
ZSOLDOS IMRE

Zsoldos Imre SVD 1931·
ben született a Vas me
gyei Bejcgyertyánosban.
Egri egyházmegyés kis
papként szolgált, amikor
1956. december 3-án el
hagyni kényszerült az or
szágot. 1960-ban Ausztri
ában szentelték pappá.
Elvégezte a párizsi Sor
bonne egyetem francia
nyelv és irodalom szakát.
1964-ben Tajvanba került,
ahol megszervezte a Fu
jen Catholic University
francia tanszékét. 1967-töl
1975-ig a jezsuita atyák

azért vette le a lábast a polcról, épp azért tett mindent, hogy a fia
megértsen valamit. De hiába volt. Nem értett meg semmit. Nem
bolond, és nem öreg még. Csak fáradt, és fél, és így csak aludni a
jó, semmi mást. Semmi mást, ha nincs, akihez szólhatna, ha nincs
aki melegítené. Kutyát is tarthatott volna. Az ura hova lett, a fia
mivé lett? Ne kutyát, embert! Úgy időzítette, hogy akkor végezze
dolgát, amikor a leselkedő Szabóné mászkál az ajtója előtt. Az út
törővasút felől gyerekzsivaj hallatszott. Nagyon messziről érkeztek
hozzá a hangok. Nem, az nem is itt ... az egy másik hegyen volt ...
Megint csak a káprázat játszott vele, mint mindig, ha kellemetlen
ség jár az eszében. Mint akinek valamit kioperáltak a fejéből. Hon
nét jött? Hová igyekszik? Épp elhitte magának, hogy egyedül van
az egész világon, amikor egy pittbullos csörtetett el mellette, meg
ijedni sem volt ideje, eltűnt gazda és kutya az elmúlt nyár zöldjéhez
makacsul ragaszkodó szederindák halmai mögött. Hirtelen vette le
lábáról a fáradság, húzta vállát a táska, a sok gönc miatt is egyre ne
hezebbnek érezte a járást. Csak egy percre ül le, gondolta, és már
karjára borulva aludt is az erdei asztalon. Túl korán vesztette tűrel

mét, mert száz lépésre már halványan látszott a hegymászók ottho
na. Aludt, közben lassan hullott rá az ősz, sárgásrózsaszín levelei
vel betakarta. Fülesnek szedni ibolyát. .. Malacka... az útnak ott az
eleje, ahol állsz ... motyogta, amikor hátát tapogatva ébresztgette az
erdész. Ibolya?! Ilyenkor?! A férfi egészen közelró1 hajolt arcába, és
megkönnyebbült, mert messziről azt gondolta róla, hogy halott.

Furcsa forgatag
Állát kuvaszként küszöbre téve
szundii az éjben a hajnal,
a napkeltét érleli búcsúzó éji szelleme,
a naplementét gyászolja a sötétben alvó pirkadat.

A hajnalban ott virraszt az éber éjjel,
a nappalt hivja szerelmesen az alkonyat,
s az éjjelt oszlatja a virradat.

Amikor homályosodik,
akkor már dereng,
s amikor dereng,
kezd már sötétedni.

A sötétség fényátbocsájtá fáklya,
szürkülő szövétnek.
A világosság visszfény,
elhomályosuló árny.
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Georgetown Egyetemén
tanult. 1975-ben a szege
di JATE-n szerzett dokto
rátust francia irodalomból.
1975-töl 1998-as nyugdí
jazásáig a Fujen Egyetem
tanszékvezetö professzo
ra. Mintegy 20 nyelven
beszél. Irodalmi tevé
kenységéért számos nem
zetközi díjat, kitüntetést
kapott. A World Academy
of Arts and Culture és a
World Congress of Poets
alelnöke. - A bevezetöt
írta és a verseket közre
adja: Turczi István.

Várandós, sóvárgó, vajudó szürkület.
A sötétedés sziporkázó szikra,
Fáradó, elmulni akaró esthomály.
A naplemente hasadó hajnal,
recsegve repedő, derengő pitymallat.

A múltban bent bújkál a bús, buja jelen,
a jelenben ott zakatol a mássá vált múlt.
A múltból nyögve tör elő a javulást igérő jövő.

A jelen jajgatva temeti a múltat,
s a jövő az elosonni akaró jelent.

Az időrágta múlt-jelen-jövő

Elnyütt, korrogó, ütött-kopott,
szinement szürkületében
születik meg szüntelen a vivódó,
homályt elüző hajnal.

Szívemben hordozlak
Szivemben hordozlak,
mint pecsétgyürü
az ékkövét,
amely ott áll
keményen beágyazva
a keretben,
közvetlen kapcsolatban
a kerettel,
és ha annak nem is
szerves része,
s a kő és keret minősége

mersben ellenkező is,
a kettő mégis egy.

Igy pecsétgyürü a pecsétgyürü.
Igy igazán drágakő a drágakő.

Igy igazán ékszer az ékszer.

Mint valaha,
amikor az ékköveket
nem értékük miatt,
hanem varázserejükért
becsülték,
úgy őrizlek

én is téged féltve
a szivemben.
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Varázsszerem vagy
csatározásaimban,
csalatkozásaimban,
csatlakozásaimban,
elkerülhetetlen,
de elviselt csapásaimban,
csalárd, semmirekeló'k
csalafintaságainak
mindennemü
csúfondáros csapdái között,
örök,
csalhatatlan I s t e n e m!

Beszédes hallgatás
Yancinek, a világszerte ismert magyar

pantomim művésznek tajvani szereplése után.

Hallgatsz,
amit mondasz,
az egy-két magyarázó
angol mondat
a szünetekben.
De csendes
gesztusaid
mindennél
többet mondanak,
mert müvésziek,
tökéletesek,
egyetemesek,
örök igazságokat
éreztetnek meg,
fejeznek ki,
sejtetnek,
elbüvölnek,
gyönyörködtetnek,
gondolkodásra késztetnek.
Ezért van az,
hogy ezrek,
százezrek
jönnek
s figyelnek
a gesztusaidra,
s valósággal
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újjászületnek,
megszépülnek,
megnemesülnek.
Megrökönyödnek,
hogy hosszú
újjaidnak vagy
kiugró, kificamitott
könyöködnek
minden sejtje,
izma, idegrostja
ennyire kifejező

tud lenni,
ennyire emberi,
ennyire müvészi.
Saját szemükkel látják,
megélik láttadon,
hogy a müvészetnek
ma sincs sehol
párja,
gátja,
korlátja.
Minden igaz müvész
Óriás,
Hős,

isten
a maga módján,
aki állandóan
teremt,
alkot,
sürget,
ösztökél,
inspirál,
hogy túlnőjjünk

önmagunkon,
több legyünk,
mint, ami valójában
avagy képzeletben
vagyunk.
Igazán ember
csak az lehet,
aki magából
müvészt farag, mimel,
csiszol, formál, fest,
aki túlmutat önmagán,
akiben az emberi mériék beteljesedett.
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