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Szeretettel köszöntjük a 80 éves Kalász Mártont!

KALÁSZ MÁRTON

A rózsafestő
Kormos István emlékének

Regina nem tudta, az őszeleji rózsa
levelében ennyi zöld kis pókocska van; most fönt tapadtak
a vendégszoba hunyorgó mennyezetén – tizenkét
pókocskát skandál a sóhajtva unatkozó
s lázas szent addig. Regina visszajön, rémülten szökdel föl, karja vonakszik,
elérni hogy tudja, még nyúlánk suhogása se
a hunyorgó mennyezetet. Látta a vendég beteg,
melyik pókocska függ csöpp lábacskája zöld
horgával így, hogy máris szeplős főkötőcskére ejtheti. Regina
szökdelését: ha nézné, s pohara, piros-száraz ajkszéle – az apácaruha
frissen ropogó kérgét meghallja. (Éjjel álmodtam, mintha szárnya
sugdosódnék Reginának, s őt vonja – a zöld pókocskák messze fönt
sok lenyírt hajszálon lengenek. Jézus festő írja: lám, válasszunk; egyre mindegy –
égi rozárium, vagy boltozódó, elzász cellamennyezet.)

A vers először a Műhely 1998/1. számában jelent meg.
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BAÁN TIBOR

„Két nyelv közt, amit beszélek”

A kerek évfordulók a visszatekintés ünnepei. Igencsak messzire, a történelem évtize-
des mélységeibe kell tekinteni ahhoz, hogy Kalász Márton költőt, írót, műfordítót, egyete-
mi tanárt gyerekként lássuk magunk előtt. Érdemes föllapozni a nemcsak magyarul, de német 
nyelvterületen is sikert aratott, a ki- és betelepítések történelmi „botrányát”, a kollektivizálás 
„hadmozdulatait” megörökítő, önéletrajzi ihletésű Téli bárány című regényét (1986), amely 
a dunántúli Sombereket és környékét festi a 30-as évektől az ötvenes évek közepéig. Látjuk 
magunk előtt a soknyelvű falu poros utcáit, házait, iskoláit, ahol izgalmas nyelvi közösség-
ben éltek együtt németek, magyarok, szerbek, cigányok, utólag betelepített bukovinai szé-
kelyek, felvidékiek, akiket a Beneš-dekrétumok vihara fújt a faluba. Kalász Márton szü-
lőföld-élménye, szoros kapcsolatban annak nyelvi megnyilvánulásaival, egyfajta geoló-
giai rétegződésként tárul az olvasó elé.

A gyerekként beszélt német, majd az erre épülő magyar nyelv, a tájszavak innen és onnan, 
mind érdekes táptalaja lesz annak a költészetnek, amelynek eredményei, különös tekintet-
tel az Összes verse (2009) megjelenésére, sajátos színt jelentenek a magyar költészet palettá-
ján. Kalász Márton indulásának versköteteiben (Hajnali szekerek, 1955; Ünnep előtt, 1961; 
Rapszódiáink évada, 1963) a nyelvi hídszerep problémaköre csak érintőlegesen van jelen. A 
hangsúly a környező világ ábrázolása. Az édesanya emlékét idéző Örökségben (amit Fodor 
András „Kalász első igazi felnőtt versének” tartott) a vallomás bensőséges hangjai szólal-
nak meg: „Sohase láttam táncolni anyámat – / a szőlő gálic-pettyes kacsait / tördeli máig is 
emlékeimben / két zsák búzáért, nyolc véka rozsért...” A szegénység történelmi örökösei, a 
költő faluemléke szerint, ismerték és őrizték az erkölcsi világrendet, amelyben az emberi érté-
kek felülírják a történelmi fordulatok embertelenségét. Kalász Márton sokat emlegetett derű-
je innen származik. Valódi erkölcsi erő, amelynek forrása az ősök által közvetített örökség, 
amely ezer és ezer szállal kötődik a falu életet fenntartó rendjéhez, az évszakok vezényelte 
rítushoz, amelyben (a zsoltár szavaival) mindennek rendelt ideje, helye és szerepe van.

Kalászt Márton derűje ugyanakkor szelídség is. Egyfelől örökölt hajlam, másrészt bibli-
kus hit, amely a diszharmónia és a magány érdes szakadékait bejárva érkezett el ahhoz a köl-
tői beszédhez, amely a tapintható és fogható valóság mögé lát. Az Expressz, éjfél a nyelvi 
magányról is szól: „...Ha már / beszélni nem tudtam (amúgy se / vagyok közlékeny), legalább 
/ egy idegen léte, szaga / cserélt volna eszmét velem /.../ De hát senki se volt – csupán / kis 
megállók fényökle vert be / az ablakon, ahogy rohantunk /.../ kiáltások hangzottak el / a két 
nyelv közt, amit beszélek...” Ez a vallomás jóval mélyebbre világít, mint azt a korszak olva-
sói gondolták volna. A nyelv, mint a kimondható haza üzenete, egyre fájóbb és egyre fonto-
sabb aktualitással bír. S azt is csak a mai olvasó veszi észre, hogy az indulás könyveiben már 
jelen volt a létezést faggató, a rejtélyes költő, akinek beszéde „nyelvrácsa” kilógott a korszak 
tipikus költői megnyilvánulásaiból. Erre jó példa a Fanyar játék, ahol ezt olvassuk: „Rovarok 
ezüst hágcsói lengnek, / kék vázlat a föld árnyékain.” A miniatűr és a kozmikus léptékű való-
ság egyetlen költői képbe komponálása határozottan jelzi a költői eszmélés irányát, mely a 
jelenségek mélyebb összefüggéseire kíváncsi. 

Kalász Márton költészetében a Viola d’amour (1969) megjelenésétől számítva egyre fonto-
sabbá válik az önreflexió, párhuzamosan a nyelvben létezés filozófiai és nyelvfilozófiai tanul-
ságainak kifejezésével. Kalász Márton e könyve nem egyszerűen a szerelem, hanem a létsze-
relem lírai regénye. Száz egymást értelmező vallomásával a belső ént hívja elő. Az énben ezer-
szeresen visszaverődő világ – Hölderlintől Rilkéig, majd a később magyarra fordított Günter 
Kunerttől Uwe Gressmannig és tovább – új költőképet fogalmaz meg, amely egyszerre benne 
van a korszak magyar költészetében, ugyanakkor számos mozdulatával annak újabb lehetősé-
geire utal. Nincs ebben semmi különös, hiszen a kis népek nyelvére, így a magyarra is, foko-
zottan és folyamatosan hatnak a világnyelvek. Hol latin, hol német, hol orosz, hol francia, hol 
angol. Változó nyelvi minták színezték és alakították, illetve alakítják a magyar irodalom 
nyelvét. Mindezzel együtt Kalász Márton költészetében a német irodalom nem puszta hatás-
ként érvényesül, hanem zsigeri természetességgel, azaz a német nyelv logikája nyitja ki a 
költői panorámát, mintegy felkínálva az új költői tartalmak kifejezését. Hogy ez a tartalom 
történetesen spirituális vonzalmat is jelent, az a hetvenes években körvonalazódott. Az emle-
getett kötet 69. darabjának néhány sora (ide értve valamiképp a későbbi szerelmes verseket is, 
melyek külön elemzést igényelnének) a szerelem transzcendens lényegét faggatják, amelyben 
a létezés álarcai levethetők: „Fülel-e sóváran rád, az igazira / parányi emberke (ha van) / ben-
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sőmben. A dallamra, melynek képe te vagy – / fülel-e mint magam...” Az idézett részlet az én 
belső beszéde, folyamatos önreflexió, az énbe szüremlő fény és árny, mely állandóan elválto-
zik. A pillanat buborékként szétpattanó érzései átalakulnak, folyamatosan távolodnak. Egyre 
inkább csak zúgásuk, habmorajuk hallatszik. Az emlékké váló időnek ez a folyamata az, amit 
Kalász Márton nyomon követ verseiben, ahol a külvilág nem vész el, de jelentése megválto-
zik. Ennek a szemléletváltásként ható fordulatnak – amelyben az én világban létezése értel-
mét, mint viszonyulást beszéli el – egyre újabb jelentésrétegét bontja ki és értelmezi az Éjféli 
körmenet (1970), a Hírek Árgyélusnak (1975), a Szállás (1978), vagy a civilizáció válsá-
gát körüljáró Az imádkozó sáska (1980). Tagadhatatlan, hogy Kalász Márton költészete mint 
folyamatos elmélyedés, az önelemzés, önvallomás, önreflexió, a létezés szakrális mélységeit 
feltáró közlés megkívánja olvasójától e sajátos logika nyomkövetését. Ám nincs szó érthetet-
lenségről. A költő enigmatikus logikája föltárható, megfejthető, mi több, e nyelvi zárak kinyi-
tása a magyar költészetben így, ilyen formában még nem létezőt, a világ flórájával és fauná-
jával történő filozofikus együttlétet, világátélést fogalmazza meg. Jó példa erre az 1983-ban 
megjelent Hozzánk a hóbagoly, mely már címében is kifejezi az intuíciós logika kihagyásos 
jellegét, mely szemben a lineáris verslogikával a hétköznapi fölött, mögött, kívül és belül egy-
szerre adott. A kötetnyitó Kéregminták a még elmondható, a még kifejezhető, a szóvalóságon 
még innen létezőt szólítja meg. A versekben (mind a mai napig) magára a beszédre, annak 
elbeszélési módjára utaló jelzések irányítják a megértést. Például így: „Kiáltok, míg följön a 
nyári felhő – / míg kiáltásom elfúl, felnövök. // Kérgem mintái lesznek a szavak, / olvashat-
nák – de megjön az aszály. // Változnak szavaim, megráncosodnak. / Kérgem mintái hang-
gal varasodnak.” Ha azt teszem, amit a költő tanácsol a vers folytatásában: „szavaim kérgét, 
jel, lehánthatod, / fényre fordítva lent a háncs beszél, / fénynek suttogva évgyűrűk beszél-
nek”, akkor a szó, mint elvont jel, megtelik a valóságos élet ízeivel és színeivel. Ez a műve-
let, amelyben a tárgy és a szellem, a látható és a láthatatlan oda-vissza alakítható utalásrend-
szerként működik, magát a folyamatot akarja leképezni. A kavicsban lüktető fényt. A gyöke-
rekben lejátszódó vegetációt, a mozgást, amely örök. 

A létfolyamat átélése mint az Abszolútumnak szánt vershíradás, szinte igényt se tart arra, 
hogy a szó hagyományos értelmében vallásos, vagy éppen spirituális jelentést kapjon, de 
mégis kikerülhetetlen evidenciával sugározza a transzcendens reményt. Kalász Márton ugyan-
is az emberi érzések mélyrétegeiben a teremtés titkait visszhangozza, a világot fenntartó 
Törvényt, mely mindenben és mindenkiben megtörténik, akkor is, ha nincs erről tudomása a 
létezőnek. A tudatlan és tudhatatlan történések, időáramlások a líra éntudatának világgá válá-
sát, kiterjesztését jelentik. Példázhatják ezt – nagy ugrással – az utóbbi évek verskötetei, így 
A lét elrejtetlensége (2003), Más esték, más rurália (2004), Kezdő haláltánc (2006) vagy a 
lírai pályaívet sajátosan tükröző válogatás a Látható, láthatatlan (2007). A versek az érzéke-
lés határain járnak, elmosódnak, létet cserélnek, új alakot öltenek. Megnevezhetők és megne-
vezhetetlenek. A Parancs János emlékének ajánlott Villódzás-ban a következőket olvashatjuk: 
„Valami megjár hajnalonta. / Nem tudom, mi. Bár mértem kis araszt / fényéletünkön, megne-
vezhetetlen / történet: e kölyök- / ösztön átáramlása s a halál / között. De sejtsd meg, mi ? Ha 
épp öregség, / ha épp sose élt, szálas kietlenség, / ha épp esély – ami loppal nincs? // Valami 
fölmér hajnalonta.” A vers a lírai énben visszhangzó történést értelmezi. Az időt, amely objek-
tív és szubjektív, mérhető és mérhetetlen. A nyelv tétova szava a múlásra, amely kezdetben 
nyílás, majd hervadás, bomlás, változás. Az örök úton levés. Az anyag létmódja. Ez az értel-
mezés a hajlékony fűszál idejétől a mozdíthatatlan hegyek idejéig terjed. A létezés hullámsze-
rű, áramló, a szótárak jelentésmezőin messze túlnyúló, végességünket meghaladó módon, evi-
denciaként jelenik meg a versekben. 

Kalász Márton az idő, a nyelv, a beszéd zárait nyitogatva a létezés különböző idejébe, tájak, 
virágok, helyszínek, falvak, városok, emberi sorsok, állítások és tagadások megkövült emlék-
idejébe, élet és halál közötti létidőkbe vezeti olvasóját, hogy megsokszorozza, igen, a költészet 
segítségével, érzékszerveit. Nem redukcióról van szó e líra esetében, hanem többszörözésről, 
az egymáson áttetsző napok és évek, korok és éghajlatok summázásáról, a létegység megpil-
lantásáról, ahol a múlás gazdagodás. A szavak örökségként maradnak velünk, ránk. Vagyis az 
Elégia szavaival: „Száraz lábbal kelhetnek át legvégső szavainkon; léptek a / nyomukban. / 
Bátortalan (rég-nyűtt) ‚igen’ – jobbára Föld: fáradt igen.” 

Tagadhatatlan, hogy Kalász Mártonról beszélve sok minden kimaradt e rövid írásból. Nem 
utaltam a költő stuttgarti éveire, sem arra, hogy a Magyar Írószövetség elnökeként két nehéz 
cikluson keresztül valóságos villámhárítója volt különböző támadásoknak. Ám mégse ezért 
említem itt és most ezeket a tényeket, hanem azért, mert a költő erkölcsi helytállását, szelíd, 
de rendíthetetlen életbölcsességét példázzák. Azt, amit költészete kifejez. Ez a fajta hitelesség 
ritka kincs, hiszen az olvasót, aki, tegyük fel (utalva a költő egyik verskötetére), éjszaka olvas 
verset, a költészet s ezen keresztül önmaga és az élet szeretetére tanítja. Isten éltesse a nyolc-
vanéves mestert, Kalász Mártont!
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VÖRÖS ISTVÁN

A mennybe vezető úton
A házasságról

1 Jézus homlokát kiverte a víz.
Galileából immár Júdeába ment,
de a kérdésekkel ott se hagyták békén.
Nem az zavarta, aki segítséget
akart kérni tőle, hanem a kíváncsi
koslatók, akik jogi, orvosi,
pártpolitikai kérdésekkel
zaklatták. Az ilyesmihez
Istennek semmi köze.
Az csak az emberek dolga,
és nem az Ember Fiáé.
2 Homokot sodort az arcukba
a sivatagi szél. Egy farizeus
hajolt egész közel Jézushoz,
és azt kérdezte: Szabad-e az embernek
az ő feleségét bármi okért elbocsátani?
3 A férfi és a nő egy testté lesz,
de előbb elhagyják apjukat és anyjukat,
sok könny és nevetés árán.
És a sok könny és nevetés összefűzi
őket a lélekben, ezt még akkor is
szeretetnek kell hívjuk, ha soha nem 
voltak szerelmesek egymásba. Kérdem 
tőled, farizeus uram, szabad-e 
elszakítani a szeretetet?
Szabad-e eltépni a szeretet
kötelékeit, megtépázni a jó,
az enyhülés szalagjait, melyek
nem kötnek, csak jelzik a 
feloldhatatlan összetartozást.
Nem is szabad-e, mert szabad,
hanem lehet-e?
4 Farizeus uram arcán megrángott
egy izom, eddig nem is tudta,
hogy olyan érzés is van benne,
mint amire ez a névtelen izom
most utalt: meglepettség,
lázadó alázat, kicsavart ravaszkodás,
önbírálatra megjövő kedv, dühszaggató
düh, szelídségrobbanás.
Te kérdéssel felelsz kérdésre?
Nyögte. És tagadod, amit már Mózes
is megengedett, hogy a válólevelet 
ki lehessen adni?
5 Mózes a férfi szívének keménysége
miatt engedte ezt a szabaduló utat a nőnek,
hatalmat a férfinak. De nem így van.
A férfinak nem lenne szabad
hatalmat kapnia, és a nőnek se 
szabadságot. A nő hatalmát és a férfi 
szabadságát is korlátozni kéne.
6 Vannak megváltoztathatatlan dolgok.
Persze jobb hagyni, hogy
úgy csináljatok, ti túl kemény
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és túl lágy szívűek, mintha változnotok
lehetne, de nem lehet, nem lehet, nem lehet.
Beleégtek egymásba, mint rabszolgába
a billog, saját életetek rabszolgái
vagytok, meg az Úré, és egymáséi,
gyerek, szülő, házastárs a legjobb 
rabszolgatartó, nos, ezt nevezzük
boldogságnak, aki másfelé keresi, 
ostoba.
7 Vallási fanatikus vagy, Jézus,
sziszegte a farizeus, a tanítványok
fölnevettek. Ez nem a vallásról
szól, hanem az Istenről, a lélekről
és az igazságról. Így aztán nem is
kell különösebben erőltetnünk 
magunkat a világra. 
A dolgok utánunk szaladnak.

Gyerekek

1 A dolgok utánunk szaladnak, 
ismételte Péter, mert ő mindig 
szívesen visszhangozta az Urat
a Mestert vagy önmagát,
és két kisgyerek szaladt
oda Jézushoz.
2 Ő a fejükre tette a kezét,
elmosolyodott. Két vékony csontú
koponya, melyben ott lüktet a közeli
jövő, ki tudta tapintani a gondolataikat
a homlok és a haj alatt.
3 Engedjétek hozzám a gyerekeket,
figyelmeztette a tanítványait, akik 
zavarodott testőrként bocsánatkérően 
tárták szét a kezüket.
4 Akkor lesz kész minden, ha már 
nem élek, ha nemcsak a tetteim 
beszélnek magukért, de a halálom is.
5 Hányszor kell meghalnom
a közeli napokban? Mindegyiktek
fejében és szívében külön halál.
Míg végül össze nem áll az egész
a befejezett művé: az igazsággá,
az igazság halálává és feltámadásává.

A mennybe vezető útról

1 Mester, mi jót cselekedjem,
hogy elnyerjem az örök életet?
2 Te most azt kérdezed, mi a jó?
3 Nem, nem, dehogy, hiszen
tudom. Hiszen mindenki
tudja. Az, ami nem rossz.
4 Te most azt kérdezed,
mi a rossz? Azért akarsz
jót tenni, hogy valami jutalmat
kapjál? Az örök életet csak örök
jósággal lehet megszolgálni.
5 Kevesebb nem elég? Nincs 
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annyi időm. De nem is ezt kérdeztem.
6 Te akarsz valamit az 
örökkévalótól! Ne akard,
hogy ő is akarjon valamit tőled.
7 Ha tökéletes szeretnél lenni,
add el mindened, a pénzt oszd 
szét a szegények között.
Azután jöjj, és kövess engem.
8 Ezer dolgom van. Különben is,
már van elég tanítványod, úgy
tudom, nincs felvétel. Nem
követhetlek, szégyellném is
a sok lázító dolgot, amit csináltok.
9 Kedvellek az őszinteségedért.
Furcsákat mondok? Furcsákat
csinálunk? Megértem,
de egyszer jöjjön el az a pillanat,
amikor mersz te is furcsákat tenni,
amikor bátor leszel nem magadért, 
nem magadban, nem magaddal…
Csak egyszer merj megalkuvás nélkül
jó lenni, és személyesen jövök le
a mennyek kapujába, kinyitom neked
a nehéz ajtószárnyat, amit évszámra
nem kell mozdítani se.
10 Ha jó leszek, azonnal halál vár rám?
11 Ne aggódj, az soká lesz. 
Akkor már én se fogok élni.

Nehéz

1 Amikor beszélt, a tanítványok
olyan jól értették a jelent, ahogy csak 
a múltat szokás. És olyan jól
átlátták a jövőt, amennyire mások
a jelent képesek.
2 De a múlt se távolodott el tőlük:
Látod, mi elhagytunk mindent, 
és követtünk téged. Mi lesz velünk?
3 Számotokra a megújult világban
nem lesz különbség evilág
és túlvilág között.
4 Tizenkét széken ültök majd 
az égi király trónja mellett,
és a föld nemzetségeiről 
hoztok ítéletet.
5 Te leszel az a király? 
kérdezte Péter.
6 De hát hogy lehet ítélni
egy nép felett? kérdezte Júdás.
7 Az öröklét semmivel 
se lesz könnyebb, mint ez,
felelte Jézus.

Szeretettel köszöntjük az 50 éves Vörös Istvánt!
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FECSKE CSABA

Mint a hó
én élve felejtettelek
bocsáss meg drága nagymama
pedig már harminc éve hogy
rád omlott az örök éjszaka

virágok gyökerét rángatod
pedig ahova tettek nem vagy ott
lehet élőbb vagy mindenkinél
nem te hanem én vagyok halott

te már tisztában vagy a semmivel
s ez a legtöbb ami tudható
az élők tudása semmiség
úgy elolvad mint a hó

Csak életem múlik
köd eszi magát  csontjaimba eső cseperészik
eltévedt rigófütty önmagával felesel
épp a fele nap telik el délig
de mintha egy egész élet telne el

szélmarta görnyedt fák alatt avarszag
az idő szaga halálszag
a szelek szemétben kotorásznak
álmos szárnyaikat cipelik a varjak

a nap a Bükk fölött lassan hamvad el
mint kirándulók otthagyott tüze
a szélben Apollinaire kikericse térdepel
csak az életem múlik más nem történik semmi se
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PUSZTAI ZOLTÁN

Történet
radír és ceruza helyett
egy formatervezett egér
monitor előtt hajt fejet
a szélnek is visszabeszél

borongós kedvében olykor
a hajdani tollforgató
fülsértő csendben az ostor
ritmusra csattan és a hó

odakint hízik vagy roskad
hol ez hol az lényegtelen
volt egy-két kisiklott mondat

még innen az üveghegyen
a történet már-már kerek
napoznak a hóemberek

Lehetőség
iszapba fúródott kagyló
turbékoló agyaggalamb
egy semmire nyíló ajtó
toronyból zuhanó harang

barlang egy bárányfelhőben
fű alatt felejtett angyal
vakablak mögötti őrszem
sok éve kicsorbult kardhal

légoltalmi szirénaszó
zakatoló-dübörgő csend
önostorozó hintaló

nullásliszttel kevert cement
sok minden lehettem volna
magamat megostromolva
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JUHÁSZ ATTILA

Nemfény
(Giovanni Segantini: Visszatérés)

Sem egy beomlott 
kémény sóhaja, 
sem lélekpára 
nem fakad fel.

Ember alig jár 
ezen a köves 
csapáson, ám a 
kis erekben híg 
sárral csorog a 
széttaposott tél.

Tán völgyön túlra 
készülődnek a 
házak. Vagy végleg 
megadták magukat a 
nehézkedésnek.

A megmaradt fák 
szótlan menete 
dél felé fordul 
a lekopott gerincen.

S mindent magába gyűr a 
katlan. Gleccserek 
vonják arrább az eget.

Csikorgó úton 
lassan tol maga előtt 
az időtlen tömb: az éj

Szótlanok
(Mariotto Albertinelli: Vizitáció; oltárkép, másolat
— Sarlós Boldogasszony templom, Mezőörs)

A boltíves magasból 
hideg lélekpáránkat 
örömhírmondó 
bölcsek vigyázzák, 
de ajkuk mozdulatlan.
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Elöl gyertyák között is 
mindig sötét van.
A várandós anya 
karolva felsegíti 
a térdeplő anyát; 
békés tekintetük magára vonja 
a föld.

Emitt a régi hallgatás, 
száz emberöltő 
konok reménye.
Tekintet nem találkozik.
Tanult imák és énekek között 
vigasztaló igét küld 
egy földi hang.

Ki legtovább maradt még, 
ifjú tanítvány! 
Kísérj a sírhoz, 
s gördíts a fény elé 
csak egy boldog jelet
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DOBAI LILI

az ó aranyat és a
fehéret szeretem együtt a
kéket a habos felhőssel és a
hullámzó fodrozódó tó
türkizével a tavaszi lombok 
dús zöldjét a kávészemek
sötétjével a korall színét az
áttetsző opállal a vörös 
rózsa egyetlen foltját a 
feketén és az ultramarinon a
netöbbet a netovábbot

néha a nagyon
intenzív jó a lángolón erős nem
is a sárga curry vagy a zöld 
hanem a piros a paprikából
meg a legzöldebb aminek a
belső fehéres csíkja a nyelven a
szájpadláson a lángot lobbantja és
kávéból is a legsötétebb barnás
fekete a legkeserűbb legyen a
leve cukor nélkül üresen és 
minden más étel is nyersen 
természetesen csak önmaga 
íze legyen az étel az ital 
felcsapó illata jelezze hogy
van tétje még ennek is van
most éppen aztán meg nem
vágysz semmi másra csak a 
szádban lágyan elomlóra
szétolvadóra se nem édesre
se nem sósra csak selymesen 
olvadósra észrevétlen legyen az
íze és sosem tudhatod előre 
mire vágysz majd milyen 
ízre csak váratlan rád tör a 
kívánás mint amikor babát 
vársz és visz belülről az íz
felé az érzés hogy milyet is 
kérsz még szóval nagyon ki
van ez találva valaki nagyon
kitalálta mint az egész életet és
sosem és semmiről magadról
legkevésbé tudhatsz előre 
bármi bizonyosat és úgy
tűnik visszamenőleg sem
nagyon vagy csak
alig alig
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néhány levelét még
indulás előtt a kertben 
leszakítottam zsebre tettem és
szétmorzsoltam útközben a
kezemmel és szétszóródott belebújt a
szövetbe minden cérnaközbe de éppen
így akartam hogy legyen tele vele az
egész kabát és a kéz minden ujja az
összes mindent átillatozza párologjon 
mindenen keresztül
minden kis póruson át és
szálljon messze tova frissen 
kesernyés kámforos fanyarkás
átható illata 
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SZELES JUDIT

Tisztaság
Svédország tiszta mint a nyolcvanszázalékos szesz
Svédországban tiszta a levegő
tiszták az utcák
a svédek nem szemetelnek
minden ötven méteren van egy kuka
oda dobják a hulladékot
az üres (vodkás)üveget visszaváltják
az üres (sörös)dobozt visszaváltják
az üres (boros)kannákat visszaváltják
visszaforgatják a csomagolópapírt
az újságpapírt, a kartondobozt,
a tejfölösdobozt, a cukroszacskót
a falevelet, a szerelmes levelet
a svédek tiszták
a számik büdösek a rénszarvaszsírtól
a svédek nem dobják el a cigarettacsikket az utcán
a svédek nyolcvan százaléka otthon sem
a svédek húsz százaléka dohányzik
a svédek nagy része bagót használ cigaretta helyett
a dohányt csinos kis zacskókban árulják
egy-egy ilyen kis csomagocskát helyeznek
az ínyükre
a dohányzás a legtöbb helyen tiltott
nincs ínyükre mások füstjét szagolni
bagózni lehet stikában is
nem marad csikk a bagó után
a használt kis zacskócskákat
a bagósdoboz fedele alá rejtik
diszkréten bagóznak
tisztán fogyasztják a nikotint 
szervezetten fellépnek a dohányzás ellen
de bagózni lehet stikában is
az iskola vécéjének plafonjára
kis (here)zacskók ragadnak fel
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Uppsala
Svédországban nem lehet igazán jót vedelni
ordítozni pedig egyenesen tilos
ennek ellenére Uppsalában van egy
olyan szokás az egyetemisták körében
hogy a hét egy bizonyos napján
felmennek egy bérház lapos tetejére
és tíz percig torkuk szakadtából üvöltenek
az egyetemisták Svédországban diákszervezetekbe tömörülnek
Uppsalában a diákszervezeteket tájegységekről nevezték el
Uppsalában a legszebb épületben a Norrland Nation1 található
az egyetemisták éjszakánként végigjárják a nationokat
reggelre mindenki a saját bandájába tömörül
a hét bizonyos napján szervezettől függetlenül
felmennek egy bérház lapos tetejére
és tíz percig torkuk szakadtából üvöltenek
Uppsala egyetemi város, Stockholmtól félórányira északra
a Fyris folyó két partján található
a tizenkettedik század óta a Svéd Egyház fejének székhelye
a tizenkettedik század előtt a viking Åsa-hit székhelye
azt tartja a hagyomány, hogy Uppsalában nőtt
Yggdrasil, a vikingek világfája
aminek a tövében három forrás fakad
a fa tetején egy aranykakas ül
aranykakas azóta minden svéd templom tetején ül
a Svéd Egyház a vikingek kakasát rakta a templomokra
vikingek már csak a mesékben léteznek
Uppsala egyetemi város
az egyetemet 1477-ben alapították
1477 szerdával kezdődött
Mátyás király éppen Bécsnek büszke várát 
ostromolta Közép-Európában
a svéd egyetemisták szerdán nagy bandázást
szoktak rendezni
Uppsalában szerdán mennek fel a tetőre a diákok
és tíz percig ordítanak
nem ordíthat mindenki
csak aki egyetemista
Uppsala lakosságának nyolcvan százaléka egyetemista
a fennmaradó húsz százalék templomba jár
vagy a templom mellé
oda, ahol a három forrás fakad
és belehugyoznak mindegyikbe
Uppsala legszebb temploma az érseki székesegyház
egyben Skandinávia legmagasabb temploma
de Svéd Egyház már csak a mesében létezik
a kakas már csak húsvétkor kukorékol
az árulásra emlékeztetve
de ezt a svédek nem tudják
kirakják az aranykakast az ablakba

1  Norrland Észak-Svédország; nation ejtsd ’nasún’ jelentése nemzet.
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csirketollakat festenek rikító színekre
tojást elvétve festenek
már nem tudják, hogy honnan került a kakas a misébe
a mesébe, a fazékba
az uppsalai diákok szeretnek magas épületekre mászni
egyszer az egyikőjük megpróbált felmászni 
az érseki székesegyház tornyára 
de csak a csigalépcsőn jutott fel
még mielőtt elkapták volna a templomőrök
Svédországban nem lehet igazán jót vedelni
ordítozni pedig egyenesen tilos
az ordítozó egyetemistát letuszkolták a toronyból
és előállították csendháborításért
arról nem szól a fáma
hogy megkérdezték volna
mi volt a végső célja
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STENZEL RITA

(péter)
szép kertünk alatt macskáink
emléke és a fű fölött magunk
két árnyékán fekvő magány
egy átkozottnak mondott 
szerelemben mi összemozdul
szétvetődik mi moccantalan
marad összebújtunk testvérek
a kertben összebújtak régi
macskáink a fű alatt

(macska nélkül)
a szoba közepére rángat
mozdul székre asztalra
fel hozzámvágja az ágyat
egy szekrény mögé bújok el
megállíthatatlan leng a csillár
hátam a fal karmolja szét

(hazatérő macska dala)
négyszer végzett a szomszéd
kutyája velem zártak be
szenespincébe háromszor
így telt ki a hét tudom 
néha a levegő lehetetlenül
összesűrűsödik dorombol és
voltam már félreértett árnyék is
holnap piszkosan és remegve
érkezem a verandára és felfalom
a csomóvá kucorodó halált
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SZENTIRMAI MÁRIA

Majd odaát
Ha majd meglátogatlak odaát, 
kibomlik magamból, mint virág,
minden járt, s járatlan zugom, 
mert lenghetnek akkor már szabadon
a testemről leszakadt darabok.
Hegyoldalba vájt lépcsőn felfelé, érzem a sós illatot,
melléd ülök a tenger fölé nyúló kávéházi teraszon, 
nem tudunk szavakat formálni, 
csak nézzük, ahogy az est alászáll,
béke van, szárnyad kitárod, elülnek a hullámok,
mint szív hegy-völgyei megálláskor.
Nagyra nyílt gyerekszemekben itt nem szűköl rémület, 
nem cseppenként isznak vizet,
nem játszanak katonásdit, hasuk mérete normális, 
arcuk, mint tenger szélcsendes reggel.
Te közben eddig nem ismert érzékszerveimet próbálgatod, 
emlékeimben lapozol,  képzeleteddel új és új alakot öltesz, 
már ledobtál magadról minden terhet,
mert legyőzted a telhetetlen földet.
Hirtelen megfogod bársonyos kezem, 
mosolyogva nézed, 
pedig tudom, úgy megkopott, 
mint öreg fán a kéreg.
Tapogatod körmöm, a hosszú, érdes barázdát, 
emlékek lenyomatát,
talán ebből azonosítod nevem, arcom, 
és minden olyan lesz, mint egykor…
Csak körvonalaink mosódtak el, sejtjeink futottak széjjel,  
útjuk kitágult, nem érnek célba sem nappal, sem éjjel.
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BÍRÓ TÍMEA

Egyirányú
Tenyeredbe 
zokogom
testem.

Megelőzés
Csak anyám ne sétáljon veled szembe az utcán.
Mindenki más, csak ő ne.
Szemed tükrében meglátja, hogy milyen meztelen, s törött a 
női büszkeségem.
Meglátja azt is, hogy megviselt ez a harc, 
milyen üresek a véredényeim,
mennyi tartalékomat feléltem ebben a várakozásban.
Szánalommal öltöztet fel a tekinteted, 
ezt neki nem szabad látnia.
Meghalna a szégyentől.

Fárasztó pihenés
vasárnap délután
csellóhang a levegőben
átfordulok a másik oldalamra
összeszorítom szemeimet,
könnyként potyognak ki 
belőle az emlékek
Halál helyett volt ez a szeretkezés.
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RŐHRIG ESZTER

Vénusz
Kohán Ferencnek

Testem domború sziklafalhoz szorították.
Csigák, kagylók, halak elporladt tetemei nyomódnak hátamba.
Ruhámat levették.
Mellemet laposra döngölték, kinyújtották, bedörzsölték vörös okkerrel.
Szőrzetemet kitépték, sárga festéket csorgattak a háromszögre.
Lábamat a vízben ázó hasadékba ékelték.
Négy ujjam mozgó magzatomat tapintja. A hüvelykem nem nőtt ki.
Megrázom dús hajam. Azt nem vették el tőlem.
Elfordítom a fejem. A másik kezemé vagyok. Megtarthattam, amit 
fogok, mert nem tudják, mire való.
Péniszkupak, hangszer, hal, madár.
Arcom nincsen, azt nem adtak. De érzem a szám helyét, és kiszívom, 
belefújok, megeszem.
Legyek a szikláé. Megválok e testtől. Fogadjon magába a szarutölcsér, 
emeljen el innen.
Ne nevezzenek meg, ne fejtsék meg, ki voltam, mire utalnak ezek a 
jelek, mert sohasem jártam itt, de örökké létezem.
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NÉMA JUDIT

Üvegkövek
1.

Balzsamos fenyőn feketéllik a pirkadat,
holtak festették arcom a hajnalon...

Óceánparton csodálnám a morajlást és hálát adnék,
hogy részese lehetek, érezhetem kezeim,
hallhattam szíved dobbanását, billentyűk élet-csapódását.
Óceánparton apálykor kagylók és csigaházak, hínárbogas
kövek közt ember milliárdok otthonára rácsodálkozni,
visszabújni a teremtésbe és eggyé forr az éjszaka:
Csillagrendszer néz tükörbe a sima, nyugodt, szótlan
Óceánon.

2.

Az öreg hónap szült, csillagok csöppentették belém
fényüket. Almafa alatti csecsemő illatú gondolat vált belőlem és a valóból
egy másik valóba tűntem. A világra épített világba, a városszerkezetek
téglája, egy láthatatlan forró áramlatot tartó jeges lehelet lettem, 
nem Isten, ember kézen, ember fejből létrejövő rendszerben.
Vadludak húznak a vasút, a híd felett és lábukból fűződve a
hajtásban ketyegő kúszó pillanat, patakban cikázó pisztráng,
szagos földbe mancsát mélyesztő medvebocs, magas jóillatú fenyő 
tavaszi pattogásának árnya tükre csak a másodkézből teremtett világnak.

3.

Kulcsra zártad az ajtót, tenyereden verejtékcsepp a vágy,
szívkagyló fülemből suttogó hangod az ígéret, omlásra hivatott sziklafal.
Pókhálóddal lefedted a csillagokat és szövögetted tovább mélykék fonalad,
hogy egyben fogd ki a Déli Halat és hagyd partra vetetten pusztulni,
te Vénusz lábainál fodrozódó sós lehelet,
kézcsók egy szál cigaretta nyomán vagy villódzó medallion Lucrezia nyakán.
Lidércként vezettél pislákoló lámpással vagy téged én? 
De önző, kacagva elfúló nappalokat és torkon felbugyborékoló epedő 
éjszakákat hagytunk egy csalárd oltáron bomlani mindketten,
falban rejtőzve, szilaj hegyeken vagy kegyelmet szivárgó olcsó 
arany gyertyatartókba. Születtem.
Sóhajod lett koporsóm és ablakot tártál,
hogy a január megdermessze és szilánkokban söpörje ki 
ráfagyott húsommal nyughelyem.
Testetlen árva görcs szívem dobbanásnyi könnyet présel,
lelket szülne az igazi helyett,
csak kibuggyan a szememből a semmibe.
Üresen maradtam, tátongó kagylóhéj, pusztítottam kettőnket az élet helyett én.

4.

Hangod torkomba metsző, mellkasomon futó y vágás 
és lefejted rólam az embert, a bőrt. Hagyd, hogy éljek,
hogy reszkető szemem, siralomház-tükör táguló pupillám
benned pihenjen, de pengéd hegyén gyöngyökké futtatod 
higanycsepp szívemet. Miért nem csákánnyal boncolod testem?
Ha szeretsz, miért nem bárddal szabadítasz?
Élvezed a pergamenbe zárt fortyogó mérget,
hogy emészt, hogy fájdalommal szakadozom fel 
önmagam által. A fröccsenő savdagályból élet bomlik,
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tarka virágok helyett hiénák közt kódorgó fél testéből
vérző bárány. Nézd csak, hát látod, ez is élet, de tudom 
mikor átlépsz a sírom felett, derűs szívvel, jószándékkal,
nyugodtan taposod majd visszalépve a belőlem csírázó
fűszálakat, mert mást eddig sem viseltem, mint Isten képmása helyett
halovány lábnyomát.

5.

Bordacsontok hajlanak befelé, felszúrják ami lesz,
borostyánként futják be mindenem, percenként 
felbomló gerincem vezeti a parádés foltoktól gyöngyöző
ablaküvegen át szemem, a fonódó valóból a 
bizalmas semmibe. Mellkasban az érzelmek a 
nagymutató járásával húzódnak össze, a mindenségben
pulzáló medúzák tenyérként záródnak, majd 
habzó vérfelhővel nyílnak sebbé, emberbe zárva,
sosem szabadulva. Ujjunkon pihenő tengervíz a gyűrű,
a szerelem csillámló melasz, az éjféli égbolt, torkunkon folyó.
Sokat ígérő szerves nyom, ha nem fagyasztja közöny
és szálkás lándzsaként nem vágja át testünk.
Üres gyomorból öklendő tehetetlenség mar fel és selymes,
kendős tavaszba szökken.

6.

Zúgnak a hullámok, testük aranynak öklendezi
a Nap sugarait, ami tojássárgájaként ring a 
tengervízen. Csak röppenni készülő bogárként 
pillog az élet óceánszagú lepedő vázamon
és felpattogzik a só, hogy selymes lidérces gondolat omoljon
Fehéren.
A rossz karcolja a briliáns csillagot a karátos éjben
és a bolyhos égbolt szívként húzódik össze, hullámzik,
mint a levegőt alig győző mellkas, hullámzik, ringatózik,
mint a bölcső, mint a tőzegmoha  ha ujjaddal érinted...

Fogd meg a kezem és mosd ki az ágyneműm.
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7.

Kismacska puha tappancsaival bátortalanul estem-keltem
simogatós takaródba bújva és tigrisként sétáltattál ezután.
Gyötörtél, csíkos börtönöm lettél. Doromboltam, csócsáltam
a szemfogon villanó fényt és elmentél. Láncom zuhant,
akaratlan kézfődből fémesen csattant, neked földre hullt, de
rab maradtam és mázsás mancsommal tépem most bőröm,
véres pofával tördelem, roppantom bordáim, hogy hiába szabaduljak.

8.

Festem az arcom, festem bíborra, gyászra.
Strucctollak hajlanak tükrös furcsa mására,
púder száll, hullik és beborítja hajam, nyakam,
beborítja bőröm és a padlót. Bárcsak így maradna,
lehetnék kettőnk hanyatlásáért álló idő, szobor egy 
sírkertben. Barackszín-poros lehelet dermeszt,
hideg ujjakként csikland lefelé hátamon, gondolatod
egy kocka eperzselé nyelvem helyén, lé csöppen 
ajkamon lefelé, eperszín folyik mellemen...
Nyomán testem szirmot bont az éjjelen.

9. 

Biztonságodon vacogva folyt le ólomüveges
ábrákban a mennyország, kicsordult könnycsepp:
Nyílttengeri vizeket törő hullámban tigriscsíkos
tengeri rózsa riad a nincs, bíborcsiga édesen sérthető
védtelen a bánat és meginog a felszín, mert tested lett
lelkem otthontalan hazája. Fekete töredezett, süllyedő
csillagképek csordulnak szemem csatornáján és
árján gondolázik a mindenség... emlékben bokámon
harmonikázol, illatos pulóvereden át űzve bújtunk egymásba.

10.

Mocsokkal felkent porcelán. Víztükörnek csillámló habja.
Leveleken átmelegedő napsugár és édes ringó 
harmatcsepp egy virág kelyhén. Ütemre koppanó
sétapálca, metronóm, kisgyermek kalimpáló lába.
Öblösen csöppenő eső, halk dobolás a tetőn, zongoraszó.
Kézfejen tűnő ráncos gondolat, homlokba mélyedő 
puha árkok szélén vadvirág szalag, szemmel 
hajlongó kék szarkaláb, peremből rugódzó könnycsepp...
Te vagy.
Vértől duzzadó, roppanó fénylő mázas cseresznye
bomlott fehér bimbóból. Csendből zengő hajnali
és alkonyi madárcsicsergés, szívizomra tapadó
spiccato. Örökké pillódzó lepkék, égbolton pislákoló,
meleget adó tűzhely, csokoládégőzös tejbedara, apró korom puha ágya.
Te voltál...

11.

A lánc szétszakadt és a kor gyöngyei koccanva, concertálva 
szóródtak szét. Hangjegyek a jelen tükörgyöngyei. Eltemetem az 
álmot és a kis sírhalmon ülnek mint a pitypangok, aprószentekként: 
az igazság, a segítség, a bírálat és a szeretet. Miért panaszkodjam? 
Benne vagy a fájdalomban, a bánatban és a gyötrésben, ezért édesek 
mind, ezért fogadtam őket barátaimmá. Hallanám hangod, de ne 
szólnál semmit, mikor még tudtunk hallgatva kimondani. Szavakkal 
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feküdtünk az árnyékban, hűs lombok alatt, két félember és hazug 
igazságok játszottak velünk szemfényvesztést mint a napsugarak. 
Minden nap vàrom a találkozást, hogy te jössz és megszabadítod 
Rilke Párducát és megkeresed a huszonhatodik évben Erzsébetet, 
feltépve csillaguk Egyenlítőjét, kicsókolod a szájból a félig szítt 
cigarettát... addig várok minden órában... minden éjjel temetlek 
magammal és Baudelaire virágai sarjadnak meghasonlott múltunk 
hantjain, élednek dicsőségedre, pusztulásodra. Kikötöttek a 
percek, rég kikötöttek a gyöngyházas torz tükröket világra 
hozó ringó habokon. Az ujjaim finoman táncolnak a fogólapon. 
Formálják a keserűséget és hagyják áradni a zenét. A kottafejek 
szárai szívem felfüggesztései lettek, tartják az apró, forró ólmot, 
hogy beleomlik a mellkasom. Kiszakadt lelkek üvöltései hajtják a 
világot és béklyózzák az időt, ami havas dunyha, majd mérgezett 
lombként nehezül az eget támasztó fák ágaira. Felejtettük az 
időt, a szót, az érintést, a tekintetet, csillagpor hintés volt egymás 
szemeibe, de a kelet lángra gyújtja a múltbéli ébredő fenyvest, 
majd újra kihúny... fehéren sistergő parazsas éjjel. Szétgurulnak 
a szemek, a koccanások ritmusára dobban a bensőm. Belezsibbad 
az arcom a kietlenben bolyongó üveghangok halvány csengésébe. 
Karjaim homokba bujdosnak a homlokon nyugvó tenyér elől és a 
cseppek árnyékában megrezzen az éter. Menekül a csend, nehogy 
felébresszen, de a szem kalárisát fekete szárnyak ölelve húzzák 
le, ívük mély ránc és könnyek pettyezik a testet. Minden zuhan. 
Bánatos pocsolyából Narcissus zavarodottan szökken ki és forró, 
sós ajkamról, víz alatt szakad a lélegzet.

12.

Pazar, birtokló gondolat pingálja remekét
koponyáink mennyezetére.
Pemzlijén karneválozik a valóság,
képzetnek, ábrándnak, illúziónak öltözött.
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GRENCSÓ ISTVÁN

És mert hát miért
És mert hát miért nem
Vennéd le magadról
A ruhát
Mikor úgyis tudod
Csinálni akarom
Azt a valamit
Újra meg újra megint
Ami annyiszor visszaköszön majd
És fölforrósít
A halál kifűthetetlen
Szorításában

Sziluett
Már vagy két hete
Csak pislákol
Az a takarékos izzó
Egyre fénytelenebb
Zavaróan
Valahányszor felkapcsolja
A megörökölt raffiás lámpát
Szerelmük utáni álomból
Visszaeszmélőn

Mert szerette nézni a lány
Lassú mozdulatait
Miként
Aszúszínű harisnyáját igazgatja
Bokától végig
Fel
Combja illatos tövéig

Vágytam
Nem tudott megfürödni
A szerelemben
Vagy nem is akart
Kitartott hite mellett

Dárdahegy alakú diófalevelek
Sokaságával borította be testét

Vágytam megérinteni
Hunyorgó parazsát
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Nap mint nap
Nap mint nap
Bejárta titkolt helyeit
Magányosan
Megszállott turistaként

Vitte magával álmait
Akár egy ráncos hátizsákot
Kamillák sokaságára feküdt
Mészfehér szirmaikat csodálta
Szótlan
Izzó sárgájukat érintette
Nevetve

Hosszúszárú vadvirágokból font
Koszorúk sokaságát aggatta
Rendezetten
Az idő csontos ágaira
Okulásul
Az utána tévedőknek
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KERÉK IMRE

Téli fák
hommage à Nemes Nagy Ágnes

Tanulni kell. A téli fákat.
Míg talpig zúzmarában állnak:
röghöz-láncolt rabok, pedig
leráznák csipke-díszeik.

Csak egy intésre, jelre várva,
hogy fölszárnyalna mindegyik
a menny kopár boltozatára!

És a fák mögött a fagyott
tükörré némult patakot,
s a kékes-árnyú éjszakát,
nádasban búvó vadkacsák
rekedt hangját, tanulni kell,
szavunkra míg övék felel.

Egy hiú szépséghez
Órahosszat görnyedsz a tükröd mellett,
tested alig leplezi lenge tüll.
Oly ártatlannak látszol, mint a gyermek,
ki önnön szépségében elmerül.

De a tej, mit szoptál, márvány lett benned,
még emlőd bimbaján is gőg feszül. –
Társaid majd egyenként elfelednek,
s mint holdkráter, üres leszel belül.

És míg orcáid ellepik a ráncok,
duzzogsz a világ ellen, szitkot-átkot
szórva Vénuszra, ki cserben hagyott.

S akkor… majd akkor! Ki ölelne téged,
becézve agát-szemű kedvesének? –
Hulla leszel, kék jegeccé-fagyott.


