
Részvét és irgalom

VÖRÖS ISTVÁN

felhők fölött van, meg azt is mondja, hogy lélekben van, ami tulaj
donképpen ugyanazt jelenti. Ez az "eleo", amely oly gyakran for
dul elő a görög Bibliában, ez az a szó, melyet Jeromos leggyakrab
ban a "misericordia" szóval fordít. "Az Úrnak irgalmát örökké ének
lem, / És hívséges voltátmindenkor hirdetem" - írja Szenczi Molnár a
49. zsoltár magyarításában. Az irgalom más, mint a szeretet, és
több, mint a részvét. Akit szeretünk, avval szemben - éppen "az
ő érdekében" - lehetünk kegyetlenek is, irgalom nélkül. A rész
vét olyan együttérzés, mely legtisztább formájában is megőriz va
lamit a szemlélődő ember kívülállásából. A részvét mindig távol
sággal jár. Az irgalom a tiszta bensőség érzése, tisztán érzés, sem
mi egyéb, érzés, mely minden racionalizálhatóság nélkül való. Ha
van ellentéte az iróniának, akkor az irgalom teljes, tökéletes ellen
tétben van vele. Ezt egyszer még pontosabban ki kellene dolgozni
Kosztolányi Dezsővel kapcsolatban.

A tárgyak
időérzékéró1
Fiam már iskolában van.
A téren letaposott hó jelzi
az utca folytatását.

A lányom még alszik
a galérián. Fürdó'habból
épült vár, védj meg minket!

Néha arra vágyom,
hogy egész nap itt ülhessek
az asztalomnál.
Letagadom, hogy
mobiltelefonom van.

*'"
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Nem adom meg a számát
se senkinek. Döglötten
hever akomódon.
A horgolt terítő méltatlankodik.
Nem szereti az újgazdagokat.

100 kilométerre van
Bakonymérő.

És fél évre.
70 éve épült a ház.
És 7 hónapja van hátra.

Az ablakkilincsre
ráfagy a hideg keze.
Nagymama ágy alá
csúszott papucsa
még fél év elteltével
is reménykedik.

*
A tárgyaknak nincs
időérzékük. Vagy inkább
önmaguk határait
nem érzik.
Kihűlt konvektor
téli délutánja.

Megszűnt a kint és a bent,
hiába csukva az ajtó.
Lehetséges-e, hogy mint
egy évvel ezelőtt,

mind a ketten ott ülünk
nagymamával?
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A birsalmafa gyökerestül
kifordult a földbó1,
mikor nagymama föladta.
A meggyfákat majd kivágják.
A ház köveit talán el se
kell hordani,
föltöltik velük a lejtőt.

Nagyszüleim a földben,
szüleim új házat építenek
az ország másik felén,
én, állítólag életem csúcsán,
elvesztem a valósághoz
legközelebb eső otthonom.

A valóság kőzetréteg

a föld alatt. Alig
látszik beló1e valami
a sok beszédtörmeléktó1,
elhalt gondolattól,
elrugdosott kutyától,
elhajtott magzattol.
amputált kartól,
beszakadt koponyától,
dologtalanul eltöltött
naptól.

Elég egy napig semmit se
csinálni, már meghalsz.
Az utcán halottak
jönnek szembe.
A temetékben fölhallatszik
az éló1c beszélgetése a föld alól.

Veszélyes meghalni,
mert ha igyekszel,
még föltámadhatsz.
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