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DOBAI LILI

utánnézet
(egy Segantini-festményre)

első pillantásra nem
tetszik a festmény túl 
drámainak véli 
megközelíthetetlennek találja
eszébe jut Millet Angelusa a 
lehajtott fejű két fő alakkal de az a 
festmény föld-barna árnyalatú
Segantinié meg kékes lilás szürkés
fehéres és egy hátulról megfestett
nő alakját mutatja mégis talán a 
szomorú kilátástalan hangulatban 
találkozik a két festmény vagy
mégsem ki tudja 
de az Alpok hegyeinek szikársága
tényleg ilyen ma is St. Moritz 
közelében ilyennek látszik a
hótól a tiszta levegőtől és a 
sziklákra vetődő éles napfénytől ami
a festményen éppen alkonyatba 
fordul nem a vigasz ideje inkább az
ok nélküli fájdalomé a borzongásé egy
megnevezhetetlen világérzékelési állapoté
ahogy ezzel a napszakkal járó szürkület a
festményre játszik átvonul rajta
és hangsúlyosan megjeleníti a 
fahasábbal megrakott szánt 
egyedül vontató nő alakját aki nem 
beleolvad hanem inkább kiválik a
tájból ahogy odaadóan nekifeszül a
súlynak egyedül húzza a szánt akárha a
létet vonszolná maga után és
próbálná áttörni a nehézkedést és a
leszálló alkonyat szikla-élesen hasító
közönyösségét

muhely_16.indd   77muhely_16.indd   77 2013.10.01.   14:46:412013.10.01.   14:46:41



78

mégis valamennyi idő
múltán és többszöri nézegetést 
követően közelebb kerül a képhez 
vagy hozzá a kép feljebb is tekint a 
templomtoronyra a falura Malojára a
házakra mindarra amit a szánt húzó
nő is láthat maga előtt ha felnéz és 
tudja közeledik valamihez van iránya
célja a fáradozásnak látja a végét talán az
eredményét is ennek az odafeszülésnek a
súlyos rönk nehézkedésének persze kérdés
van-e valaki aki majd segít felaprítani a 
fát megérkezés után mi lesz de az már egy
másik kép lenne most csak a vastag 
festékréteggel felvitt tömény hó a csendes 
falu alkonyata a templomtoronnyal
nem több ennyi a
festmény

megbékél végül 
is a Segantini-festmény
nem is annyira vigasztalan szomorúságával 
talán a színei miatt talán mert annyiszor nézi
nemcsak ezt a festményt a győri múzeum falán
hanem egy változatát is repróban mert St. Moritz
messze van most odamenni és összes
Segantiniket nézegetni sok a síelő arra ilyenkor akik
talán azt sem tudják hogy őriz ott a múzeum
egy képet szánt húzó alakkal ami mintha 
valamivel világosabb árnyalatú lenne 
vékonyabb festékréteggel festve és mintha
nem is alkonyat lenne rajta hanem inkább
délután és még egy kis nap is megvilágítaná a
havat a hegyeket a falut és az egyenes háttal
természetes büszkeséggel terhét hordozó
arcát most már örökre elrejtő
nő alakját
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JÁSZ ATTILA

levágott gorgófőt húzva. Herm&Co

Mindig is így képzeltem, ilyen helyen akartam élni, lakni,
magányos öregasszonyként, alkonyatkor, fehér hegyek között,
elzárva a külvilágtól, önmagam gyengeségeitől,
küzdeni az elemekkel. 

Egyetlen támpont néhány sárgán pislákoló ablakocska,
bőven elég lenne, küzdeni az elemekkel az életért,
nem nagy betűvel, de bátran és kimondatlanul.

Néhány barakk, templom, körben fenyvesek, mindenütt hó,
hó és a hegyek karéja fölött fehérrel elsimított szürkéskék ég,
ahogy ezt Segantinivel álmodjuk meg, mintha öregasszony húzna
maga után szánon egy hatalmas farönköt, rajta száraz ágak.

De hajoljunk csak közelebb, kellő alázattal 
hajtsuk le fejünket, nem angolnafejek tátognak ott 
éhesen és fenyegetően valójában? 

Segantini képzeletét ismerve bizonyosak lehetünk benne,
és ha már egészen közel hajolva is csak farönköt vagy esetleg 
kiásott, vagy kivágott gyökeret látnánk a szánon,
a hibát magunkban keressük.
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KOMÁLOVICS ZOLTÁN

Huszonhárom év

Miért őrködünk a néma fátyolok fölött,
Melyeken át férfi a nőt sose látja?

Huszonhárom év telei között
Álmából senki sem ébred.
Szemünk helyén emlékárok, 
S napok szállnak a tér küszöbére.

Minden távolság belőlünk fakad,
Mégsem mi adunk végső formát.
Arcunkat ijedt csend uralja:
Menthetetlen közeledünk Hozzád.

Míg őrködünk a néma fátyolok fölött,
Szívünk köszönet nélkül virraszt.
Csak az ember érzi szerelmét
Többnek a testnél.  

Aki a törvény helyére az embert állította,
Nem ismerte a téli temetőket.
Pedig huszonhárom év havában 
Mennyi nyom hevül, mennyi testmeleg álom!

Hiába sétáltunk a havas rengetegben 
Mindegyik fától egyformán távol.
Huszonhárom év teléből
Hiába lépünk át a fák falán.

Terhünket örököljük, s szakadatlan
Mentjük a mába, mint öregasszony, 
Ki téli tüzelőt húz a szánján
Sötét erdőből lopva a lángot.

Intés ő. Szigorú tárgya a télnek,
Hiszen tenyerében göcsörtös életünk feszül
A hófehér remegésnek.
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LADIK KATALIN

Hegyek asszonya

Árnyék nélkül az üszkös alkonyatban
pórázon húzza a havas magányt.
Fáradt hószárnyak a szán rakománya,
rőzsefüzér lesz mit a tűz imád.

 *

hát lejtő út ház
tető teher hó fáj
ég sóhaj seb árny
nincs arc érzés szárny
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SZABÓ T. ANNA

A tűz helye

Saját halálomat viszem 
a szánon, télen, egymagam.
Hó. Ég. Sár. Isten? Nem hiszem.
A rönk felropog lángtalan.

Sötét szobám – a tűz minek? –
a semmi fűti, csontomat
szétropogtatta a hideg,
akár gyökér a föld alatt.

Mégis megyek. Magam vagyok
a fa, a hó, a sár, a csend.
A roppant üresség ragyog.
Saját halálomat viszem.
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KELEMEN LAJOS

A lény dicséretéről
    (Giovanni Segantini képe előtt)

Fészeképítőkként rohangálva, ivadékaink
szívében pihenve, vagy mint a sima és törékeny nők: fehér ágyakban,
ott, ahol temérdek a hatalom, netán szanaszét
a szabad ég alatt, de megvan a helyünk – azontúl, hogy a mező 
havazásba szürkül, az akarás dobog, mesélik, habár semmi
haszna nincs, pl. föl-alá járt egész éjjel
a csillagász a toronyban, mint elszánt, munkaszomjas gépezet – 
ki más? Egy nehéz lény; ki mindig a parazsat tűzzé akarná kavarni;
gondolatával hátha ide-oda elmozgathatja az univerzumot;
s lennénk-e így mi, ha az élesre fagyott évszak 
éveken át rajtunk marad, a súly, a legalsó ég tompa oszloptöredékei;
a kifűrészelt boldogságért nem ontják a pénzt, s nem adnak
gazdag éjeket, erős is lenni és szegény: e lehetetlennek légy királya!,
háttal bárkinek, ostorozzad életvágyad: gyerünk, gyerünk.
Míg az emeleten, mit sem értve, hogy ez itt kint a kellő lét túlfele,
megint nekilendül a gondolat. S ugyan ritkán lelni ma csodákat,
de valami; egy fuvallat, kiegyenesített gerinc, 
a fölösleges elmélkedés, ahogy átlényegül, vagy a talajt döngölő talpak,
mintha tényleg mozdítanának az univerzumon.
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GÜLCH CSABA

A hóesés befogad
(Segantini képe előtt)

 
Egyre tisztábban értem, hogy az egykor szétnyílt 
glóriából miként született meg a világ, 
miként vált vérré a bor és testté ama kenyér.
Egyre tisztábban érzem a rózsa, a muskátli,
s a végtelen ibolyamező, a gyöngyvirág,
az illatos porral virágzó szőlő mámorát.
Egyre erősebben hallom a hajnali hegedűszót,
az öreg cimbalmot, a százéves fehér zongorát.
Egyre többet mesél elalvás előtt az estharang,
majd milliárd fénylő csillámmal takar be a múlt, 
a mosolygós, bölcsen hallgató parti föveny.
 

Szememben él az erkély, az EGY, ami a templomra néz,
melynek ablaka hajnali hangokra nyílik hirtelen,
s boldog ölelésre csukódik, akár a hosszú-hosszú éj.
Naponta rádöbbenek, hogy félek. Félek a téltől,
mégis minden hópelyhet szeretek. Szeretek!
Félek, félek és vacogva rejtőzöm az elmúlástól,
de minden hívó hangot őrzök, várok, keresek.
Egyre erősebben érzem, mikor nagyapám
kockás ingének fáradt-fülledt illata
télen, nyáron a szabad szélben kevereg.
Hiába a hűvös este, a lefekvés utáni altató,
az emlékek kíméletlenül visszatolakodnak.
Az alkonyi tüzekből fáradt pernye száll,
bizonyosság, tegnapba fulladt, halott holnap.
 

Szüntelen szólongat, bennem él, megölel,
simogat, muzsikál, szelídít a hangod,
köröttem közben a hó, ősszé vált hajamra
almafavirág sziromként, csak hull, hullott.
Széltében, hosszábban borítja a kopasz kertet,
a mezőt, a szép homlokú, büszke háztetőket.
Az olvadó hólé dallamától újraindul az élet. Az ÉLET.
A szökött évekből törölhetetlen visszaköszönnek
csókok, sóhajok, Isten látta szent repülések.
Arcom elé hajlik olykor a rég holt, öreg diófa ága,
a toronyból elém köszön, szólít a teremtés virága.
A hajnal költ, imádkozom. Két kezem egymást szorítja.
A tiszta szó varázsa a halált riasztja, messze riasztja.
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 S ha nézem, miként a teste tört asszony a szánkót húzza,
drága lélek, Ratkó jut eszembe, és árva testvére, József Attila.
Attila, kiről sornyi vers született, szűztiszta bizonyosságnak:
„Csigolyáiból gyémánt-létra / támasztva Isten homlokának.”
Mellettük kavarog bennem Brueghel, Van Gogh, Frida Khalo,
Proust, a tűnt idő, Joyce, Baudelaire, Verlaine és Rimbaud.
Bennem bőgnek a párért habzó, szerelmes szarvasok,
és a lesen kicsalt, csendes szeretkezésünkre gondolok.
A lassú táncra, miből csepegő keringő nőtt, forgatag,
a méz fenséges orgiája, lombhullásból termett ősztavasz.

Bárhogy szeretném drága, nem rajtam múlik,
elmegyek, ha hív, ha hív a végső rend egyura.
Elmegyek, mert a havas út, bár gyönyörű, tiszta,
nem vezet, nem kísér, nem enged sehova.
Anyámat szólítom, apámat, Istent, néma páromat,
és remélem, tudom, hogy a hóesés örökre befogad!
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PÁTKAI TIVADAR

Magányos angyal
(töredéksorok Segantini képe alá)

a hegyek kivasalt, koszos, fehér ingek

*

menni csak csontig ütő télben
mint méltóságteljes óceánjáró

*

te pólyába kötözött hangya
te isten kicsinyített mása
te tél megvénült jézuskája
te eltévedt magányos angyal

*

egyetlen sóhaj
a táj
azután
csönd
feneketlen
csönd

*

hűlt helye a madaraknak
dezertáltak az ég katonái

*

az eget kiböki a templom tornya
visszafelé jár az órák mutatója
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TÓTH LÁSZLÓ

Hegyi Madonna
 Giovanni Segantini festményéhez

rés az időn
s részeként a végtelennek
létével megbont teret tájat –
teste pisla melegét vonszolja 
               vacogó istenfiának

muhely_16.indd   87muhely_16.indd   87 2013.10.01.   14:46:422013.10.01.   14:46:42



88

muhely_16.indd   88muhely_16.indd   88 2013.10.01.   14:46:422013.10.01.   14:46:42


