballagok feléd
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Míg szoknyáddal bíbelõdöm,
nézel, nézel ellágyulva.
Ó, tíz ujjam milyen durva!
Jómagam is meglepõdöm.
         

A formáktól megvadulva
szinte lángol már a bõröm.
Fenn az égben, lenn a földön
ez a leggyönyörûbb munka.
         

Imádlak, de tudom, furcsán
hangzanék, ha elmondhatnám:
ez a perc bármilyen könnyed,
         

hûtlen jövõnk során halvány
lesz, és kába évek múltán
elmossák a néma könnyek.

     

LETÖRLÖM KÖNNYEIM
        

Árnyékaim ismét feltornyozódnak;
ott fönn, ismerkedem a végtelennel.
Különös élmény; gyöngéd kezek óvnak,
nehogy lezuhanjak. Innen, kietlen
          

a táj. Csupán nagy vörös foltot látok
szürke háttérben, mintha rontás volna
rajtam, létemet keresztezõ átok,
és lelkem légüres térben bolyongna.
           

Lassan mégis értelme lesz a Szónak.
A rend helyreáll; félreértett hangok
bátorítóan csengenek. A holnap
        

világa kinyílik, sorsom kibomlik
zártságából, biztató igét hallok,
s a köd, a szörnyû köd végleg eloszlik.

HORVÁTH ÖDÖN
    

NÉZEL

NYÁRUTÓJÁN
 
Virágok hullnak, eltûnik az árnyék,
a szenvedély és az emlékezet.
Ha lehetne, most énekszóvá válnék
kietlen táj nagy sziklái felett.
 
Szédült ütemû korunk tébolyát
vinném magamban, könny nélküli lét
álmatlanságát, tûz füstgomolyát,
gennyes gócokat kimetszõ szikét.
 
A múló idõt csak önátadással
lehet kibírni. Azonosulok
õsi valómmal, tömjén illatával.
 
Nyár utója van. Összezavarodnak
érzéseim. Állok. Elindulok.
Lelkiismeretem végre megszólal.
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Én már tudom, hogy nekem e tájék mit jelent,
szülõhazát, határ nélküli, de határokkal mégis szétszedett
mezsgyét, gyermekkorom magyar nyelvben megõrzött
világát, ha itthon vagyok, velem alszik az otthontalanság
világa, Munkácstól Huszt váráig terjed és a Muravidék a                                                              
                                                                            bölcsõje,

felnevelõ szülõföldem, a térkép kitágul és tudom, hol lakott itt
Vlaj Lajos, Szúnyogh Sándor és Márai Sándor is otthontalanul,
és tudom, hol van Žagubica és Abda, az erõltetett menet útja,
a Balkán és az anyaföld, édesapám búzaföldje, s a sírok közt

anyám,
Srebrenica, a meg nem szûnõ körforgásban sírnak az                  

édesanyák, siratják
fiaikat, és Vukovárt, ahol a házfalakról csorog a fájdalom             
                                                                        emlékezete,
hol vannak a szelíd tanyák, és a csókok íze ízetlen-e, megvan-e 

a régi
szerelmek mámora, hol van a méz és az áfonya, határon innen    

 vagy határon
túl, bûnösek vagyunk-e még, egy nép vagyunk-e, vagy                
                                                                       sikertelen
népszavazások törmeléke, kívül és belül, mozdulatlanul lapulok 
Európa közepén, meghajolhatok-e elõtted virrasztó, hõsöket 
                                                                    temetõ éji felleg?
Én már tudom...

,

     
,                                                                                     

,                                                     

,

,                                                                                            

,                                                                             

,

     
,

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT
    

ÉN MÁR TUDOM...
Radnóti Miklós motívumokra

AMIDSZ

amikor eltávolodsz
amikor csak befelé élhetsz
amikor már nem akarod kitölteni
az ûrt semmivel
amikor kihagyod magadat
a mából
amikor szakadozik a szál 
a múlt és a jelen átvezetõ
alagútjain
amikor már csak állsz
a félig nyitott ajtók elõtt
s történeti utáni
kategóriákba lépsz
amikor már csak
funkcionálisak lehetnek
a dolgaid nem nembeliek
s már nem elégíted ki 
mások elvárásait mert
már kielégíthetetlenek
a kirajzolt csatornákon
véget ért az utópia
leértékelõdsz
mint a szellemi
futószalagon vergõdõ
ember

AMIKOR ELTÁVOLODSZ
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kattog a küllõ az agyban
s nem könyörül a 
körülszegecselt
kétely-kirakat:

a mosolyok
arcodra édesült bacchanáliák
gyékény pamlagon
magunkba fonva egymással

az érintés álom-sötét
az érintés nappal-tûzfészek
egyre több hõ illan a végtelenbe

parányi szõrszálak a köldököd körül
parányi gyöngyszemek 
a fénybe roskadó ûrtakarón
cseppek afrodité szilikonmelleibõl

átjár a szél
államat birizgálja porcelán valód
egy csók a homlokomra
csak harminc tetradrachma

a beteljesülés mögött 
monokróm mandalák
a gyermekek boldogok
a gyermekek nevetnek
a gyermekek meg sem születnek

OLÁH TAMÁS
    

NEON GLÓRIA /

ALACSONY FESZÜLTSÉG...

port rágnak az esték 
a létezés odaégett szagát
hozza a pirkadat
a bálnák nem sírnak többé
száraz sanzonokat

látod?
a változás hamis isten
neon glória
alacsony feszültség
mûszálas póló
fuck off felirat

ezután a tévében fogunk hinni
az mindig igazat prédikál 
s oltára minden dohányzóasztal
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Csálén csörömpölünk, csillapodunk,
Én bugyiban, te gatyában.
Keringõzik a zsák meg a foltja,
Egyik a másikat hülyeséggel oltja.

Tegezõdés megvolt, a kezeléssel együtt,
Parazita kedvfokozó a fejben,
Sarki korzó-italozó, melyben
Összeszokott ott rögtön, helyben
A zsák meg a foltja.
Egyik másiknak szenvedésért zsoldja,
Emberére akadt a Furcsa,
Jancsihoz megérkezett Julcsa.

Sietõs csókok a budiban,
Te gatyában, én bugyiban,
Mindketten rettentõ vagányan,
Hogy lásd, mondom harmadszorra:
Én bugyiban vagyok, te meg gatyában.

HERNYÁK ZSÓKA
   

SERTE PERTU
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nihil hallucináció:
minden, mint régen
semmi sem változott
mégis minden 
félbe vagy több darabba hajtva
nem regény, ponyvaforma origami
a mérték nem a felület mögötti –
hanem a felület fölöttiség
nem én hintáztatom –
a hintaszék hintáztat engem
megtévesztésig ugyanaz
nem lenni nagyobb, mint egy köldök
nem akarom elölrõl kezdeni!
hang nélkül üvöltök.

    

JÖVÕKÉP

Az õsz a combok
közé férkõzik,
a lány az árnyékára
tapos;
magány-élményének
nincs értelme;
két sirály: égi nyáj,
hold- sarló: éj-halál...

LENNERT TÍMEA
   

  ORIGAMI



62

Elmúltál, bár a túloldalon sétálsz,
nem tudom, hogy ágyékod valóban

magamhoz szorítottam-e ott a ködben,
a közben, ahol mégis kirajzolódott minden mozdulatod,

a köd ott volt,
a hangod nem számít,

ámított csupán,
ahogy a táj is, amikor nyárba vetkõzött át sután

kissé odébb a tölgyfa árnyékában,
az árokparton,

ahol a sár keréknyommá szikkadt,
lenyomattá,

ahogy a fû is, ahol elestem,
és hiába keresem a helyet,

az elsõ hulló falevelek fekhelye lett,
az árnyék is más,

már csupasz faágaktól borostás
az ösvény, amelyen haladtunk,
csak a csipkebogyók pirulnak

a megjegesedett hó alatt,
már nem várlak,

elúsztál,
belemostam ugyanis emléked,

keresõ tenyerem,
a tavasztól dagadó hideg árok-patakba.

WILHELM JÓZSEF
    

NAPTÁR

VIBRÁLÓ
ÁLLÓKÉPEK

HOLLAND ÉS
FLAMAND KÖLTÉSZET

(VÁLOGATTA ÉS FORDÍTOTTA:
HORVÁTH ÖDÖN)
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Egy évben kétszer
kihajtottunk a temetõbe
a bejárattól balra a 3. sorban a 4. sírhoz
a virágokat én helyezhettem
bele a zöld cink-vázába
miközben apám kis fapadkára térdelt
de elõtte még ráterítette zsebkendõjét
 
a sírok közötti séta
gyakran jó óra hosszat is eltartott
apám meglátogatta
a régi ismerõsöket
és a temetõkert fõnökével
megbeszélte a sír további díszítését
az egyiknek szomorúfûz jutott az eszébe
a másik inkább rózsabokorra gondolt
 
azután a temetõvel szemben lévõ kávéházba
(ahol az agyonrágott bagót
és a szivarcsikkeket
homokkal teli fából készült
köpõcsészék várták)
mentünk be valamit inni
– hideg csapolt barna sört –
és többnyire az is eltartott egy órát
hiszen a halál megszomjaztatta az embert.

BERT VOETEN
   

KIKAPCSOLÓDÁS
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Az Utolsó Vacsora tányérjai
ott maradtak az Üdvözítõ halála után.
Héjak, morzsák, szalonnabõr,
a bepiszkított tálak, a fakó evõeszközök.
 
Egy almában a fogazat lenyomata.
Fürjcsontok.
Akkor korán reggel a szolgálók
ismét elõkészítették az asztalt
a reggelihez –
 
Elõször itt az istenek ideje, aztán
jön a hõsök ideje, végül az embereké.
Hanyatlás ez? Korántsem. Hiszen a körforgás
visszatér
éppúgy, ahogy a táplálék követi az ürüléket.
 
Vico azt mondja: elõször volt a szükséges,
aztán ami hasznos, utána jött a kényelemszeretet,
késõbb az élvezet és a kéj
végül – itt és most – a minden
életerõt elfecsérelõ õrület.
 
Vico se istent nem felejtette el,
se az árulót, se a papot, se a kannibált.
 
Minden korálban ott hallotta
a mongolok üvöltését.

HUGO CLAUS
    

KÖRFORGÁS
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RÖVICSKÉVEL
      

„kisfiam, hadd vágjam le már a hajadat,
úgy nézel ki mint egy lengyel zsidó!”
mondta anyám régen néhányszor nekem
      

tudta mirõl beszél
látta õket rotterdamban,
a rakparton összeverõdve,
várakozva hogy hajóra szállhassanak
a mennyei amerika felé
      

       

SZÉK TÖBBEK KÖZÖTT
      

egy szék, amelyen valaki ült,
egy barát, egy elõzõleg a városon kívül élõ barát:
theo vagy gerard, aki nálad evett és ezen
a széken ült, ivott, füstkarikákat eregetett és
beszélt, aki most újra elment (gyalog vagy taxival
az állomásra) – az ilyenfajta szék, fut át rajtad,
valahogy mégis kevésbé üres mint a bútorüzletben
vagy az árverésen található szék – ostobaság persze;
hiszen az éppen olyan üres (hiszen jól tudod) de
ezek az ürességek töltik meg az életedet.
     

    

EMBER ÉS MELÓDIA
        

a természet csodálatos, úgy ahogy van
gyönyörû zöld fáival, gyönyörû színes virágaival
és sok-sok változatos hangú madarával
mégis:
        

nekem adjátok csak az embert
a teremtés egyetlen állatát
aki saját fajtáját falja fel
és két étkezés között
joseph haydn-lemezt hallgat

KALITKA

szép a kalitka
ha kanári van benne
 
nagyon szép a kalitka
ha törpepapagáj van benne
 
ha rigó van benne, ha kolibri van benne,
ha pintyõke van benne, ha egy köteg répa van benne,
ha márványdarabok vannak benne
ha egy pohár víz van benne
 
de a kalitka tulajdonképpen a legszebb
ha semmi sincs benne

RÖVIDRE VÁGOTT HAJFÜRTÖCSKÉVEL
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ha esik
ne engedd hogy vizes legyen
 
és ha vihar jön
nem fázik meg
 
és arra is gondolok
hogy a gondolkodás
nem segít
 
mert soha többé
nem leszel vizes
és nem is fázol meg
 
mivel számodra
nem esik
és szél se fúj többé
 

NÉZD
ez sokkal rosszabb
mint gondolod
de ha gondolod
az még rosszabb

BERT SCHIERBEEK
    

GONDOLOM
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valahol az istenhátamögötti fennsíkon
hatalmas sarki szelekkel teli ládáknak
kell állniuk
ma ki vacakolt ismét a tetõkön
ki nyitotta ki az illetlen kémlelõnyílást
talán a leggörnyedtebb juhtrágyától és
vizelettõl bûzlõ asszonyka ott fenn
áll bosszút a maga alatt lévõ világon
ahol a nap süt a turistákra.

J.W. OERLEMANS
    

 MISTRÁL
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A sötétség ringatódzik. A kastélytó
gramofonlemezébõl kiázódnak
az elsõ, még lomha, korai hangok.
Szakadatlan zümmögés, földalatti zaj van:
a nap vize már énekel az éj rézüstjeiben.
Verebek pisszegnek, dudák és szirénák
átható füttyében, gõzfelhõk áradatában
kel fel a nap. Most házhomlokzatok
emelkednek ki szürkén és meseszerûen hamvaikból
és egyszerre ott állnak, ablak ablak mellett,
hogy a múlt acélmetszeteiben rögzítsék le a mát.
 
A tó lemeze Rameau-dallamocskát játszik.
Mint árnyképek, szakállas férfiak, sirályok,
autók sietnek tova.
Az asszonyok bölcsen és hieratikusan
ülnek, hallgatnak. Méltóságteljesek és éberek, szemük
nagy, babilóniai: a kastélytó higgadt papnõi

– Hága mindennap belõlük jön újra világra.

 

ÉJ
 
Megint éj van.
A székek fülelnek.
A tükörbõl ódon festmény lesz.
Az ajtó zárva.
Most minden dolog gyanús.
Csöndben bámul a fény kócsag-tekintete.

PAUL RODENKO
     

LEGENDA

(A HÁGAI KASTÉLYTÓ)
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Neked veszünk egy szeretetreméltó
világoskék cselédlányt
nekem pedig egy mozgékony rózsaszínû
háziszolgácskát
 
vasárnaponként pórázra kötve
sétálni megyünk velük

LIZZY SARA MAY
    

HÁZASSÁG
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Spanyolország legforróbb részén voltunk
becserkésztem a falakkal körülvett
és századokkal korábban
királyi parancsra befejezett várost
        

a falakon kívül nem volt semmi más
csak a kegyetlen nap a kegyetlen földön
az örökkévalóság amíg az építménytõl
megzavart örökkévalóság tart
      

a kapu árnyékában maradtam
a szamárnak istállót képzeltem el
a vándornak hajlékot
de csak vibráló állóképeket láttam
       

egész nap betegen feküdtél
utazásunk nem jól kezdõdött
az hogy nem akarsz továbbjönni velem
csak késõbb jutott eszembe
      

     

         

Ez nem szemüveg
ez a szemre emlékezés
vagy még az se
        

nézõ vak jel
a jégkorszakból való díszítõelem
         

végsõ krikszkraksz
átlátható villanás
a felvétel felvétele

AMI O M

OROSOMDT

REMCO CAMPERT
     

CIUDAD

 
ami visszfényben
örökítõdik meg
 
beégetett pillantás
kiégett pillanatzár-sebesség
 
kép minta nélkül
mégis mintakép
 
kiejtett szó
megkövülve

örökre bevésõdött kilátás
 
lehulló füstfelhõ
 
oly fényes
és leírhatatlan hely
 
név
életkor
egy pár cipõ a háborúban
 
tizenegy gramm
kézzel becsülve
 
az elengedõ
és porrá málló kéz
 
megsérült szemüveg
fél szemüvegkerettel
 
a szemüregben talált
ékszer
 
ez nem szemüveg

Spanyolország legforróbb részén voltunk
becserkésztem a falakkal körülvett
és századokkal korábban
királyi parancsra befejezett várost
        

a falakon kívül nem volt semmi más
csak a kegyetlen nap a kegyetlen földön
az örökkévalóság amíg az építménytõl
megzavart örökkévalóság tart
      

a kapu árnyékában maradtam
a szamárnak istállót képzeltem el
a vándornak hajlékot
de csak vibráló állóképeket láttam
       

egész nap betegen feküdtél
utazásunk nem jól kezdõdött
az hogy nem akarsz továbbjönni velem
csak késõbb jutott eszembe
      

     

AMI A HIROSIMÁBAN TALÁLT MOTO 

MOROSO SZEMÜVEGÉBÕL MEGMARADT
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Mért nemzenél, a világ cudar;
farkasok ûznek a láthatárig;
vágd le a bimbókat a rózsáig;
jaj annak, aki gyermeket akar.
 
Jaj a nõnek, ha megtermékenyül,
kárhozatra ítélt magodtól ma;
közel a pusztulástól õrült óra,
s a jövõ elmúlásba menekül.
 
Akárki vagy, ez az óra lesújt,
bekerülsz a halál seregébe;
idõbõségbõl idõínségbe,
jaj az elme dölyfében mire jut!
 
Feledve-lenni – szíved erre vágyjon,
hogy ne féljél és semmi se fájjon.

JAC. VAN HATTUM
    

FROM FAIREST CREATURES

WE DESIRE INCREASE

A VIHAR KAPUJÁBAN
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a test, akár mívesen megformált, üres edény. porból és vízbõl, 
az örökkévalóság tüzében kiégetve. pórusaiban a sár, a víz, a tûz 
emlékezete.

a fej kristálygömb. napfonat. pulzáló fénynyaláb.
a kar varázsvesszõ. nyakra kulcsolódó kötél. korhadt faág.
a tenyér hómezõ, tikkadó szántó, folyók vájta dombvidék. 
a láb a földdel, a múlttal köt össze. kapocs. gyökér.
 

a test, akár mívesen megformált edény. telik, ürül. befogad, 
tovaenged. pórusaiban tûz, víz, por, sár, kötél, faág, hómezõ, 
szántó, domb, fény, folyó. szunnyadó emlékezet.

a fej kristálygömb. falában csillámló ablakok.
a kar varázsvesszõ. rombol. teremt.
a tenyér összefog. markol vesszõt, kötelet, faágat. támasz, ha 

a homlok boltozata alá simul.
a láb bástya. gyökerekbõl font köteg. átmenet föld és ég kö-

zött.
 

a test mívesen megmunkált remekmû. a lélek háza. formát öl-
tött ige. ég, föld, víz, tûz, hamu, homok, faág, kötél, hómezõ, 
szántó, domb, fény, folyó.

a fej templom. otthon. falában csillámló ablakok.
a kar az isten ujja. rombol. teremt.
a tenyér az élet atlasza, a szív lenyomata.
a láb gyökér. kapocs. bástya. híd fönn és lenn között.
  

a test emlék és képzelet, idea és anyag. múlt. jövõ. jelen.
átmenet kint és bent, teremtõ és teremtett között.

CSÍK MÓNIKA
     

AMIKOR A LÉLEK

LÁTTATNI ENGEDI MAGÁT

víz, por, sár, kötél, faág, hómezõ, szántó, domb, fény, folyó.
templom. falában csillámló ablakok. s ha a mélyében rejtezõ 

lélek láttatni engedi magát, markol a tenyér, lendül a kar, vonalak-
ba rendezõdik a forma, és a belsõ kivetülésével születik meg a mû-
alkotás...

ecset és vászon
röpke találkozása
– mély lélektükör

Molnár Imre képei alá
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Most úgy szólok hozzád, mintha a szeretõm homlokát simo-
gatnám, miközben alig érnék bõréhez, csak az ujjbegyeim melege 
alatt vonaglana az arca, néztél már ki a vonat ablakán úgy, hogy a 
saját arcod mögött karcosra tört világ karamell illatú volt, mikor a 
lobogóan olvadó cukorra hirtelen vizet öntesz és az néhány pilla-
natra megszilárdul, groteszkül a körmeidre kapaszkodik és sikol-
tanál a hirtelen fájdalomtól. Így építek neked házat, meghintem 
mandulával, fehérre meszelem a lelked cukros tojásfehérjével. 
Katedrális-üveg ablakod méregzöld téboly, a menta illatú cukor 
keserû emlékei, hogy nem akarom sem az ízt, sem az illatot, ne-
kem az fáj, émelyít, s csak néznék ki az ablakon egyre szorosab-
ban összehúzva magamon az inged, ahogy megyünk Isztambulba, 
vonattal, negédes mentateát inni, hogy az esõ mögött lássam a Ha-
gia Sofiát, s Orhan Pamuk legyen a társam akkor, mikor az éjsza-
kákat álmodom, s keresem a másik ént, aki ugyanolyan, de va-
lahol egy mézeskalács-házban él, a város másik részén. Most ezt 
élem, a képkeretekbe számûzött emlékeket, a portól és feledéstõl 
csak egy leheletnyi üveggel eltaszítót, azon támasztom a kezem, 
miközben kapaszkodót keresek, míg hirtelen fékez a vonat. Ezer-
egy éj, lábaidnál ülõ kiszolgáltatottság. Mindig arra vágytam, 
hogy úgy szeress, a sivatagból küldd a jázmin virágait, doboznyi 
homok és durvára tört hófehér kagylótörmelék, hogy belemarkol-
va a véred itatja a csontokat fehérítõ szél, s a Napod bõrödet zsu-
gorítja, míg csak meg nem feszül koponyádon, hogy a mély baráz-
dákban a sókristályok lassan legördüljenek, könnyek áztatta por-
celán, csupasz hegyek, ahogy simogatod a vállam. Hiába az asszo-
nyos báj, a köldökömben megülõ vízcsepp, a bordákat még szá-
molhatod, s nem édes az álom a keblemen. Csuklómon érzem az 
olívaolaj fanyarkeserû illatát, durvára töröm a sót a mozsárban, 
ezekkel dörzsölöm véresre lábfejem, s olajos csuklómmal fénnyel 
itatom fel leomló szõkeségemmel emberi mivoltom sós-keserû 
kinyilatkoztatását, pogány Mária Magdolna, édes teakekszet maj-
szoló gyermek, ahogy az ajtó elõtt, csipkével letakart zsámolyon 

LOVRA ÉVA
     

A VONAT SZINESZTÉZIÁI

várja az esti mesét. Sorsomat így építem, szeretõkkel, s a kedves-
sel, kivel nem osztom meg ágyam, s lelkemben olyan a béke, mint 
az éjszaka Brüsszelben, a hideg kõkorláton üldögélve a fõtéren, 
mikor kakaóporos lett az orrod a pralinétól, amit két mosoly, 
„giggling” között majszoltunk el, még sétálni akartam, felfedezni 
az ismeretlen utcákat, magamévá tenni Victor Hortát, Art Nou-
veau valahol a rózsaszín elefántok hátán, cammogó felismerés, 
hogy vissza kell térnem ide. Akkor éjjel hosszan beszélgettünk, s 
kicsit szerelmesek lettünk a különbözõségbe, hogy szeplõs az or-
rom és fáj a hasam a tejtõl. Akkor te kellettél, a biztonság, hogy 
úgy meséljek, hogy a szék lábai között ne kelljen ismeretlen uta-
kon bolyongnom, a leomló szatén mezítelenségébe öltöznöm, 
magamra erõltetnem a selyem labdacsokat, amit a fenségesség és 
szánalom köhög fel. Cirmos kis macskám, dörgölõzõ játszadozás, 
széklábak között kígyózó hosszú tõmondatok, karmos kis man-
csoddal lapogatod a vonat zöldes bársonyát, negédes menta, bo-
rostyánba ragadt rovar, ez most a szerelem, amit úgy vakarnék le 
magamról, mint a gyantától ragacsos semmittevést, a napi rutint, 
hogy enni kell és ma megint látlak, azt, hogy elkezdtem az utazást 
és nincs visszaút. Egyedül utazom, valahol elhagytalak két határ 
között a senki földjén, leugrottál, s hívtál, menjek, boldogok le-
szünk, de csak lilakeserûn vontam meg a vállam és a delírium már 
bíborra festette ajkaim. Így szeretlek, tiszta vággyal s hazug sza-
vakkal, hogy csak te vagy nekem, vár a mentateám, miközben 
sósra sírom az illatom, s nem lesz, aki a már elengedett ölelést a 
hajamba fúrt arccal álmodja tovább

a tegnap fülledt
zötyögõs éjszakáját

a karjaimban.
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A végén nem marad más, csak a félelem. A zsigereinkbõl táp-
lálkozó elemi rettegés, hogy emberfeletti erõfeszítéseink ellenére 
is minden hiábavalónak bizonyul majd, szertefoszlik, mint egy-
másba folyó fekete és fehér álomképek az esõben. Megállunk egy 
hatalmas tükör elõtt, egy ablaktalan szoba sarkában, s miközben 
szembenézünk az ismeretlen áldozat arcán föltárulkozó kudar-
cokkal, emlékezetünkben új életre kelnek az úton szõtt álmokból 
származó szorongások.

Titokzatos élvezeteket hajszoltunk. A folyóparton sétálva 
hallgattuk a csöndet, a néma szélben hajladozó fák integettek, mi 
pedig arról ábrándoztunk, hogy egy napon majd találkozunk az 
óceán mélyére merült reményekkel. A dicsõségre várva, önma-
gunkat kerestük. A város központjában, ahol az utak összefutnak, 
eljártuk a misztikus sámánok táncát, megidézve az örökkévalósá-
got, ahol a csönd mozdulatlan, mint árnyjáték az elkapcsolt televí-
zióban.

Vízen jártunk, tûzön keresztül futottunk, levegõben lebeg-
tünk és a tiszta elmúlást gyakorolva olykor földbe temetkeztünk. 
Láttuk a tudást sárba tiporva rángatózni, a szárnyaló álmokat 
mélybe zuhanni, a bûnt ereje teljében felemelkedni. Sokszor föl-
sírtunk álmunkban, s ilyenkor mindig halk szomorúság telepedett 
az arcunkra. Amikor elvesztettük az önuralmat magunk felett, fel-
csendült egy hang, amely mindig megmondta, mit kell tennünk, 
ha a szerelem újra szétszakít bennünket.

Ûzött vadakként loholtunk át az életen, az öngyûlölet maszk-
ját hordva magunkon éveken át. Ha lelki szemeink elé idézzük a 
múló idõbe veszett pillanatokat, azt látjuk, hogy idõnk úgy zsugo-
rodott össze, mint napfényen hervadó virágszirmok. Torkunk 
összeszorul attól az elképesztõ gondolattól, hogy elpocsékoltuk 
az idõnket, pedig igazából nem is volt idõnk, csak gomolygó em-
lékeink járatják a bolondját velünk, amikor vélt fiatalságunkat jut-
tatják eszünkbe.

SÁNDOR ZOLTÁN
    

EMLÉKEK AZ ÚTRÓL

Induláskor mindannyian sokkal többet remélünk, mint ameny-
nyit késõbb kapunk, hogy a végén azzal is megelégedjünk, ha a 
megtett útra visszaemlékezve, némileg sikerül magunkban elcsi-
títani az ösztönös remegés szülte fájó sikolyokat. A testreszabott 
börtönnel megbékélve, illúziók nélkül, már csak gondolatban 
érintve a hátramaradt idõt, egy szomorú vasárnap hajnalán, mi-
után a hálószoba hideg padlózatán mozdulatlanul eljártad az utol-
só táncot, neked sikerült.

Nyakadon kötél
vájt új utat – emlékek

nélkül maradtál.

Ian Curtisnak
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Mindig is a Véres trón volt a kedvencem, lehet, hogy nem is 
igazán Kuroszavát, hanem „csak” Shakespeare-t szerettem. Ha-
bár az is igaz, hogy akkor meg Az árnyéklovas (a Kagemusha, vagy 
ahogyan a rendezõ maga mondta volna, a            ...) nem illett vol-
na a képbe... Mert az a másik kedvencem volt. Illetve, még mindig 
az – ha így, ennyi év után egyáltalán még bármit is jól számolha-
tok, s nem csak kvázi sorsokban csillan meg a remény, hogy szüle-
tik majd erre a témára is egy sekélyes költemény –, csak régen lát-
tam a filmet. A város egyik legjobb DVD-klubjába iratkoztam be 
nemrég, éppen azzal a céllal, hogy újranézzem régi nagy kedven-
ceimet, a filmeket, amelyekre a volt idõben – holtidõben – csodál-
kozva nyílt rá a gyermeki szem, mint a kapu elõtt állva az alko-
nyatban – akárha a kassáki százas nebuló, ki batyuval a hátán el-
vándorolt e tájról –, rácsodálkozott, és csodát csodára halmozott a 
gyermekded értelem. Csodálkozott aztán, kicsit késõbb, a már 
megtért felnõtti értelem is, amikor a DVD-klubban a pult mellett 
álltam, és két lábon járó lexikonként mondtam fel a címeket... 
Szinte fennhéjázóan! Mintha jófajta ornitológus módjára, talán a 
csúcson, talán a lejtõn, de akárhogy is, a hegytetõn, ott fent héjáz-
nék... a pultos fiú közben ritmusosan rázogatta a fejét, mert hiába 
soroltam a címeket, eredetiben, angolul, magyarul, épp, ahogy ér-
tem... teljességgel hasztalan...

Semmije sem volt.
Nekem meg semmim sincsen. És az, akár némely sír, jeltelen...
Hogy mit jelentett nekem Kuroszava?
A világ megismerését. És a gyermeki képzelet elõtt megnyíló 

távlatokat, a határtalan lehetõségekre való rácsodálkozást... s ta-
lán a ráeszmélést is, hogy nincs minden úgy kõbe vésve, ahogy! 

SZABÓ PALÓCZ ATTILA
     

KUROSZAVA CSÁNGLIÁBAN
(haibun, avagy a formateremtés igézete)

Hogy lehet Shakespeare-bõl is szamurájhistória, a Lear királyból 
Téboly, avagy Ran, ha úgy tetszik, vagy a Macbethbõl Véres trón, 
és lehet fordítva, mindennek az ellenkezõje is, hogy lehet a sza-
murájhistóriából is valami – bármi – egészen más, így akár wes-
terntörténet is, ahogy A hét szamurájjal is történt, és lett belõle A 
hét mesterlövész az újvilági vásznon. Akár egy hevenyészett 
káoszelméletben, amelyben minden mindennel összefügg, és 
amelynek körforgásához képest a saját farkába harapó kígyó jó-
szerével csak egy halvány, gyengécske tünemény.

Ahogy elcsángált a képzelet – a shakespeare-i, leari, avagy a 
macbethi skót vidékrõl –, akárha a kassáki százas nebuló, a kis-
gyermek, amely mára már kiveszett belõlem, ez a csöppség most 
is itt áll az egykor – régesrég, a világnak kezdetén, talán még ab-
ban az idõben, amikor a múlt homályából a sorsszerû monolit elõ-
tûnt – sárgára festett kapu elõtt, és mindenre emlékszik. „Elnézést 
kérek, nem a vihar kapuja ez?” – hangzik el valahol egy kérdés, de 
helyét és szerepét ne keresd. Elég a kérdés, aminek el kell hang-
zania. Semmi mást nem kell tudnunk róla. Mert ennyi épp elég.

Mindenki saját monolitjának a szolgája. És Csángliában 
megállva, a szamuráj árnyékharcos – a kagemusha, úgy is, mint         
          ... – szelleme is önmagára ismer a vihar kapujában, ahol hét 

szamurájjal találkozva együtt indulnak tovább az új, titokzatos, 
sejtelmes álmok felé... És együtt csángálnak tovább a világnak vé-
gezetéig, míg lábuk el nem fárad, míg a talaj el nem fogy a talpuk 
alatt, s amíg van felfedezhetõ monolit... Mert egyetlen olyan tör-
ténet sem létezik, amelyet két – ne adj, Isten, több – szemtanú 
ugyanúgy – egymással kompatibilis módon – idézne fel, és a jegy-
zõkönyvben egyként mondana el.

Az álmok szépsége ez.
Mert Csánglia az egész világ, és szamuráj benne minden férfi 

és nõ... 
S mert...

a holtidõben
elcsángált egy monolit,

árva képzetem

.

„A hét szamuráj a vihar kapujában elindult az álmok felé...”
Sándor Zoltán
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...a vén bárd Albionból reszelõs hangon siratta a Holdat a 
mocskos ivó csendszórójából, péntek volt, az a nap, amikor Õneki 
is régen ecetbe mártott szivaccsal nedvesítették ajkait, s én érez-
tem, ahogy jéghideg agyarával a gyomromba harap a fájdalom. 
Éteri szerelmem tündöklõ égi teste teljes pompájában a horizon-
ton ragyogott, gyengéden mosolyogva a Másikra, és az vissza rá, 
miközben mi árnyékok voltunk csupán idelent, múló emlékei a 
földfeletti Álmodók ábrándképeinek. A megfordított Csoda foly-
tán korsómban ecetté változott a bor, és nem hozott már kábulatot, 
csak újabb didergetõ ébredést, felfestvén a küszködõ hétközna-
pok mindent beárnyékoló jégvirágait álmom napkeletre tekintõ 
ablakaira.

A test káprázatfájdalmának vajúdásából született meg vissza-
fordíthatatlanul a Szörny, ahogy a kín kristálytisztán kiteljesedett 
a bensõmben, és a gyomorfalat belülrõl végighasítva elõbújt, 
majd a koszos söntéshez lépett Mr. Hyde. Feltartózhatatlanul ho-
mályosuló tekintetemet az égen szikrázó szerelmemre vetettem 
még kétségbeesetten, de kettõnk közé lépett a pulttól a teli korsók-
kal máris visszatérõ Rém, s csúfondárosan, egészen közelrõl a ké-
pembe vigyorgott: „sohamár!”... Szellemeddel uralmad alá hajta-
nád az árnyékvilágot, miközben éteri örök szerelemben éled meg 
a folyamatos eksztázist?! Add meg a testednek is, ami a testedé! 
Dehogy adod, törõdsz is te azzal... Csakhogy akkor majd elve-
szem én magam, ami megillet engem!

Azzal az egyik korsót a zavartan felém tekintõ lány elé tolta, 
aki mindössze annyit látott az egészbõl, hogy hirtelen megválto-
zik az arckifejezésem, sõt talán még az arcvonásaim is, ugyanak-
kor hirtelen nagyobb mértékben, mondhatni, teljesebb joggal töl-
töm ki mellette a testemnek járó teret. Görcsösen próbáltam még 
megkapaszkodni a felém kúszó holdsugarakba, de a Rém megla-
zított ingnyakkal engedte le sebesen a bort a torkán, miáltal zö-
mök teste kezdett igazán megszilárdulni a helyén, mint egy napjá-
ról nemrégen leszakadt bolygó kérge, egyúttal azt is éreztem, 

SZÖGI CSABA
       

DR. JEKYLL A KOCSMÁBAN

hogy a bor íze cseppet sem tûnik ecetesnek immár. Ellenkezõleg. 
A filléres kocsmában mért lõre a legínycsiklandóbb nedûvé válto-
zott.

Képtelen voltam már mozdulni vagy akár megszólalni, úgy 
enyésztem el lassan az éjjeli ivó sarkában, mint a Rém elméjének 
szegletén egy nem túlságosan lényeges, kósza gondolat. S miköz-
ben õ két korsó ital között elégedetten rágyújtott egy cigarettára, 
én utolsó lélekzetemmel még kétségbeesetten próbáltam a tekin-
tetemet utoljára nõvéremre, szerelmemre vetni, mielõtt mindent 
elnyelõ éjszakájával elmémre nem borult a teljes napfogyatko-
zás... 

úgy vágyom reád
mint Nap Holdhoz közelít

belesápadok
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Különállásom elszomorított: folyó akartam lenni, és ez meg-
értette velem, hogy nem vagyok az, és sohasem lehetek folyó. Ha-
sonló sem: önmagamnak kell maradnom. A folyó hatalmas volt, 
de eltakarta a belõlem kiáradó feketeség, a félelem. A magam 
fekete folyama, ami a mindennapok, a viszonyok szövevénye, az 
apró tettek kényszere.

Elindultam felé, mélyre merülni, mert az megpróbálja az em-
bert, és másokban tiszteletet ébreszt a vállalkozó iránt. Összeke-
veredtek a gondolataim, a mások és az önmagam elvárásainak va-
ló megfelelés igénye. Ha folyót mondok, akkor azt is: örökké tart, 
amiben vagyok. Keretek között vállalva a változást, a lényeghez 
igazodva.

A folyó mégis olyan, mint én: ugyanaz. Ugyanakkor mégsem. 
Ez nem érdem, és nem hiányosság: valóság. A folyónak nincs sa-
ját színe. Kaméleon. Úgy változom, ahogy a folyó. Nyári záporok 
után különbözött az ég és víz színe, amikor a hegyek testébõl ki-
mosott ásványoktól vörösre változott. A vörös víz kéjesen hem-
pergett a medrében, megduzzadt testében gyönyörködött. Amikor 
leülepedtek a színváltozásért felelõs szemcsék, a folyó megnyu-
godott: tûzrõl álmodását a kövek játékának hitte.

Nem tudok megbocsátani magamnak; bár olyan könnyû len-
ne, mint elfelejteni mások ellenem elkövetett vétkeit! A víz színe, 
mint tükör. A tükör összetört, de letakarni is elég lett volna, hogy 
ne essen bele az eltévedt lélek, és ne bolyongjon hazátlanul. Tük-
röt törtem, amikor csalódtam, nem akartam tükörvándor maradni. 
A folyóval nem bírtam el. Vonzott, csalogatott. Éreztem, és õ is ér-
zett engem. Kisimult a víz, az ég kiderült, és a folyó ezüstös kéken 
vitt, amikor a vizébe néztem. Mint a tükör, olyan volt.

A folyót nézve kellett megtanulnom az ismert mondat igazi 
jelentését: változás nincs, az csak illúzió. Minden egyszerre van. 
Nem büntetés a magány. Kell virág-mosolynyi idõt várni. A par-
ton jöttem rá, hogy kénytelen leszek másként gondolkodni, vagy 
inkább lemondani a gondolkodásról, ami inkább tépelõdés, meg-

NAGY FARKAS DUDÁS ERIKA
   

BEAVATÁS A FOLYÓNÁL

határozott dolgokon való rágódás, amivel a legtöbb ember leg-
több ideje múlik el. Elfolyik.

Börtön-e a víznek a meder?  A magam medrét, a magam rá-
csait lehetetlen elfelejtenem. Semmibe, idõtlen seholba ömlik a 
folyóm. Megmerültem benne, rajtam maradt csöppjei leperdültek 
bõrömrõl, elpárologtak. Semmi a Sziget is, majdnem elhanyagol-
ható töredék. De hogy mégsem, az attól van, hogy itt vagyok, és ez 
belõlem indul. A forrás én vagyok, a továbbhaladó víz is, a körül-
ölelt Sziget is. Az óceán is én, de ezt még, vagy már nem tudom. 
Félúton.
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Sem az írás, sem a beszélgetés nem helyettesítheti az olvasást: 
a magunkban lévõ jelek olvasását. Sem az írás, sem a beszélgetés 
nem fedi le azt a hatalmas teret, amit a hallgatással könnyedén le-
het. Teljesnek érzem a folyót, ha vizébe merülök, de mesélni róla 
alig lehet. Körülírni az élményt, próbálkozni igen, de tökéletesen 
visszaadni képtelenség. Aki vállalja, hogy állig merül velem, az 
megért, szavak nélkül is.

Hömpölygés. Lágyságot ígér, derût, lecsendesedett játékot. 
Ebbe a csapdába esnek könnyelmû emberek. A víz úgy simul a lá-
bukhoz, hogy fönnmaradást remélve haladnak tovább, de vesztük 
lesz az. A hömpölygés tömeget feltételez. Gyengék is gyõznek, ha 
egyetlen mederben haladnak, hömpölyögnek megállíthatatlanul! 
A folyó hûsége nem tart a tengerig. Átváltozik: pára lesz, köd, fel-
hõ. Így könnyû az elszakadás attól, ami volt. Késõbb mégis vissza-
hullik önmagába.

Már csak a folyóban hittem, mert az elõttem folyt szakadat-
lan, keresztül a földön, akadályok nélkül, áradva és visszavonul-
va, önmaga apró cseppjeiben találva hozzá az erõt, a jogot és a 
magyarázatot is. A medret alakító erõt szerettem volna látni, mert 
mindig csodálatot ébresztett bennem az, ami formál, és nem ala-
kul. Szárnyaim nõttek, madárrá váltam, köröztem a Sziget fölött, 
majd a folyó fölé kényszerített ugyanaz a hatalom, ami madárrá is 
tett: de a duzzasztógátakhoz érve megdöbbentem, lezuhantam. 
Törött szárnyakat vonszolva, sokáig tartott a gyógyulásom. De az 
igazság mégiscsak fontosabb.

Kerítéseken léptem keresztül, a folyó medrét követve. Idege-
nek kiáltottak rám. Elnyomtam a válaszolás kényszerét, mert nem 
ingerült párbeszédet kerestem, csak a folyó hangjait. Ismét kap-
csolatot akartam a folyóval, hogy ne az elveszésben legyen segít-
ségemre, hanem a felszínen maradásban.

Csónakkészítõk láncos kutyáihoz értem, gazdáik hagyták a 
vad tiltakozást. Úgy vélték, nem árt az idegen megfélemlítése, mi-
elõtt megszólal. Tudni szerettem volna, hogy hogyan kell csóna-
kot készíteni. Feltámadt féltékenységük, és az elengedett kutyáik-
tól alig sikerült elmenekülnöm. Én csak azt szerettem volna tudni, 
hogyan kell úrrá lenni a félelmen, de nem értettek meg.

Minden hely az enyém is, ébredt föl bennem a lázadás, és az 
alig lecsendesedett pulzusom ismét fölgyorsult. Nem értettem a 
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kerítéseket, az õrkutyák szerepét, a puskás õrök arcvonásait. Csó-
nakot akartam, hogy a folyamatban lehessek, vagy hidat, hogy fö-
lötte járjak. De éreztem, hogy ez utóbbit már sokkal nehezebb len-
ne véghezvinni.

Mindennap lementem a folyóhoz. Eleinte csak néztem. Néha 
kéknek tûnt, ezüstnek, és volt, amikor sárgászölden haladt tovább. 
Leguggoltam a lépcsõ legalsó fokára, és óvatosan a vízre tettem a 
kezem. Megérintettem a folyót. Vonaglott a tenyerem alatt, a for-
rástól a torkolatáig érezhette: én készen állok. Megtisztulást ígért, 
beavatást. Senki nem sürgetett, nem voltam egyiküknél sem keve-
sebb attól, hogy nem estem még át a szigetre érkezõk elkerülhetet-
len szertartásán. Több sem leszek, ha végre legyûröm a félelmet 
és alámerülök, a folyóra bízva magamat: csak más. Az, aki igazá-
ból vagyok?

A halálra szánt azt hiszi, hogy barátja a víz. Már derékig ér, de 
csak lépdel, lassú léptekkel, az iszapot fölkavarva, a lába körül za-
varos lesz, magával viszi a szemcséket, apró növénymaradvá-
nyokat. A rólam lemálló szennyet is gyorsan továbbvitte a sodrás, 
és a víz ismét arany lett, áttetszõ, tiszta. A Sziget lakosai figyelték 
az újra és újra alámerülésem, majd amikor a partra léptem: tapsol-
tak és megöleltek. Mosolygott mindenki, az idegenek, és az õsla-
kosok is. Meztelenségem tudatosult, és visszaléptem volna, de jó, 
hogy nem tettem, mert hamissá változott volna a pillanat. Háza-
mig követtek. Szabad lettem, félelem nélküli ember. Ugyanakkor 
tiszta és magányos. És a folyó folyt, a fák zöldelltek, a földnek 
földszaga volt.

Vörös éjszaka,
Hullámok hátán. Hold fogy,

Szárnytalan emel.
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Összegyûlnek a felhõ szélén. Ülnek némán, nem mozdulnak, nem 
is sóhajtanak. Három szemébõl eltûnt a fény. Kiégett csillagok. 
Õket veszik középre, megtartják szárnyaikkal. A három már tudja, 
mi jön. Alig kezdték, alig volt mit tenniük. Álmokat küldtek legin-
kább, nyári forróságban szellõt. Még nem jött el a nagy dolgok 
ideje. Nem tehetnek semmit. Úgy kell lennie, ahogy lesz. A féle-
lem megeszi a lelket. Nem adhatnak bátorságot. Nem akarhatnak 
helyettük felnõni. Küldhetnek álmot. Életet nem. Nézik odalent a 
felfeslõ sorsokat. Hallják a nevetést, látják a szemekben a tüzet. 
Egyszerre szállnak alá, némán suhannak...

Az iskola elõtti kis téren öt autó áll. Kettõ nyitott ajtóval. Feltunin-
golt hangszóróikból dübörög a zene. Vagy húsz fiatal álldogál az 
autók körül. Zsizsegnek. Gesztusaik túl szélesek, hangjuk túl 
erõs. Nevetésük felveri a környéket. Egy tanár az iskola kapujá-
ban áll, õket nézi, mosolyog. Szerenádozni indulnak hamarost. 
Harapni lehet az izgatott várakozást. Nem figyelnek semmire. 
Nincs most más, csak õk...

A három fénytelen egy autó fölött lebeg. Egy négyajtós, piros Su-
zuki fölött. Két fiú ül be induláskor és egy lány. Integetnek a többi-
eknek, indul a konvoj. A piros Suzuki az utolsó. Széles, négysávos 
úton mennek. Elöl egy Seat diktálja a tempót, százhúsz fölött. A 
kanyar nem nagy. A gumik laposak és kopottak. Apának nem volt 
pénze újakra...

Csõdület. Sápadt arcok. Könnyek. Tûzoltó szirénája és mentõé. 
Egy fa furcsán kicsavarodott törzse. Szárnysuhogás. A három 
fénytelen hazaindul...

sorsunk homokba
rajzolt tétova vázlat

elfújja a szél

KÖVES VIKTÓRIA
   

DÉLELÕTT

LÉLEKBEN LÁTOGATOTT TÁJAK
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Huszonkét vajdasági magyar alkotó sorsának versbe foglalá-
sával és azonos síkba helyezésével Fenyvesi Ottó Halott vajdasá-
giakat olvasva címû kötetében mindenekelõtt a vajdasági magyar 
lét sajátos lenyomatát tárja elénk. Azokkal a publicisztikai elem-
zésekkel, politikai esszékkel és szociológiai tanulmányokkal el-
lentétben, amelyek a trianoni békediktátum óta eltelt kilencven év 
alatt kísérletet tettek a vajdaságiság ismérveinek feltérképezésére 
és megfogalmazására, akárcsak a jelenség tagadására is, a költõ a 
tudományosság ridegségét levetkezve és aktuálpolitikai felhan-
goktól mentesen, következetes egyszerûséggel igyekszik szólni a 
mindenkori vajdasági magyar emberrõl. Különbözõ személyek 
élettörténeteinek taglalása, mûveik megidézése és a társadalmi 
légkör érzékeltetése által eleveníti meg olvasója elõtt a délvidéki 
ember küzdelmét és kálváriáját, eközben azt sem tévesztve szem 
elõl, hogy a közösségi élmény és a közösséghez való tartozásból 
eredõ viszontagságok mellett minden egyén külön világ önmaga 
számára, s egyben a nagy emberiség része is.

Fenyvesi Ottó ügyesen hangolódik rá a feldolgozott sors 
meghatározó jellegzetességeire, amelyeket saját magán átszûrve, 
egyéni költõi hangján szólaltat meg. Ezzel a kettõsséggel egyrészt 
hitelesen festi meg az adott életrajzot, másrészt pedig biztosítja a 
versciklus egységességét, amelynek darabjai, szüntelen párbe-
szédet folytatva egymással, immár egy teljesség részecskéit képe-
zik. Akárcsak minden emberi sors és valamennyi közösség törté-
nete, szövevényes és többrétû teljesség ez, amely egyaránt táplál-
kozik a történelmi megpróbáltatásokból, a kisebbségi lét kihívá-
saiból, a vajdasági táj ábrázolásából és a helyi ízek felelevenítésé-
bõl, akárcsak egy mindent átlengõ, irracionális nosztalgiaérzet-
bõl, a mindenkori költészet állapotának taglalásából, és nem utol-
sósorban az önmagunkkal való számvetésbõl. „Hinni kellene va-

SÁNDOR ZOLTÁN
    

MEGFAGYOTT HARANGSZÓ

lamiben. Nagyon.” – írja a szerzõ bevezetõ versében, amelynek 
folytatásában a következõ szavakkal szólaltatja meg halott pálya-
társait: „Bevezettetek az irodalomba, / én meg kivezetlek benne-
teket. / A válságból, a lírából. / A szponzorokat úgysem érdekli / az 
új érzékenység és a rock and roll. / A világraszóló nagy maszatolós-
di közepette / szarnak a versre.” (Halott vajdaságiakat olvasva).

Az egyéni tragédiák felelevenítésével, markáns stílusú költe-
ményeiben Fenyvesi átfogó képet nyújt egy közösségen végigvo-
nult századról. A feleségét megölõ Csáth Gézát a kisebbségi trip 
elõhírnökének nevezi, ezerkilencszázhúszat egyszerûen a majom 
éveként határozza meg, hogy még ugyanabban a versben leszö-
gezze: „A magyar író Trianonba hal bele / – írta vala Kosztolányi.” 
(Milkó Izidor). A trianoni trauma több szerzõrõl írt versben is 
visszaköszön, így közvetett módon egy másik, nem kevésbé tragi-
kus eseménysor balladaszerû felidézésekor is: „KE 1941-ben bel-
grád bombázásakor / elindult megkeresni a családját / 1941. ápri-
lis 9-én korom tibor / a bánáti debellácson találkozott vele / egy 
kis bõrönd volt nála tele / reménytelenséggel / hogy mi lett vele / 
senki sem tudja / eltûnt a háború viharában / emlékét csak a vajda-
sági magyar irodalom õrzi / (...) / a vajdasági magyar irodalom / 
amit végig tagadott” (Kázmér Ernõ). Nem véletlenül említi meg 
az adott problémát a költõ, hiszen a vajdasági magyar irodalom 
önálló létének, valamint a centrummal való viszonyának a kérdé-
se Trianon óta eldöntetlen vita tárgya. A kommunista ideológia 
bezártságát lehámozva magunkról, ma már sokkal közelfogadot-
tabb magyar irodalomról beszélni a Vajdaságban, mintsem vajda-
sági magyar irodalmat emlegetni, ugyanakkor elvitathatatlan 
tény, hogy az itt született irodalom számos olyan attitûddel ren-
delkezik, ami sajátossá teszi õt a magyar irodalmon belül.

A költõ nem foglal állást, inkább versel, verssorokba szedi a 
közösséget meghatározó eseményeket: „Késõ van már mindenre. 
/ Nézem a kietlen virágzást. / Nézem a nagy lélekvándorlást. / 
Ácsingózik a hónunk alatt / hurcolt sok lidérc. / Már azt sem tu-
dom, minek / nevezzelek benneteket. / Halott délvidékiek. / Már-
tír negyvennégyesek. / Még hideg a Duna Szerémség messzi part-
jainál.” (Halott vajdaságiakat olvasva). Az önnön létezésünk hiá-
bavalóságára való ráébredés és a második világháború szörnyûsé-
gei egymásba fonódva elevenednek fel a koncentrációs táborban 

Fenyvesi Ottó: Halott vajdaságiakat
olvasva, zEtna–Basiliscus, 2009
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eltûnt Radó Imrérõl szóló versben, a fasizmus áldozataként vég-
zett György Mátyás sorsát feldolgozó költeményben, valamint a 
topolyai gyûjtõtáborban önmagát megmérgezõ Dettre János tra-
gédiáját megörökítõ elégiában. „Vagonba gyûjtött a történelem.” 
– írja a költõ a háborút túlélõ Debreczeni Józsefrõl, míg a Komá-
romi József Sándorról szóló versében már a háború végén a kö-
zösséget ért borzalmakat sejteti: „Kérlek szépen, egy / nõ sikolya, 
az orosz katona sáros csizmája”, mintha csak számvetést készíte-
ne a nagy világégés szörnyûségeirõl, amit követõen sem köszön-
tött rá a boldog idõ a vajdasági magyar emberre, ami leginkább a 
Thurzó Lajos rövid életének meghatározó mozzanatait felcsillan-
tó versben érzõdik: „Szeptember volt, koraõsz, a leveleket / épp-
hogy megcsípte a dér. / Valahol kutya ugatott. / Feje tetejére állt a 
világ – gondolta –, / méltánytalan az új hatalom.”.

A háború és a nagy történelmi események kegyetlenségeihez 
hasonló drámaisággal elevenedik fel a kötetben a szürke hétköz-
napok egyhangúsága, aminek többrétû érzékeltetésével Fenyvesi 
a vajdasági magyar ember lassú elmorzsolódását helyezi kilátás-
ba: „Falióra ketyeg a falon. / Idõzítve vagyon. Ketyeg, / de nem 
hallom. Szüntelenül / alkonyul a déli végeken.” (Sáfrány Imre). A 
néhai polgári lét eltûnését idézi a monarchiabeli Zombor után 
sóvárgó verssor: „Rímekbe veszett egy mesebeli vármegye.” 
(Herceg János), míg a bocskoros parasztköltõnek nevezett Csépe 
Imrét felelevenítõ költeményben Fenyvesi a vajdasági falusi mili-
õt ragadja meg annak sokszínûségében: „Egy bögre tej. Mellette 
bicska. Éles, szalonnavágó. / Retek. Néhány szem morzsa. Ide-
oda röpködõ legyek. / Némán figyelnek a falak. Némák a nagy 
hagymafejek. / Bevezetés a nyomorba. / A bokáig érõ porban egy 
roskatag talyigakerék. / Birkák mélabús kolompszóval. / Sûrûvé-
rû, belsõ-bácskai emberek. / Ballagó gatyás parasztok, béresek, 
napszámosok. / Szívünkben csend hurkolja a vérrögöket.”, hogy a 
vers folytatásában immár egy gyönyörû költõi hasonlattal érzé-
keltesse az adott közösség lepusztulását és lassú elmúlását: „A ha-
rang szava odafagyott / a templom körüli fákra.”.
A kisebbségi lét sajátos voltából fakadó érzések széles spekt-
ruma a teljes kötetet áthatja, a taglalt szerzõ habitusától függõen 
néhol az elhagyatottság melankóliájával szólalva meg: „Nincs 
még egy ilyen elhagyatott, / emberlakta szegény táj errefelé. / Fél-
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betört, kisemmizett vidéki élet. / Magára hagyott kisebbség.” (La-
ták István), máskor a sorscsapások szülte keserû közömbösségrõl 
adva tanúvallomást: „semmi sem rebben, a táj / kifosztva, meg-
erõszakolva” (Löbl Árpád), olykor pedig az adott helyzet ellen in-
dulatos dübörgés közepette lázadva: „feketicsen nincs relativitás /

itt minden fekete / fekete a föld, fekete a kávé / fekete a lábunk 
nyoma / és feketék a magyarok” (Podolszki József). A Délvidékre 
szorult vagy erre a helyre és ebbe az állapotba beleszületett szer-
zõhõsök állandó latens elvágyódása mellett – mint amilyen az 
Afrikában riportozó Bencz Boldizsáré is – külön figyelmet érde-
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mel az innen elszármazottak Fenyvesi által megidézett honvágya, 
ami a tapasztalt nehézségek ellenére rózsaszín ködfelhõben ele-
veníti fel a közösségbõl kikerült lelki szemei elõtt az itteni életet, 
közvetett módon utalva annak szépségeire. „Nincs keservesebb 
öröm, / mint viszontlátni a régi templomot, / a kedves, barna öreg 
házakat.”, írja Ambrus Balázsról szóló versében, de a jelenséget 
kellõ érzékenységgel tükrözik az Amerikába vándorolt, s az ottani 
filmszakmában dolgozó Tamás István vélt szavai is: „szalonnán 
pirítani a hagymát, / és piros paprikával berántani, / hogy érdemes 
legyen beleharapni. / nem érdekel a lóerõ és az elfújta a szél.”.

Podolszki Józsefrõl szóló költeményében Fenyvesi többek 
között azt mondja: „írni szeretett volna egy hosszú verset / karóba 
húzni a költészetet / tarkón lõni a valóságot”, amit vershõse he-
lyett bizonyos módon jómaga tett meg Halott vajdaságiakat ol-
vasva címû kötete Elsõ könyvének megírásakor. Az önreflexiótól 
sem mentes költõ tisztában van azzal, hogy az utóbbi két évtized-
ben gyökeresen megváltozott a világ, s ez a folyamat a költészetet, 
az emberi szellem eme páratlan produktumát sem kerülte el, he-
lyesen állapítja meg bevezetõ versében, hogy „Szarnak a versre, 
válságban a líra.”, ugyanakkor éppen ez a vélt érdektelenség báto-
rítja fel arra, hogy mindenféle elõítélettõl eltekintve közelítse meg 
jeles vajdaságiak életrajzát, és emelje be õket hosszú versébe. A 
remekbe szabott gondolatok és hasonlatok mellett a (neo)beat 
szellemében fogant versciklus legnagyobb erõssége éppen az a 
közvetlen egyszerûség, ami lehetõvé teszi, hogy egyes darabjait 
olvasmányos életrajzokként is olvashatjuk. A kötetbe szedett ver-
sekre továbbá jellemzõ a költõ korábbi mûveit is meghatározó 
rockeres lendület, a fanyar humor és a patikamérlegen adagolt 
„beszólás”, ami feloldja a legtöbb esetben sorok közt megbúvó, 
kor- és helymeghatározó melankóliát, bár ez utóbbihoz azonnal 
hozzá kell tenni, hogy néhol éppen a spleenes búskomorság az, 
ami a leginkább magával ragadó a versben: „A kemence szájában 
rím reszket. / Bolygó szobornémaság.” (Utasi Mária).

A posztmodernül õszülõ Fenyvesi Ottó verseiben, átköltései-
ben és másolataiban a posztmodern gyümölcsözõ technikáitól 
sem ódzkodik, lévén, mert tudja, hogy alapjában véve minden 
csak kópiláció, ahogyan a Kosztolányi Dezsõrõl szóló versében 
írja is: „Montázs minden – mondaná majd / az Édes Anna második 
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felvonásának / végén Szentkuthy Miklós.”. Ugyanabban a mûben 
azonnal ellent is mond a lehetetlennek, amikor a Kosztolányiról 
szóló versben egymás mellé helyezi Csáthot és Munk Artúrt a 
Beatlesszel: „Egy nehéz nap éjszakáján / Brenner doktor alászállt 
/ a sárga tengeralattjárón, / majd Munkkal elrepült Vucsidolba / ih-
letet cserélni.”, de a verbálisan elblúzosított Seress Rezsõ-örök-
zöld is a szabadon szárnyaló költõi fantázia határtalanságáról tesz 
tanúvallomást: „Kámán, máj dog, Bodri!” (Mikes Flóris), akár-
csak a fõhõsök életrajzi adatai és mûvei mellett számos más meg-
említett és felidézett irodalmi, zenei és filmmûvészeti adalék, 
amelyek a kellõképpen ráhangolódott olvasó számára sok esetben 
plusztartalommal gazdagítják a kötetet.

Az elmúlás poétikája lengi át a halott vajdaságiakról szóló 
költeményeket, amelyeket olvasva az emberben felsejlik valami-
féle fájó nosztalgia egy letûnt kor után, amely idõbelileg talán so-
hasem létezett, csupán kiváló egyéniségek idõn átívelõ szellemi 
közössége éltette gondolatban és képzeletben, hogy elviselhetõek 
legyenek a világbavetettség szülte sikolyok a lelkekben, ahogyan 
a költõ is mondja: „És mégis kell lenni valahol egy tájnak, / ahová 
egyetlen út se vezet, / ahová csak lélekben lehet megérkezni.” 
(Sáfrány Imre). Számvetés Fenyvesi Ottó Halott vajdaságiakat 
olvasva címû kötete: a költõ számvetése a sors- és kortársakkal, 
egykori barátaival és a nagy elõdökkel, a mindenkori költészettel 
és az élettel, önmagával és a vajdasági magyar emberrel, s mintha 
csak összegezni szeretné e szellemi és kisebbségi létbe szorult kö-
zösség sorsát, a Juhász Erzsébetet megszólító kötetzáró prózaver-
sében leszögezi: „elkallódunk majd, mint a bitang jószág”. Igen, 
elkallódunk mind, és „Magára marad küszöbünkön a délután.”.
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A Kékítõt old az én vizében lényegében a mosásról szól, a kö-
tet szervezõelve a szubjektum – mintha talált tárgy – megtisztítá-
sa, másokon való átszûrése, a saját hang teljes tisztaságának eléré-
se. A néprajzi gyûjtésekbõl ugyanis tudjuk: a mosás hagyományo-
san nem magányos nõi munka, a mosógép elterjedéséig a falusi 
fiatalasszonyok hetente egyszer, csoportosan jártak a vízpartra, 
hogy eltanulják egymástól a fehérítés csínját-bínját, de nemcsak 
azt, hanem a helyi kisközösség szokásait is – s ezzel együtt a „túl-
élés” ottani szabályait.

Bencsik Orsolya is irodalmi elõképeket, megbízható per-
spektívákat, afféle követhetõ példákat igyekszik találni magának: 
rekanonizált alkotók textusába áztatja lila harisnyás lábait, mint a 
Mostan színes tintákról álmodom kicsi és beteges Kosztolányija, 
közben olyan „hallgatag” költõkkel beszélget, mint a némaságba 
burkolózó Pilinszky, a teregetésben pedig kétségkívül József Atti-
la mamája segít neki. Kékítõt is úgy old, ahogyan Tolnai azúr fes-
téket kever, fél attól, hogy nem kell senkinek, akárcsak a spanyol 
menyasszony, tetejébe még zsákutcába (a la Aaron Blumm) is 
szorítja olvasóját, mondván: „most már nem mehetsz”. Az Isola 
Bella okker-zöld borítójához próbál öltözködni, Sziverivel pedig 
egészen „intim” kapcsolatot ápol. Irodalomtörténeti közhelyként 
néhol bevet egy pár Vörösmarty- vagy Puskin-idézetet a Kraszna-
horkaitól és Petritõl kölcsönzött mottók mellett, hogy aztán vissza-
térjen a péterekhez. Ahogy csupa nagybetûvel ki is nyilatkozza: 
„NEM SZORÍTHATJUK KI NYOMTALANUL A SZÖVEG-
BÕL A PÉTEREKET”. A nyolcvanas évek paradigmaváltásának 
elõidézõi, elsõsorban Nádas és Esterházy, ironikus önreflexióik, 
családi legendáriumból merítkezõ opusuk, az általuk képviselt 
metonimikus regénynyelv uralja Bencsik Orsolya intertextuális 

BERÉNYI EMÕKE
     

VILÁGOS VILÁG

játékterét. Másrészt viszont a „nyomukba lépéssel”, a velük való 
diskurzusba helyezkedés szándékával a szerzõ beáll a felidézettek 
sorába, hogy így biztosítsa magának a továbbiakban a „szabad ga-
rázdálkodás terepét” a szövevényes irodalmi labirintusban.

A Kékítõt old az én vizében versek, hosszúversek, prózaver-
sek, e-mailek és – a mûfajmegjelölésbõl kimaradt – rövidprózák 
jól megszerkesztett gyûjteménye. Ha felidézem Bencsik Orsolyá-
nak a Középiskolások Mûvészeti Vetélkedõjén költeményeivel 
elért sikereit, olybá tûnik, mintha az idõ múlásával a mesélési tö-
rekvés annyira megerõsödött volna benne, hogy az szétfeszíti 
még a kötöttségektõl mentes szabadverset is. „Hömpölygõ” írás-
módját jól példázza Wittgenstein kontra Tandori címû kétsorosa: 
„ha nyelvtelen a nyelv / akkor világod is világtalan”. Bencsik Or-
solya pedig világos világot akar a magáénak tudni, ezért igyekszik 
vallomásszerûen kiírni magából az õt érõ ingereket. A kimondás 
kényszere ugyanakkor együtt jár azzal az ottliki tapasztalattal, 
hogy nem jók a szavak, ezért kísérletezik rehabilitásukkal, még ha 

Bencsik Orsolya: Kékítõt old az én vizében,
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2009
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ez a tette kudarcra is van ítélve. A szöveg eleve elrendelt sikerület-
lenségét a bélsárhoz hasonlítja: „az egész szöveg egy nagy kaka 
úgy ahogy van szar vagy inkább fos mert ami egyszer bement 
annak ki kell jönnie a természetben körforgás van tanultam ter-
mészetórán”.

A karcsú – mindössze nyolcvankilenc oldalas – kötet négy 
tematikus egységbõl áll: az elsõ, Csalá(r)dtörténetek címû feje-
zetben a központi, reflektált én az anyjával és nagyanyjával való 
ambivalens viszonyát, ezáltal saját nõiségét problematizálja, amit 
a család különleges, egyedüli értelmiségi, szabadon gondolkodó 
tagjaként elõzetes minták nélkül kell kialakítania, ráadásul édes-
apja erõteljes rosszallásától kísérve – „utálja a hajam büdös és 
ronda [...] ebben a lányban nincs semmi nõies / pedig elké-
ne” –, aki nyíltan ki is mondja: „az a jó ha buta a nõ ha kevés 
a duma”. A szöveg öröme címû részben kedves olvasmányaira 
hivatkozik, játékos átírásokkal incselkedik, míg a Nem jó nem öl-
teni testetben sajátos (h)impresszióit ecseteli, megmutatja, hogy 
a tisztelt õsökkel nemcsak a szövegtest élvezete által lehet bizal-
mas viszonyba kerülni, hanem a szexuális gyönyör segítségével 
is. Az Egy bizonytalan lady e-mailjeibõl címû fejezetben az em-
lékképek kitörlõdése feletti csalódottságának ad hangot.

1
Bencsik Orsolya az egyik vele készített interjúban  a „saját 

létezés tudatról” szólva azt nyilatkozta: „mindig szerettem volna 
kopogós cipõt hordani, mert akkor hallanám a lépteim zaját, tud-
nám, hogy vagyok, hogy én megyek a Tisza-parton”. A többszö-
rös KMV-gyõzelem, a megannyi folyóirat-publikáció, a vers- és 
novellaantológiákban való rendszeres szereplés után a Forum 
Könyvkiadó fiatal alkotók kéziratpályázatának díjnyertes munká-
jáért, a Symposion-hagyomány folytatásaként megjelenõ Gem-
ma-sorozat 40. darabjáért Bencsik Orsolya megkapta a vajdasági 
elsõkötetesek mérvadó kitüntetését, a Sinkó-díjat – a legkevésbé 
sem mondható tehát, hogy létezése észrevétlen maradt volna, 
hogy az újvidéki Duna-partig nem hallatszik el a szegedi cipõko-
pogás.

1  „Az írásban én vagyok az úr, én osztogatom a fikciót” – Bencsik Orso-
lyával, a friss Sinkó-díjassal beszélgettünk (szerz.: Gazsó Hargita). 
In: www.irodalmijelen.hu
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Tóth Béla gyerekversei különleges darabkái a vajdasági gye-
rekirodalomnak. Ez nem véletlen, hiszen képzõmûvész írta õket, 
aki ilyen szemmel fordul a kifejezetten gyermekeknek szánt köl-
tészethez. Elsõ olvasásra a játékosság, a szójátékok tûnnek ki a kis 
szövegekbõl. Érdekes módon a költõ nem a nyelvi jelentéssel ját-
szik, hanem, mint a kicsi gyermek, vagy akár a vérbeli képzõmû-
vész, elsõsorban a nyelv érzékelhetõ világára figyel, a hangzásra, 
a szótagok, a szavak részleteinek összecsengésére. Mint egy 
„szétszedem-összerakom” boldog hároméves, ha egyforma kavi-
csokra lel a sóderkupacban, úgy örül Tóth Béla a hasonló nyelvda-
rabkák fölfedezésének, s úgy is építkezik, játszik velük, mint épí-
tõjátékkal a gyerekek: kis játékteret, játék-világot teremt belõlük. 
Többféle módon is játszadozik Tóth a hangzással, hiszen a hason-
ló nyelvi elemecskékbõl komponál, mint festõ a vásznon, zene-
szerzõ a kottafüzetben, avagy a gyermek a játék során. Apró kom-
pozíciók születnek így a nyelvben fölfedezett, hangzó testecskék-
bõl, olyan hangzásukban, ritmusukban megszerkesztett darab-
kák, amelyekbõl süt az alkotás öröme.

A képzõmûvész gyermeki belefeledkezését fedezheti föl az 
olvasó a versek vizuális alakjában is. Minden gyerekvers leírt alak-

BOGDÁN JÓZSEF
     

SZÉTSZEDEM-

ÖSSZERAKOM-MEGSZERETEM

Tóth Béla: Ha a tenger önmagát megissza,
Sziveri János Mûvészeti Színpad, Muzsla, 2010

„Esztergomban
Gomba terem a
Domboldalban,
Hol séta közben
Egyszer Eszter

Gombját veszté.”
(Esztergomban)
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ját tekintve szinte kézbevehetõ vázácska, vagy akár az ugrókötél 
fa vége, avagy igényes építõjáték eleme – mindenképp olyan alak-
zat, amely kézbefogásra, megtapasztalásra, gyönyörködésre hív.

Vajon mi történik Tóth Béla ezen verseiben a nyelvvel, mint 
jelentést hordozó „anyaggal”? A költõ elsõsorban a nyelv anyagi-
ságára épít. A jelentések végtelen letisztulásának és gyermekien 
örömteli leegyszerûsödésének lehetünk tanúi bennük. Az olvasó 
elõtt teljesen reflektálatlan, a gyermeki tekintet tisztaságával és 
érintetlenségével átfogott témák, témácskák fordulnak ki a nyelvi 
játékok nyomán elénk, s töltenek el minket a gyermeki látószög 
élményének örömével.

A témákat tekintve persze olyan tartalmakhoz fordul a költõ, 
amelyek a gyerekek világát jellemzik. S teszi ezt sokszor annyira 
sikeresen, mintha nem is felnõtt írta volna e verseket. A Bolt hátán 
bolt, vagy a Babonaság címû versek például valódi lenyomatai a 
gyerekek világának, mintha csak gyerekek sorait olvasnánk. Ve-
gyük akár a Nátha címû vers elsõ két sorát, mely  így hangzik:
        

„Semmi kedvem mostan, értik
Csupa nátha vagyok végig”

     
Vagy nézzük a Foxi címû versike kezdõ sorait:

         

„A drótszõrû foxim
Ellopta a zoknim”

           
Kifejezetten szórakoztató a tréfás, gyerek-poénokra emlé-

keztetõ, egyszerû szövegezés, ahogy egy-egy helyzetképet fölvá-
zol a költõ.

Szintén a gyermeki látásmód perspektíváját adja vissza hí-
ven a Lázálom címû vers minden versszaka. Öröm és egyben föl-
fedezés olvasni, még felnõttként is, Tóth Béla sorait:
           

„Ha felnövök kalóz leszek
Egész nap csak halat eszek

Hirdetem az igazságot
Minden áron

Hajózok majd télen-nyáron”
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Az idézett versekben ugyanakkor már erõsebb a téma játéka 
a nyelvi játéknál. Tóth Béla ezen költeményeiben már nem a há-
romévesek játékossága, hanem az öt-hét évesek megértésre törek-
võ, álmodozós világképe jelenik meg. Az érintetlenség öröme nem 
a nyelvi leleményben, hanem a megjelenõ gyermeki vágyakban, 
elképzelésekben van jelen, nem kevesebb örömet jelentve az olva-
sónak, mint a kisebbekre jellemzõ szétszedõs-összerakós játék.

E két technika és 
korosztály jellegének 
ötvözete az egyik ked-
vencem, a Tudológia 
címû. Sok szempont-
ból  mondható  ked-
vencnek ez a darab, 
hisz igen látványosan 
Tóth Béla verseinek 
azt  a  tulajdonságát 
reprezentálja, hogy e 
kis költemények képi 
alkotásként is megáll-
ják a helyüket, hogy 
már látványuk is öröm 
a  befogadás  során. 
Szódarabolós, hang-
zós játékosságában a szétszedem-összerakom öröme köszön itt 
vissza, világmagyarázatában ugyanakkor jelen van a tréfás, csupa 
humor, gyermekien ártatlan világkép.

Fontos megjegyezni Tóth gyerekverseirõl, hogy nyelveze-
tükben közel állnak a mai gyerekek nyelvhasználatához, szófor-
dulatai sokszor a gyerekek által használt nyelvi szokásokat idézik, 
ami könnyen befogadhatóvá, szerethetõvé teszi õket a kis olvasók 
számára, akik e versek által maguk is rácsodálkozhatnak arra, 
hogy a nyelv sem csupán a fejünkben létezik, hanem minden ér-
zékszervünknek kínál élményt, és vidám, gazdagító játéklehetõ-
séget. Tóth Béla gyerekversei képesek rá, hogy gyermekeink szá-
mára a játszósarok kedvencévé avassák nyelvünket.
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Szüntelenül gyorsuló világunkban életünk egyre inkább egy 
folyamatos versenyfutásra emlékeztet. Távvezényelt robotokként 
futkosunk az elõre kijelölt útpályán, igyekezvén versenyben ma-
radni a napról napra jelentõsebb értéknek számító idõvel, s köz-
ben teendõink tömkelegétõl nem veszünk tudomást a lét önmagá-
ban rejlõ gyönyörûségeirõl. A nagy rohanásban szem elõl téveszt-
jük a bennünket körülölelõ tájat, a mellettünk zajló eseményeket, 
felebarátainkat, de nem ritkán még önmagunkat is. Mindazt, ami-
nek érdekében állítólag magunkra vállaltuk az állandó mozgás-
ban levést ebben az idõérzékünk eltolódása révén összezsugoro-
dott térben. Vélt álmainkat üldözve képtelenek vagyunk megra-
gadni a múló pillanatban rejlõ szépet, örökös illúziókergetésünk 
paradox módon éppen a valóság álomszerûségét öli meg bennünk.

Mindezt nagyon jól tudja Szûgyi Zoltán, aki Pillangóversek 
címû kötetében mindenekelõtt a lassítás elengedhetetlen szüksé-
gességére hívja fel a figyelmet. A rövid pillangóversek és pillan-
góhaikuk arra késztetnek bennünket, hogy szakítsuk meg a céltu-
datos menetelést, álljunk meg néhány pillanatra, nézzünk szét 
magunk körül, és magáért a lét öröméért próbáljuk meg élvezni 
életünket. Úgy, mint a virágról virágra röpdösõ pillangók, hiszen 
a pillangó-lét szépsége éppen abban rejlik, hogy nincs szüksége 
semmiféle cselekvésre, hogy élete értelmet nyerjen, puszta léte-
zésével megszépíti a természetet, amiben evilági küldetése, s egy-
ben életének értelme rejlik. A pillangóversek sem törekednek élet-
bevágó igazságok és létmeghatározó bölcseletek megfogalmazá-
sára, céljuk mindössze néhány pillanatig tartó varázs biztosítása, 
ami illanó szépségében a felszabadultság-érzet örömét hagyomá-
nyozza ránk.

„Csak kerülj kívül – légy ura napjaidnak –, / s féltsd, óvd örö-
möd.” – tanácsolja a szabadságról szóló pillangóversében a költõ, 

SÁNDOR ZOLTÁN
     

AZ ILLANÓ SZÉPSÉG ÖRÖKSÉGE

hiszen a szakadatlan loholásban az öröm és a szabadság az a két 
dolog, amirõl a leginkább elfeledkezünk. Nem véletlenül, hiszen 
mindkettõ lelki kategória, szédítõ gyorsulással fémjelzett korunk 
pedig mindenekelõtt a lelket öli meg az emberben, azt, „mi ben-
nünket mind eredendõen összeköt”. A modern válság elsõsorban 
lelki jellegû és belülrõl fakad, különféle külsõ megnyilvánulásai 
már csak a kézzelfogható lenyomatait képezik ennek a belsõ el-
hajlásnak. Ezért még a legésszerûbbnek tartott és leghatéko-
nyabbnak minõsített intézkedések sem oszlathatják el bensõnk-
ben a válság szülte szorongást, ennek érdekében csakis a belsõ di-
optrián kell alakítani, vagy utánozni a költõt, amikor azt mondja: 
„fényesre / csiszolom lelkem ködporos / ablakát”.

A magunkbafordulás, egy-
féle vallásos jellegû, békés ki-
sugárzás és az egyszerûségében 
magasztos élet apróságaiban 
megragadott lelki kiteljesedés 
az egész kötetet áthatják. Szû-
gyi Zoltán a kertjébe invitálja 
olvasóját, angyalhajfehér hó-
virágok, ünnepi csokrok, fehér 
vasárnapok, lombosodó boros-
tyánszobrok és aszalt almasze-
letek közé, ebbe a törékeny vár-
ba, ahol a legfõbb fegyver a kül-
sõ viszontagságok ellen a lelki 
kiegyensúlyozottság, a szépség 
és a remény: „arcra borul a fény 
// s fenséges magányában / ker-
temen – // átsuhan a remény”. 
Az, ami az õszinte hit és szere-
tet mellett annyira hiányzik ro-
hanó életünkbõl. Talán éppen 
emiatt mondja a költõ: „nem keresem hát tovább / nyelvem sza-
vait // gyertyát gyújtok inkább / hadd lássa Isten // dolga van még / 
sok dolga itt”. Itt, ahol a fény köré gyûlt pillangók versekként röp-
pennek szét a múló pillanatból az örökkévalóságba.

Szûgyi Zoltán: Pillangóversek,
Orpheusz Kiadó, Budapest, 2009
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BESZÉLGETÉS IANCU LAURÁVAL GYÖKEREKRÕL,
SZÁRNYALÁSRÓL, SEBKÖLTÉSZETRÕL

ÉS A SZÛNÕFÖLDRÕL

Iancu Laura (1978) költõ, szerkesztõ, néprajzkutató. A mold-
vai Magyarfaluban született, jelenleg Budapesten él. Óvoda-
pedagógusként, majd teológus-hittantanárként diplomázott, 
a BCE Századvég Politikai Iskolában politikai szakértõként, 
a Szegedi Tudományegyetemen pedig néprajzosként végzett. 
Elhivatott moldvai magyar sajtómunkás. Szerepel színpadon 
elõadóként, verset mond, ha hívják, kendõzetlenül ír szemé-
lyes véleményt közéleti kérdésekrõl. Közösség- és rendez-
vényszervezõ. Legutóbbi, harmadik verseskötete a budapesti 
Kortárs Könyvkiadó gondozásában névtelen nap címmel ta-
valy látott napvilágot.  

Érdeklõdési köröd sokfélesége ezerfelé morzsolódó vagy ezer 
irányból építkezõ személyiséget sejtet, akinek föltehetõen szûkre 
szabott a nap 24 órája, hogy minden ízében kiteljesedhessen. 
Hogyan szervezõdik e sok apró lélekmozaik egésszé, és hogyan 
kap, vagy hogyan szorít köztük helyet magának Laura, a költõ?

A nappal kalandozó elmét a test és a világkép tartja egybe. Amikor 
pedig estét üt az óra: minden élmény, történés és tett ugyanannak a 
lelkiismeretnek az ítélõszéke elé kerül. A költõ az, akivel szemben 
a bíró a legelnézõbb. Mert a költõ mindenütt ott van: a néprajzi 
gyûjtõúton, a tanulmányírásban, a tanításban, a kétségbeesésben, 
a nevetésben. De a költõ egyedül is van. Amikor egyedül van, ak-
kor a költészet a világkép gerince és kötõanyaga. Nem minden 
egyedüllétben születik vers. Gyakran megjelenik a tudomány és 
azt súgja: ne feledd, kutató vagy, feladatod van, ne komolytalan-

CSÍK MÓNIKA
    

ZARÁNDOK AZ IDEIG-ÓRÁIG

TARTÓ LÉTEZÉSBEN

kodj, a fontos kérdéseket tanulmányban írd meg! Ezért a költõ, 
ahol csak teheti, viszont lopkodja a kutatótól az idõt, a gondolato-
kat. Természetesen a viszony rendezett. Olyannyira, hogy egyik a 
másik nélkül nem is lenne meg.

Életrajzodat, a köteteidrõl írott kritikákat vagy akár a verseid 
olvasva fel-felbukkan a csángó fogalom, mely az eredeti jelenté-
sén túl mintha a kisebbség, a másság, a hagyomány, az elmúlás 
vagy akár az önazonosság szimbólumává terebélyesedne. Mit je-
lent számodra e szó, mennyire jellemez téged?
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Ez a fogalom az utóbbi években került be a szülõfalumba. Én 
Csíkszeredában hallottam elõször, 1992-ben. Nem érzem maga-
ménak. Mint kulturális fogalmat természetesen elfogadom, fi-
gyelmetlenségbõl olykor még használom is. Azonban minden 
szempontból, különösen a népcsoport identitása és kisebbségpo-
litikai helyzete miatt (érdekében?), azt gondolom, szerencsésebb 
volna a moldvai magyar megnevezés. Én a magyarfalusi kultúrá-
ban nevelkedtem, ha jellemez, az jellemez engem.

A névtelen nap verseit olvasva egy vajdasági költõ, Ács Károly 
Gyökér és szárny címû verse jutott eszembe, melyben a gyökér a 
szülõföldet, a történelmiséget, a helyi szellemet, a szárny a távla-
tot, a történelem fölé emelkedõ embert, az európai szemléletet 
szimbolizálja. Ezt a dichotómiát érzem a verseidben is. Bár ese-
tedben e két fogalom kiegészíteni igyekszik egymást, mintha a 
gyökér lenne a hangsúlyosabb, a szülõföldhöz való ragaszko-
dás...

Néha bûntudatom, sõt halálfélelmem van, amikor egymással 
szembe állítjuk ezeket a fogalmakat (ti. gyökér, szárny). Ha ko-
molyan venném (de nem teszem!) a dichotómiát, akkor az én ese-
temben ebbõl az következne, hogy nekem nincs is gyökerem, 
azazhogy nekem halott gyökerem van. Hiszen gyermekkorom le-
gendás alakjait már csak a temetõben találom; a kapualjban álló 
édesanyám megmakacsolta magát, görbe háttal vár; a szokások és 
az egész világ, úgy ahogy van, húsz évet öregedett vagy lépett 
elõbbre – ahogy tetszik. Hála Istennek, a magyarfalusiak nem úgy 
tekintenek rám, mint egy kirepült, magasban szárnyaló (tehát) 
boldog emberre. Nem volt könnyû döntés, amikor elhatároztam, 
hogy mind a kutatás, mind pedig a mûvészet terén, azt a világot 
választom témámul, amihez a legtöbb közöm (és így kötelessé-
gem) van. Sok jóakaróm féltve tanácsolta, ne tegyem ezt, ne nehe-
zítsem az amúgy sem egyszerû helyzetemet. Nagyon sok oka van 
annak, amiért végül is nem szakadtam el. Gyökerek vannak, igen. 
De éppen a temetõbe költözõ világ figyelmeztet arra, hogy a gyö-
kér valójában két tárgy: a bölcsõ és a koporsó. Ami a kettõ között 
zajlik, az mind-mind szárnyalás.
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„Egyetlen szót ismerek / nem mondtam ki nem árult el soha / 
földbe vájnak /  téli álmom: haza” – határozod meg ekképp Nem 
mondtam ki soha címû versedben a haza (a „szûnõföld”) fogal-
mát, majd a Fától fáig címû vers két sorával: „sem ott, sem itt / 
sem mindenütt vagyok” teszed hangsúlyosabbá a térvesztettség, 
téridegenség élményét. Mintha két világot igyekeznél összefog-
ni: a menés és maradás, az itthon és az otthon kettõsségét. Kétla-
kiságodból eredõen a haza számodra elsõsorban elméleti kate-
gória?
            

Romániában az ember kisebbség, Magyarországon határon túli. 
Van területi, van elméleti, van vágybéli haza. Minden van. Egy-
más mellett, nemegyszer egymás ellen. Talán éppen e történeti 
ellentmondásosság az egyik oka annak, hogy nálunk, moldvai 
magyaroknál, a római katolikus vallás lett az önazonosság egyik 
alapjegye. Moldvában az egyetemes katolikus egyház és a világ, a 
létezés maga az a két elem, amely „stabilnak” mutatkozott. Az 
állam, a nemzet, a jog késõbb keletkezett és állandóan változik. 
Még Moldvában sem szokás homokra építeni a házat. Természe-
tesen van szülõföldem (Magyarfalu), van nemzetem (magyar) és 
van hazám (Magyarország), ahová tartozom. De már nagyon ré-
gen tudomásul kellett vennem, hogy mindenekelõtt egy zarándok 
vagyok az ideig-óráig tartó létezésben.
            

„A költészet meglehet énnélkülem, de én a költészet nélkül nem 
tudok létezni. A költészet az emberi kultúra legfontosabb érzék-
szerve” – fogalmaztál így egy veled készült interjúban. Akár ars 
poeticaként is tekinthetünk e két mondatra?
            

A költészet egy élõ világ, ahol a szó parázs és levegõ, ám az ember 
csak szimbolikusan égeti meg magát, csak szimbolikusan fullad 
meg. Olyan sok idõt még nem töltöttem el ebben a világban, de 
arra elég volt, hogy a lelkemet „eladjam” neki. Kétségbeesetten 
kerestem a helyem a világban. Különféle egyetemeken, különféle 
eszmékbe kapaszkodva. Ebben a teljes szétesettségben talált rám 
a vers. És megmaradtam. És az is megmaradt, amit a nagy kere-
sésben kapartam össze magamnak. Az egész életet, a világot úgy 
kell berendezni, gondozni és éltetni, hogy a vers („a levegõ”) ér-
kezésének semmi ne állja útját.



szúrja ki a szemét az igazságnak, hanem csak felmutatja annak ar-
cát. (Ld. pl. a Törmelékcsendélet kép). Maga is leül vele szembe 
és diskurál vele. Hallgatja õt. Tanul tõle.

Verseid a hiány, a fájdalom, a magány, a kivetettség, az örökös 
keresés lenyomatai. Sebköltészet – mondod. Sebekbõl fakad, se-
bekbõl táplálkozik vagy sebeket gyógyít a vers?

A seb természetesen itt metafora. Talán kifejezi a kötet szomor-
kás, borús hangnemét. Valamikor régen azt gondoltam: a költõt a 
baj teremti, a baj emlõin nevelkedik, ezért késõbb sem tud meg-
lenni baj nélkül, különösen azok nélkül a bajok nélkül, amiket ma-
ga teremt vagy talál ki. De senki fel ne vágja az ereit, ne fogyasz-
szon alkoholt, ne okozzon másoknak szenvedést, mert nem jár ér-
te vers! In situ (a fájdalom pillanatában) nem születik vers. Van 
kapcsolat a szenvedés és a versírás között, de nem kiszolgálják, 
hanem kiegészítik egymást.
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Egyik legszebb versed Kányádi Sándorhoz írtad. Egyhelyütt úgy 
nyilatkoztál, hogy Kányádi minden verse maga a vers, a világ 
mása. Érzésed szerint költészetedben tetten érhetõ Kányádi ha-
tása?

Kányádi Sándor verseit különösen a filozófiájuk miatt szeretem. 
Tetszik, ahogyan perlekedik, ahogyan kegyesen vagy kegyetlenül 
leleplez, ahogyan a létezésre reflektál. Talán éppen azért, mert én 
is ezt teszem, ezen a téren hatott rám. Egyvalamit azonban nem 
sikerül megtanulni: a békét, a feloldozást, a belenyugvást. Én a 
versben nem tudok megnyugodni. Emberként igen, sõt muszáj, 
másként nem lehet élni, de a költészetben nincs éjszaka, nincs al-
vás, csak ébrenlét.

A névtelen nap borítóján Kokas Ignác Törmelékcsendélet címû 
festménye köszön vissza, vizuálisan közölve mindazt, ami a kötet 
szûkszavú, töredékes verseiben kimondatik, vagy némán meg-
bújik a sorok között. Törmelékes létérzés. Ez kor- és kór-tünet?

Nincs bátorságom jellemezni a kort. Tapasztalnom kellett, hogy 
ha valamin egy kicsit el kell gondolkodni, az már problémás. A 
gondolkodás luxus. Arra nincs idõ. Inkább gyorsan rávágjuk: nem 
jó! (Nem azt mondjuk: ez nekem nem tetszik, azt mondjuk: ez 
nem jó! Mert a jó az, ami nekem jó, hiszen én mindent tudok, én va-
gyok a tökéletesség). A fel-nem-hígíthatót akkor sem hígítom fel, 
ha rajtam kívül senki más nem olvassa vagy nem érti azt, amit 
írok. Alapvetõen rövid szövegeket írok, mert nem sztorizni aka-
rok. Megszületik bennem valami, leírom, de csak akkor kommen-
tálom, ha erre szükség van. Számomra nem komment a vers. Lé-
nyeg. Talán éppen Kányádi Sándor mondta azt (nem szó szerint 
idézem), hogy amit valaki nem tud megírni két sorban, azt ezer 
könyvben sem fogja tudni megírni. Ilyen értelemben tömörítek. 
Elõször a tudományban ütöttek a körmömre. Amikor nagyon ki-
nyilatkoztatósdit játszottam, és a valóságot összetévesztettem az-
zal, ahogyan én látom a valóságot, kérdésbombákat zúdítottak 
rám, úgy elbizonytalanítottak, hogy a nevemre sem emlékeztem. 
Az óvatosság, a finomság, a csend, nem a közérthetõség vagy a 
forma ellen van, hanem azért, mert az ember, ha nem muszáj, nem 
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Leggyakoribb témáid, motívumaid a biblikus hagyományból, a 
vallásból meríted, mélységes-mély istenhit fogalmazódik meg 
soraidban, „hõsöd” gyakran maga az Úr. Az Úr, az alvó, a távoli, 
ki elfáradt, felhúzta saruit, és úgy ment el, hogy nem hagyott 
nyomot. Verseidben Isten az örökös keresés, a hiány szimbólu-
ma. E keresésen alapuló lét-elem számodra a hit?

Egy alkalommal, egyik felolvasóest végén odajött hozzám egy 
ember és azt mondta: Én nagyon szeretem a maga írásait, de mikor 
ír már végre komoly dolgokról is? Annyit istenezik meg szerelmes-
kedik, hogy az most már botrányos! Itt is azt mondom, amit neki, 
akkor, ott válaszoltam: nem tehetek róla, hogy az ésszel felfogha-
tó és megmagyarázható dolgokon kívül, Valaki, valami más is be-
lebújik a világ zegzugaiba! A fogmosásról szóló versben is vala-
miképpen, bizonyosan ott lenne. Megelõz minden megérkezés-
ben, és mindenhonnan elõttem lép le. Azt hiszem, sem a tudo-
mány, sem a mûvészet nyelvén nem lehet beszélni a hitrõl.

Agónia, alamizsna, hordalék, csalódás, sötétség, jég, lator, ha-
mu, seb, kopjafa, vér, halál – leggyakrabban használt szavaid 
elemi erõvel hatnak lélekbõl hasított, fájdalom-veretes költemé-
nyeidben, a belõlük kiszüremlõ életérzés tekinthetõ akár költé-
szeti ismérvednek is. Mégis, ha szomorkás, komor hangulatú té-
máid mellõzve egy igazi, életigenlõ vers kerülne sorra, mi lenne 
az a néhány szó, ami leginkább tükrözné a mosolygós Iancu 
Laurát?

Az egyhangúság oka talán az, hogy az írott szóhoz másként viszo-
nyulok. Valami miatt a leírt szónak más az íze, jellege, súlya. De 
mintha még a keret is szûknek mutatkozna, azzal is gazdálkodni 
kell, ezért elsõsorban az kerül papírra, ami számomra fontos, ko-
moly stb. Persze, a komoly dolgokról is lehet viccesen, derûsen ír-
ni. Sokan vannak, akik így írnak. De ha az én szövegeim is nevet-
nének, akkor a magyar irodalom lenne egyhangú(an nevetõ). Lá-
tod, már a gondolattól is roppant vicces lettem.
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Ahogyan az elmondatott: 

       
úgy vágyom reád

mint Nap Holdhoz közelít
belesápadok

          
Édes nõvérkém, kisugárzok reád, visszfényedben felragyogok. 
Nincs helye árnyéknak a Földfeletti alatt. Ölellek, legyen szép az 
esténk!

       
Ahol végigaraszol, a képlékeny selyemszál(l)ból lassan megszi-
lárdul a megtermékenyített földfelszín. Körbeér, a szálat elrágja, s 
a bábból a felhõk felé szökik máris a légy, a tündér, a pillangó. A 
pont körül tér eszméletre az Ige, mely végiglebeg a vizek fölött. 
Gubóm szivárványszín húsfalát felszakítva megszületik az Ég. 
Minden eonokkal ezelõtti és eonokkal ezutáni, az ûrben csupán a 
pillanat egzisztál. Minden körbefordul és eltûnik önmagában. 

      
Ahogy a kötet* hónaljába beleszagolok – csepp pézsma, bazsali-
kom, kakukkfû –, megérintem patyolat pitypangmezõtök bókolón 
beérett álomfelületét. Az egyik oldal rövid erõseket szökken, mi-
közben amaz meg csíkot húzva bukfencel egyre, ahogy a felhõk 
felé siklik sebesen a pompás katamarán. 

          
Tejútból kiszürcsölt Enmagam a Világ Virágos Szegeletén csün-
gök vigyorogva, óh, Arany Atyácskám, ahogy a szavakat, mint 
temérdek cukorkát, egymás után elszopogatom. Van közöttük 
ánizs, savanyú, leginkább mentaerõs-roppantkemény, dúdolós, 

SZÖGI CSABA
   

NYOMJA A DIMENZIÓT!
(Befejez(het)etlen asszociációcsermely egy verseskötet 

mezején meredeken tovasiklik)
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mélabús, hajnalbanhazaérõs édeskeserû. Dallamban folytatódik a 
betû, borúra jön is mindjárt a derû, az szónak ízeérzelme emelke-
dik a hermetikusan elzárt értelem helyén. Égre szökken éjfolyam-
ból az ébredõ csíbor, Holdnak tusfekete fényére éled a havat lege-
lészõ, bámész szöcskehad. Talpam nem érinti a földfelszínt soha-
már. Sohamár. Soha-soha-sohamár. 

         
Légy-tündér-pillangó! (Pézsma-bazsalikom-kakukkfû!) (Iringó!) 
Ledéren áttetszõ, sebes árnyékként követi röptöd a katamaránt, 
folyami matróz legyen az a talpán, ki a Tejutat bejárva a végén 
fittyet hány eme kitátott szájra, mely az ösvény végén – hamm! – 
bekap. És csak úgy mellékesen köpködi vissza a papírra álmaidat. 

         
A Világ Közepe, bizony mondom, ott van, ahol a vers és te magad 
találkoztok. A horizonton felkacsint a Nap. Björk a rádióban a szá-
mokat énekli végig egytõl százhétig, végleg dallammá olvad a 
földfelszínt megformázó pillanat selyemszála, kettõs muzsikában 
oldódom a szemhéjam mögött, kendertõl vörös szememet befelé 
fordítva mámoromban megélek magam mögött hagyva a világot. 
Álmodlak. Kedves. Tovább. És tovább. 

              
Dr. Jekyll álmában élvez: Hyde Uraság bizsergést érez, furát, és 
ERÕ duzzad izmaiban, nem kevesebb, mint egy Bálnában! Rövi-
den felnyerít, frücsköl ki a nyála, hellyel kínál maga mellett benn 
a kocsmába’, Julcsa se rest, elõtted is azonmód megterít. Szíved-
nek közepébe karót merít e nóta, mi most a porond felett meghar-
san, dupla csíkot rajzol végig a faforgácsban, fel a fáklyafüstös fa-
lon, ki az ablakon, fel a patyolat bárányfelhõkre. Elõre, illéri! Elõ-
re! (Idebenn? Egy itce minden fõre, hejj!)
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Hallgatom a dalod, elengedem végre a kezedet, enmagamtól is tu-
dok hisz szállani, felfelé zuhan a Gondolat, a tiszta, a szavak ele-
nyésznek lassan... megnyugszom... végre, végre. Szívdobbanás 
szemhunyásnyit kihagy, cseppnyi aritmia a disszonáns ûrsiklás 
mértani legközepén. Elterpeszkedem a csónakká nyúlt, hegyénél 
kecsesen megkunkorodó pillanat lágy, ringatózó ölén. Gyönyörû! 
Megnyugszom! Megnyugszom. Gyönyörû. 

     
Fekete tusfürdõben tisztul az égi 
pillangó (légy) (tündér), és mi-
közben ezután szemérmesen ma-
gára ölti szivárvány pillantását, 
én kibotorkálok a konyhába, töl-
tök még egy pohárnyit ebbõl a fa-
nyarkás újborból, amellyel ezút-
tal ringatom magamat át a követ-
kezõ óra kerek harcmezejére. 
Idõhegyek duzzadó lodovércbõl 
(ürdöngbõl) lassan felsejlenek, 
sejj! Ezis csakegy négyso ros. 

       
...sebekbõl  vérzek,  sebekbõl 
csorgó sûrû vérbõl, lassan meg-
szilárduló földfelszín porából 
gyúrva támadok egyre újra fel. Fény nem felel. Hang nem felel. Íz 
nem felel. Szag nem felel. Holdsugár vékony ujjának érintése a 
földrõl felemel... haránt és átellenben. Éppen. Az idõ bércei a ho-
rizonton lassanként elenyésznek, minden körbefordul és eltûnik 
önmagában. Marad az Egy. A MINDEN. És a pont. 

        
Részeg biciklis, megáll a zebra közepén. A párhuzamos csíkok 
széjjelébb húzódnak az abroncsa alatt. Vigyázz, meglátott! Nyálát 
frücskölve vidáman rádkajabál. Közben pontnyi könyöke a téridõ 
falának koccan s ottmarad. Nyomja a dimenziót. 

        
* Verebes Ernõ: Elõbb még örök, vers-rajz katamarán, zEtna, 
2009, Verebes György A pont körül c. tusrajz-sorozatával 

vakfolttá fogyatkozott most a hold
szeszmámoros éjek feketéllnek
ami olthatatlan éghetetlen
még szomjasak a kihunyt esélyek
tejútból kiszürcsölt utópiák
után vágyódik a tintás világ
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Molnár Imre 1954-ben született 
Szivácon. 1988-ban szerzett okleve-
let a szegedi Juhász Gyula Tanárkép-
zõ Fõiskola rajz és grafikai szakán. 
1990-tõl Szabadkán képzõmûvészet 
szakos tanárként dolgozik.

Pedagógiai munkája mellett al-
kotó tevékenységgel, elsõsorban gra-
fikával foglalkozik. Évek óta több 
hazai és külföldi mûvésztelep mun-
kájában vesz részt. Tagja a Zentai 
Mûvésztelep Grafikai Mûhelyének, 
valamint a magyarországi tállyai 
Közép-európai Mûvésztelepnek. Több önálló kiállítása volt, vala-
mint számos csoportos tárlaton vett részt itthon és külföldön (Új-
vidék, Debrecen, Salgótarján, Zenta, Szabadka, Gornji Milano-
vac, Kaposvár, Nikšiæ, Budapest, Orosháza, Szentgotthárd, Szó-
fia, Bitola, Makó, Skoplje). 2007 óta a Vajdasági Képzõmûvészeti 
Szövetség (ULUV) tagja. Szabadkán él és dolgozik.

ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSAI

1993, 2001 – Szivác: a Szenteleky Kornél
                      Mûvelõdési Otthon terme                                                                                                                                                                 
1996 – Szabadka: a Városháza elõcsarnoka
1997 – Újvidék: a Forum Klub
2001 – Szabadka: a Bucka-Gányó Galéria
2005 – Budapest: a Kossuth Klub kiállítóterme
2007 – Zenta: a Városi Múzeum kiállítóterme
2008 – Dunakeszi: a József Attila
            Vasutas Mûvelõdési Ház   kiállítóterme
2008 – Szabadka: a Képzõmûvészeti Találkozó Galériája
2009 – Vonyarcvashegy: a Mûvelõdési Ház galériája
2009 – Topolya: az Art Gallery kiállítóterme
2010 – Nagykanizsa: a Hevesi Sándor Általános Iskola galériája

KICSODA MOLNÁR IMRE
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SZÁMUNK SZERZÕI

BENCE Lajos – 1956-ban született Göntérházán. 1981-ben magyar 
nyelv és irodalom szakos tanári diplomát szerzett. 1994-ben doktori vizs-
gát tett a szlovéniai magyarság és a muravidéki magyar irodalom Trianon 
utáni idõszakának társadalmi-politikai és mûvelõdési életérõl, közösség-
megtartó felvállalásairól, nemzettudatot formáló megmozdulásairól és te-
vékenységformáiról. Munkásságát többek között Berzsenyi-díjjal, Keresz-
tury Dezsõ-díjjal és a Magyar Mûvészetért Díjjal jutalmazták. Napjainkig 
nyolc önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2006-ban, Hazatérítõ címmel. 
Jelenleg újságíróként dolgozik. Lendván él.
       
BENCSIK Orsolya – 1985-ben született Topolyán. A Szegedi Tudomány-
egyetem Bölcsészkarának filozófia-magyar szakos végzõs hallgatója. 
Verseket, prózaverseket, újabban rövidprózát ír. Az Év novellái 2008 (Ma-
gyar Napló) és a Próbaidõ (Palatinus, 2009) antológiák egyik szerzõje. 
2009-ben jelent meg Kékítõt old az én vízében címû verseskötete, melyért 
Sinkó-díjat kapott. Jelenleg Szegeden él.
           
BERÉNYI Emõke – 1986-ban született Szabadkán. Jelenleg az újvidéki 
Magyar Tanszék mesterképzéses hallgatója, a Híd-kör tagja és a Magyar 
Szó munkatársa. A Jelfolyam címû on-line mûvészeti folyóirat ex-szer-
kesztõje. Királyhalmán él.
          
BÓDAI-SOÓS Judit – 1974-ben született Szekszárdon. A szegedi József 
Attila Tudományegyetem matematika tanár szakán szerzett oklevelet. 
Mûvei különbözõ folyóiratokban és más kiadványokban jelentek meg.
       
BOGDÁN József – 1956-ban született Zentán. Teológiát és filozófiát ta-
nult. 1983-ban Nagybecskereken pappá szentelték. Napjainkig nyolc ön-
álló kötete jelent meg, a legutóbbi 2006-ban, Remegés címmel. Török-
kanizsán él.
        
CAMPERT, Remco – 1929-ben született. Jelentõs holland költõ, esszé- és 
regényíró, tagja az Ötvenesek elnevezésû irodalmi mozgalomnak. Mun-
kássága sokrétû és terjedelmes. A kísérletezõ jellegû Braak címû irodalmi 
folyóirat alapítója és szerkesztõje. Több mûvét megfilmesítették. Nyolc 
jeles díjat mondhat magáénak.
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CLAUS, Hugo – (1929-2008) Korunk egyik legfontosabb belga szerzõje. 
Flamand költõ, regény- és színmûíró, filmrendezõ. Életmûve igen terje-
delmes. Több ezer oldal verset, több mint 20 regényt, 35 saját színmûvet, 
filmszöveget írt. Leghíresebb mûve: Belgium bánata címû könyve. Jelen-
tõs mûfordítói munkássága is: 31 színmûvet fordított le idegen nyelvek-
rõl. Sokáig volt Nobel-díj jelölt. Életében 12 jeles díjban részesült.

CZIROK Attila – 1988-ban született Nagybecskereken. Tagja a Sikoly 
szerkesztõségének, a folyóirat honlapjának webmestere. Önálló kötete: 
Muzslától Medina (2009). Muzslán él.

CSÍK Mónika – 1978-ban született Zentán. Az Újvidéki Egyetem BTK 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének az abszolvense és a Magyar Szó 
munkatársa. Tagja a Sikoly szerkesztõségének és a Fiatal Írók Szövetségé-
nek. Eddigi munkásságát Kilátó-díjjal jutalmazták. Önálló kötete: Met-
szetek (2006). Kispiacon él.

FENYVESI Ottó – 1954-ben született Gunarason. Iskoláit Topolyán 
végezte, majd az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanult 
(1973-1978). 1975-tõl 1983-ig tagja volt az Új Symposion folyóirat szer-
kesztõségének. 1991-ben települt át Magyarországra, azóta Veszprémben 
él, ahol az MTA Veszprémi (Észak-Dunántúli) Területi Bizottságának 
munkatársa. Napjainkig nyolc önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2009-
ben, Némely részletek címmel.

HATTUM, Jac. van – (1900-1981) Tanítóként dolgozott. Úttörõcskék cí-
mû elsõ verseskötete 1932-ben jelent meg. Két másik költõtársával együtt 
az úgynevezett Amszterdami iskolához tartoztak: 1938-ban közösen 
jelentették meg a Hárman egy peronon címû verseskötetet. Termékeny 
szerzõ volt, élete során több mint húsz kötete jelent meg. Mûveiben gya-
kori téma a társadalmi egyenlõtlenség és a kétszínûség kérdése.

HERNYÁK Zsóka – 1991-ben született Zentán. Végzõs középiskolás. 
Szabadkán él.

HORVÁTH Ödön – 1938-ban született Budapesten. Költõ, mûfordító. Az 
Amszterdami Teológiai Fõiskolán szerzett hittantanári diplomát 1981-
ben. 15 évig lelki gondozóként dolgozott egy amszterdami katolikus kór-
házban. Mûveit több folyóiratban és a Dunakanyar költészeti antológiá-
ban publikálta. 270 szonettet tartalmazó Léggömbrõl a táj címû verseskö-
tete 2006-ban jelent meg. Haiku-kötetei és mûfordításai a Terebess Kiadó 
honlapján (www.terebess.hu) olvashatóak. Kismaroson él.
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IANCU Laura – 1978-ban született Magyarfaluban. Költõ, szerkesztõ, 
néprajzkutató. Legutóbbi verseskötete 2009-ben jelent meg névtelen nap 
címmel. Jelenleg Budapesten él.
           

JOEL Kha – 1954-ben született valahol Bánátban. Jelenleg Újvidéken él.
          

KIMI Hääppe (BENEDEK Miklós) – 1984-ben született. Fõiskolai hall-
gató. Bácsfeketehegyen él.
           

KIRILLA Teréz – 1972-ben született Szatmárnémetiben. A kolozsvári 
Babes-Bólyai Egyetem magyar irodalom és nyelv – néprajz szakán szer-
zett oklevelet, az ELTE BTK-n Magyar irodalomtörténet szakon pedig 
egy PhD képzést végzett el. Az abszolutórium utáni, doktori eljárás indítá-
sának hónapjaiban van. Budapesten él.
         

KÖVES Viktória – 1969-ben született. Az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán, Filozófia Szakon szerzett oklevelet. Novellái az Élet és Irodalom, 
valamint a Jelenkor címû folyóiratokban jelentek meg. Önálló kötete: Aki 
bújt, aki nem (2001). Budapesten él.
         

LENNERT Tímea – 1981-ben született Zomborban. Újságírással és mû-
velõdésszervezéssel foglalkozik. Tagja a Fiatal Írók Szövetségének. Társ-
szerzõje a Szélnek feszül a táj címû versantológiának. Doroszlón él.
        

LOVRA Éva – 1984-ben született Topolyán, ahol ma is él. Tanulmányait a 
szabadkai Építõmérnöki Karon folytatja, Pécsett építõmûvészetet és épí-
tészetet tanult. Tudományos és szépirodalmi írásait több folyóiratban 
publikálta. Világutazó. Kutató, több nemzetközi konferencia résztvevõje, 
fõ területe a város- és építészettörténet.
          

MAY, Lizzy Sara – (1918-1988) Zsidó származású holland költõnõ és 
prózaírónõ. Eredetileg balett-táncosnõ és némajáték-elõadónõ volt. 1956-
ban jelent meg Lépésekre írt blues címû elsõ verseskötete, majd egy év 
múlva a második is: Visszatekintés a mûanyag bõrre címmel. Regényei 
többnyire önéletrajzi ihletésûek, a nõ és apja nehéz kapcsolatáról szólnak. 
Gyermekkönyveket is írt. 1967-ben van der Vies-díjjal tüntették ki.
       

NAGY FARKAS DUDÁS Erika – 1960-ban született Kishegyesen, ahol 
ma is él. Mûvei számos folyóiratban és négy antológiában jelentek meg.
          

NAGY Zopán – 1973-ban született Gyomán. Fotográfiával, irodalommal, 
és ezen mûvészeti ágak összekapcsol(ód)ásával, jelen(lét)ével foglalko-
zik. 1993-tól irodalmi-mûvészeti folyóiratokban publikál, 1996-tól rend-
szeresen kiállít. Önálló kötetei: Fotográfiák (2004), „Skizológia” (2008). 
Budapesten él.



120

OERLEMANS, J.W. – 1926-ban született holland költõ és történész. 
Többnyire rövid, romantikus szabadversek józan nyelvû költõjének tart-
ják, akinek köteteiben a melankólia és a múlandóság játszik vezetõ sze-
repet. Napjainkig összesen 13 kötete látott napvilágot. Munkásságáért 
1992-ben Anna Blaman-díjjal tüntették ki.
         
OLÁH Tamás – 1990-ben született Zentán. Magyarkanizsán él.
         
RODENKO, Paul – (1920-1976) Jelentõs holland költõ, kritikus, novel-
laíró és mûfordító. Párizsban is élt, ahol többnyire a szürrealizmussal és az 
egzisztencializmussal foglalkozott. Az ötvenes években újítónak számí-
tott a holland költészetben, de esszéi is eredetiségrõl tanúskodnak. Össze-
gyûjtött verseit tartalmazó Fülvágó tulipánvágó címû kötete 1975-ben 
jelent meg. Összegyûjtött esszéi és kritikái 1991-1992-ben láttak napvilá-
got.
       
SÁNDOR Zoltán – 1973-ban született Nagybecskereken. Az Újvidéki 
Egyetem Jogi Karán abszolvált. A Magyar Szó munkatársa és a Sikoly fõ-
szerkesztõje. Prózái, versei és esszéi hét antológiában jelentek meg. Ön-
álló kötetei: Sár (versek, 2002), Az élõ J. K. (novellák, 2003), A szoba (no-
vellák, 2005), eMese (regény, 2006). Muzslán és Szabadkán él.
       
SCHIERBEEK, Bert – (1918-1996) Holland író, költõ, sokoldalú mû-
vész, az úgynevezett Ötvenesek irodalmi mozgalom tagja. Pedagógiát 
tanult. A világháborúban részt vett az ellenállási mozgalomban. 1946-ban 
csatlakozott a fõleg képzõmûvészekbõl álló Cobra csoporthoz. Szerkesz-
tõje volt a Szó címû folyóiratnak. Mûveiben elfordult a hagyományos 
irodalmi formáktól. 1951-ben jelent meg A könyv én címû kísérletezõ 
hangvételû mûve, amelyben egyáltalán nincs történet, csak szavak és gon-
dolatok társításai. Munkásságának megítélése irodalmi berkekben vita 
tárgya.
             
SCHWAMM Fanni – 1977-ben született Zentán. Kishegyesen nevelke-
dett. A Debreceni Egyetem Filozófia Szakán és a Nyíregyházi Fõiskola 
Nemzetközi Kapcsolatok Szakán szerzett oklevelet. Debrecenben és Kis-
hegyesen él.
            
SZABÓ PALÓCZ Attila – 1971-ben született Zentán. Az Újvidéki Mû-
vészeti Akadémia Színmûvészeti Szakán szerzett oklevelet. Önálló köte-
tei: Résnyire nyitva, Fityisz, Trium(f)virátus, A zentai csata, A falevélke új 
ruhája, Falanszter. Jelenleg újságíróként dolgozik. Budapesten él.

121

SZIVERI János – 1954-ben született Muzslán és 1990-ben hunyt el Bu-
dapesten. 1980-tól 1983-ig az Új Symposion fõszerkesztõje volt. A nevé-
vel fémjelzett Új Symposion szerkesztõségét botrányos körülmények kö-
zött menesztették. 1989-ben települt át Magyarországra. Önálló verseskö-
tetei: Szabad gyakorlatok, Hidegpróba, Dia-dalok, Szájbarágás, Mi szél 
hozott?, Bábel, Magánterület (posztumusz), Sziveri János minden verse 
(posztumusz). Más mûvei: Penge – Jovan Zivlak válogatott verseinek for-
dítása, Ács József képzõmûvészeti monográfia – közösen más szerzõkkel.

SZÖGI Csaba – 1975-ben született Szabadkán. A gödöllõi Szent István 
Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetében diplomázott 2000-
ben. A Magyar Szó/Képes Ifjúság munkatársa. Tagja a Sikoly szerkesztõ-
ségének. Önálló kötetei: Költõfogyatkozás (versek, 1997), Drót (regény, 
2004), Korai orgazmus (versek, 2008), Mint ami lent van (regény, 2009). 
Zentán él.

SZÛGYI Zoltán – 1953-ban született Adán. Tanulmányait az Újvidéki 
Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén végezte. Napjainkig 
tizenegy verseskötete jelent meg, a legutóbbi 2009-ben, Pillangóversek 
címmel. 1991 óta Budapesten él.

VEREBES Ernõ – 1962-ben született. Zeneszerzõ, író. Önálló kötetei: 
Griff, De hol van itt villamos?, Magzatlégzés, Árnyak a tetõtérben, Elõbb 
még örök. Zentán él.

VOETEN, Bert – (1918-1992) Holland költõ és mûfordító (Shakespeare, 
Kalidasa, Moliére mûveinek tolmácsolója). Közel húsz verseskötete je-
lent meg. Az 1944-ben megjelent Megismételt Babilon címû elsõ kötete 
illegális kiadvány volt. 2001-ben látott napvilágot verseinek gyûjtemé-
nyes kiadása. Munkásságát három jeles díjjal jutalmazták.

WILHELM József (Josef) – 1970-ben született Tübingenben, a Duna for-
rásánál. Az Újvidéki Egyetem BTK Történelem Tanszékén diplomázott. 
Jelenleg a Duna közepe táján él: Doroszlón, ahol tanít és mûvelõdésszer-
vezéssel foglalkozik. Hogy a Duna-delta milyen szerepet fog játszani to-
vábbi életében, azt még nem tudja. A verseiért és novelláiért kapott díjak 
közül a mosolyok a legkedvesebbek számára.

ZÁGOREC-CSUKA Judit – 1967-ben született Göntérházán. 1991-ben 
diplomázott az ELTE magyar-könyvtár szakán, 2006-ban ugyanitt dokto-
ri fokozatot szerzett. Költõ, mûfordító, irodalomtörténész, könyvtáros. 
Lendván él.
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SZIVERI JÁNOS
FOGGAL, KÖRÖMMEL

Túl bizonyos ponton
már mit sem ér a bonton.
Dermedten posztolunk. Angyal oson
át ismerõs szobákon, vánkoson.
Alig millió éves.
Lomha, tépett tollai idén is sajognak.
Most tavasz van. Most megint tél.
Emitt hó – csikorgó csillag hull amott. Égi test.
Bágyadt pilléink lassan leragadnak.
Miként Betlehemben, úgy e földön itt.
Szívünk folyton ver s mi jajgatunk.
Leplezve jól kisded csínyeit,
árnyas helyért a szenvelgõ alany, ha szem
lesütve is, buzgón tülekedni kész.
Minden kései élõ elõzménybe vész.
Csontom arccal fal felé teszem.
Addig is: a gõzölgõ homoksárból
hajnalig kinõ egy tevetábor.
Felhangzik akkor megint a kardal.
S kivont karddal
jönnek friss Heródesek!
Távolabb a táskaraj alatt néhány
makacs karácsonyi sáska.
József pedig, bár alig fiatal,
foggal-körömmel civódni akar.
Gerjed a szánalmas pária –
büszke, mint Isten volt hajdan a fáira.
S noha már alig fiatal,
és hosszabb ideje
sípol a tüdeje,
a fölöttes terv szerint sokat kell várnia,
az Úr kegyébõl míg kihull Mária.
És Három Király – mint kõ a vesébe –
a semmibõl belép a betlehemi mesébe.
Túl a kialvatlan égen
nem hat a narkózis. Végem.

Kelenföld, 1989 novembere
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