
834 •  Bállá Zsófia: Versek

MINT MIKOR PAPÍROM...

Mint mikor papírom, amit „szokásból” 
is beírok rossz szövegekkel és nem 
létező szavakkal, a fény elé tar

tom, s valahol bent

egy levél rajzát fedezem föl, úgy né
zek szemedbe. Tiszta maradsz, ha erről 
nem tudsz, hogy szememre te láthatadan 

rajzot igéztél,

mit nem hív elő, csak a fény, vakító.

Bállá Zsófia

MENNYEI VÁGTA
Vas István emlékének

Elmenni a végsőkig is a nincsben,* 
nem lenni semmi, vers se.
A függőségek kilincsre fölakasztva, 
páncélod csak arra jó, hogy levessed, 
miként kígyó a bőrét, évszakonként 
megújul, más életre vált át;
Te elhagytál minden sorsfajtát. És önként

lóra szálltál, barátaid keresve, 
váltogatva ügetést, poroszkát, vágtát, 
de elhagytak: előzve-elmaradva, 
volt, aki árnyként ült mögéd; 
a ló befutott. Háta üres, sötét.
A nyeregkápán egy zsákban ott az abrak.

Bocsáss meg, bátyám, pártolóm, hogy tegezlek. 
Átölelni hiába van karom, megvédeni 

nyilak a tegezben.
Űrüres térben fúj az alkalom.

Várady Szabolcs sorára.
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Néked alacsony küszöböt kívántam: 
szenvedésből kivételt, s ha időd beérett: 

gyors halált.

Vajon tudtad-e Őt ez elmenincsen 
világban? Bár, ki nem hiszi, 
azt is megtartja Isten.
Kihez most érkezel: megvéd és átölel.

AZ IFJÚKOR, MELY FÖNNAKADT

Azt hiszed, elintézheted,
ha ínyenc ételt vetsz neki,
ha nőbe bújtatod, ölelteted,
kényezteted, dolgoztatod,
azt hiszed, elhallgat,
ha koncertekre járatod, finom
lemezt hallgattok, megnézeted
vele az oszlopfőket,
nyaranta úszni viszed;
rang, cím, gyűlölet gyűlöget -
azt hiszed, leföldelheted legalább.

Bajlódsz vele, évtized kolonca 
já r egy halál körül 78-as 
fordulatszámmal.
De szabadulnál Tőle, látható. 
Szeretni kéne.
Nem megy.

BARÁTOM, AKI TUDJA,

minden nap ki kell bújni az ágyból, meleg öbölből, 
kint hideg vár, a kávé, és furcsa két levél.
Egy napot fölbontani, úgy érzed, csupa rom, nyom, 
eltűnt kedvesek; nem bírod elviselni, lenyom.
Az ember visszafekszik, erőt gyűjt, remél,
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hogy délig fölszakad a horpadt, puha köd, 
tetők és tornyok döfik át s a Nap.
Az időd úgy pörög, mint szélfújta kalap: 
cselekkel visszaszerzed s a fogasra lököd,

és egyre inkább félsz e reggelektől, hogy eldől, 
meddig bírod, a kedved nyikorgó szekér, 
hogy akkor ki kell bújni az ágyból, félelemből.

Istenre és halálra gondolsz, halasztva: a kövér 
a fogyás kezdetére -  s fölélénkülsz, fölkelsz, nevetve ettől. 
Pedig hideg vár. De kávé! és furcsa két levél!

Komoróczy Géza

A BABILONI FOGSÁG (I)
Egyéni és közösségi stratégiák 

az identitás megőrzésére kisebbségi helyzetben

Ababilóni fogság kifejezés, ahogyan a zsidó-antik-keresztény kultúrában már régóta 
használatos, a BlBLIÁ-ból ered ugyan, de betűi szerint mégsem található meg a BlB- 
LIÁ-ban. Nem az önálló életre kelt bibliai kifejezések egyike: metafora, mely bibliai 
eseményanyag alapján bár, de ettől az anyagtól elszakadva, elvont formában, egy élet
helyzetet fogalmaz meg. A bibliai történeteken túl, olyan fogalmak asszociálódnak ve
le, mint: erőszak, esetleg büntetés, elkülönítés vagy bezártság, őrizet, csoportos (tö
meges), idegen közeg (hely, nép stb.), (a fogság) kezdete, kiszabadulás; ellentétei pe
dig: otthon, szabadság.

Ami a kifejezés bibliai előzményeit -  nyelvi forrását -  illeti: a héber szöveg rend
szerint csupán annyit mond, hogy „fogság”, „foglyok”, „a király (Jehójákin/Jójákin/Je- 
konja/Konja) fogsága (fogságba vitele)”, „a mi fogságunk” stb. Csak igen ritkán egészíti 
ki e szavak és kifejezések valamelyikét is pontosabb földrajzi meghatározással, mond
juk, ilyenformán: „a zsidó (szó szerint: júdai) foglyok, akiket a »kaszdim« (= káldeusok, 
azaz babilóniák) földjére küldtem” (J ER. 24,5), vagy: „a zsidó foglyok, akik Bábelben vannak” 
(Jer. 29,22). Hogy a fogság helye Bábel: a kortársak és a bibliai történetírás számára, 
persze, magától értetődő volt.

A BIBLIA történeti értelmezésében ababilóni „fogság”, természetesen, történeti fo
galom. Ez a fogság Bábelhez kapcsolódik, a „káldeusok” földjéhez, Babilóniához, te
hát elhelyezhető a térben, s van kezdete és vége, azaz történeti ideje is. A történetírás 
számára a babilóni fogság nem más, mint Júda lakosságának -  a lakosság egy, jóllehet 
számottevő, részének -  kényszerű áttelepítése Babilóniába II. Nabú-kudurri-uszur


