
CZIPRI ÉVA VERSE
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Pilinszky Jánosnak szeretettel és köszönettel verseiért
és egyéb Irásalért

A könyv megírt lapjait fellapozni
világnyi álmok kellenek
a csecsemő tejszínű arcától míg
eljutunk a feltámadás csendes napmelegéíg
a megtérés nem valamiféle
trófealis állat sikeres elejtése
nem rálelés a tárgyak világában
elkallódott kába-kőre

bár sokan ezt tartják egyedüli célnak
rideg számításokat végeznek s igazolják
vagy elvetik hipotéziseiket a kapuk fordulóin
új hipotéziseket állítanak fel
új törvényeket keresnek
s az igazi értelem szavát kutatják
a földi lim-Iomban az esetlegesben
s az összehordott zavarosképű Bábel-tol'onYl'a
tekintenek minduntalan elképedt imádó szemeikkel
és nem értik anyelvzavart
mit én oly igen megszenvedtem
kutattam az emberben az emberen túl
és innen is
(l csillagok rideg visszfényei alatt
zuhantam űrben égtem a pokolban
bálványok telhetetlen ölébe beiekiidtem
s az áldozatok megkinzottan nyöszörögve
kiuetetiek: maguk közül
mint ki csillaggal bélyeges
s ismét elindultam utamra
tenqerekbe merültem
hallgattam mormolását
szélütött malmaiknak
tágranyilt szemem halak felszálló buboréka
szétpattan a felszínre felmerülve
szelekben ringtam kétségbeesve
vadvizeket szürcsöltem kígyófJtól békástól madarastól
köveket élesztettem az ölemben - hasztalan
mert az életnek ára van

Sugárból font töviskoszorú fejemen
a négy égtájra voltam felfeszítve
és sakálok mardosták bokámat
minden nap sírba tettek
aludtam önkínzó éjszakákat
sp. enyhűlet se méregpohár
aludtam örök éjszakákat
s ha végre feltámadt a hajnal
csalódtam újra csak csalódtam magamban
árva voltam a dolgok jelenségek özönében
árva voltam a megszenteletlen lenyelt kenyérben
árva voltam a déli fényözönben
trieri egy sokarcú arcot örököltem
sajnálatraméltó konok pogány leány

Az éjben nincs egy kézfogó kéz
süket és vak absztrakciókban bujdokoltam
egyre mindegyre fényt keresve
s néha feltűnt egy kék sugár
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csak egy-eg'y mozdulásnyi időre

amig a pohárba beleisznak
j'árepül egy madár a kőre vagy
mig egy szó kigömbölyödik

A krístálynak ize-zamata nincsen - ehetetlen
csak fénye van és fénytörése - hihetetlen
és mégis kell hogyelhidd
a poklokon az önmaga po klán átevezettnek
meaoáltottnak:
minden megnyilatkozását itéletét
bár a teljes fény nem is fér a fénybe
csak egy-egy villanás megtorpanás

Az igaz hogya kövek [eluimadruik: a szerelemben
és sugárzik az éj a tiszta átizzadt öleléstől

de vajon annak ki fagyba és
álmatlan álmokba dermed
s magányában megváltást vagy halált remél
ki hoz kegyelmet ha nem az
kit szenvedései közt megtalál

A volt szerelmes kitárulkozás
átkristályosodik a rideg éjszaka kárpitjára feszülve
ralami sajátos zenévé
tl'anszcendentális csillogássá
valamiféle istenmeglelő árulássá
de Isten ezért a kis árulásért nem haragszik
midőn a test és lélek furcsa kétfejű szerelembe dermed
nem haragszik mert hisz ha elárultuk
már szerettiik őt valakiben
de örökl'e elárultatott nem akar maradni
visszavár az ágya/con viharokon
a sikátorok kanálisain át
visszavárja leányát fiát
a háza nyitva asztala teritve a találkozóra
és eljön az az óra

BÚCSÚ TOLDALAGI PÁLTÓL*
Az, akinek a koporsóját itt körülálljuk, és akitől most véglegesen búcsút

veszek pályatársainak, barátainak és annak a folyóiratnak a nevében, amelyhez
egész életében hűséggel ragaszkodott, és amely mindig kivételes kitüntetésnek
érezte az ő hűséges ragaszkodását, nem volt se irodalmi tekintély, se - mint
Kosztolányi mondaná - "közéleti kitűnőség"; költő volt, egyedül csak költő, sem
mi más, De lehet-e fényesebb rang, sugárzóbb méltóság annál, mint ha valaki
költő, teljes szívvel és lélekkel, alkudozások nélkül, hivatása teljes tudatában,
sorsa teljes kockázatával, vagyis vállalva a mindennel való testvériséget, és a
mindennel való testvériségben a menthetetlen magányosságot? Toldalagi Pál köl
tő volt. Semmi más, csak költő; tehát a legtöbb, ami egyáltalán lehetett. Sokat
próbált nemzedékében ő volt az az ifjú Orpheus, aki úgy indult neki az életnek,
majd később az alvilágnak - nem ugyan egyelveszített kedves, de egy elveszí
tett édesanya után -, hogy semmi mást nem vitt magával, csak egy törékeny
ségében is törhetetlen lantot, Azzal röppentette szárnyra előbb az ifjüság har
matos csodáit; s azzal próbálta türelmessé bűvölni utóbb az emberéletre éhes
szörnyeket, akikről akkor nagyon jól tudta már, hogy - mint Orpheust - előbb

utóbb széttépík őt is.
Utolsó, kis híján posztumusz kötetének elején már ezt az arcot látjuk: a szi

gorút és illúziótlant, aki mereven, józan döbbenettel szemléli a közeledő szörnye-

"Elhangzott a költő temetésén, 1976. április 26-án az óbudai temetőben.
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