
Szívbérlet 
Sajgó Szabolcs verseiről 

Átkódolók vagyunk mindannyian. 
Van egy üzenetünk, elménk tekervényeibe gubancolva vagy szí-

vünkbe írva. Ez az üzenet lehet csupán annyi is, hogy: „önnek nem ér-
kezett új üzenete”. Ám szólhat arról, hogy: „ön társörökös lett”, „ön 
megszabadult”, „ön tágasságban járhat”, „ön hegytetőre épített város”. 

S minthogy a Legfőbb Hadparancsnokság átkódolással, vagyis jel-
fejtéssel és újabb rejtjelezéssel bízott meg bennünket, hát nekilátunk, 
és írjuk bőszen. 

Sajgó Szabolcs költészete átkódoló líra. Hoz valamit, öt kenyeret 
és két halat. Hoz valamit, egyetlen mustármagot a markában. Hoz 
valamit, edényben kis kovászt. Hoz valamit, lámpásba való olajat. 

És próbálja átváltani, átváltoztatni. Szakmai ártalom lenne? Hi-
szen aki katolikus pap, az minden áldott nap az átváltoztatás bűv-
körében él. 

No igen, de ha már szakmai ártalom, akkor inkább emberi. Nem 
élünk-e mindannyian szüntelen átváltozások és átváltoztatások kör-
forgásában? Halott erdőkből benzint, műanyagot csinálunk. A folyó-
part homokjából házfalat, üveget. Ásványokból ékszert, vasat. Amit 
megeszünk, azt testté, vérré változtatjuk, plusz salakká. A mások ja-
vait cserekereskedelem révén saját javainkká. A mások gondolatait sa-
ját gondolatunkká. Szüleink életét saját életünkké. Magunk életét gyer-
mekeink, lelki gyermekeink életévé. Krisztus áldozatát üzemanyaggá. 

Mit mivé változtatnak át Sajgó Szabolcs versei verbális átlénye-
gítési technikákkal? 

Például nagy elődök hanglejtését saját megszólalássá. Lehetetlen 
nem észrevenni, ahogy Pilinszky beszédét sodorja felénk időnként egy-
egy sor, sortöredék erejéig az ártéri szél: „ami árny volt még előbb / 
a felszínre fölevez”. A láthatatlannal évődő Weöres beköszön olykor 
ajtón, ablakon, talányos észleleteivel: „ezen fölül ami van / csak tü-
nékeny semmi”. Ősibb hangok is felrémlenek, a szabad, sokszor szál-
kásan modern lejtésű sorokból néha taktusosan dübörögni vagy árad-
ni kezd a magyar néphagyomány lelkének visszhangja: „árnyak nélkül 
ha megismersz / mondod-e majd ki vagyok”. 

Mi mást fordítanak még le ezek a sűrített beszéddel fogalmazott, 
csupa kisbetűvel rejtjelezett, tömény szövegek? Mai időket hangolnak 
bibliai időkre. Régi történetet szőnek a maiakba. Eseti tartalmakat vál-
toztatnak örökké. Minden időket alakítanak át minden időkké. 

Gyakran a kortárs valóságból beemelt tárgyak, a mindennapok-
ból ismerős fogalmak segítségével pattintanak fel evangéliumi tit-
kokat. „Nem kell bérleti díjat fizetnem a szívedben” — olvassuk a 
földi-égi lakástulajdonosról. Egy másik versben Isten fővilágosító-
ként jelenik meg, ami persze többet is, mást is jelent, mint hogy szín-
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ház az egész világ, továbbá sajátos fénytörésbe helyezi a „világ vi-
lágossága” hagyományos jelentéskörét. A versből szóló az eredeti je-
lentéshez evez vissza a közbeszédben gyakran használt „minden éles-
ben megy” fordulat alkalmazásakor: nem pusztán képélességről, hanem 
húsba, lélekbe vágó sorsélességről van itt szó. Csikorgósan sarkos er-
kölcstanunk banki bizonylatrendszerét, a tartozik-követelt idézi az, 
„akinek a szíve széfben”. A társadalmi egyenlőtlenségek láttán érzett 
kétségbeesésben eljutunk „Isten klónozásának” gondolatáig. Mennyei 
kismamablog-hangulatban merül fel a „szobatisztaság” rokon fo-
galmának, a „szívtisztaságnak” a létezése. És persze mi jelölhetné pon-
tosabban a mű születésének évét-évtizedeit, mint ez az Urat szó-
longató hasonlat: „okosabb telefon nálad nem akad”? A régészek 
utólag alighanem annak alapján tudják majd bedatálni sírjainkat, hogy 
melyik oldalunkra, esetleg melyik zsebünkbe helyezték a fegyver-
ként, ékszerként, egyszersmind élőhelyként szolgáló mobilunkat. 

Sajgó Szabolcs a romlás, a hanyatlás jeleit, a fájdalmak, a veszte-
ségek emlékét is előszeretettel kódolja át egy tágasabb összefüggés-
rendszer, egy örök számrendszer elvei szerint. Szüntelen aggodalom 
csendül az út szélére pottyant magok miatt, részvét a társadalmi kon-
szenzusokból kifeledettek, a kóbor lelkek, a lézengők, a számkive-
tettek iránt: „a többivel vajon mi lesz?” Nyugtalanító az „észrevét-
len elfolyó élet” érzete, és nem kevésbé felkavaró az elkoptatott emberi 
lelken eluralkodó fásultság, közömbösség detektálásakor elhangzó 
kérdés: „mért kellene megszokni, amit nem lehet?” Az otthontalan-
ság képeinek talán legkeserűbbike „fekete anyatejet” mutat. A „pu-
cé ran érkező” ember nincstelensége, kiszolgáltatottsága még kiáltóbb, 
ha beleborzongunk: „kell-e meztelen Isten”? Mindennapi kiábrán-
dulásaink mondatják a beszélővel: „a szív túl közel / nem könnyű rá-
 találni”. Van, akinek élethosszan sem sikerül, s még jóra törekvők is 
szüntelenül szem elől veszítik ezt a húsból való kis légkalapácsot. 

Hogy mindezek a keserves megállapítások mégis miképpen lé-
nyegülnek az ég felé törekvő egyetemes rend részeivé? 

Ezt talán két erős és sokértelmű metafora mutatja meg a legjobban. 
Jó pár réteg alkotja a következő kép jelentésstruktúráját: „elszáradt 
bőrét vetkezi a nap”. Asszociálhatunk az életadó égitestre, mint ki-
tinpáncélt vedlő bogárra vagy bőrét elhagyó kígyóra, s kétségkívül, 
a nap szemlátomást veszti el és nyeri vissza erejét újra meg új ra. Egy-
fajta magakellető, égi sztriptíz ígéretére is éppígy gondolha tunk. Nem 
beszélve mindennapos testi-lelki rituáléinkról, melyeket Arany Já-
nos a Hídavatásban, kicsit kifigurázva így emleget: „ah, kínos élet, 
estve-reggel / öltözni és vetkezni kell!” És persze a nap megtestesí-
 tője lehet a ciklikusan megújuló időnek is… 

Hasonlóan szerteágazó a maga robbanékony pontszerűségében 
a „hullát ölel a hulla”. Csatatéren járunk, s mint az életbe, kapasz-
kodnak egymásba az egykori elevenek? Egy sírba temetett házaspár 
megható ölelését látjuk, amelyet régészeti fénykép tár a világ elé? Vagy 
egyszerűen az élők ölelkezése elővételezi majdani halálukat? A kon-
vencionális „halandó ölel halandót” megfogalmazásnál mennyivel 
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szuggesztívebb, radikálisabb és elementárisabb a fenti sor már eb-
ben az egy vetületben is… 

Igen itt „mindennek új arca neve van”. Ám ez nem könnyű felol-
dás, nem jóságos, hittanos általánosítás: létezik ugyan, kedves gyerekek, 
a csúnya halál, a bűn, a romlás, de a film végén minden jó ra fordul… 
Sokkal inkább izzó szellemi tapasztalat, harcban edzett tudás a ma-
gyarázható, de megmagyarázhatatlan kegyelemről. Arról, hogy „Is-
ten szüntelen neszez”. És ez az öregbácsis vagy szú-szerűen motoszkáló 
munkálkodás remekül visszaadja a természetfeletti tevékenység 
számunkra szinte érzékelhetetlen, titokzatos lényegét. Milyen groteszk, 
mégis felemelő sírfelirat lenne a „kisvillával temessetek”. Parafraze-
áljuk Pilinszkyt, s legyünk majdan desszert „egy hatalmas Isten asz-
talán”? Vajon milyen kataszteri összeírásban találjuk a földet, ahol „ég-
hez kötik a rögöt”? A versből szóló faggatja a testét-lelkét átitató erősebb 
létet: „hol laksz bennem / hogy ily korlátlan / jársz át tüdőt szívet agyat?” 
Az idő araszol, eliramlik, kiszö kik a kezünkből, egy magasabb terv 
mintha mégis a beteljesülés felé haladna: „a Gyermek bennünk las-
san elhullajtja minden tejfogát”. Merthogy ebben a versvilágban nem 
a menny van útban földi téblábolásaink közben… Egészen más a pers-
pektíva, ha úgy szemléljük: „annyi minden történik útban a menny 
felé”. És a végső kétség be esés, a komor színek nem pusztán azért nem 
falnak fel mindent, ami lüktet, ami lélegzik, mert akinek bölcs szem-
üvegén át látjuk a tájat, az kedves és optimista ember. Az átlényegí-
tő valóságlátás forrása egyfajta sírontúli vérátömlesztésnek köszön-
hető: „a beteljesült idő hajszálerein ömlik belém szerelmed”. 

 
 

az asztal 
asztal 

ami körül van helye mindenkinek 
ami körül mindenki lehet önmaga 

ahol a többiek nevét mindenki 
örökre tudja 

a félelem ott többé nem igazgat 
árnyékaink nem követnek nincsenek 

a fő fogás ott az élet kenyere 
s koccintani hozzá a lélek itala 

 
hívogat az asztal 

kétezer éve 
mióta megjelent 

ha távolodunk tőle 
ha elfordulunk 

egymásra többé nem ismerünk 
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