
küli társadalom megformálásában, melyet majd az ontológiailag
fejlettebb lények vezetnek.

Eszményi közösség? Tökéletes tudás? Ontológiailag fejlettebb
vezetők?

Mi jön ezután? A tudat egyre jobban behatol az anyagba? Az
anyag fokozatosan spiritualizálódik? A huszadik század eltúlzott,
félrevezető materializmusa után — miért ne? — létrejön egy újfajta
idealizmus? Vagy ez túlzás?

Esszé, ez a műfaji meghatározás szerepel a felkérésben, amire a
választ próbáltam megfogalmazni. Az esszé, tudjuk, rövid írásmű
bármilyen témában, befejezett értekezés, próbálkozás. Válaszomra,
semmi kétség, a próbálkozás illik. Mert végül hova jutottam? Hol
tartok most?

Hiszem, hogy a transzcendens hit az ember elemi szükséglete.
Miért ne volna az, amikor tudjuk, hogy értelmünk számára a téren,
időn túli világ felfoghatatlan?

Ugyanígy a vallás is elemi szükséglet. Én — magam számára
— olyan vallást tudok elfogadni, amely a rációra is épít, de annak
hatá raival is tisztában van. Nem kényszeríti az embert szellemi kis-
korúságra, és a természetfelettivel, transzcendenssel való kapcso-
latot is elismeri.

Isten-fogalmunkat, Isten-utunkat állandó evolúciónak tartom
— jóllehet maga az Isten sohasem változó —, Istenről való gondolko-
dásunk esendő, ezért többször is ki kell javítanunk, újrafogalmaznunk.

Isten létét — bár nem tudtam arcot adni neki, nem tudom, mit je-
lent mindenhatónak, örökkévalónak lenni, viszont tudom, hogy
nem az ember a természet, a világ teremtője — elfogadom.

Végül mi az, amit tudok? Tudok egyáltalán valamit? Csak azt,
hogy mindenért, ami jó, tennünk kell. Kötelesek vagyunk tenni érte.
Akkor vígan mondhatom Balassi Bálinttal együtt: „A te katonád vol-
tam, Uram”, és mondhatom Ady Endrével: „…mert szörnyü séges,
lehetetlen, / Hogy senkié, vagy emberé / Az Élet, az Élet, az Élet”.

Hármashangzat
Julinak

Köröttünk szűkülő-táguló világok,
alattunk az erdei pad pirosra mázolt
deszkája, a festék alatt mint lövészárkot,

úgy szenvedte ki alagútjait a szú a fában,
száguldozhatnánk mi is halálra váltan
labirintusai sötétjén, de fényes táj van
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kiterítve elénk, plüss-tömörségű zöldje
ha ráközelítünk, széjjelmállik zörögve
ezer levélre, az erezet-közökbe

élősködők tapadnak, a parazitákra
újabb paraziták, az utolsó parányra
is tapad egy baktérium, láthatatlanságba

így hátrál végtelenülve a látvány,
szánkázik a szétnyíló szárú létrán,
míg ismerősen pillant ránk dombok huplis hátán 

kastély, középkori rom, barokk templom,
tekeredik az időszalag, a múlt kútmélyéig von
— visszafele játszott dallam egy lanton —

a templom tövében most egy ember
ballag, kezében meszes vederrel,
ujjlenyomatai labirintusa mésszel feltelt,

de visszazuhanunk a padra a messzeségből,
fotonok esője dől a fejünkre az égből,
a létszám: egy kutya, egy kislány, egy felnőtt,

s mielőtt nekivágnánk a hegynek,
három vizes palackot bontunk, inni egyet,
minden kortyban atomok dideregnek,

s a különböző szintig kiürült három palacknak
fuvola-száján a levegő-részecskék fennakadnak —
valószerűtlen tisztán csendül a hármashangzat.

Dupla zsákmány
Szebeni Sándornak

Karvaly lakik szemben a dombokon,
Szomszéd avagy távoli, zord rokon…
Baljós kereszt — köröz fejünk fölött,

Örök
Jelzés, így vijjog a veszély,
Úgy éljek én, vijjog ránk a veszély.

Múltkor, amint kertembe léptem én,

293

Eleje:Layout 1  2012.03.13.  16:35  Page 293



Verébcsapat röppent át szépszerén
Előttem, és rémülten csivogott,

Legott
Bokorban termett mindahány
Úgy éljek én, benn termett mindahány.

Vagyis nem mind, hisz egyik kismadár
Nem jutott el a bokorig se már,
S nem más az ok, ami miatt

Maradt
A bokor innenső felén
Úgy éljek én, az innenső felén,

Mint épp a karvalyoknak egyike,
Amely nyilván vadászni jár ide,
Egy pillanat és már karmok között

Nyögött
A kismadár, ha madár nyögni tud,
Úgy éljek én, ha madár nyögni tud.

A ragadozó lebbenne már tovább,
De megakasztá röptét ott egy ág,
Foglya fogolynak így lett a veréb,

Elébb
Mind a kettő szabad volt még pedig,
Úgy éljek én, szabad volt mindegyik.

Ég tudja, mily bátorság szállt belém,
Pedig nagy vadász sosem voltam én,
A karvaly szárnyát elkaptam legott,

Fogott
Az ember így kétszerte madarat,
Amint mondom, kétszerte madarat.

Nézett a karvaly, villogott szeme,
Néztem én is, megborzongtam bele,
S megalkudtunk, nem kellettek szavak,

Szabad
A kis veréb s a karvaly is vele,
Úgy éljek én, a karvaly is vele.

Feloldódott kettős szorongatás,
És megkönnyebbült két vad, két vadász,
S mert megúsztam, lehetett vón velem,

Igen,
Örömömben fogatni madarat,
Úgy éljek én, fogatni madarat.
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