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jö tt be, beszélt, mutogatott, az ajtót meg nyitva hagyta. Teljesen ki lehetett látni az 
utcáig, mert a nagy fenyőfa se volt már meg. Anyánk kijött, és csodálkozott, jajjaj, azt 
mondta, meg hogy a tiszt, aki engem szeretett, kivágatta a fát, biztos azt hitte, hogy a 
tűzre kell nekünk. Jajjaj. Na, gyerekek, ilyen nagy karácsonyfánk még sose volt. Ott 
darabolták a tornácon, aztán behordták, majdnem egy hétig égett a tűzön, szépen, 
mint a zsír, és olyan volt a szaga, mint az erdőnek. Aztán mire elégett, elmentek a 
katonák is, mind. Misanyink kinyitotta az órát, és tényleg nem volt benne semmi, csak 
egy döglött bogár. Nem kellett Marinknak se. Apánk még élt, azt mondták, de mi már 
nem láttuk.
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Verstanulmányok egy regényhez

Rejtőzés

Folyton bújtunk, eltűntünk,
lyukat ástunk a szalmakazalba, és háttal belemásztunk,
felmentünk a szénapadlásra, és magunkra húztuk a szénát,
pokrócot terítettünk a kocsiderékra, és berendezkedtünk alatta,
kukoricafosztáskor betakaróztunk fosztással,
szárvágás után a csomókba állított kévék közé furakodtunk,
kedvenc tartózkodási helyünk volt a csűrzug, a kukoricagóré, a dohányszárító, a

pincegádor, a törekes,
szerettük a ház hátát, az asztagok közét, a félszer tetejét, a farakásokat, 
ha állt, a szalmarázón át bemerészkedtünk a cséplőgép gyomrába, 
bekúsztunk az útilapu, a sövény alá, az orgonabokorba, a garádba, 
felmásztunk a fákra, meghúzódtunk a levéllepel mögött, 
ha nem jött senki, messze begázoltunk a búzába, rozsba, zabba, kenderbe, és

lefeküdtünk a földre,
az erdőn is a sűrű, a csalitos vonzott bennünket, 
a határban lombsátrat, fűkunyhót építettünk,

mintha nem éreztük volna magunkat biztonságban, 
mintha fenyegetett volna valaki, 
mindig védelmet, menedéket kerestünk, 
észrevétlenek akartunk maradni, felszívódni, 
úgy meglesni, kifürkészni a világot,

folyvást valami támadást, ostromot, bekerítést vártunk, 
féltünk valami nem létező, képzelt veszélytől, 
mely később, felnőtt korunkban valósággá vált.
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Az utolsó látogató

Anyám halála óráján hirtelen felült a kórházi ágyon, 
és hevesen mutogatott a szemközti sötét terasz felé,

szobatársnője először azt hitte, 
hogy vizet kér,
mert félent abba az irányba esett az üresen álló harmadik ágyhoz tartozó

éjjeliszekrény is,

a szobatársnő felkelt, 
hogy megitassa,
de anyám tagadóan rázta a fejét, 
és mintegy türelmét vesztve, 
hogy az nem érti, 
miről van szó,
holott számára a napnál világosabb, 
szinte dühösen azt mondta:
azt, azt engedje be, ott, ni,
és mielőtt kimerültén visszahanyatlott volna a párnára, 
még egyszer az üvegezett teraszajtóra mutatott, 
mely mögött természetesen nem volt senki.
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A GÖRÖGSÉG IDEÁLJA 
A XVIII-XIX. SZÁZAD FORDULÓJÁN

1

Az a tény, hogy a klasszikus kánonnak vége szakadt, éspedig nemcsak a művészetben, 
de utóbb ideológiai és politikai téren is (végérvényesen nemcsak a humanizmus ideo
lógiai vereségével, de az NDK bukásával is, mely a saját németségét egyértelműen a 
német klasszikából eredeztette), nos, ez a tény nemcsak érvénytelenítőleg hat, hanem 
ugyanakkor a létrejött távolság révén föl is szabadít bennünket arra, hogy ismételten 
másként akarjunk tekinteni erre a művészi periódusra, melyet a magam részéről nem 
annyira a klasszika és a romantika bevett ellentétpárjával fémjeleznék, hanem inkább 
csak címkeszerűen az évszámokkal, illetve a „századforduló” kifejezéssel. Ezzel aka
rom ugyanis jelezni, hogy az, ami azóta véget ért (az említett kánon), az már akkor is 
valamilyen vég és valamilyen döntő jelentőségű fordulat megtapasztalásán -  a gada-


