
93Turányi Tamás

E Z Ü S T- Z S E L AT I N  E L É G I A  
Metálos pólómban, durva
bőrdzsekiben, bigott-jeansben
egyedül nyilván kinéztek volna innen,

de amikor veled léptem be a galériába,
hogy láthassuk közelről a hatalmas
Mapplethorpe-fotót – nem mondom

meg, mit ábrázolt – a hostesshölgy
odaszaladt a katalógussal, s kérte,
a következő aukción feltétlen 

vegyünk részt – csak kihúztam magam,
s filmekből ellesett mozgással
lépdeltem melletted, mint kósza

milliomos, hatalmas vagyon
egyetlen örököse, aki egyelőre
játssza még kicsit az eszét,

szeszélyes, és most még sincs
hangulata ott hagyni
a húsz százalék foglalót.
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ALEF KIDS
(mese egy újságcikk-címre)

Megmozdultak. Nem álmodták,
rögtön tudták, ahogy egymásra néztek:
megtörtént megint.

Négy fiú, sokáig titokban lehetett
tartani, hogy éjszakánként 
a lakótelep felett repülnek.

Újévi jókívánságokat váltottak
most is, a néni a sötét lépcsőházban
halványan elmosolyodott,

aztán be-beszálltak, ki-ki egy csukott ablakon.
A négy párna a négy szobában
rugalmas, kerek, nyugodt,

a szülők, mint a forralt tej pilléje, alszanak.
Az egyik ruhából bont alvó asszonyt,
forró bőrt szagol,

a másik tenyérrel hűt gyerek-homlokot,
a láz útját állja el,
a harmadik egy néma hangszer süket

odvába fülel, de zenét hall, mosolyog.
A negyedik legyint, újra 
szélre fekszik, aztán a hegyoldal szikláján

megtapad, mint a denevér.
Áfonyabokrot akar, becsukja
a szemét, tágul az orrlyuka.

Hajnalban a megállóban
zavartan toporog
egy riadt szarvasbika.
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QUANTUM SATIS
1.
Itt vagy. Kérnélek, légy a szemüvegem.
Lehetsz ablaküveg közönséges drótkereten,
ne nagyítson, ne is kicsinyítsen,
de látásom előtt ott legyél —
ami korántsem jelenti azt,
hogy csak úgy keresztülnéznék rajtad.

Füstöt vízipipa, úgy hűtsd:
az íz maradjon. Azért csak füst az,
nem lett belőle se gőz, se más,
a szemem tán messzebbre 
hordott korábban, csak közben
folyton leesett, hullott a hasznos teher.

Ez a szemüveg, ez az új 
taníthat belátni, nem csak meg.
Mert mi az, hogy meglátni.
Felfalni szemmel, azt lehet,
de abban nem marad 
semmi emésztenivaló. Nem tud enni.

2.
A véremet elhiszem, pedig
rejtve kering. Meggyőzni erről kár.
Napvilágnál alvad, leáll. Nem dolgozik.
Úgy te sem táncolsz benne,
csak megijedsz, és vége.

Mondd csak, 
jártál kertben? (jártál.) 
láttál farkast? (láttál.)
féltél tőle?

Huss, ez egy másik kert.
Itt én vagyok, aki fél,
hogy az üvegtestben, csarnokvízben
esek szilánkokra, válik a retina,
úgy leszek sötétben, nem is tudok róla.
Inkább menj előttem.
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Folyóiratunk a
NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM 
anyagi támogatásával jelenik meg.
Terjeszti a Budapesti, a Nemzeti és a Vidéki HÍRKER RT.
és alternatív terjesztők

Szerkesztők
JÁSZ ATTILA - Csendes Toll (főszerkesztő)
MIKLÓSVÖLGYI ZSOLT (online szerkesztő)
NÁDOR TIBOR (online galéria)
SZÉNÁSI ZOLTÁN (online és felelős szerkesztő)

Lapterv és műszaki szerkesztés
SELLYEI TAMÁS OTTÓ

Munkatársak
BUCSI-KOVÁCS ANIKÓ
PAPP MÁTÉ
REICHERT GÁBOR
TURI MÁRTON

Tiszteletbeli munkatársak
FÖLDES LÁSZLÓ HOBO
MONOSTORI IMRE
MUZSNAY ÁKOS
VASADI PÉTER

ÚJ FORRÁS
IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT
ALAPÍTÓ A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁRA

Megjelenik évente tízszer
Alapítva ezerkilencszázhatvankilencben
Alapító főszerkesztő: PAYER ISTVÁN

Szerkesztőség: 2890 Tata, Székely B. u. 2/A Telefon: 20/3353 626 
E-mail: info@ujforras.hu. Interneten olvasható: www.ujforras.hu
Előfizethető az Új Forrás szerkesztőségi címén. Előfizetési díj egy évre 5000 Ft. 
ISSN 0133-5332
Kiadja a József Attila Megyei Könyvtár. A kiadásért felel: Új Forrás Kiadó Nonprofit Kft.
Készült a Sollers Kft. nyomdájában Tatán.

IRODALOM MŰVÉSZET  TÁRSADALOM
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