
Ó Szent István, 
dicsértessél… 
Szent István barokk kori tiszteletével foglalkozva került a kezembe 
a most közlendő, Ó Szent István, dicsértessél… kezdetű 30 strófás nép-
ének, melyet 2019. május 22-én Egerben a III. Scriptorium-konfe-
rencián mutattam be.1 Az utóbbi időben a csángók pusztinai búcsús 
énekeként nagy népszerűséget szerzett ének korai változatának 
hosszú szövege bizonyára felkelti az olvasók érdeklődését. A szak-
irodalom eddig Mocsy Elek énekeskönyvéből (1798) ismert egy 16 
strófás változatot. Séllyei Nagy Ignác, az első székesfehérvári püs-
pök 30 strófával vette fel kéziratos énekeskönyvébe, amely püspökké 
kinevezése (1777) körül keletkezett.2 1758-tól kezdve a 30 strófás 
változat a jezsuiták Keresztény Oktatás Társasága magyarul is kia-
dott katekizmusához (A Canisius Péter-féle Kérdések könyvecskéjéhez) 
csatolt énekek között3 szerepelt (Győr, Kolozsvár, Nagyszombat, 
Buda, Eger…). A 19. században és a 20. század eleji énekesköny-
vekben rövid, 3-tól 5 strófás változat fordul elő.4 Ezen éneket 
ugyanúgy, mint Szent István néhány más, terjedelmes, historizáló 
stílusban megírt ereklye-énekét a Dicsértessél ó Mária dallamára éne-
kelték. (Hozsanna, nr. 291; Éneklő Egyház, nr. 280.)5 A 8 / 8 / 7 / 7 
szótagszámú refrénben a harmadik sor elején álló három szótagot 
háromszorozza a dallam ilyképpen: 8 / 8 / (3+3+3+4) / 7. A szóban 
forgó énekek: Ó Szent István, dicsértessél…; Zung und Hertzen stimmt 
zusammen… (1778-ban a székesfehérvári koponya-ereklye fogadá-
sára készült ének), Ó dicsőséges Szent Jobbkéz… (a budavári Szent-
jobb-körmenetek éneke, keletkezési idő: 1771). A refrénként nép 
által énekelt részek a fenti sorrendben: 

— Kérünk mint apostolunkat, / És az első királyunkat, / Szent 
István, Szent István, Szent István nézz mennyből le / Az hív ma-
gyar népedre. 

— Bitte daß uns Gott behüte / Und uns geb durch seine Güte, / 
Hilf und Gnad, Hilf und Gnad, Hilf und Gnad durch seinen Nam 
/ Vor der Sünd und Höllenflamm. 

— Kérünk áldd meg országunkat, / Királynőnket s mindnyá-
junkat. / Ó Szent Kéz, ó Szent Kéz, ó Szent Kéz légy oltalmunk / És 
örökös paizsunk. 
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1. Ó Szent István dicsértessél,  
Mennyben, földön tiszteltessél,  
De főképpen nálunk ma,  
Mint hazánk fő oszlopa. 

[A Nép:] Kérünk mint apostolunkat, 
      És az első királyunkat,  
      Szent István nézz mennyből le, 
     Az hív magyar népedre. 

 
2. Előbb hogysem születtettél,  

Úr Istentől rendeltettél, 
Csillaga pogányoknak, 
Királya magyaroknak.  

Kérünk etc. 
 
3. Már a gyenge gyermekségben  

Csuda valál a szentségben,  
Példájára véneknek,  
Örömére mennyeknek.  

Kérünk etc. 
 
4. Minden játékot elhadtál,  

Isteneddel nyájaskodtál, 
Tápláltad a lelkedet, 
Sanyargattad testedet.  

Kérünk etc. 
 
5. Midőn pedig nevelkedtél,  

Szentség szekrényévé lettél,  
Hit, reménység, szeretet,  
Benned helyheztettetett.  

Kérünk etc. 
 
6. Mennyből való okossággal,  

Keresztényi igazsággal,  
Benned mértékletesség  
Vala, és szent erősség.  

Kérünk etc. 
 
7. A földről felemeltettél,  

Levegő égben függöttél  
Buzgó imádságodban:  
És ájtatosságodban.  

Kérünk etc. 

8. Áldott adakozóságban  
Másod nem volt e’ világban, 
Sokszor magad osztál el  
Alamizsnát kezeddel.  

Kérünk etc. 
 
9. Magyar Országunknak régi  

És széles tíz püspökségi  
Általad rendeltettek  
És öregbíttettek.  

Kérünk etc. 
 
10. Sokszámú szerzeteseknek,  

Isten félő embereknek  
Építél templomokat,  
Ékes kalastromokat.  

Kérünk etc. 
 
11. Bús árvákkal, özvegyekkel, 

Koldusokkal, betegekkel  
Örömest nyájaskodtál,  
És nékik udvarlottál.  

Kérünk etc. 
 
12. Azért szegények atyjának, 

Nyomorultak oltalmának  
Neveztettél népedtől;  
Sőt még ellenségedtől.  

Kérünk etc. 
 
13. De az irgalmasságodnak  

És nagy adakozásodnak,  
Mely tőled mint árvíz folyt,  
Magyar Ország kesken volt.  

Kérünk etc. 
 
14. Konsztantinápol Rómávol[!],  

Jeruzsálem városával  
Mutatják templomidat,  
És más ajándékidat.  

Kérünk etc. 
 
15. Ilyen cselekedetekkel  

És sokféle érdemekkel  

ünnepekre való énekekkel 
megbővíttetik. A Felsőb-
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Tetszettél mindeneknek,  
Istennek, embereknek.  

Kérünk etc. 
 
16. Azért korona pápától,  

Mint Krisztus helytartójától,  
Szent fejednek küldetett,  
Mely másnak készíttetett.  

Kérünk etc. 
 
17. Magyar nép apostolsága  

És királynak méltósága  
Így tereád bízatott,  
Követődnek adatott.  

Kérünk etc. 
 
18. Ezen új méltóságoddal  

És szent hatalmasságoddal  
Fáradtál Istenedért,  
Meddég egész néped tért.  

Kérünk etc. 
 
19. Mert pogánság setétsége  

És rút, undok feslettsége, 
Általad kiirtatott, 
Igaz hit béoltatott.  

Kérünk etc. 
 
20. Halálodkor Szűz Anyának,  

Magyarok Nagyasszonyának,  
Feláldoztad magadat,  
Népedet, országodat.  

Kérünk etc. 
 
21. Holtod után fényeskedtél 

És sok számú csudát tettél, 
Ki-ki tisztelt tégedet, 
Vette segítségedet.  

Kérünk etc. 
 
22. Sok sánta vette járását, 

Sok vak ember a látását,  
Némák kezdtek szólani, 
Siketek is hallani.  

Kérünk etc. 
 
23. Minden hív betegségiben 

És másféle ínségiben 

Érzette hatalmadat, 
Ki hozzád folyamodott. 

Kérünk etc. 
 
24. Ezekért Úr nagy szentének, 

Emberek segítőjének, 
Minden hívtől tartattál, 
Segítségre hívattál.  

Kérünk etc. 
 
25. Pápának engedelmével,  

Szent Lászlótól sok idővel  
Koporsód felnyittatott,  
Szent tested vizsgáltatott. 

Kérünk etc. 
 
26. Úr ez alkalmatossággal,  

Közönséges vigassággal,  
Bétöltötte népedet, 
Dicsőítvén kezedet. 

Kérünk etc. 
 
27. Mert noha temetésedben  

S olajjal folyó testedben 
Minden más elrothadott, 
Jobb karod ép maradott.  

Kérünk etc. 
 
28. Ily és sokkal több csudákkal,  

Mint fényes, égő fáklyákkal,  
Isten böcsült tégedet,  
Mutatta szentségedet.  

Kérünk etc. 
 
29. Ezekről ájtatossággal,  

És illendő buzgósággal 
Ma együtt emlékezünk,  
Szívünkből örvendezünk.  

Kérünk etc. 
 
30. Úr Jézus Krisztust dicsérjük, 

És teáltalad azt kérjük,  
Hogy nékünk irgalmazzon,  
Bennünket oltalmazzon.  

Szent Istvánért házainkat,  
királynénkat, jószáginkat 
Úr Jézus mentsd bűnöktől,  
Minden veszedelmektől.
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Növényangyal 
Gyógyulj világgá! Szertelen méricskél 
tervet tél múltán madárló eszmélet. 
Nemcsak fű alatt: csillagok között is 
fényesen árad a sötét anyag, 
lépték nélkül iramlik a fenyő 
sudarában és magok gömbös mélyén, 
energiának öltöző tudat, 
s porszempillantás alatt már istenség. 
Gyógyuld világgá! Szabódj életébe, 
jöjj maradni, javadban megszüless. 
Elfed, elfeled szándékot a szép. 
Vízen járván tanul jó pap holtágig, 
s kiben vihar is türelmet nevel, 
növényangyal köt ki az eső partján. 
 
 

Emberalattjáró 
Fokozatlan, ha fény; egyöntetű 
a sok, ha origója mindenütt van. 
Ha a halakat hullámmá csitítja 
az Édeslő, és örömmé az örvényt. 
Csak a költészet nem hagy el. A többi 
elpárállja magát, míg utat horzsolsz: 
a test, a méz, az anya, a derű 
mellékösvényen fogja menekvőre. 
Összeérnek majd távolban a tájak? 
Megérkezések várnak? Tükörképmás? 
Tudat fölötti angyalösztönt ápolj. 
Nem eltakarja, de melengeti 
látszat a lényeget, vízhatlan tengert 
az engedelem gyöngy mintázata. 
 

 
 

HALMAI TAMÁS 
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Országlás 
Radics Viktóriának 

 
Földút. Hasonos felhők. Láthatály. 
Kutya után lót szélfútta gyökér. 
Nincs gonosz fény, csak kelletlen Pilátus. 
A közös nyelv már metafizika. 
Hogyha a gép: repül a panoráma! 
A poklok sárszintes szemantikája, 
a káoszokkal szolidáris törvény. 
Isten országa úgy terjeszkedik, 
hogy befelé nő, mint a renegát mag. 
Remete idő, jézusdad szabadság. 
Tenger kéredzkedik a partra, attól 
lesz kontinens a kő. Ember ott sétál, 
s adódik mersz olyik perpillanatban, 
hogy élettel kárpótolja magát. 
 
 

Csikland, kalimpál 
Nem megy nekem az emberi világ. 
Bár mi sem könnyebb barlangi estén, mint 
egy jambust neveden szólítanom. 
Imádságos a vershű képzelet, 
ez óv tükrök gondolataitól. 
Csikland, kalimpál holmi ölelés. 
Törtebb-törődöttebb a távolság is, 
ha adatik már nem birtok gyanánt. 
Testét leveti, összehajtogatja 
a bohóc, mielőtt aludni tér; 
cirkuszi mutatvány, ahogy hanyatt 
fektében le-lemond a létezésről. 
Csöndben érzek, sebemre ne riadjon. 
Egyetlen fény van. S minden arra ébred. 
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Holdkő 
Próbálom kitalálni, hogy mit érzek. 
Medret ágyazok folyamok alá. 
Hazárd hő nélkül zajlik valami 
időjárás előtti idő rétegek 
alatt, lágyan és felderíthetetlen. 
Felderülök, s még feljebb, tőle, hozzád. 
A békés emberek szoborszerűek, 
mondod. Nevetek, pedig itt se vagy. 
Csak mondataid édes vibrálása 
térít magamtól. Tárgyilagosabb 
lennék, ha szenvedélytől éberebb? 
Árgus tudat. Nem áhít alanyig. 
„She’s on the dark side”. Massive Attack. Angel. 
A basszusregiszterben holdkőomlás. 
 
 

Köszönet a vadaknak 
Hommage à Wisława Szymborska 

 
Köszönet a vadaknak, erőseknek, 
a tűztől, vértől el nem riadóknak, 
az alvó karaván őrzőinek, 
akik a harcot kikísérletezték, 
hogy megóvjanak további harcoktól, 
köszönet, hogy kígyók és oroszlánok 
országából füvészkert lehetett, 
köszönet nékik, az idegen jóknak, 
hogy a világot lakhatóvá tették, 
hogy domesztikálták a napsütést, 
hogy más vadakat távol tartanak. 
Így megengedhető az irgalom, 
a szelídség korszakos fényűzése. 
De mi lett volna, ha mind ezzel kezdjük?
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Végidő?  
A történet után 
Takács Zsuzsa: A letakart óra 

„a világnézete és hite közötti harc kimenetele 
távolról sem volt ennyire evidens” 

 
Kulturális toposzokban bővelkedő, allegorikus és mitologikus ala-
kok köré rendeződő, drámai jeleneteket és álombeli víziókat elbe-
szélő kötettel jelentkezett Takács Zsuzsa 2001-ben. Az ekkor már 
szabadfoglalkozású íróként tevékenykedő szerző ettől kezdődően 
a Magvető Kiadónál jelenteti meg köteteit. E változások ráadásul a 
millennium évével is összefonódtak — az ezredforduló a közös szo-
rongásokra irányította a figyelmet, és a lételméleti válság, a kérdé-
sessé vált valóság kollektív tapasztalatának kimondására alkalmas 
közös(ségi) hang szükségességét is sugallta. 

A kötet három felvonásból és egy ráadásdarabból áll — a szín-
házi vagy zenei analógiát nem minden alap nélkül választhatjuk, 
hisz a látványos fikcionalitás, a művi-mesterkélt, ironikus-játékos 
előtérbe helyezése kötetalkotó tényező. A kötet darabjainak összege 
pedig épp harminchárom (szerveződése szerint: 12–11–9 +1), ami 
kiemeli a szimbolikus szerveződést, a versek elhelyezésének kon-
centrált tudatosságát és jelentésadó funkcióját, így pedig szerkeze-
tével is a szent és profán viszonyának kérdéskörét érinti, egyszers-
mind a misztika határvidékeire helyezi a kötetet. 

Takács Zsuzsa Tolsztoj világnézetéről és hitéről ír esszéköteté-
ben: „Ha Tolsztoj nehéz természetét a legyőzendő, de az írón min-
dig felülkerekedő ellenfélnek képzeljük el, elmondhatjuk, hogy jóra 
törekvése győz a regény végén, az író saját esendősége fölött ül di-
adalt. Bizonyítékként arra a képtelen állításra, hogy a szenvedő 
ember átlépheti önmaga árnyékát.”1 A világnézet itt esendőségtől 
terhelt, míg a hit a jóra való törekvés kegyelemmel egyengetett útja, 
egyfajta nehézségi erőtől felszabadított realitás. Világnézet és hit di-
namikája, dominanciájuk eldöntetlensége közepette kialakuló küz-
delmes realitás mozgatja A letakart óra című kötetet is. Az eredetileg 
Jaj a győztesnek! címmel, 2008 októberében a Vigiliában megjelent 
esszé irodalmi példák elemző bemutatásával fejtegeti azokat a tör-
ténetek utáni eseményeket, melyekben a győztes (kinek győzelmével 
érhetne véget a történet) legyőzött, kifosztott társa kiengesztelésé-
ért folyamodik (ami már az elbeszélt történet lezárulása után megy 
végbe). Takács Zsuzsa ebben az írásában a „rászedett kiengesztelé-
sével”2 végződő történeteket keres — elsősorban Tolsztoj és Pi-
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2008, 143. 
 
 
 
 
 
 

2I. m. 144. 
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linszky szövegeinek avatott forrásanyagaira, valamint bibliai szö-
veghelyekre támaszkodva —, hisz ennek az előfordulása még iro-
dalmi művekben is csekély, lévén látszólag logikátlan törvénysze-
rűség. Ám csupán látszólag az, s a lélekről, a tudatalattit mozgató 
törvényszerűségekről esetenként közelebbit elárul ez a történet 
utáni történés, mint a győzelem vagy vereség rögzített végpontjai. 

Az Utószó című kötet (1996) kisciklusa, az Öt vers, ezen belül az 
Egy lakás felszámolása című darab egyfajta végidőt jelölnek inkább, 
mint kiengesztelődést vagy katarzist, mely az évekkel későbbi Jaj a 
győztesnek! című esszé alaptétele, s a költői figyelem alakulását jelzi. 
A jelen kötet verseinek esetében a „későbbi idő” (A későbbi személy), 
a történet utáni események csak felsejlenek — a halállal, megkövült 
állapotokkal fonódnak egybe, inkább visszatekintenek a nagy tör-
ténetre, hozzá mérten alkotnak képet a távlatait vesztett jövőről: „De 
hátra mégis rengeteg idő van. / Hogy viselek el majd annyi hosszú 
órát? / Ha így nézem: élek, ha úgy: halott vagyok” (Egy szóra). 

A történetek mögött a múlt emlékei döntésekre késztetnek és 
ösztönös reakciókat mozgatnak. Ennek közös tapasztalatát, a sze-
mélyesen túlmutató érvényességét jelzi a többes szám első személy 
grammatikai megjelenése. A kulturális emlékezet jól kivehető töre-
dékei patinás szimbólummá válnak, miáltal a mitizáló hangzás to-
vábbi jelentésréteggel vonja be az egyes ember élettapasztalatát. Az 
egyes azonban sosem áll magában, ezúttal nem a kivételességére 
és az egyedüliségére kerül a hangsúly. Az egyén egy közösség ál-
talános, széleskörű tapasztalatának foglalata, melyben a konkrét 
részletek a pátosz hangján idéződnek fel, még akkor is, ha a hiány, 
a vereség, a veszteség képzeteiről van szó, sőt annál inkább: „Az 
évek elrohantak, de szekrényünkből / a csontváz szüntelen kidől. 
Fáradhatatlan / ujjaink között hiába foszlik Ágnes asszony / lepedő -
je, a szégyenfolt marad. Végelgyengülésben / hiába múlnak ki ku-
dar caink / kellemetlen tanúi, vagy vetnek önkezükkel / véget tar tal-
mas életüknek” (Az emlékezés kolonca). 

Az emlékezés kolonca poétikai hangsúlyt helyez ezekre a látszólag 
már eltűnt, de a tárgyakban, eseményekben továbbélő, s a jelen tér-
idejébe belejátszó múlt által összezavart időbeliségnek. A minden-
napi élet részeiként szereplő tárgyakban visszatükröződnek az em-
lékezet nélkül is működő s a jelent befolyásoló erők: „az asztalláb 
kihajt és gyümölcsöt hoz. / És hallod a füledhez emelt villában / a 
csille csikorgását, ahogy az ezüstércet / felszínre hozza, és másfe-
lől hallod, / hogyan koccannak a villa fogai” (A letakart óra). 

A versek képeiben és jeleneteiben meghúzódó belátások volta-
képp a kötet alapvető poétikai invencióját részletezik, amelyben az 
óra letakarása szimbolikusan annak megállítását, az idősíkok egy-
más melletti létezését, e szimultán létezés lehetőségét is jelöli. Ha 
nincs vége egy történetnek, mert átlényegül, akkor az idő lineari-
tásának megbontásával az események átláthatókká válnak, a képi-
figurális transzparencia létrejön. Asztallábban gyümölcsfa, a villa 
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fogakhoz koccanó hangjában az ezüstércet felszínre hozó csille 
hangja tűnik át. Az előbbiben a látvány, utóbbi példában látvány és 
a hanghatás, sőt, a fogak koccanásával az érzetek is részt vesznek 
az átlátható folyamatok felmutatásában. 

Ez az átláthatóság érzékelhető A végtelen sál című versben, melynek 
metonimikus szerveződése a kísértő vágy ellehetetlenüléséről számol 
be: „Mit kérjek, ha nekem adod / a fázó világot, kísértő?” (A vég telen 
sál). A vers egyrészt elsősorban a nincstelenség átfogó világának, vele 
együtt az utcán élők képi megidézésével és kitágításával mérlegeli a 
fausti bűnbeesés mára lehetséges kilátásait, ami ekkor egyet jelent az 
emocionális, képi alapozású, a jelenkori, környező világ látványára 
kihegyezett veszteségek végeérhetetlen sorolásával: „az elhagyatott-
ság utcaképe odasimul / hozzám, és a szívemet gyötrő csonka / kol-
dul megint az utcasarkon”. Másfelől pedig mindenfajta vágy ellehe-
tetlenüléséről számol be, melynek teljesülése az átmeneti teljesség 
érzetét sem képes átadni. A „fázó világ” metonímiája a végsőkig fo-
kozza a veszteség képét. Az újrakezdés vagy visszafordíthatóság egy 
szólammondathoz érkezik el, s az eldöntetlenséghez a hezitálás, a 
várakozás és a visszafordíthatatlan veszteség képzetét társítja: „Köt-
hessem újra a végtelen sálat, / vagy: más kösse helyettem? / A fonal 
gombolyodik, a tévesztések / újra szaporodnak. Szemenként, / aka-
dozva így fut le életünk.” 

Az állandósult szókapcsolatok felidézése is e múlt generálta de-
terminatív erőnek lesz nyelvi vetülete: a beszédből már alig kihall-
ható közhelyeket vagy szólásokat gondolnak újra vagy írnak át a ver-
sek. Helyenként az alapötlet is innen fakad, mint a kötetnyitó Esti 
sétában (ahol „Szelídebb húrokat pengetnek”), vagy a Trójai faló áll-
hatatossága című versben („»Kilóg a lóláb!« élcelődtem magamban”). 
Ekkor a szókapcsolat konkrét jelentéstartománya köré épülő törté-
net nem szilárd logikai vagy képi összefüggéseket teremt, hanem el-
vont és utalásszerű kapcsolódásokat alkot érzékterületek között, s a 
megrajzolt, vázlatosan jelzett képi bázis mellé az atonális zenével 
rokon hangzás erősíti a jelenet absztrakcióját — a versben a kutyák-
ról szólva: „De gazdájuk / a műanyag tányérba ma hegedűt vetett”. 
Az idézett Esti séta című vers a zenei hangzás bomlékonyságát kap-
csolja a viselkedés lélektani állapotváltozásához. A kutyák hangjával 
jelképesen a világ egy ellenséges szegmense alakult át, s az Esti séta 
— a kötet kezdő verseként — az ellenséges hangzás helybe nem ba-
rátságos vagy meleg fogadtatás kellemes és harmonikus hangjait-
képeit állítja, amint a Babits Esti kérdését is az értelmezés holdudva-
rába idéző címével, kezdő szószerkezetével („Szelídebb húrokat”) 
ígérné. A fájdalom, a sírás, a vonítás diszharmonikus hanghatásának 
köszönhetően inkább egy vészjelzés lenyomata. A kötetben egyaránt 
megtaláljuk ennek apokaliptikusan víziószerű és a realista ábrázo-
láshoz közelítő megfogalmazásait, pecsétjeként annak a költői látás-
módnak, mely változó szemszögből, különböző szerepvariációkból 
kiindulva veszi sorra a romba dőlni készülő világ töredékeit. Az 
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Arany Jánost idéző Királyi nap fenséges horizontja a hajléktalanig ter-
jed és Budapest egy jól bejárt részének látleletét hordozza, mely akár 
az Esti séta megidézte, fájdalmat tükröző, határokat megnyitó hang-
zásokban is szólhatna: „Látogatása közben meg-megáll / szeszélye 
szerint, és birodalmán / végigtekint a király. / (…) / Az ötvenkilen-
ces / villamoson hajléktalanok utaznak, egymásnak / átkiabálnak 
az utasok feje fölött / a birodalom egy általa alig ismert nyelvén.” 

A letakart óra verscímként háromszor fordul elő a kötetben, három 
ciklus felütésében, azok jellegzetes darabjaiként, melyek lazán értett 
hatásukat a ciklus minden versére kiterjesztik. A kötetcím és a címadó 
vers variációi a kötet alapötletét fedik fel: az óra letakarása az idő ki-
vonására3 tereli a figyelmet. Ez a kivonás kikapcsolja a történetiség, a 
kronológiai idő teremtette koherenciát, hogy ezáltal egy belső időta-
pasztalaton alapuló összefüggésrendszer metaforái álljanak elő. A dol-
gok nem tudnak végérvényesen megtörténni, nem válnak befejezetté, 
hiszen hiányzik a földi létezés egyik alapeleme, az egyenletes előre-
haladás objektív feltétele. S ha nincs egyenletesen haladó idő, akkor a 
hely-, illetve tértapasztalat is elbizonytalanodhat, nem beszélve a tör-
ténetmondás folyamatosságáról. Másfelől pedig az idő megbontása-
kor előálló szilárd fogódzó itt már a tér, rá koncentráltabb figyelem 
irányul: „Vagyis a legfőbb tréfa, / hogy nem is idő: egy kapuszárny 
/ nyílása-zárulása megszabta tér/ a jelenünk” (A letakart óra). A ver-
sek a hely felé fordulnak, akár ébrenlétről, akár víziószerű látomá-
sokról számolnak be, mint A hely című vers: „A hely, ez a macs ka to-
vább él. Elmúlásunkra / ügyet sem vet, az ablakpárkányra kifekszik, 
/ sejteti: odabenn újabb szobák vannak, lustán / kifelé tekinget és csá-
bít befele.” Az idő kivonásából a tér felé mutató téri fordulatnak is ne-
vezhetjük ezt a jelenséget, bár Takács Zsuzsa költészete korábban sem 
zárkózott el a helyviszonyok részletezésétől és az allegorikus-mitikus 
jelentésadás lehetőségétől. Schein Gábor kritikájában kitér arra a köl-
tői módszerre, mely „konkrét tereket tesz bejárhatóvá. Jól ismert uta-
kat a városban, a mindennapok szűkebb helyeit, szobákat, egy sze-
mély legintimebb környezetét”,4 majd a terek allegorizálódására utal: 
„E konkrét terek azonban az emlékezés munkája által allegorizálód-
nak. A konkrétság és az allegorikusság között vibráló elbeszélés- és 
leírásrészletekben sem a múlt, sem a jövő nem ürességként nyilvánul 
meg, hanem a jelentések várakozásteli rommezejeként.”5 Ám ebben a 
kötetben ez az eljárás programszerűvé válik, s megelőlegezi a későbbi 
évek egyre dominánsabbá váló térfelfogását. 

A történeti folytonosság megalkotása nem poétikai alapfeltétel, 
de Takács Zsuzsa verseinek jelentős részében jelen van a háttérben 
egy esemény, egy esemény elbeszélése, melyből a szereplők hiá-
nyoznak, arcuk elmosódott, alakjuk nehezen kivehető, s a fókusz a 
beszélőre, az ő érzelmeitől vezérelt szenvedélyes monológjaira irá-
nyul. Ez a fókusz az álom világát imitálja, az álom asszociációit, je-
leneteit formálja verssé. Lator László ennek folyamatáról ír, miután 
gondolatmenete elején a költőt idézte: „Anyagukban, dinamikájuk-
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ban, kiszámíthatatlan kapcsolásaikban érezhetően nagy szerepe van 
a tudattalannak, a féltudatnak, csakugyan ráhagyatkozik valami 
belső hangra, vagy, józanabbul szólva, enged az álom vagy az álom-
szerű lelki tartalmak késztetéseinek. Majd aztán rendet tesz a meg-
nyitott pinceajtón irracionálisan előgomolygó matériában.”6 Ponto-
san erre céloz egy néhány évvel ezelőtti beszélgetésben Takács 
Zsuzsa is, mikor e verstípus darabjainak keletkezéséről számol be: 
„A Viszonyok könnye írása idején akkora rutinra tettem szert, hogy 
eleve tizenkét soros álmaim voltak. Ma is versmonológokat álmo-
dom. Nem is tehetnék mást.”7 Az álomra irányuló nagy figyelem a 
romantika költői nyomán kialakult formái Takács Zsuzsához első-
sorban leginkább Pessoa-fordításai felől érkezik. Opiárium című ver-
sének fordítása a tudat ébrenléttől eltérő működési elvét használja 
fel. E poétikai elgondolás kibontása, és az álom intuitív történéseit 
követő megoldásai a lírai nagyversek felé terelik a kötet darabjait. 
„Takács Zsuzsa már jó ideje epikai cselekmény nélküli lírai hosszú-
verssé formálja köteteit”8 — írja Ferencz Győző, s példaként a Viszo -
nyok könnyének Tárgyak könnyének rokonítható verseit említi. 

Míg A bűnök számbavétele című kötet (1998) felveti a műfajok átjár-
hatóságát, épp annak köszönhetően, hogy ismétel és újraír, motívu-
mokat enged versből prózába, majd esszébe, A letakart óra ismét kizá-
rólag strófákba szedett, verssorokba tördelt darabokból áll, s csak 
A megtévesztő külsejű vendég című kötetbe (2007) kerülnek a prózák, il-
letőleg a Jaj a győztesnek! kötetbe (2008) az esszék, de köztük ismét 
fennáll egy részleges találkozás, műfaji átmenet, indoklás és előzmé-
nyek gondolati kifejtése. A megtévesztő külsejű vendég verse visszatér a 
prózakötetben, ahogy A megfosztás rítusa elméleti megalapozást nyer 
a világirodalmi példákra, pszichológiára és teológiára kitekintő, azo-
nos című esszében.9 A műfajok tehát magától értetődőnek ítélve a mű-
faji megosztás tényét, végképp elkülönülnek a kötetekben. A versek 
poétikájában már nem ennyire egyértelmű a helyzet. Takács Zsuzsa 
recepcióját tekintve A letakart óra az a kötet, melynek kritikái, versér-
telmezései leginkább széttartóan ítélik meg nem csupán a poétikáját, 
de a művek által létrehozott világokat is eltérő összefüggésrendszer-
ben olvassák. A három ciklus az idő hármas egysége szerint tagolódik 
— ebben általában mindenki egyet ért, ám hogy miért letakart az óra, 
hogy mit jelent a kötet időfogalma szempontjából a hármas osztás, 
egyáltalán, történetszerűség vagy annak hiánya jellemző a versekre, 
és merre tart a kötet, már nincs egység a recepcióban. A kötet jelentés-
összefüggései tág értelmezéshatárok között mozognak, a kritikusok e 
bizalom jegyében alkotják meg azt a dimenziót, melyben a kötet da-
rabjait elhelyezhetőnek ítélik. 

Ferencz Győző megközelítése a tükör és az óra szimbolikájában ke-
reste a vezérfonalat, s kiemelte a kötetkompozíció egységét: „Takács 
Zsuzsa (…) kötetének címében két nagy szimbólumot kapcsol össze 
alig észre vehető mozdulattal. A tükröt órára cseréli”.10 Ennek értel-
mezéséhez Heideggerhez fordul, aki az esemény kifejtettségét társítja 
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az órához. Ezzel pedig mintegy Takács Zsuzsa verseinek antitézisére 
talál. Meglátása szerint a kötet célkitűzése: „Egyenesen az idő hori-
zontja mögé kíván pillantani”.11 A figyelmet a három ciklusnyitó köl-
teménnyel és a záró ciklus egyetlen darabjával azokra a lírai hosszú-
versekre irányítja, melyek epikai cselekmény nélkül szerepelnek.12 
Lator László még élesebben fogalmaz: „a költő kiiktatta világából az 
időt, neki az átélhető idő a szó mindkét értelmében mérhetetlen, hát-
rafelé, előre is nyitott”.13 Halmai Tamás monográfiájában az óra leta-
karása „az idősíkok összekeverése, végső soron pedig az idő föl-
függesztése élet és halál” tartományainak viszonylagossá tétele.14 
V. Gilbert Edit az idő kivonása helyett az idővel való számtalan mű-
veleti mechanizmusra, mint a szerkesztettség bizonyítékára irányítja 
figyelmet: „Az időcsúszás, a ki- és visszazökkenés, a múltba és jövőbe 
tűnés, a kihagyás, késleltetés, a fáziskiesés a váz alkotópillérei”.15 
Bodor Béla szigorú elméleti kereteket összegez kritikájában a kötetről. 
Határozott elváráshorizontot épít a versek köré, s még az olyan találó 
kifejtéseket tartalmazó jellemzéseket visszavonják, mint a következő 
megállapítás első fele, mely e kötetre is legalább annyira ráolvasható 
lenne, mint a mondat második fele. Eszerint a „versvilág fantasztikus 
realitásának tisztán vízióelvű, álomszerű, emocionális érzékelését fel-
váltja egy bölcseleti kérdésekre fogékony, kultúrtörténeti ismeretekre 
mint toposzokra is támaszkodó dekódolási szisztéma”.16 A két, egy-
mást sem kizáró megállapítás felváltva olvasható a kötet verseire, nem 
beszélve arról az elbizonytalanodásról, amit a kritikák maguk is alá-
támasztanak széttartó értelmezésükkel, megcáfolva ezzel Bodor Béla 
fejlődéselvű megközelítését. Szűcs Terézia kritikájának alcíme is utal 
arra a törekvésre, hogy a költői világ magyarázatával értelmezéseket 
megalapozó tendenciákat olvasson a kötetből, mikor Bevezetést ígér 
Takács Zsuzsa költészetébe, s néhány meghatározó vezérfonalat ki-
bontva radikális elméleti alapozást kínál a kötethez. E magyarázatok 
a bűn és halál fogalmai köré rendezik a költészet gócpontjait, s a 
szakralitás hiányát olvassák ki a versekből, melyekre nem adódik 
feloldozás: „Ezt a totális magányt, melyben nincs sem oltalom, sem 
reménység, a szerelem sem oldja föl”.17 A bűnök számbavételében „a 
szentírási fogalmak profanizáló átértelmezését”18 követően A letakart 
óra „az örök élet horizontját tagadva”19 kérdez rá üresség és halál 
összeérésére, azonosságára. Ahogy Bodor Bélánál, úgy Szűcs Teré-
zia írásában is hangsúlyt kap a búcsúzás tematikája, mely a szere-
lem költészeti jelenlétéhez társít egzisztenciális belátásokat: a sze-
relem „kimerülő érzés, mely a bizonyosságkeresésből sarjad, de 
egyediségében is folyamatosan ismétlődve és megtörve a létezők 
instabilitásának, mulandóságának víziójába torkollik”.20 

A „Szegezzem a jövőre” kezdetű darab Szent Ágostonra hivat-
kozva veti fel az idő kérdéskörének dilemmáit: „Mérjem / Istenben az 
időt, ahogy Ágoston tette?” A Vallomások tizenegyedik könyvében az 
időnek nagy figyelmet szentelő szerző szintén kitér az idő történeti-
ségben játszott szerepére („Nem lehet ott akkorról és mikorról be-
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szélni, ahol egyáltalán idő sincs!”21), miközben főként az idő hármas 
felosztására és az időtapasztalatot szintetizáló lélek szerepére össz-
pontosít: „Ki meri tagadni, hogy a jövő még nincs meg? S a lélekben 
mégis megvan az eljövendők várakozása. Ki meri tagadni, hogy a 
múlt nincs többé? S a lélekben mégis megvan a múltnak emlékezete. 
Ki meri tagadni, hogy a jelen időnek nincs kiterjedése, mert hisz pil-
lanatok szerint halad előre? A lélek figyelme azonban odaszegődik, s 
megmarasztja azt, ami tűnni iparkodik.”22 

Ágostonhoz kapcsolódva Takács Zsuzsánál az óra letakarása az idő 
megállításával, vagy még inkább az idő viszonylagossá tételével láto-
másszerű állapotjelentések terét nyitja meg, melyben fő motívumként 
megjelenik a végítélet ábrázolása. Markánsan A megfosztás rítusa című 
versben, de a kötet több más darabja is egy belső felszámolódásról ad 
hírt, mely távolabb visz, mint a szorongás, a belső félelmek kivetítő-
dése. Györe Gabriellával beszélgetve a szerző a nagypénteki esemé-
nyekről megemlékezve a kereszténység tragikus arculatát villantja fel: 
„Úgy gondoltam, hogy amikor csaknem kétezer évvel ezelőtt Krisztust 
megostorozták, megkínozták és megölték, sokan érezhették, hogy ösz-
szeomlott a világuk: amiben hittek, szertefoszlott, hiszen halandónak 
bi zo nyult az az ember, aki magáról azt állította, hogy Isten fia.”23 Ta-
kács Zsuzsa kötetét e tragikus pillanat előestéjén való elidőzés at-
moszférája, a nagycsütörtök borzongása hatja át. Melankóliája az elvesz-
tés, elhagyatottság pillanatait sűríti képekké és jelenetekké, de jól 
ismert iróniája is innen ered: a magát elveszettnek vélő ember kapko-
dását, alogikus cselekedeteinek sokaságát viszi színre, s ezek szek-
venciája az álomban bekövetkező események váratlanságával hat. 

A misztika közelsége és ezredforduló szorongásainak apokalipti-
kus jellege a teljes köteten keresztül érzékelhető. Mindkettő frontáli-
san is tör utat magának A megfosztás rítusa című versben. Itt az utolsó 
vacsorára emlékező nagycsütörtök esti szentmise veszi kezdetét, 
amely az oltárfosztás szertartásával végződik. Takács Zsuzsa azonos 
című esszéjében egymás mellé állítja Krisztus passióját és a kétezer 
éves évforduló nagycsütörtökét: „Ha Krisztus szenvedéstörténetének 
és halálának leírásánál abbahagynánk az Evangélium olvasását, 
akárha ott végződne a történet”.24 Ennek a jelenetnek végsőkig vitt 
szimbolikája egy evilági és banális végidő víziójába torkollik. Felszín 
és mély szembesítése, a látható mögött rejtve munkáló erők vissza-
fordíthatatlan működése lesz az első lépcső a történetben, a „— Nem 
változtál semmit. — Ti sem változtatok.” dialógus könnyedségének 
ellentétét jelző történéssorozatban: „Éreztük mind / a földcsuszam-
lást, hallottuk a mélyből / fölmorajló hangot, értettük, mit mond, / de 
rosszkedvünkre fogtuk lépteink / bizonytalanságát, mulasztásaink 
kiújuló / fekélyét.” Lassan kiderül, hogy a vers fikciója a keresztény-
ség kétezer éves történetének utolsó állomása, mikor a pap — maga 
is hétköznapi, utcai ruhában, ezzel mintegy a közösség egyenrangú 
résztvevőjeként — hazaküldi a híveket, megfosztva őket a szentség 
közelségétől közös búcsúvételt celebrál: búcsút a három főerénytől: a 

21Szent Ágoston: 
Vallomások, XI. rész, 

13. fejezet, 2. 
 
 

22I. m. XI. rész, XXVIII. 
fejezet (A lélek az 

idő mérője), 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23„Egy idő után tizenkét 
soros álmaim voltak”. 

Beszélő, 2008. novem-
ber–december, http:// 

beszelo.c3.hu/cikkek/%E
2%80%9Eegy-ido-utan 
-tizenket-soros-almaim 

-voltak%E2%80%9D 
(2019.06.19.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

24Takács Zsuzsa: 
A megfosztás rítusa. 

In uő: Jaj a győztesnek!, 
i. m. 6. 
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hittől, a reménytől és a szeretettől (az ún. isteni vagy teológiai eré-
nyektől). Amikor a pap a mitikus közösség tagjaként az összegyűltek 
nevében elmondja utolsó prédikációját, ünnepélyesen magát a ke-
reszténység történetét rekeszti be. A vers sejteti, hogy a felszámoló-
dás már korábban elindult, a pap ezt a folyamatot csupán kimondja, 
végigviszi és a rítussal hivatalosan is betetőzi. Beszéde a múlt felől a 
jelen, majd a jövő felé irányul: „Mostanra azonban lehullott / sze-
münkről a hályog. Fájdalom és neheztelés / nélkül összejöttünk hát 
utoljára, / hogy búcsút vegyünk lehetőségeink / tárházától”. A pap 
megszólalásának grammatikája is fontos, Takács Zsuzsa verseinek egy 
jellemző beszédmódját ismétli meg, egyben pedig újjá is teremti. 
Olyan identitást választ ezúttal a lírai beszéd, melyet a profán közös-
ség egymás mellé rendelt alakjai nem meggyőződésből, hanem sor-
sukból eredően, mégis mintegy külső szemlélőként hordoznak. Az 
Üdvözlégy, utazás! kötet A figyelmes varjú című verse, vagy a Tiltott 
nyelv kötet Mi, akik nyaraltunk című költeménye, de akár A Vak Remény 
emblematikus verse, a Ha van lelkünk ugyan — mind ennek a versnek 
a nyelvi horizontján mozognak. Közössége azok spontán formálódó 
sorsközössége, akiket csupán a szorongás és szorongattatottság fűz 
össze tragikusan, egyre inkább az arctalanság jegyében. 

„Mert az emberek elhagyták Őt, s most Ő hagyja el a világot”25 — 
írja Pilinszky, s az őt idéző Borbély Szilárd a következő sorokat fűzi 
hozzá: „Pontosabban a világ válik olyan térré, amelyben nincs Isten. 
A világ az Isten hiányát megtapasztaló misztikusok poklának meg-
testesülése. A hívő feladata a hit védelme, mivel a hit védelme a tér 
létesítőjének, teremtő Istenének védelme.”26 A megfosztás rítusa a hit–
remény–szeretet visszavonásával a magány és elhagyatottság félel-
meit ülteti át a mindennapok környezetébe. Ugyanakkor a megfosz-
tódás, a kiüresedés félelme a történet után, egy későbbi jelenben — 
a Cáfolat ciklus egyetlen versében — maga is visszavonásra kerül, s 
ezzel mintegy helyreáll a megvont bizalom, amely előzőleg félel-
meknek adta át helyét: „Egy későbbi idő jött el, valaki / másé, akit 
nem ismerek még / (akivé hirtelen válunk egy megrázkódtatás / foly-
tán). Itt jár a későbbi személy, / írásaim között matat. Helyismerete / 
ámulatba ejt, zavarának tanúja vagyok” (A későbbi személy). 

A Cáfolat ciklus verse tehát a köteten átívelő történet „későbbi” 
idejének letéteményese: az elbeszélt történet végérvényességének cá-
folata, amely megfosztotta mitikus rangjától a három főerényt. Hőse, 
a köteten át beszélő személy későbbi fiktív önmaga, három verscik-
lus reménységeként érkezik el, aki „Otthonosan mozog ebben a tér-
ben, de nem ebből az időből való”,27 ahogy V. Gilbert Edit írja. Azon-
ban épp otthonossága miatt a folytonosság is nyilvánvaló, a kötet 
egészében pedig a szimultán egymás mellettiséget képviseli — a vers 
és a későbbi személy egyaránt. A versek az elfogadott és kiengesztelt 
múlt jelen idejű hangjaként szólalnak meg a jövőből érkező személy 
látogatásakor. A vers zárlata, a kötet zárlata: „Naplementém, suttogja, 
vagy: kedveseim, / és sorban mindent a magáénak nevez”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25Pilinszky János: 
„Miképpen a mennyben, 
azonképpen itt a földön 
is”. In uő: Tanulmányok, 
esszék, cikkek, 1. kötet. 
Századvég, Budapest, 

1993, 62. 
 

26Borbély Szilárd: 
A kereszt kiüresítése. 

Pilinszky apokrif teológiá-
járól. In uő: Hungarikum-e 

a líra. Parnasszus köny-
vek, Budapest, 2012, 60. 

 
 
 
 
 
 

27V. Gilbert Edit: i. m.
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Körülvesz 
A szőlőfürt, amire séta közben találtunk egy nyári délutánon.  
A kibuggyanó nevetésed. 
Nem, nem a történeteid. Azok elmerültek a mélyülő múltban. 
A hangsúlyaid, a szavaid ritmusa. A hallgatásod.  
A rám függesztett tekinteted. 
A párnád illata. A köntösöd a széken, ahogy végigsimítom.  
A kályhánál megmelegített dunyha, ahogy körülvesz. 
 
Körülveszel még mindig, örökre. Kitöltesz. 
Kitölt a hiányod. Velem vagy. 
A hiányban vagy jelen. 
 
 
 

Betömködöm 
Betömködöm a lelkemen keletkezett réseket 
mások szeretetével, mégis folyton fázom. 
Öledbe húzódnék, de nem tehetem — 
már nem lesz erőm azokat a réseket befoltozni. 
 
Szép aprólékosan és módszeresen kivágtalak  
az életlen kis körömollóval 
a fotókról, amelyek közös életünket dokumentálják. 
De nem lett könnyebb. 
Voltaképp el kéne felejtenem mindent,  
amit magamnak jelentek. 
 
Hisz itt vagy a szemem színében, a korai ősz hajszálaimban, 
a kifulladásaimban, az álomnaplómban, 
a kedvenc bakelitjeim hangjegyeiben — 
 
Egész betömködött életemben 
 
Élsz és uralkodol örökkön, Amen.

 
 

TÓTH ANNA 
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Tudatvesztés 
Rajzottak a cserebogarak, 
látta ezt a rajzást, 
komoly félelem volt az arcán, 
hogy az emberek el fogják pusztítani 
őket a lépteikkel. 
Szerettem, hogy beszélni tudott, 
hogy voltak szavai. 
Nekem csendjeim voltak, 
belülről mart szét 
saját némaságom. 
 
A medencében az összes fordulónál 
bevágta a fejét, 
nem érezte a határokat, 
amíg nem ömlött a vízbe a vér. 
A tér elszíneződött körülötte, 
a szédülés átrajzolta az érzékelés vonalait, 
csak a célt látta, a másik falat, 
a tudatvesztést. 
 
Minden alkalommal megviselt a szépsége. 
Életformává vált a menekülés, 
hozzá és tőle el. 
A sötétben felerősödnek az érzékek, 
idegenek lesznek a végtagok, 
a szagok sűrűek, 
a mellkas és has ismerős. 
Hirtelen csap meg az idegenség, 
részletekből kell összeállítanod, 
az egész nem befogadható, 
akkor lazítani kéne a szorításon. 
 
 
 

Fénytest 
Mindig éjszaka volt akkoriban, 
mindig éjszaka volt, 
csak arra emlékszem. 
Szívtam a cigiket és ittam, 
a fej és a test külön életet éltek, 

 
 

LUKÁCS FLÓRA  
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láttam magamat, mint egy fénytestet. 
Az öregségnek az első tünete,  
hogy az ember hasonlítani kezd az apjára, 
az álma mélységének különböző fokozatai lesznek. 
Az álmok fényesek és fantasztikusak,  
egyre mélyebbre zuhansz,  
ki kell kerülnöd ebből, 
nincs itt semmi, menj innen el. 
Az anyag és a fájdalom formátlansága, 
az épített terek által alkotott zajok ritmusa 
alakítja a sötétséget. 
 
 
 

Időhiány 
Úrrá lenni a rettegésen hatalmas alázat és erő. 
Időhiányban vagy állandóan, 
valami fojtó és fullasztó időhiányban, 
mintha sose lennél felkészülve 
a következő pillanatra. 
Sose tudsz eléggé berúgni ahhoz, 
hogy elhagyjon az a szorongás 
ami bénító, amitől megnémulsz. 
Nem jönnek ki szavak a szádon, 
teljes a képszakadás. 
Én nem én vagyok, 
nincsenek szavaim, nincsenek mondatok, 
elhagynak az érzékek, 
az összes nemtudás összesűrűsödik, 
a fókuszba a tehetetlenség kerül. 
Másnapra kialszod, elmúlik, 
ahogy az előző éjszaka is, történések nélkül, 
de a semminek is formája van,  
és attól, hogy nincs, még láthatod.
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kenyérszaporítás 
legelőször a matekfüzetbe rajzolom le. a legutolsó lap fonákára, hogy 
véletlenül se lássa meg senki. az osztálytársaim tízóraiznak a te-
remben, én pedig épp a csodára várok a folyosón. először csak a lá-
bát, grafittal. a testénél bizonytalan vagyok, csak a vázlatot csinálom 
meg. a kezei megint grafit. a feje egy nagy, üres kör. állítólag soha, 
senki nem látta az arcát és aki látta is, már régen elfelejtette. nagy-
mamát is kérdeztem, de csak annyit mondott, hogy őt nem lehet csak 
úgy lerajzolni egy füzetbe. nem is folytattam tovább, csak néha-néha 
a füzet hátuljára lapozok meglesni, ott van-e még. hogy is lehetne 
csodát várni egy néhány vonalból megrajzolt négyzetrácsos arctól, 
akinek csak végtagjai vannak és a semmibe lóg a keze. 
 
 

egy kert esztétikája 
minden mese hol volt, hol nem volttal kezdődik. anyát várom, arca 
tisztulni látszik a könnyek mögött. szipogva kezdi a mesét, homlo-
kának szebbik felén ragyog az utcai lámpa fénye. egy ablaknyitás-
nyi rés árnyéka eltakarja zöldes szemeit, de tekintete még mindig 
olyan matt ebben a halott sötétben, akár egy felborult sörösüveg a 
kockás abroszon. hol volt, hol nem volt egy kert néhány hervadt ró-
zsatővel, téglával kirakott járdával, halott szomszédok lábnyomai-
val, amiből imák nőnek az égig, megnémult madarakkal, olyan macs-
kákkal akik elvesztették árnyékukat, minden omlik, szakad, dől 
egymásra, s már alszik is, de közben csak sír és sír, csupán a szája 
mozog és öntudatlanul egy olyan gyerekről mesél, aki segítség nél-
kül tud álmodni fákat rég elszáradt gyökerekre. 
 
 

szentháromság 
nagymama azt tanította hogy üssek háromszor a számra ha csúnyát 
mondok vagy ejtek ki rajta és minél idősebb leszek annál több esetben 
ütök rá már akkor is ha nem ejtem ki csak rá gondolok már akkor is 
ha másról gondolok rosszat már másokért is ráütök helyettük is sőt este 
elalvás előtt háromszor hármat ütök rá hogy elég legyen addig amíg 
alszom álmomban ki tudja miket mondok vagy gondolok s aki számolja 
ezeket az ütéseket reggel számon kérheti rajtam de ezzel időt veszek 
el azoktól akiknek sokkal nagyobb szükségük van a segítségre és le-
het hogy nekik nem volt ott a legelső ütés előtt egy nagymama.

 
 

PAPP-FÜR JÁNOS 
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Szürke macska 
csak azt tudnám feledni 
azt a szürke macskát 
a visontai megolvadt aszfalton 
ahogy ott vonaglik gerince-törve 
a kegyetlenül záporozó nyári fényben 
csak azokat a nagy sárga szemeket melyek 
elől a közeli sörözőbe menekültem hiába  
mert semmi sör nem csitítja azt a gyereksírásra 
emlékeztető nyávogást nem takarja el 
a szenvedő állat vádló tekintetét 
 
 

Nem vagy sehol 
még nem ment le a nap 
de már este van a semmit tapogatja a vak sötét 
megkövez a csend ez a megcsontosodott némaság 
évek tüskéin fönnakadva himbálózol pedig 
nem vagy sehol bordáim alatt tüdőm vészmadara 
szól gyámoltalan szárnyaival csapkod 
kétségbeesetten lehetne akár reggel is 
a kíváncsi szem mint a sarki kocsma nyílik 
betódul rajta sáros lábbal minden 
ami szép volt valaha míg az enyém 
ez a sors idegen már nem az én sorsom 
nem engem igazol egyetlen sor sem 
 
 

Kisszék 
tavalyelőtt még egy kisszéken ülve 
venyigét aprítottam gyújtósnak 
a lányomék kertjében unokáim hozták 
a hűvös kisfröccsöket ha megszomjaztam 
ma már nincs fröccs az elöregedett 
szőlőtőkéket a vőm kivágta 
de ha nem vágta volna ki venyigét aprítani 
akkor se tudnék mert ízületi fájdalmaim miatt 
kiesne kezemből a metszőolló a kisszék igen 
a kisszék még megvan azon ücsörgök 
míg fel nem borul velem

 
 

FECSKE CSABA 
 



Egy nekrológ 
története 
A telefon délután három óra tizenkét perckor szólalt meg. 

A Nagy Író épp csak maga felé fordította kijelzőt, és mivel isme-
retlen számot mutatott, duplán felháborodott. 

Ilyenkor, egy ismeretlen! Micsoda barom. 
Pedig nem aludt, még csak nem is szeretett volna elaludni, mert 

akkor mit csinál az éjjel? 
Most is kettőig olvasott, Hérodotoszt. Mert nyolcvanöt évesen 

majdnem mindegy, mit emel le a polcról. Betűk legyenek benne. 
Úgyis csak olyasmi veszi körbe, amit bármikor, végtelen mennyi-
ségben képes olvasni. Noha az, hogy végtelen, elég nevetségesen 
hangzik, amikor legszívesebben azonnal itt hagyná ezt a világot. 

Éva miatt nem teheti. Mert akkor Éva is meghalna. Pedig az 
lenne a legjobb, de mégsem így. A Nagy Író el sem tudta képzelni, 
hogyan szeretné. 

Azt tudta csak, hogy Évát szereti. Vakon szereti. Szó szerint, mi-
után Éva a tavasszal gyakorlatilag teljesen megvakult. Azóta esett 
el rendszeresen. 

Most is bent van a Szentlélek Kórházban. Persze, jutott eszébe. 
Éva most nincs is itthon. 

Csönd van. Egyedül van. Akkor hát ezért bántotta különösen a te-
lefoncsörgés. Nem az álmát tépte szét, hanem az Éva nélküli csöndet. 

Nyitott szemmel feküdt. Éva a plafonon sétált, figyelte, ahogy 
lassan, vaksin indul a repedezett stukkó felöl, egyenesen a csillár 
tartórúdja felé. Istenem, minek és hová megy. Egyáltalán nem sza-
badna. Feküdt és nézte, és nem bírta behunyni a szemét. 

Régen ezt megírtam volna, gondolta hirtelen a Nagy Író, és ke-
serűen elhúzta a száját. Félrefordította kissé a fejét, ám a következő 
pillanatban a szeme sarkából megint a plafonra lesett. Éva megállt 
pihenni. Nagyon lassan óvatoskodott, ami némileg megnyugtatta. 
Nem akart rászólni, hogy Vigyázz, fiacskám. Még megijedne, és 
azért történne baj. 

Szöghy főorvos hangját hallotta. Már megint elestünk, Éva, drága? 
Csak én estem el, felelte szegényke, ez az egy, ami megy egyedül. 
A Nagy Író ettől félt most is. Ahol a lámpa fel van fogatva, kör-

ben szintén akad némi gipszdísz. Veszélyes terep egy vaksi nyolc-
vanhét évesnek. 

Ekkor, három óra huszonnégy perckor csördült meg újból a mobil. 
A Nagy Író most szinte mohón kapta fel, csak ne kelljen felfelé 

néznie. 
Ki vagy? 

 
 
 
 
 

MÉHES KÁROLY 
 
1965-ben született Pécsen. 
Író, költő. Legutóbbi írását 
2019. 4. számunkban kö-
zöltük. 
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Hosszú ideje mindenkit tegezett már. 
A vonal túlsó végén a legnagyobb példányszámú, legtekintélye-

sebb lap újságírója jelentkezett. Olyan merészen, mégis finom han-
gon beszélt, hogy a Nagy Író azon vette észre magát, még nem rázta 
le, hanem hümmögve hallgat. Hallgatja, hogy az újságíró előbb 
minden hízelkedés nélkül kifejezi nagyrabecsülését, és jelzi, tisztá-
ban van vele, hogy a Nagy Író évtizedek óta remete életet él a vi-
lágtól elvonulva. Nem találkozik jóformán senkivel, társadalmi 
vagy úgy nevezett irodalmi eseményeken nem vesz részt. Pláne 
nem ad interjút. Senkinek. Soha. 

A Nagy Író megköszörülte a torkát, hogy jelezze, vagyis azt akarta 
vele jelezni, fogytán a türelme. Ki is nyögte, rekedtes hangon, 
Akkor mit akarsz? 

Az újságíró egy másodpercet kivárt, úgy folytatta. 
Egy beszélgetést. Amit majd csak a halála után közlök le. 
Visszakérdezett, mert annyira meglepte a felvetés. 
A halálom után? 
Pontosan. Ez lesz a nekrológ. Nem valami patetikus halandzsa-

beszéd, hanem csakis amit ön mondott. Tiszta forrásból. 
Mindez annyira abszurd volt, hogy azonnal megtetszett neki, de 

türtőztette magát. Lám…, voltaképp tökéletes. Inkább az bosszan-
totta, hogy nem neki jutott az eszébe. Egy cseppet sem bántotta, 
hogy az újságíró — mondjuk így — a projekt részeként kezelte a 
halálát, elvégre ő maga áhítozott rá a leginkább. Csak amíg Éva… 

Éva a plafonon megmoccant, de a stukkó-göröngyöket ügyesen 
kikerülte, és egyenletes léptekkel ballagott tovább a szoba abla-
kokhoz közeli sarka felé. A Nagy Író mellesleg tudta, hogy Éva biz-
tonságban van, Szöghy főorvos úr bizonyára nem engedi haza még 
egy ideig. Ha így nézi, az időzítés tökéletes. Ráér, bár nyolcvanöt 
évesen az idő mint olyan egészen mást jelent, mint hogy ráér-e vagy 
sem. Ez a jóember meg, hirtelen jobb szó nem jutott eszébe, megírja 
helyette, amit meg kell. A Nagy Író már évek óta nem írt. A saját 
nekrológja, ha valaki nekiszegezte volna a kérdést, talán érdekelte 
volna, de inkább csak ötletként. 

Jó, gyere ide. Aztán majd meglátjuk. 
A legnagyobb példányszámú, legtekintélyesebb lap újságírója 

most először jött ki a sodrából, örömében. Mesternek szólította, de 
a Nagy Író rögvest lehűtötte. Hagyd ezt a szarságot. Mondd azt, 
Bandi bácsi. 

Mint valami uralkodó, akihez audenciára jelentkeztek, a végén 
kegyesen közölte, Kapsz egy órát. Ennyibe bele kell férjek. Tudom, 
hogy ennyi elég belőlem. 

Szombatban egyeztek meg. Tizenegyre érkezik az újságíró, és a 
déli harangszó jelzi majd, hogy vége a szeánsznak. Aztán, majd ha 
vége, bekap valamit, fekszik egy kicsit, mint most is. Aztán bemegy 
Évához. Jó lesz így. 
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Felpislantott. Újságíró, mondta némi lekicsinyléssel, hiába, hogy 
hatvan éve majd kiugrott a bőréből, amikor bekerült szülővárosa 
napilapjához, és jó pár évig húzta az igát a kultúrrovatban. 

Éva azonban nem figyelt rá, mert ahhoz a részhez ért, ahonnan 
két tenyérnyi felületen lepotyogott a vakolat. Talán azon tűnődött, 
kikerülje-e, mint afféle kátyút, vagy megkockáztassa, hogy átbo-
torkál rajta. Ott kicsit rücskösebb, mint a plafon többi része. 

Mikor festtettek utoljára? Több mint egy évtizede, az biztos. Arra, 
hogy a folt mikor keletkezett, egyáltalán nem emlékezett. Valószí-
nűleg nem volt otthon, amikor levált a festék. 

Megnézte a telefont. Fél négy volt. Csak kíváncsiságból vissza-
pörgette, kikkel beszélt az utóbbi napokban. Mentők, Szöghy főor-
vos, taxi, a sürgősségi osztály, belosztály, Szöghy, taxi, pizza ház-
hozszállítás. Elmentette az újságíró számát Nekrológ név alatt. 

Éva közben lesétált a plafonról. Nem izgatta, azt gondolta, biz-
tos hazaért. Csak utána ötlött az eszébe, haza, jó vicc, szegénykém-
nek most a 227-es kórterem a haza. 

Indulás, Bandi bácsi, lökte fel magát ülő helyzetbe. A botját ke-
reste a szemével. A kecskelábú íróasztal szélére akasztva lógott. 

 
Szombat délután a Nagy Író végtelenül fáradtan feküdt az ágyon, 
mégis minden porcikájában bizsergett, és a feje tompa, ám intenzív 
zakatolását sem bánta. Nem gondolta volna, hogy lesz még ilyen, 
hogy élvezettel beszél az életéről magáról, az irodalomhoz és a vi-
lághoz való viszonyáról. Azt hitte, már semmilyen viszonya nincs 
semmihez. Sem valaha létrehozott művei, sem a valahai világ nem 
számít semmit, a mostani meg pláne nem. Hiszen igazából nem él, 
így aztán írónak sem mondhatja magát, csupán annyi az egész, 
hogy még itt van. Fizikai valójával, amivel azonosítják, hogy ez ő, 
kitölt egy térfogatot, és ez a térfogat — amennyiben jól emlékszik 
réges-régi tanulmányaira — felbukkan itt meg ott, de alig másképp, 
mint egy helyét változtató autó vagy tányér, amit elővesznek, el-
mosnak, aztán visszarakják a konyhaszekrénybe. 

Ehhez képest itt ült ez az újságíró, Ádám, egy szimpatikus, ötven 
körüli fickó, és elérte, hogy alig-alig kérdezve úgy beszéltette, mint 
még talán soha senki. Mintha Bandi bácsi, akivé végül is önként át-
alakult, ki tudja mióta csak erre várt volna, hogy öregapósan me-
sélhessen. Mert egyszerűen jó volt, jól esett. Szinte gyónásszerűen, 
illetve mégsem, mert nem a bűneit vallotta meg. Már restellte, hogy 
előre elkészített és három példányban kinyomtatott egy nyilatko-
zatot, belefoglalva, amiben a telefonáláskor megegyeztek, hogy az 
interjú csak akkor, és nem előbb, jelenhet meg, amikor ő, a Nagy 
Író meghalt. Elvégre nekrológot készítettek, ebben alkudtak meg. 
Ezért ment bele. És végül nem vette elő, nem íratta alá Ádámmal. 
Itt van most is, a zakója felső zsebében. Amikor delet harangoztak, 
és az újságíró összerezdült, a Nagy Író csak legyintett. 
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Kapsz még egy órát. Vagy akármennyit. Hiszen nincs is idő. És 
ezt egy idős ember mondja… 

Ellenben, amikor tényleg befejezték, és a férfi elrakta a digitális 
hangfelvevőt, a Nagy Író hirtelen indíttatásból megkérte, hogy 
vigye el a kórházig. 

Megspórolok egy telefont és a taxit. Legalább valami hasznom 
legyen belőled! 

Az újságíró repesett, és felajánlotta, hogy megvárja és hazaszál-
lítja, de leintette. 

Te csak húzzál szépen haza. Van elég dolgod. Nekrológot írni, 
meg ilyen baromságok. Én már ráérek. 

És most itt fekszik teljesen kinyúlva. 
Éva is aludt a 227-esben, mélyen, de közben szaporán szedte a le-

vegőt. Megkérdezte a nővért, vajon mitől ilyen sűrű a légzése, de a 
szigorú arcú nő leintette. Nem szabad minden apró tünetet túl ko-
molyan venni. Örüljön, hogy békésen alszik. A takaró alól kilógott 
Éva bal lába. Megfogta, és kicsit tartotta. A felesége hűvös, száraz 
talpa és a tenyere érintkezett. Aztán betakarta. 

Felnézett a plafonra. Az erős félhomályban csak a nagy szürke-
séget látta, a folt, ahonnan a vakolat leesett, nem vált ki a környe-
zetéből. 

Nem kéne elaludni, mert akkor mi lesz éjszaka? Bár nem mindegy? 
 

A telefonja nyolc óra egy perckor szólalt meg. 
Megnézte, és megint egy ismeretlen szám villogott a kijelzőn. 
Felvette, ám nem azt kérdezte, Ki vagy?, ahogy szokta, hanem 

megadóan, halkan csak annyit mondott, Tessék. 
Egy nőt hallott, aki a legnagyobb példányszámú, legtekintélye-

sebb lap főszerkesztőjeként mutatkozott be. A Nagy Író elsőre nem 
nagyon fogta fel, amit hallott. A nő remegő hangon azt közölte, 
hogy újságírójuk, Ádám, a hazafelé úton egy tartálykocsival ka-
rambolozott. Az autója kigyulladt, és ő benn égett. Itt teljesen el-
csuklott, és gyorsan letette a telefont. 

A Nagy Író a mellére ejtette a mobilt, ettől megint érezte a zakó-
jában lapuló nyilatkozatot. Ha aláíratta volna, most legalább egy 
kézjegy lenne ettől a kedves embertől, aki… Hangosan mondta ki, 
…bennégett. 

Mintha áramütés érte volna, felült és a következő pillanatban fel-
pattant. A telefon lerepült a földre, és a parkettán egyet szökkenve 
beesett az asztal alá. Ahol megint megszólalt. 

A Nagy Író lehajolt, majd négykézlábra ereszkedett, és bár más-
kor kegyetlenül káromkodott volna, most összeszorított foggal 
nyújtózkodott a készülékért. 

A főszerkesztő-asszony hívta vissza. 
Zihálva elnézést kért. Aztán azt mondta, szeretne kérni valamit 

a Nagy Írótól. 
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Mire ő, immár feltérdelve, ugyanazt felelte, mint amikor először 
felvette a mobilt, Tessék. 

Ön találkozott vele utoljára. Ön tudja, mit mondott, milyen han-
gulatban volt. Az önnel történt találkozás élménye volt benne, ami-
kor meghalt. Megírná Ádám búcsúztatóját? 

Fura, hosszú, rekedt hang jött ki a torkán. De összeszedte magát. 
A nekrológját? 
Ha úgy tetszik, igen. Persze, lesz egy szerkesztőségi cikk is. Csak 

ez… olyan… arra gondoltam, hogy… hülyeség, tudom… Ádám 
örülne neki… 

Pár másodpercnyi csönd következett. 
Persze, ha nem akarja, a világért sem… 
De!, kiáltotta a Nagy Író. És még gyorsan hozzátette, Természe-

tesen. 
Komolyan mondja?, derült fel némiképp a főszerkesztő hangja. 
Gondolod… Gondolja, hogy viccelek? Mikorra legyen meg? 

Tudom, minél előbb. 
Igen…, el tudja küldeni elektronikusan?, jött egy óvatos kérdés. 
Még szép!, felelte a Nagy Író, és szinte ruganyosan állt fel a tér-

delésből. 
Amint megérkezik, kitesszük a honlapra. Aztán holnap majd jön 

printben is. 
A főszerkesztő-asszony megadta az email-címét, és bizonygatni 

kezdte, mennyire hálás. 
A Nagy Író a szavába vágott. 
Erre most nincs idő, és megszakította a vonalat. 
A kecskelábú írasztalhoz lépett, és a földön álló számítógépen 

megnyomta a bekapcsológombot. A félig lesötétített szobában fel-
villant a monitor, és a régi masina hosszas reszeléssel kezdte be-
üzemelni magát. 

Míg felállt a rendszer, az este félredobott zakójából elővette a 
névjegyet, amit az újságírótól kapott. Hosszan nézte, aztán a Word 
fájlba címként azt pötyögte be lassan, Utolsó beszélgetés… először a 
névjegyen szereplő nevet akarta leírni, de aztán így folytatta… egy 
újságíróval. 

Az ósdi gép recsegve mentette az első sort.
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