
A szívrostok 
zsoltára 
Az Úr az én menedékem,  
takaróponyvám, féltetőm, 
láncaimból megszabadít,  
mint locsolócső gombolyagába  
tekeredett pulikutyát, 
lelkem zsírrétegei szétfoszlanak, 
bálna voltam, gazellaként szökellek. 
 
Az Úr erős atombunkerem, 
bárha sugárzás mardossa a levegőt, 
roppantja el foga közt a földgolyót, 
mint papírhéjú diót, 
ő oltalmazóm, megtart,  
nyitva tart engem, éjjel-nappali boltot,  
míg a földön felül élek. 
Akik kővé száradt bolti kiflikkel 
akarnak megkövezni, rá kell hogy jöjjenek, 
feltalálták a bumerángot. 
Elhajolok a röppenő pipajelek elől, 
minden felém pörgő gyilkos tárgy  
visszatér a hajítókhoz. 
Kitől félnék Uram, kitől rettegnék,  
ha vízen akarok járni,  
ne kössem nyakamba félelem malomkövét,  
nem félek, Uram, mert itt vagy velem, 
féltél helyettem az olajfák hegyén, 
minden árva pórusodon félelem rubintja. 
 
Táborok sorakoztak ellenem, 
faltörő kosok és vasbuzogányok, 
sokkolók és pillangókések, 
izomzatok és páncélzatok, 
viking szarvak és busómaszkok. 
Ha te velem, ki ellenem? 
 
Egyet kérek az Úrtól, 
és azt keresem,  
hogy ő legyen főbérlőm,  
aki átcsoszog előszobámon,  
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segítsek kicserélni 
a biztosítékot, kiszedni valamit 
a szekrény háta mögül, 
neki már nem hajlik  
úgy a dereka, mint ötvenmillió éve, 
teasüti kíséretében, fekete-fehér  
fotók alapján elmeséli a múltat. 
Uram, te vagy az én áramszolgáltatóm, 
feltekerem szívedben a melegséget, és izzadok,  
beállítom szívedben az enyhülést, és felfrissülök. 
Passzívházadban lakozom életemnek minden napján. 
 
Árvíz jön és tornádó, 
mint lefolyóban a víz, szörcsögve 
enyésznek el a felhőkarcolók, 
finom gőzzé sisteregnek széjjel  
a hegyláncok, az emberek sercegve  
égnek semmivé, mint a benzinkúti 
rovarpörkölő gépek izzásában a lepkék. 
De az én Uram a Hold túlfelére hajít engem,  
ártás ne férjen hozzám, 
az én Uram az én menedékem, 
páncélgyűrűbe teker engemet, 
mint a pizzát folpak-ezüstbe, 
jégesőként pattog le minden ártalom 
a haragnak napján. 
 
Sátora menedékhelyem, ujjongok és áldozom,  
felemeli fejem a gonoszok fölé, az ő röpdöső  
Michael Jordanja leszek, én, pigmeus, 
köröttem kosárlabdák, denevérek 
és bolygók zizegnek az égen. 
 
Táncolok és dajdajozok sátradban, 
te vagy a legnagyobb bulibáró,  
csokornyakkendős mérnökök és tisztes  
nagymamák és taláros bírák ropják  
a vámtisztekkel. 
Húzod a talpalávalót, Jóisten és bandája, 
apró rovarok keringőznek a víz felett, 
struccok tekeregnek, kalászok bólogatnak, 
gyíkok brékelnek a köveken. 
Lagzisátradban folytonos a veretés, Uram, 
pörgünk, mint ördögszekér, Istenszekér, 
vonaglunk érzékien, mint ökörnyál, 
felhőzünk sejtelmesen, mint pamacsok, 
melyekkel teleragasztottad az eget, 
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minden este bál van, 
sátrad árnyékában, diszkófényében  
ölelkeznek testek, csontok, húsok és lelkek. 
 
Halld az én hangomat Istenem,  
kiáltok hozzád éjjel és nappal, 
rám förmednek, kevesebbet  
és mélyebben tessék imádkozni, 
minek ez a csodálatos szószaporítás, 
jól tudja az Úristen, mi a szívünk vágya. 
De te szereted, Uram, ha elszabadul  
közöttünk a te szereteted láncos buzogánya, 
fütyülünk a megszólók ajkára. 
Ugye, szereted a megszólókat is? 
Meg azt, ha nemcsak motyogom 
orrom alatt hogy: 
Énistenem, Jóistenem,  
úgyis tudod, mi kell nekem, 
lábvíz, új autó, jó állás, szép nő, 
majd megadod, ha akarod... 
Hanem sírva könyörgök hozzád, 
leázik szembogaramról a kékség, 
kiáltok erővel, hulljon az égi vakolat, 
követelem, ragyogtasd rám arcodat, 
követelem, add vissza gyermekeim hitét, 
akárhová rekkentették is,  
ágy alá, agylebeny mögé, 
add vissza őket, add vissza magadat nekik, 
követelem, hogy forrón öleld barátaimat, 
kik annyira vágynak utánad, 
a mozgássérült gyermek 
újra járni tudjon, beforrjanak  
a sebek, amelyeket egymáson ejtünk 
szúró és vágóeszközökkel,  
óbégatok, Uram, vadszamarad, 
és meghallgatod szavamat. 
 
Ha mindenki elfordul is tőlem, 
nyafogok és hörgök és laposkúszik 
az én lelkem, és te felemeled, Uram, 
nekem adod arcodat, a te örömödet. 
Ne hagyj magamra, szabadulásom Istene, 
izzó szénen fekszem, igazságod parazsával 
takarózom, eljegyeztél engem, 
mindent tudsz, ami szemed előtt,  
ami hátad mögött, ami fejed felett van, 
fejed felett már semmi sincs talán. 
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Minden pillanatban,  
minden tizedmásodpercben légy velem, 
légy az én békém,  
légy bennem és legyek tebenned, 
ahogy a felhő mögül előtörő nap tüze  
szétégeti az égboltot, 
ugyanígy egy legyek veled, egy legyél velem,  
változzunk szüntelenül egymássá, 
ahogy a Kémiailag Egyesült Anyagok  
alkotmányba forrnak mindörökké. 
 
Apám kimegy a temetőbe, sírt ás, 
kiméri a derékszöget, csiszolja koporsóját, 
szép darab, le is lakkozza,  
pedig pár esős nap vagy hónap után  
fakóra marjul a felület,  
apám kipróbálja, milyen fekvés  
esik benne, majd vízre taszajtja,  
elhajózik, vissza se néz. 
Anyám elhagy engemet,  
nem ad nekem enni többet,  
adjak enni én magamnak, 
nem ad nekem inni többet, 
adjak inni én magamnak, 
nem ad nekem többet otthont, 
építsek házat magamnak, 
elharapja a köldökzsinórt, 
magamra vessek ezentúl. 
De te, Uram, soha nem temetkezel 
gondjaid vagy a halál mélyébe, 
nem hagysz bolyongani szálmagamban 
az űr úttalan féreglyukaiban. 
 
Mutasd meg, Uram, útjaidat, 
lépőköveket helyezz a patakba, 
pontonhidakat két part közé,  
térképem puzzle-darabkáit  
kattintsd egyenként a helyükre, 
mert sebhelyes az én emlékezetem, Uram,  
csak te tudod kipótolni  
álmokkal, ígéretekkel, 
söpörd félre a bozótosban 
rám leselkedőket,  
ne vessenek tőrt nekem, 
álnokságukkal nyakam ne szegjék. 
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Ne hagyd, hogy a hazudozók elveszítsenek, 
befonjanak hálójukba,  
kiszívják véremet, 
kiszívják belőlem az igazságot. 
Add, Uram, ne igazsággal hadakozzak, 
hanem szívemet használjam pajzsnak,  
a te jelenlétedet erősségnek  
a mocskok ellenében, 
akiket, ugye, szintén szeretsz. 
 
Meglátom az Úr jóságát az élők földjén,  
halottakkal van bevetve, 
kisarjadnak és élnek,  
míg a földön járók hamuarcú  
zombikat formáznak. 
Végy fel, Uram, élőid közé, 
menjek át a felvételi teszten. 
kristálytestet ígértél, Uram, 
pászíts a többi kristálytesthez, 
kapaszkodjon kezünk-lábunk,  
legyünk élő gyümölcs, 
élő templom, eleven föld, 
lüktető szívrostokból fonva. 
 
Erős leszek, és várom az Istent, 
hívom és várom, 
hozzá vagyok hivatalos, 
meghívom őt önmagamba,  
táncolok sátrában, 
táncol a sátramban.  
 
Hívom és várom az Istent, 
úgy jön el, hogy már itt van, 
úgy van itt, hogy majd eljön. 
Van és jön, vanjön, jönvan. 
Voltvanlesz.
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Kalkutta 
Vanessa Loureirónak 

 
Kezdetben nem volt semmink. 
Temetni kezdtük a menthetetlen, 
halva született felnőtteket.  
Aztán néhány lázmérővel kezdtünk el gyógyítani, 
gyógyszerünk nem volt, de valahogy jelezni kellett, 
hogy a kezünkben tartjuk a dolgokat.  
 
A városban ki akartak tüntetni minket, 
mi pedig próbáltuk magyarázni,  
hogy nem vagyunk különbek, mint a többi, 
csak hagytuk, hogy átsöpörjön rajtunk valami, 
ahogy az első sírás,  
ami szabaddá teszi az újszülöttek légutait, 
 
egyre könnyebbek lettünk, 
a halottak mellé temettünk mindent, ami korábban a miénk volt, 
minden túldíszített ruhát, eladhatatlan ékszert,  
letagadhatatlan bűnt, ki nem mondott gondolatot,  
 
már nem őrzünk magunkban mást,  
csak a te fényed melegét, Uram, 
mint a lapos szikla, amire órákon át sütött a nap, 
mert te vagy a forrás, 
mi pedig a rég összetört lázmérőből szétszaladó higany, 
aminek minden cseppje visszatükrözi arcodat. 
 
 
 

Tizenegy 
Soha nem voltak még egymáshoz ennyire közel. 
Nem beszéltek, 
mégsem csodálkoztak, 
hogy értik egymás gondolatait. 
Olyanok voltak, mint ugyanannak a halottnak 
a kioperált szervei, 
amik nemsokára távol kerülnek egymástól, 
hogy új embereket éltessenek tovább. 
 

 
 

IZSÓ ZITA 
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Mert biztosak voltak benne, hogy meghalt. 
Látták, ahogy előrebukik a feje. 
Látták, hogy vége van. 
Mint villámhárítón az elektromosság, 
futott bennük végig újra és újra a kétely, 
amitől meg akarták védeni a másikat. 
 
Később arra gondoltak,  
hogy sokkal könnyebb lesz az életük, 
ha hazamennek, 
és úgy tesznek, mintha semmi sem történt volna. 
 
De aztán, 
mint halászokat a vízbe a túltelített háló, 
rántotta be őket a valóságba a felismerés, 
 
hogy mindannyiunkban van egy üres sír, 
ahova azt temettük, akiről elhittük, 
ha elfelejtjük, nem létezik. 
 
 
 

Az utolsó 
 
Amióta megtörtént,  
nem félsz a naptól, 
amikor láthatóak lesznek közöttünk az Isten angyalai 
mint reggelente a fűtetlen templomban 
a túl korán érkezők lehelete, 
mert eljön majd az idő, amikor minden virágba borul 
és élő szervek teremnek a fa ágain 
aminek a gyökere átfúrta az utolsó halott szívét. 
 
 
 

Kegyelem 
Azt nem mondanám, hogy félrenéz.  
 
Inkább olyan, 
mint a vak, aki úgy megy keresztül a szobán, 
hogy nem ütközik bele a bútorokba 
rutinosan kerülgeti bűneink 
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És semmiképp sem olyan, mint a szüleink 
akik etetőkanalakkal 
akarják elhordani előlünk a hegyet 
 
mi pedig teli szájjal beszélünk 
hullik a szánkból a föld 
ahogy a halottainkat soroljuk 
 
és akkor néhányan azt mondják, 
hogy hagyhatta ezt, 
és biztosan nincs 
te pedig úgy érzed, jobb, ha meg sem szólalsz, 
erről úgysem lehet meggyőzni senkit 
az olyan lenne, mint megpróbálni kiszámolni, 
hogy hány üveg kellene 
ahhoz, hogy bepalackozzuk a Holt-tenger vizét 
és át tudjuk vinni az egészet egy másik bolygóra, 
ahol nem ismerik ezt a csodálatos lebegést 
 
 
 

Egy 
Vannak ezek a pillanatok, amikor 
semminek nem tudnál jobb helyet. 
Talán az elhelyezkedésen múlik minden, 
olyan, mintha az asztalból nőtt volna ki 
a toll, pohár, állólámpa, monitor, 
a kertből a csap, a kútból a vödör 
és mintha márványból lenne minden, 
és egyszerre láthatóvá válna 
a belső összefüggés, a keringés, 
ami összeköti a szerveket 
mintha egy kőtömbből lenne kifaragva a világ 
és te is annyira össze vagy kötve mindennel, 
hogy még azt is elfogadod, ha most mondja meg, 
nem szeret, 
és ilyenkor fekszel le a legnyugodtabban, mert tudod, 
hogy ha nem ébredsz fel, nem marad utánad hiány 
a világ olyan 
mint az ujjainkkal széthúzott gaz, 
ahogy kilépünk belőle, összezár.
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Rilke és Pilinszky 
arcképversei 
A kritikai recepcióban egyetértés uralkodik a tekintetben, hogy Pi-
linszky János költészete a Rilke-paradigmában jól értelmezhető, 
ugyanakkor a konkrét szövegközi viszonyrendszer feltárására 
eddig nem sok kísérlet történt. Jelen tanulmány e hiány részleges 
pótlására tesz kísérletet, amikor is két ekphrasztikus vers közép-
pontba állításával kutatja, milyen funkciója lehet a képleírásnak 
Rilke és Pilinszky költészetében. 

Az Önarckép 1906-ból magyarul először a Nyugat 1909. szeptem-
ber 16-ai számában jelent meg Kosztolányi fordításában,1 aki fel-
vette 1914-es híres fordításkötetébe2 is. 

 
Az ősi, régen nemesi családnak 
vadsága a szemöldök peremén. 
A szemben félelem s kék, enyhe fény 
a gyermekkorból és itt-ott alázat, 
nem szolga-vágy, de szolgáló erény. 
A száj: csak száj, nagy, biztos és kemény, 
nem rábeszélő, de valami bátrat 
kimondó. A homlok előrebágyad 
s árnyak között méláz el feketén. 
 
Csak sejtelem még és korántse kész: 
a bánat és siker még nem ragadta 
új markolással teljes diadalra, 
és mégis: ez a sok kusza vonalka, 
valami komoly, igaz és egész. 
 
A vers megidézett arcképe a Paula Modersohn-Becker által 1906. 

május 13. és június 2. között festett Rilke-portré. Maga a vers is e pe-
riódusban íródott, és az Új versek első kötetében jelent meg.3 E kötet 
teljesíti be az először rodini, majd cézanne-i hatásra megformálódó 
poétikát, melynek kulcsszavaként a Kunst-Dinget, a koncentrált 
szemlélés útján művi tárggyá átváltoztatott tárgyat jelölhetjük meg, 
s amely alapján Rilke költészetében tárgyversekről (Dinggedichte) 
szokás beszélni. E kötet már nélkülözi a korábbi kötetekre még jel-
lemző közvetlen, személyes beszédmódot: a legkülönbözőbb tárgy-
tapasztalatok (épületek, szobrok, istenek, emberek, állatok) poéti-
kai-nyelvi struktúrákba való átfordítását hajtja végre, a világ költői 
újrateremtését. Ez alapján beszél Pór Péter az Új versek esetében or-
fikus alakzatról: minden egyedi létező, vagyis minden vers önnön-

 
 
 
 
 

BURJÁN ÁGNES 
 
1988-ban született Buda-
pesten. A Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem dokto-
randusza, a Modern Lírael-
méleti és Líratörténeti Kuta-
tócsoport tagja, valamint a 
veszprémi Noszlopy Gáspár 
Gimnázium és Kollégium 
magyar- és némettanára. 

 
1Kosztolányi Dezső: Rilke. 

Érzések metafizikája. 
Nyugat, 1909. 18. szám, 

http://epa.oszk.hu/00000/
00022/00040/00993.htm 

(2019.09.10.) Pilinszky 
már gimnazista korában 
nagy figyelmet szentelt 

Kosztolányinak, az 
önképzőkörben kortárs 

költőként foglalkoztak 
munkásságával. Így le-

hetséges, hogy Pilinszky 
gimnazistaként Kosztolá-
nyi műfordítói munkássá-

gának tanulmányozása 
során (is) olvashatott 

Rilke-verseket. 
 

2Kosztolányi Dezső: 
Modern költők I. 

Élet, Budapest, 1914. 
 

3Martina Kurz: 
Bild-verdichtungen. 

Cézannes Realisation als 
poetisches Prinzip bei 

Rilke und Handke. 
Vandenhoeck & Ruprecht, 

Göttingen, 2003, 261. 
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maga, művészileg megteremtendő transzcendenciája felé irányul,4 
„az átváltozást tematizálja, mint önnön teremtésének szóbeli és tár-
gyi folyamatát és egyszersmind beteljesülését”.5 

Az önarckép mint cím ugyanakkor személyes, intim leírást fel-
tételez, ami látszólag ellentmond a kötetben meghirdetett poétiká-
nak, hiszen az arc mint a versbeli beszélő metaforája magát a szub-
jektumot teszi meg a vers központi témájának. Miként a mű maga 
egy kép leírása az ekphraszisz poétikai eljárásaként értelmezhető. 
Egy a vers felszíni, tematikus síkján maradó olvasat számára ez a 
vers nem egyéb, mint egy sikeres képleírás: „A sikerült leírások ket-
tős feladatot oldanak meg: elmondják, mi »van«, ugyanakkor azon-
ban azt is elmondják, hogyan »hat« a kép”.6 Egy, a kimondatlan dol-
gokra jobban figyelő olvasat azonban utat nyit a szöveg poétikai 
dimenziója felé: a vers első szakaszában éppen a ki nem mondott, 
le nem írt válik jelentésessé. Az arckép leírása során ugyanis csak 
részleteket kapunk arról, ami a képen „rajta” van, de az maga nem 
válik láthatóvá. A szemöldök, a szem, a száj és a homlok bőbeszédű 
leírásának következtében megszűnik a tárgy egysége, a látvány be-
lefullad a verbális reflexiók tömkelegébe, a szöveg vizualizáló po-
tenciálja lecsökken. Amit Rilke ebben az ekphrasztikus versében 
megvalósít, egybecseng Jean-Luc Nancy gondolatával, mely sze-
rint „minden portré abban az egyszerűségben létezik, ahol a kép el- 
vagy kitakarja a modellt és a mű, a portré ellenáll annak a tendenciá-
nak, amivel a képet megfosztják képi minőségétől, és pusztán az 
ábrázolt embert akarják felismerni rajta”7 (kiem. az eredetiben). 
Nancy képtelenítésnek nevezi az eljárást, mely során a kép meghi-
úsítja az elvárást, „ami egy végső felismerésben kíván a képen áb-
rázolt személyre tekinteni”.8 Rilke a vers első, kilenc sorból álló sza-
kaszában képtelenít: a szubjektum arcképe úgy íródik a szövegbe, 
hogy megszűnik arcképnek lenni. Az elvont fogalmi megnevezé-
sek, mint félelem, alázat, szolga-vágy, erény, bátorság révén a szöveg 
elveszíti vizualitását, s valóban nem egyéb, mint „sok kusza vo-
nalka”. Az így előállt hiány szükséges, mert ez teremti meg a teret 
a megfordításhoz, melyet — hasonlóan az Archaikus Apolló-torzó-
hoz — a záró sor valósít meg: a csonka arc egésszé válik; az erede-
tiben: az összefüggéstelen, a szétszórt (zerstreut) valóssá (Wirkliches). 
Ebben az eljárásban Rilke költészetének meghatározó alakzatára, a 
kiazmusra9 ismerhetünk, „mely megfordítja a szavak és a dolgok att -
ribútumait”.10 Rilke tárgyai „oly módon vannak elgondolva, hogy 
kategorikus tulajdonságaik megfordíthatók legyenek (…). Olyan lé-
tezőt teremtenek, mely zárt totalitás is egyben, (…).”11 E Rilke-vers 
választott tárgya azért az önarckép (Selbstbildnis), hogy kijátszva a 
nyelv figurális potenciálját megfossza a tárgyat mindattól, amit je-
lent (személyességtől, képiségtől), és létrehozza az önarckép önké-
nyes szójelét, a verbális jelekből felépített művi tárgyat. 

Érdemes ideidézni Rilke egyik poétikai tézisét 1903-ból: „Das 
Modell scheint, das Kunst-Ding ist”, („A modell látszik, a művi 

4Pór Péter: Az orfikus 
alakzat: Rilke Új versek 

című kötetének 
poétikájáról. In uő: 

Léted felirata. Balassi, 
Budapest, 2002, 165. 

 
5Pór Péter: Az átváltozott 
Piéta. Rilke és Pilinszky, 

i. m. 271. 
 

6Gottfried Boehm: 
A képleírás. A kép és 

a nyelv határairól. 
In: Narratívák 1. 

Képelemzés. Kijárat, 
Budapest, 1998, 26. 

 
7Jean-Luc Nancy 

gondolatát idézi Bacsó 
Béla: Ön-arc-kép. 

Szempontok a portréhoz. 
Kijárat, Budapest, 

2012, 13. 
 

8Uo. 
 

9Paul de Man: Trópusok. 
Rilke. In uő: Az olvasás 

allegóriái. Magvető, 
Budapest, 2006, 32–71. 

 
10Uo. 51. 

 
11Uo. 53. 

 
12Rilkét idézi Pór Péter. 

Az orfikus alakzat. Rilke 
Új versek című kötetének 

poétikájáról, i. m. 164. 
 

13Paul de Man: i. m. 59. 
 

14Bacsó Béla: i. m. 11. 
 

15A tények és valóság 
kapcsolatát mintázó, 

760



tárgy van”).12 A tipografált létige hangsúlyozza annak predikatív 
funkcióját. Rilke a látható modellt, a portré referenciáját kiírja a 
versből, és magának a műalkotásnak ad létet. Egy olyan költő ese-
tében, akinél „a lexisz elsőbbséget élvez a logosszal szemben”13 
(kiem. az eredetiben), kínálja magát a feltételezés, hogy a vers má-
sodik szakaszának mutató névmása (ez/das — az eredetiben strófa-
kezdő szerepben) egy a szöveg önnön szerveződésére való auto-
poetikus utalás. Amire az „ez” vonatkozik, arról a szöveg egyfelől 
azt állítja, hogy csupán „sok kusza vonalka”, másfelől, hogy ennek 
ellenére „igaz és egész”. A német eredetiben: „zerstreuten Dingen”, 
„szétszórt dolgok” és „Wirkliches”, azaz „valós/igaz”. A Koszto-
lányi-fordítás külön tanulmány tárgyát képezhetné, itt csak annyit 
van módunk jelezni, hogy a vers mint önreflexív alakzat a fordítás-
ban is működésbe lép. Míg a német eredetiben a dolgok a szójelek 
metaforáivá lesznek, annál is inkább, mert az egész vers jóformán 
névszók halmaza, addig a sok kusza vonalka utal(hat) a verssorok 
szabálytalan hosszúságú elrendezésére, a mondatértelmet megtörő 
soráthajlásokra. Az arckép verbális leírása az utolsó két sorig sza-
bályosan halad fentről lefelé: a szemöldök, a szem, majd a száj le-
írását adja, az utolsó két sor azonban a homlok verbális reprezen-
tációját tárja elénk, vagyis az arcleírás körszerűen bezárul. Így lesz 
a szöveg lezárt univerzum, „Kunst-Ding”. Az arcképet leíró szö-
vegrésznek a középpontjában a szem és a száj leírása áll, a leghang -
súlyosabb mégis a szájleírás, az alkotja az egész vers mértani kö-
zéppontját. Bacsó Béla önarcképről írt monográfiájában Cicero De 
oratore című művét idézve utal a szem mint jel (indices oculi) jelen-
tőségére: „A szem, és közvetve a tekintet annak jele, olykor tünete, 
vagy éppen bizonyossága, hogy a lélek igaz”14 (kiem. az eredetiben). 
A szemben kiemelt, a gyermekkorhoz kötött kék fény a transzcen-
dens és a költői képzelet szimbólumaként, a szolgáló erénynek mint 
az én háttérbe helyezésének említése, valamint a száj attribútumai 
(biztos, kemény, nem rábeszélő, bátrat — az eredetiben (Gerechtes) iga-
zat — kimondó) a vers ars poetikus beállítódását hangsúlyozzák, 
mely ars poeticát a vers maga is megvalósít. A valóst, az igazat ki-
mondó száj leírása a vers saját költői nyelvének önreflexiójaként 
válik olvashatóvá, hiszen a vers kódájában valóban kimondatik a 
megalkotott alakzat igazsága. A versszöveg „Wirkliches” szava te -
hát beteljesíti az Új versek költői koncepciójában a megfigyelés poé ti-
kájával létrejövő művi tárgyat, mint az egyetlen valóságos létezőt a 
nem valóságos világban. 

A „wirklich” („valós”) Rilke egyik fétis-szava. Rilke neve Pi-
linszky esszéiben, alkotásfilozófiai fejtegetéseiben legtöbbször épp 
tények és valóság jelentésbeli megkülönböztetésének gondolata 
kapcsán kerül elő,15 mely a magyar költő egész poétikai gondolko-
dását átszövi. Rilke kapcsán bontja ki poétikájának nyelvszemléleti 
tételét az alábbi szövegrészletben is: „A nyelv — az igazi — távol-
ról se csak információk eszköze, hanem mindenek fölött önmaga 

Pilinszky által kisebb elté-
résekkel sokszor idézett 
Rilke-mondatának első 
előfordulása a Hős és 

szent című 1961-es érte-
kező prózai írásában ol-
vasható: „Rilke mondta, 

hogy életünk egyik legsú-
lyosabb törvénye, hogy a 

tényektől sohasem tud-
hatjuk meg a valóságot.” 

E mondatról Pór Péter azt 
nyilatkozta, hogy Rilkétől 

ebben a formában sosem 
hangzott el. A Pilinszky-
féle Rilke-mondat egyik 

lehetséges forrásaként az 
1903. november 13-án 

Lou Andreas-Saloménak 
címzett levél gondolatát 

jelöli meg: „Wirklicher 
unter Wirklichem zu sein”. 

Miként a Lou „emberi 
alakjában” és közvetlen 
környezetében rejlő „el-
mondhatatlan valóság- 

élmény” valóban mint va-
lamely törvény fogalma-

zódik meg, és Rilke saját 
„valóságosságának” 

autentikus módjaként a 
művészi alkotómunkát 

jelöli meg, elképzelhető, 
hogy e levél a mondat 

forrása. (A levélidézetek 
Báthori Csaba munkájá-
ból valók. Rainer Maria 
Rilke: Levelek I., 1894–

1910. Napkút, Budapest, 
2014, 214–216.) 

Ha azonban elfogadjuk 
Pór javaslatát, meg kell 

tagadnunk Pilinszky 
Látszat és valóság (1975) 

című írásának szavait, 
melyek szerint ez egy 
„kései Rilke-mondat”. 
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örökös liturgiája, megragadhatatlan erők tolmácsa. A »puszta 
nyelv« olyan, mint a »puszta tény«, amiről már Rilke megírta: »Ret-
tenetes, hogy a tényektől sose tudhatjuk meg a valóságot!«”16 

Amit itt a „puszta nyelv” kategóriájában felismerhetünk, az au-
tentikus létérzékelést a tudati absztrakciók révén elfedő, jelenésé-
ben kiüresedett nyelv, melyet Pilinszky máshol stílusnak nevez.17 
A valóság („a teremtés realitása”) hozzáférhetővé tétele, a jelenlét 
el érése a stílustól való eltávolodással, a nyelvi jel radikális felsza-
badításával érhető el, vagyis nyelvváltással, a dolgok jelként való je-
lenlétének érzékelésével. 

Az Önarckép 1944-ből18 az 1970-ben megjelent Nagyvárosi ikonok 
azonos című ciklusában kapott helyet, szövege mindössze egyet-
len mondat: 

 
Sírása hideg tengelyében 
áll a fiú. 
 
A versbeszélő egyes szám harmadik személyben írja le a lát-

ványt, ami meghiúsítja a cím személyes leírást feltételező olvasói 
elvárását. A portréelmélet kezdetektől fogva a hasonlóságelvhez 
kötött: a portréban egy minden mástól megkülönböztethető egye-
diséget és megismételhetetlen egyszeriséget véltek felfedezni, és 
ennek feltárását tartották meghatározónak.19 Pilinszky önarckép-
verse nem közelíthető meg termékenyen, ha a portré lényegi is-
mérveként a maga individualitásában megjelenített alakot tekint-
jük. A mozdulatlanul álló fiú képével Pilinszky verse is kitakarja a 
címben jelzett modellt. A vers az egyes szám harmadik személyű el-
távolító beszéd mellett a szubjektum arctalanságával is gátat szab 
a cím ébresztette olvasói elvárások teljesülésének: az emberi test ki-
tüntetett területe, a személyiséget szimbolizáló arc takarásban 
marad. Ezáltal a vers szembe száll a portréművészet tükrözés-elvé-
vel, ami párhuzamba állítható Pilinszky azon nyelvszemléleti elgon-
dolásával, melyet A „teremtő képzelet” sorsa korunkban című előadá-
sában a „tükör-élet”, és a „tükör-korszak” címszavakkal fémjelzett.20 
E szövegben a tükör annak a nyelvnek az alakzata, mely gátat szab a 
valóság érzékelésének, a személyes egzisztenciális részvételből fa-
kadó tapasztalatnak, a tükrözés pedig az e nyelv iránti fogékony 
szemléletmódot jelenti. A jelenlét elérésének autentikus módja a 
tükör, a „fölszín”, a „tények” világának áttörése: átlépés a költői 
nyelv szférájába. 

A vers egy statikus állapotot örökít meg, egy mozdulatlanul álló 
fiút, amivel a pillanatszerűségre hívja fel a figyelmet. Az egyedüli 
mozgásra utaló elem a sírás, de képen rögzítve ez is csupán kife-
szített időpillanat, amit csak még inkább nyomatékosít a sírás me-
taforikus azonosítója, a tengely. A tengely mint az autentikus mű-
vészetet a mozdulatlansághoz kötő metafora olvasható a kötet Ars 
poetica helyett című, költészetet értelmező esszéjében is: „A múló idő 

Valószínűbb, hogy 
Pilinszky emlékezetében 
az a kései, 1925. novem-
ber 13-ai W. Hulewicznek 

címzett levél élt, mely 
Rilkét már saját korában 
híressé tette, s melyben 

egyértelműen körvonala-
zódik a „látszat-dolgok” 

fogalmával példázott je-
lenlétvesztés, pilinszkys 

megfogalmazásban a „té-
nyek” világa, és a jelenlét 
művészi elérésének rilkei 
koncepciója: „Az univer-

zumnak minden darabja a 
Láthatatlan felé zuhan: 

az szomszédos, mélyebb 
valósága.” (Rainer Maria 
Rilke: Levelek IV., 1923–
1926, i. m. 2259–2262.) 

 
16Pilinszky János: 

Kétféle közhelyről. In uő: 
Publicisztikai írások. 

Osiris, Budapest, 
1999, 576. 

 
17„Lásd Pilinszky János: 

A „teremtő képzelet” 
sorsa korunkban. In uő: 

Összes versei. Osiris, 
Budapest, 2001, 85. 

 
18Míg Rilke verse egy a 

valóságban is létező 
műalkotás leírása, a 

Pilinszky-vers esetében 
feltehetőleg a vizuális 

műalkotás csupán 
az őt leíró verbális 
műalkotás fikciója. 

 
19Bacsó Béla: i. m. 13. 

 
20„A tudományos 

gondolkodás (…) a 
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a történet relativitásából a »tiszta történés« totalitásába, minden 
igaz cselekedet eleve mozdulatlan tengelyébe vezet. Ez (…) sajátos 
módon függetlenült és egyetemes érvényű valóság, (…).” Majd ké-
sőbb hozzáteszi: „És (…) a művészet is mi egyéb, mint engagement 
immobile, mozdulatlan elkötelezettség, totális odaadás?”21 Az esszé 
a lírai beszéd nem verses formájú folytatásaként orientáló jelleggel 
bír, ahogy a ciklus versei is erőteljesen építenek a többi ciklusbeli 
vers értelemösszetevőire. A tengely szó versbe építése révén a vers 
felkínálja az ars poétikus olvasatot. A szó egyik jelentése képzelet-
beli egyenes, mely a versben a sírás által materializálódik, de a szó 
éppúgy aktivizálhatja a befogadói emlékezetben a kör keresztmet-
szetű rudat. Ha a tengely szó kontextusát Pilinszky más prózai írá-
saiban vizsgáljuk, feltűnik, hogy a mozdulatlanságon túl az abszo-
lút középpont és a monoton körszerű mozgás jelentéseit társítja hozzá.22 
Ha ehhez felidézzük Pilinszkynek az Apokrif írására tett alkotói ref-
lexióját, melyben a költői nyelv szférájában való maradást a disz-
kosszal való forgás metaforájával írja le,23 még inkább megerősö-
dik a nézet, hogy a versbeli tengelyt az autentikus költői létmód 
szójeleként olvassuk: Egyfelől a „mozdulatlan elköteleződés” poé-
tikai témáját aktivizáló szóalakzat, mely külső struktúrája (vertiká-
lis síkban felfelé irányuló körkörös szerkezet) révén az alkotói kon-
centráció fent vázolt struktúrájának is megfeleltethető. Másfelől, 
miként azonosítottja a sírás, ami a versbeli fiú egyetlen aktivitása, 
hangadás, a hangzás felől építkező nyelv költői metaforáját is fel-
fedezhetjük benne, hasonlóan az Apokrif „hangokat ad egy torony 
teste” sorához. A sírás és az általa megidézett szenvedés a Pilinszky-
életműben korántsem negatív konnotációjú. Ismeretes, hogy „Pi-
linszky költészetének egyik legfontosabb alakítója a keresztény esz-
katológia egy sajátos értelmezése”,24 és hogy már a Harmadnapon 
egyes darabjainak szubjektuma individualitásának felfüggesztésé-
vel jézusi szerepbe kerül. A Nagyvárosi ikonokban „a Jézushoz köze-
lítés módozataiban (…) Krisztus e világi szenvedése, megalázko-
dása és ezáltal jósága, szeretete”25 kerül a középpontba. A vers beli 
fiú figurája ennél fogva érthető a kötetben megvalósuló poétika 
(mint a személytelenítés, a szubjektum kreatúraként való megjele-
nítése) önreflexív alakzataként. 

Megfigyelésre érdemes, ahogy a vers végrehajtja a szubjektum 
önszituálását, pontosabban, ahogy megjeleníti ennek az önszituá-
lásnak a szemlélhetőségét. A sírástengelyben álló fiú képében — 
hasonlóan a Senkiföldjén szem-bolygó metaforájához — egy kiasz-
tikus helycserére lehetünk figyelmesek: a könnycseppek, melyek 
eredendően a fiú részei, önállósulnak s a fiú külső terévé válnak, 
megfordul a metonimikus viszony. A sírástengely a fiú létezésének 
tereként reprezentálja a Nagyvárosi ikonok verseinek azon poétikai 
jellegzetességét, hogy az emberi jelenlét problémáját egy koordi-
náta-rendszerszerű térépítkezéssel mutatják fel, „amely a vertikális 
szemléletnek immanenciát biztosít, míg a horizontalitást a hiány 

művészetben, akarva-
akaratlanul a narcisztikus 

elemek tükör-korszakát 
nyitotta meg.” Pilinszky 

János: A „teremtő 
képzelet” sorsa 

korunkban, i. m. 85. 
 

21Pilinszky János: Ars 
poetica helyett. In uő: 

Összes versei, i. m. 90. 
 
 

22Lásd Pilinszky János: 
A Te akaratod; 

Szakrális színház? In uő: 
Publicisztikai írások, 

i. m. 102, 534. 
 

23Pilinszky János: 
Az Apokrifról. In Domokos 

Mátyás – Lator László: 
Versekről, költőkkel. 

Szépirodalmi, 
Budapest, 1982, 153. 

 
 
 

24Schein Gábor: 
Az eszkatologikus 

szemlélet uralmáról és 
az apokaliptikusság 

visszavonásáról Pilinszky 
János lírájában. 

In uő: Poétikai kísérlet 
az Újhold költészetében. 

Universitas, Budapest, 
1998, 192. 

 
25Tolcsvai Nagy Gábor: 

Pilinszky János. 
Kalligram, Pozsony, 

2002, 144–145. 
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területének ismeri el”.26 A művészi jelenlét módját a nyelvben meg-
jelölő Pilinszky esetében talán nem helytelen, hogy a szintaktikai 
egységet szétválasztó verssorhatár meghúzásában is jelentést ke-
ressünk, és feltételezzük, hogy a vers első, hosszú sora külső alak-
jával a verssor tartalmát, a tengelyt, a nyelv tengelyét rajzolja meg. 
A vers mimetikus-látványszerű ábrázolással is kifejezi a tengely-
ben álló fiú képét.27 Pilinszky verse metaforikus szerkesztésmódjá-
val is a nyelv megmutató képességét aktiválja és hangsúlyozza. 
Önarckép-leírása így azt valósítja meg, amit az „ekphrazein” ige 
valóban jelent: átlátást létrehozni, fénybe állítani, szem elé tárni; 
olyan megmutatás, ami a teljes megvilágítást veszi célba.28 

Bár más módon, de mindkét vers hangsúlyozza, hogy a leírással 
létrehozott világ verbális világ. Rilke és Pilinszky figyelmét azért 
vonzza az önarckép mint tárgy, mert lehetővé teszi a dolgok és a 
szavak megfordítását, az átváltoz(tat)ást. Mind Rilkére, mind pedig 
Pilinszkyre jellemző, hogy poétikai gondolkodásukat, költészetü-
ket átszövik az olyan alakzatok, melyek valamilyen határt jelölnek. 
E tekintetben beszédessé válik Pilinszky A valóságról című (1974-es) 
írásának egyik részlete: „A tény a valóság küszöbe, megmerevült föl-
színe csupán. A valóság, ami felé mi vágyakozunk, épp e fölszín mögé 
van befalazva”29 (kiem. B. Á.). A képleírások tehát a nyelv szférájába 
való átlépés alakzataiként működnek, melyek ráirányítják a figyelmet 
a nyelv rehabilitáló, teremtő erejére. Rilke és Pilinszky elemzett önarc-
kép-leírásaiban a tapasztalati világ nyelvre fordításának mechaniz-
musa, a látszat, a „tények” „valósággá” transzformálása zajlik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilinszky János Hideg szél című versének kézirata 
(a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárának gyűjteményéből)

26Schein Gábor. i. m. 180. 
 

27Ez az ábrázolásmód az 
Új versek Rilkéjét is 

jellemzi. A Katedrálisban 
a strófák elrendezése 

leképezi a nagysági 
viszonyokat, a város 

házait 4–5 soros strófák 
írják le, míg a város fölé 

emelkedő hatalmas 
katedrálist egy húsz 

soros versszak, 
így a szöveget a tekintet 

tárgyként fogja át. 
 

28Gottfried Boehm: 
i. m. 32. 

 
 

29Pilinszky János: 
A valóságról. In uő: 

Tanulmányok, esszék, 
cikkek II. Századvég, 
Budapest, 1993, 254.
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Nem ez lesz  
az első eset 
Ezek a könnyek nem lesznek nevesítve 
nem változnak szóvá képpé 
csak könnyek maradnak és sósak 
 
Ezek az érzelmek nem lesznek kimondva 
néma gyilkosként benn maradnak 
a zsigerekben élnek tovább a gazdatestben 
 
vidáman mint a többi mint a hóhérok  
általában egy tisztes kort megérve 
és olykor kőz-szerepelnek avatnak 
 
templomot iskolát és kórházakat 
Ezt mindenki tudja a gyerek előtt viszont 
nem beszélünk egymás között meg mindegy 
 
De a „kövek megszólalnak” egyszer 
és a harsonák is Már ma is hallanak egyesek 
különös morajokat az égből Ezt beszélik 
 
Persze a csillagvilág nem néma és nem vak 
nem is halott Élő és ítélkező Nem ez lesz 
az első eset amikor egy „végzés” megszületik 
 
 

Most, hogy látok… 
Vakon minden más volt,  
hangokat hallottam  
árnyakat láttam.  
Emberi hangok 
és emberi árnyak voltak. 
 
Most, hogy látok  
mindenki ismeretlen, 
sőt egészen biztosan tudom; 
idegenek. 
És igazán egyik sem szabad!

 
 
 
 
 

TARJÁNI IMRE 
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Károlyi Amy  
három verséről 
1 
Méltóvá érlelődni 
Kérelem 

„Bizonyosabb nekem a repülő koffer 
mint a fizika tételei 
(…) 
az én hitem ott kezdődik 
ahol Lázár felkel és jár” 

(Hit) 

A versfohász dús magyar hagyományában alig észrevehetően, alig 
idézetten bújik meg ez a miniatűr imabeszéd — a Kérelem (in: A har-
madik ház, 1965) eszköztelennek tetsző poétikai mintázata azonban 
tágas tanulságokat tartogat. 

KÉRELEM 

Úristen, add, 
hogy szakadatlan 
ne hánytorgassam, amit adtam. 

Mint éj a napra 
szakadatlan 
arra gondoljak, amit kaptam. 

Játékosan komoly a műfajról s beszédhelyzetről tájékoztató fölirat: 
egyszerre kelt hivatalos hatást, s nyit nyelvtörténeti távlatot. 

Az atavisztikusan egyszerű rímképletet (XAA XAA) lényegében ötöd-
feles jambusok állítják elő (amely olvasatban bokorrím ötlik elénk: 
AAAA). 

A két strófa párhuzamos retorikája s a szóismétlés („szakadatlan”) 
nyomatékosító eleme gondolatritmus dinamikáját viszi a szövegbe. 

A figura etymologica („add” — „adtam”) és a hangzás finomabb 
poézise („add” — „szakadatlan”, „napra” — „kaptam”) a versszövet 
feszességét biztosítja. 

 
 
 
 
 

HALMAI TAMÁS 
 
1975-ben született Pécsett. 
Költő, kritikus. Az MMA mű-
vészeti ösztöndíjasa. Leg-
utóbbi írását 2019. 8. szá-
munkban közöltük. 
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Tartalma és terjedelme is szerény ennek a kérésnek, de ez perdöntő 
és sorsfordító szerénység: az önátadó szolgálatban feloldódó én esz-
ményét fogalmazza meg, a hála és elfogadás spirituális magatartá-
sát irányozza elő. 

Az ösztönösség/indulatosság („hánytorgassam”) és a tudatos-
ság/megfontoltság („gondoljak”) kettősségéből szabadulna a be-
szélő, s elhivatottságát kétszeres kétértelműség is jelzi. A „szaka-
datlan” kézenfekvő jelentése itt: ‘folytonosan, minduntalan’. Ám 
olvashatni állapothatározóként is a szót: ekkor a ‘ne szakadjak szét/ 
meg, maradjak meg (épen, egyben)’ értelem sugárzik át a versen, 
azaz a körülményekkel dacoló kitartás vágya, az Istenhez méltóvá 
érlelődés szándéka, az alázat kultúrájának lelkisége. 

Károlyi Amy költészetének különös tehetsége van a groteszk jele-
netezések intim transzcendenciájához: 

„Kellene egy kis feltámadás 
a konfekciós pokolból végre 
tűzoltólétrán felkapaszkodni 
a feltámadás közepébe” 

(Feltámadás) 

A fonák eszmélkedés poétikája a vallomásos szólamokba is mindig 
valami eredetit s eredendőt kever: 

„Nem tudok vizen járni 
követ kenyérré változtatni 
halakat megsokasítani 
nem tudok holtat feltámasztani 

ezért arra várok, ki 

tud a vizen járni 
tud követ kenyérré változtatni 
megtöbbezteti a halakat 
és felébreszti a halottakat” 

(Várakozás) 

És teológiai mellékösvényekre sem rest merészkedni a verstudat, 
ha az epifánia titkára kíváncsi: 

„Nem csipkebokorban volt jelen, 
de halottasház derékszögeiben. 
(…) 
Mert minden eleven közül, 
a teremtő holtat választ lakóhelyül.” 

(Jelenlét) 
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Az elemzett vers e példáknál személyesebb hangot vállal, s esen-
dőbb beszélőt rajzol elénk. De ez a beszélő mi vagyunk, mindany-
nyian. Hiába is húzódnánk hallgatásaink mélyére. 

2 
Humanista lobogónk 
Arc 

„Van-e szebb, mint a pitypang, mikor elvirágzott? 
van-e szebb, mint az öregasszonyok 
arcán a csillagalakban futó ráncok?” 

(Öregasszonyok)  

Ismerjük klasszikus ünnepét az asszonyi időskornak: 

„Asszonyok ülnek vagy mennek — egyikőjük öreg, másikuk fiatal, 
szépek a fiatalok! de az öregek még szebbek!” 

(Walt Whitman: Szép asszonyok, ford. Kosztolányi Dezső) 

S hazai megfogalmazását is a korosodó arc szuverén szabályainak: 

„Harmincon túl az arc  
elszabadul.  
A rossz, a jó kiütközik  
javíthatatlanul. 
 
(…) 
 
Az elhagyott vonásokat  
fölveri a vadon.  
Harmincon túl az arcon  
nincs hatalom.” 

(Székely Magda: Az arc) 

Az arc toposza Károlyi Amynál is föl-föl tűnik-tündöklik. Egy he-
lyütt például mitologizáló igénnyel, életteremtő ambícióval utasítva 
el a félelem hagyományát: 

„Oroszlánnak oroszlán a fia 
kígyónak, kígyó 
ezek az én teremtményeim 
mért féljek tőlük 
nekik adtam arcvonásaim” 

(Miért) 

Az Arc című ötsoros (in: Bezárt ház, 1989) az időtlenné idősödés di-
cséretét viszi színre, a test metamorfózisából az arcvonások transz-
mutációjára kíváncsian: 
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ARC 

Évtizedekkel egyre szebbek 
lesznek mosolyok és vonások 
a sors-rajzolta puha álarc 
már olyan lágy és bársonyos 
mint hervadáskor a virágok 

Az ifjúság — a megőrzött és tartósított és mímelt fiatalkor — jelen-
kori (nem is teljesen üres, hiszen az egészség üdvös ideáját forgató-
fontolgató) divatja elhomályosítja azt a tényt, hogy az öregkor is 
szép — csak más módon, más fokon, más távlatban: a megélt-meg-
érlelt élet misztikus kontextusában. Ez a belátás mondatik ki a vers 
fölütésében: „Évtizedekkel egyre szebbek / lesznek mosolyok és 
vonások”. 

A „sors-rajzolta” jelző hapax legomenonja elháríthatatlan, szakrális 
értelmet tulajdonít az arcvonásoknak; a ráncolódó bőrt „álarcnak” 
nevezve pedig a mindenkori fölszínek fölszínes jelentőségét (egyút-
tal a testi-anyagi valóság látszatos természetét) állítja a szöveg. 

Az ötödfeles (kilenc szótagos) jambusi sorok közt az utolsó előtti 
az egyetlen, mely nyolc szótagból áll, tehát — várakozást keltően — 
épen emelkedő jambussal zárul. Diszkrét verstani előkészítése ez a 
zárlat puhás hasonlatának: „…mint hervadáskor a virágok”. 
(Amely hasonlatot az egyetlen, betűrímes sorvégi ragrím is kiemeli: 
„vonások” — „virágok”.) 

Elmúlással békél ki az utolsó sor? Kibékél, igen — de az elmúláson 
túli rend hitében: a túlvilágértékű körforgás természeti törvénysze-
rűségét üdvözölve. 

Az ageizmus (kor szerinti diszkrimináció) emberiségléptékű szé-
gyenét nem is oly rég kezdte komolyan venni közös tudatosságunk. 
Károlyi Amy epigrammatikus virágénekének sorait ez okból is hu-
manista lobogónkra hímezhetnénk. 

A lélek méltóságát is védi, aki a testek egyenlőségét vallja. 

3 
„Ha angyalt látsz vendégül…” 
Annunciáció 

„Mit akar tőlem és velem 
e bennem élő névtelen 
e szemek nélküli akarat 
Ő úr én szolga csak 
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(…) 
ha én vagyok, hát minek ő 
ha ő, hát minek én” 

(A névtelen) 
 
A festészettörténet keresztényibb évszázadaiban kedvelt és áldott 
téma volt az angyali üdvözlet evangéliumi epizódja. Károlyi Amy 
verse (in: Látkép visszafele, 2000) e sorsfordító narratívát nem újra-
költi, hanem továbbgondolja. Alkalmasint egy másik bibliai igehely 
tanulságától sem tartózkodva:  
 
„A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, 
tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg.” 

(Zsid 13,2) 
 
A latin fölirat szakrális tónusba von, liturgikus versmozdulatokat 
ígér. Az ünnep hétköznapokba bocsátkozó alázatát előlegezi: 
 

ANNUNCIÁCIÓ 
 
Ha angyalt látsz vendégül, 
jól vigyázz, 
hol ült és állt és járkált és beszélt. 
A helye megmarad: 
akár kőben 
a levél-nyomat. 
És minden angyal Gábriel, 
egy üzenettel teherbeejt. 
Ezentúl kettős gondban élsz, 
hogy megszüljed, vagy merre rejtsd. 
Ezentúl többé nem vagy egyedül, 
és ketten léptek, hogy ha lépsz: 
a látható és láthatatlan 
terhét hordani irdatlan nehéz. 
Csak egy a nehezebb, 
ha eltűnik. 
Csak egy a nehezebb: a könnyűség. 

A döntően jambizált 17 sor (a prímszám hovatovább egyediséget, 
különlegességet, oszthatatlan lényeget jelöl) a természetes beszéd-
ritmusnak, illetve a lírai szövegigénynek megfelelően kerüli a me-
revítő szabályosságot: változó sorhosszokat lélegez, elszórt rímek-
kel kommunikál a vers. 

Feltételes időhatározói alárendelés („Ha…”) indítja a közlést, az 
ehhez tartozó főmondat a második sor vívmánya: „jól vigyázz”. In-
telemül, tanácsul, figyelmeztetésül fogalmazódnak meg az első 
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sorok. Tárgyuk: óvás, óvakodás az angyali jelek s nyomok elre-
kesztésétől. 

Figyelemre méltó, hogy mi nem tárgya a versnek: az angyali láto-
gató fölismerése vagy föl nem ismerése. Akárha evidenciának te-
kintené a verstudat, hogy az angyal: elvéthetetlen. 

Fontosabb tehát a látogatás hozadéka, az angelizmus öröksége: az 
„üzenet”. A „megszüljed, vagy merre rejtsd” látszólagos szabadsá-
got enged, de a hasonlat logikájából az következik: nincs választási 
lehetőség; a megfogantat csak világrajöveteléig takarja el identitá-
sunk. A biológia törvényeihez hasonlóan a spiritualitás szabályzata 
is tágasabb és véglegesebb a szubjektív akaratnál. 

A következő sorok („Ezentúl többé nem vagy egyedül, / és ketten 
léptek, hogy ha lépsz”) ugyancsak az ajándéknak kiszolgáltatott léte-
zőt szólongatják. Nem kecsegtetve pillényi súllyal: „a látható és lát-
hatatlan / terhét hordani irdatlan nehéz”. (A helyzet felelősséget 
kívánó bonyodalmasságát a „hordani” és az „irdatlan” fülnek kel-
lemetlenül torlódó rd-je is kifejezi.) 

A zárlat fonák vigasszal szolgál, gondolatritmusba ágyazva: „Csak 
egy a nehezebb, / ha eltűnik. / Csak egy a nehezebb: a könnyűség”. 

Így is, úgy is nehéz, mondja a vers. De szépen, lebegőn, szinte an-
gelikus bájjal mondja. Könnyít szívünkön az ilyen szépség. — Mint 
a költő hasonos műveiben, melyek ugyancsak a földre látogató 
egeknek állítanak emléket: 

„…az Isten járt itt angyalképpen. 

Az Isten, aki mindig itt van, 
csak nem hallod, mert olyan zaj van.” 

(A küldött) 
 
„Vannak csendek, 
mikor a percet 
átüti a szó. 
Nyiss ki ajtót és ablakot 
Isten a látogató.” 

(Szó)
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Karvaly 
A tenger után az uszály arra is megtanít, öcskös, amit a tengeren 
nem tanultál meg, ezt ne felejtsd el!, mondta a bátyám, én meg cso-
dálattal hallgattam, ittam a szavát, mint mindig. Büszke voltam, 
fölnéztem rá, mert hajós volt, és nálam nyolc évvel idősebb. Vala-
hányszor hazajött egy-egy hosszú távollét után, lélekben én már 
előre készültem a történeteire, sejtettem, hogy megint lesz majd, 
nem is egy, amitől eláll a lélegzetem. Nemhiába vallotta, az élet csak 
a hajón meg az uszályon élet, ott mutatkozik meg igazán, micsoda 
az ember, hát a történetei is ezt igazolták. Persze, a kikötőben is van 
élet, de az ott egy másik állapot, az már hasonlít ahhoz, amit ti itt a 
szárazföldön életnek gondoltok. Hidd el, nem a vízi ember fölénye 
beszél belőlem. Kérdezz meg egy matrózt, aki a tengeren szolgál. 
Én láttam olyant, aki harmincévesen úgy nézett ki, mint a saját 
öregapja. A tenger, barátom. A tenger! Fiatalságodban az tesz em-
berré. Vagy állattá persze. Nincs középút. A folyó? A folyó az már 
az öregedés, komám. A tengeren végtelen az út, a folyón meg 
tudod, hogy ahová tartasz, ott véget is ér. Látni látod ugyan a par-
tot, mégse mozdulhatsz a helyedről. Elúszik melletted a város, mi-
közben te a fedélzeten csavargatod a sodronyköteleket, vagy lenn 
a gépházban bíbelődsz az eldugult kazánszeleppel. 

Közbe-közbe engem is faggatott az itthoni dolgokról, és ahogy 
meséltem, időnként észrevettem a szemében azt a fénytelen villa-
nást, amiből az ember rögtön megérzi, hogy a másik hirtelen elré-
ved, el se hatol a tudatáig, hogy hozzá beszélnek, gondolatban más-
hová képzeli magát, látszik az arcán, hogy azon a képzelt helyen 
jobb lenne neki. Nem is vesszük zokon tőle, inkább abbahagyjuk a 
mesélést, és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy egy biztató szó-
val visszasegítsük a mesélésbe. A bátyámnak persze nem kellett biz-
tatás. Hálás volt, amiért nem kérem rajta számon, hogy elkalando-
zott, miközben én fontos dolgokat osztanék meg vele. Tudod, 
öcskös, a vízi ember már csak ilyen. Nem találja helyét a szárazföl-
dön. Egy életre szól a választás, vízről a szárazföldre nincs visszaút, 
vagy ha visszajössz, te már nem ugyanaz leszel, aki voltál. 

Álló napon át mesélt nekem, élvezte, hogy bennem lelkes hall-
gatóságra talált, és a közös élmény varázsa is megvolt szinte, nekem 
egyetlen emlék, múltbeli esemény, arc, semmi sem hiányzott hozzá, 
minden olyan volt már, mintha átéltem volna, mintha ott szolgál-
tam volna vele, azon az uszályon, ismertem a hálókabinját, az 
ágyát, éreztem a lópokróca szagát, és névről ismertem az összes tár-
sát, aki valaha is megfordult a fedélzeten. Abban a szuverén ál-
lamban, mely önálló állam minden államban, rendszertől, ország-
tól, mindentől független birodalom. Éppen a bátyám nyughatatlan 
lelkének való. 

 
 

PATAK MÁRTA 
 
A szerző író, műfordító, 
könyvkiadó. Legutóbbi írá-
sát 2018. 10. számunkban 
közöltük. 
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Mesélt, és én mindig előre sejtettem, mikor érünk valami fontos 
részhez. Nem tudom, szándékosan-e, vagy talán inkább ösztönö-
sen, de mindig úgy adta elő a történeteit, mint valami tanmesét, 
okulásomra, erre persze mindig csak utólag jöttem rá. Miután el-
ment, magamban visszaidéztem minden szavát, mondatát, a hang-
lejtését, a keze mozgását, legfőképpen az arcát és a szemét, a tekin-
tetét, abból éreztem meg a lényeget, sokszor csak napok múltán 
döbbentem rá, mennyi minden benne volt még abban, amit mesélt. 
A bátyámtól tanultam az életet. Úgy tudott mesélni, hogy odakép-
zeltem magamat mellé. Részesévé tett a történetnek. 

Nem tudom, akkor is így érezném-e, ha a bátyám életben marad, 
vagy csak azért mondom ennyi idő távlatából, mert hamar, har-
minchat évesen meghalt, de most, életem végén, nekem most olyan, 
mintha mindent, amit fontosnak tartok az életben, az égvilágon 
mindent tőle tanultam volna. Még a felháborodásában is mindig 
volt valami elnéző. Sose mondta ki, de én később, már jócskán fel-
nőtt fejjel rájöttem, hogy semmiért nem tudta kárhoztatni az em-
bert. A legvisszataszítóbb tett mélyén is megmutatta a sebezhető, 
kiszolgáltatott embert, aki talán a saját csapdájában vergődik, fej-
vesztve próbál menekülni, és közben hibát hibára halmozva tetézi 
a bajt, még szorosabbra húzza a hurkot a nyaka köré. 

Az utolsó előtti évben elszegődött egy panamai lobogó alatt futó 
német hajóra. A nevére még ma is emlékszem, annyira elgondol-
kodtatott akkor, hogy vajon kinek jut eszébe Karvaly névre keresz-
telni egy kereskedelmi hajót. Bilbaóból futottak ki, a lehető legve-
gyesebb összetételű legénységgel. Erről az útjáról sokat mesélt, mert 
ennek köszönhette, hogy utána uszályra szegődött, nem ment többet 
a tengerre. Ki akartam próbálni, öcskös, mit bírok, csippentette össze 
a szemét, és rám nevetett azzal az utánozhatatlan képével, amire leg -
inkább azt mondhatnám, hogy félúton volt a ravasz kópéság és a 
mindent elnéző megbocsátás között. Ilyen volt a bátyám. Ha szidott 
is valakit, mindig hozzátette, sose tudhatod, öcskös, mi vitte rá. 

Ugyanezekkel a szavakkal kezdte, nem tudhatod, mi vitte rá, 
amikor arról a vörös képű, tejfölösszőke, trabális német matrózról 
mesélt, aki egy mozdulattal a tengerbe hajította ázsiai matróztár-
sát. A kis vietnami vagy laoszi már évek óta szolgált panamai lo-
bogó alatt futó áruszállító hajókon, mindig Bilbao kikötőjében sze-
gődött el valamelyikre. Alakját legenda övezte, mondta a bátyám, 
és közben gondterhelt arccal csóválta a fejét, amiből én mindjárt 
sejthettem, hogy nem lesz jó vége a történetnek. A fiúról hallgató-
lagosan minden kapitány tudta, aki szerződtette a hajójára, hogy 
miért teszi. Messziről lerítt róla, hogy nem a fizikai erejéről híres, vi-
szont legalább ennyire feltűnő volt a gyönyörű, mandulavágású 
szeme, pici keze, lába, lányosan törékeny teste, kecses járása. Csak 
a vak nem vette észre rajta, hogy miféle szolgálatot lát el a hajón. 

Amúgy általában a hajószakács jobbkeze volt, és ha kellett, a fe-
délzetre osztották be munkára. Ott sem a legnehezebb, legpiszko-
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sabb feladatot bízták rá, többnyire a rozsdától megtisztított hajóré-
szeket festegette. Akkor is éppen a fedélzeten hajladozott, amikor az 
a hatalmas német matróz kiszúrta magának. A bátyám messziről 
rájuk látott a parancsnoki híd tövéből, ahol éppen állt, ők ketten vi-
szont nem láthatták, mert takarásban volt. A jelenetre később vissza-
gondolva mindig is éreztem, az idő múlásával pedig egyre inkább 
megerősödött bennem, hogy nem is az a pillanat volt a legrettenete-
sebb, ahogy a vörös képű német matróz félkézzel megragadta, a kö-
vetkező mozdulatával pedig szabályosan magára rántotta az apró 
termetű ázsiai fiút, akiről azt sem lehetett volna pontosan megmon-
dani, hogy hány éves, éppúgy lehetett volna tizenhárom, mint öt-
venhárom, hanem ahogy a végén ugyanúgy félkézzel lerántotta 
magáról, a következő lendülettel pedig a hajánál fogva maga elé 
fordította a fejét, beleköpött az arcába, aztán átpenderítette a kor-
láton. Majd megigazította a nadrágját, gyorsan vetett egy pillantást 
maga köré, megállapította, hogy nem látta senki, ezzel mint aki jól 
végezte dolgát, elindult vissza a gépházba. 

Nem tudod elképzelni, milyen ideges lettem. Annyira gyorsan zaj-
lott minden. Gondold el, öcskös, nem vagy már gyerek. Hogy előtte 
láttam-e? Csak a vak nem látta. Én új voltam a legénységben, amúgy 
sem sok szavam volt, közös nyelvünkön, spanyolul se nagyon tud-
tam volna elmondani annak a fiúnak, mennyire sajnálom, hogy ez 
az élete, amúgy meg talán nem is lett volna vevő rá, hogy okoskod-
jak neki. De akkor este, ahogy megláttam azzal a nagydarab német-
tel, nem is tudom, mi tartott vissza az első pillanatban, hogy ne ront-
sak neki annak a benga állatnak. Talán a szégyen. Szégyelltem 
magam a német helyett, az egész férfinem helyett, aztán a következő 
pillanatban átvillant bennem, hogy semmi közöm hozzá, mit avat-
kozzak én bele. Bénultan álltam a helyemen, mentem volna tovább, 
hogy ne is lássam a folytatást, ugyanakkor meg talán érdekelt is, mi 
lehet az oka, hogy ez a német vállalja a kockázatát, hogy esetleg va-
laki meglátja őket, direkt nem viszi a kabinjába, hogy lássák, ő milyen 
fasza gyerek. De mire ezek a gondolatsziporkák átszaladtak a feje-
men, a fiú már a vízben volt, én meg, mint aki abban a pillanatban 
észleli a bajt, elkiáltottam magamat, hogy ember a vizen. 

Ne kérdezd, utána miért nem mondtam el, hogy láttam a jelene-
tet. Mivel szemtanú nem volt, az esetet úgy vették föl a hajónap-
lóba, hogy a laoszi vagy vietnami fiú, talán Kimnek hívták, átve-
tette magát a korláton, valószínűleg elkapta a hajócsavar, és a 
tengerben lelte halálát. Mivel a holttest nem került elő, a hajóorvos 
sem állapíthatta meg közvetlenül a halál bekövetkeztét, az idegen-
kezűséget viszont egyértelműen kizárta. Legalábbis valami ilyes-
mit jelentett a kapitány. Amikor a kötelező búcsúszertartásra ösz-
szegyűltünk a fedélzeten, végig a német gépész arcát figyeltem. Le 
se vettem róla a szememet. Rezzenetlenül állta a pillantásomat. 

Emlékszem, milyen gondterhelt arccal mondta a bátyám, hogy 
élete nagy dilemmája maradt, azóta se tudja megmondani, hibá-

774



zott-e vagy sem, amikor nem jelentette rögtön a kapitánynak, hogy 
ő mindent látott. Nem tudhatta az előzményeket. Ezek már jó ideje 
szolgáltak együtt, a kis ázsiai mindannyiuk játékszere lehetett, és 
ez a német most valamiért elégtételt vett. Mintha az egész legény-
ség megkönnyebbült volna, úgy érezte a bátyám azon a búcsúzta-
táson. A tengeren mások a törvények, öcskös, mint itt a szárazföl-
dön. Ott sokféle náció szolgál együtt. Hivatalosan megvan, hogy 
hol milyen törvényt kell alkalmazni, mégis az a törvény a legerő-
sebb, amit a fedélzet diktál. 

A bátyám végig a német gépész arcát figyelte. Nézte, ahogy 
eszik, közben fújtat, zihál, hörög, nem lehet eldönteni, miért, tömné 
magába az ételt, nem győzi kivárni, amíg kihűl, vagy talán inkább 
csak a lelkiismeretét szeretné elaltatni a mohóságával. Reggel, nem 
sokkal utána, hogy a parancsnoki hídról jelezték a szárazföldet, ösz-
szeszaladt a legénység. A német gépész elkékült arccal, kilógó 
nyelvvel feküdt a felső fedélzeten. Valaki hozott egy lópokrócot, 
sebtében ráterítette. 

Látod, öcskös, elvégezte a sors a törvény helyett az ítélkezést. Ha 
nem halt volna meg az a német, én is gondolkodhatnék mind a mai 
napig, helyesen tettem-e akkor, hogy nem jelentettem föl. Jól je gyezd 
meg, tette hozzá borongós arccal, én akkor, ott, annak a kékült 
nyelvű, drabális németnek a holtteste láttán értettem meg, hogy az 
igazságnak így vagy úgy, de végül mindig győzedelmeskedni kell. 
A bűnös nem úszhatja meg a büntetést, még ha mindjárt nem derül 
is ki, hogy mit követett el, és ha van benne egy szikrányi lelkiisme-
ret, akkor önként megadja magát a sorsának. 

Ha igaz ez az állítása, akkor nem tudom, a bátyámnak mi bűne 
lehetett, mindenesetre a sors nem lehetett túl kíméletes hozzá, 
hogyha egyszer önként megadta magát neki. Alig másfél éve szol-
gált az uszályon, mikor egy pénteki napon kaptuk a táviratot Or-
sovából, hogy apám menjen azonosítani a holttestét. 

Nem boncoltattuk föl, a bátyám világéletében makkegészséges 
volt, a kötelező éves vizsgálatokat kivéve sose járt orvosnál, és így 
életem vége felé, fél szekrénnyi gyógyszerrel a hátam mögött, én 
mégis szeretek úgy visszagondolni rá, hogy a bátyám nem a szá-
razföld, hanem a gyógyíthatatlan betegség, az öregség elől mene-
kült az örök ifjúság éltető eleméhez, a vízhez.
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