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Juhász Zsuzsanna

Visszaváltozás
Az erősek az esték kiárusítói. Az aj-
tók tudói. Ők avatják fel a
legyintéseket, a továbbmenetelést.

Megtehetem
Megtehetem. Majd megbocsát,
aki tud. És megteszi, 
hogy részesüljön a csodákból,
beöltözzön újra
lassan,
megfontoltan.

Megtettem
Megtettem. A törtek feketék.
Csak csendes változatok, semmi
fűrészfog-ugrándozás. Az egység
pedig csak alkalom,
társas jelentudat.

A beavatottaknak
Éhség. Kirugdosott
szélvédő: agónia nyakkendőre és
két baráti kézre. Tekergőző, botlasztó 
harmóniák. Tavirózsa - -
gyökérrel a tó felett. 

Stigma
Gyors dallam, égigérő ritmusok,
kötelesség-pászták a levegős szünetekben,
párnás véletlenek,
legalább huszonnégy óra szemhéjveszély nélkül.
Ruhátlanul is fémölelés.

Marno János

a cselekmény – isten ha egyszer lábra kap

részletek a fenti címet viselő, majd’ harminc éve napvilágot látott verseskötet mai, tüzetes, minden 
egyes darabot felülvizsgáló átiratából, illetve a felülvizsgálati munkanaplóból

2o

A víz egy tejszínű mellékcsőből
szökik ki a falra – ha ugyan fal az is,
ami nem ér a térdnél lejjebb. Ez a víz, vízkör,
hézagfal alkotják együtt a vagy szűk
vagy öblösebb tocsogó fülkét, melyet Robinson,
magában, Isten illemhelyének nevez.
A név pedig minden. Mellemben még a füst,
a Semmi csecséről leszítt levegőtej, 
s fejben az őszi vagy tavaszi árvíz,
aszerint, hogy gázol az ember vagy térdel,
szavát elfojtva, elapasztva a szégyen.

2o/b

A tejszínű mellékcső vajon honnan származik? Arra jól emlékszem, amikor a Fa szappan kicsusz-
szan a kezemből a kórházfolyosó egyetlen tusolójában, a csövet viszont nem látom magamban, 
ahogyan a falat is máshonnan veszem, nem a kórházból. Blöffölök. Mint egy kártyajátékos, aki 
fékezhetetlenül emeli folyvást a tétet.
Isten tudja, gondolja, ki lát, ki nem lát bele a lapjaimba. Aztán egy hirtelen jött indulatból ki-
teríti őket, nem azokat, akik belelátnak, sem akik nem látnak bele a lapjaiba, hanem a lapokat 
magukat, ami egyidejűleg teszi a játékost vesztessé és kirekesztetté a játékból. Az ilyen ex-já-
tékos pedig hamar kórházba kerül, egy félig-meddig elfekvő osztályra, ahol a magatehetetlen 
roncsok ritkán kívánnak fürdőt venni, miért is akarnának megszabadulni a saját szaguktól, ami-
kor az a szag az egyetlen olyan burok körülöttük, ami legalább emlékezteti őket az otthonos- 
ságérzetre. Azt azonban nem tudom rekonstruálni magamban, hogy harminc évvel ezelőtt 
miért nevezte Robinson ezt az elfekvős tusolót Isten illemhelyének. Robinson Dosztojevszkijt 
olvasott volna? Akit én csak nagyon keveset, a legendásan nagy műveit egyáltalán nem, és azt 
sem tudom, miért nem. Hiszen ami keveset igen, azt mind élvezettel faltam. 
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Hidd el, hogy hideg van, rögtönöz a nyelv
elméje, róva körbe a kórházi havat;
hit, hold, kutya, hideg – a vers nyers
szavai, a kutya sem veszi már számba
őket. Hanem ha eléri bendőnk
s irhánkat a húsvét! E szavakból akkor
egyszerre hímes tojások lesznek,
kifúttak, csírátlanítottak, amilyennek
a szerelmünk bizonyult a bonyolult
körülmények közepett… Na és anyád?! – hörgi egy
fehérbe bújt múmia, hánytálat lökve elém.
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A kurzivált mondat után elszakadtunk az eredetitől, elmúlt az az idő, amikor az eredeti nyomott vala-
mennyit a latba, most csak annak a nyomát tapasztaltuk, a nyomásából szinte semmit, hacsak nem szá-
mítom a rossz benyomást, amit minél szélesebb körökbe kigyűrűztetve nem szívesen keltenék. A pótlá-
sok bőséges valóságreferenciákkal rendelkeznek, többel, mint amennyit az eredetiben engedtünk szóhoz 
jutni, de hogy is ne, amikor harmic év alatt bölcsebbek lettünk és betegebbek, olyan gyengélkedők, akikre 
ráférne valami jobb minőségű masszázs. Harminc év után nem árthat elapasztani egyes ihletforrásokat, 
amelyeket szintén megviselt az idő, vagy a Kastélyt eladták, amelynek az erdő felőli oldalánál álltak a kon-
ténerek, hogy megdézsmálhassák a macskák. Rengeteg-rengeteg macska, aztán kevéssel följebb megint 
a szikrázó hó – de most még ne menjünk arra.

Debreceni Boglárka

A belső tó
(Részlet)

A Megfigyelőben vagyok. A lepattogzott, rozsdás, kórházfehér éjjeliszekrény tetejére műanyag tá-
nyért helyez a nővér, hátha megéheztem, reggelről maradt. Száraz zsemle, lejárt szavatosságú kefir. 
Korog a gyomrom. Este tizenegy múlt, egész nap nem ettem. Letesz egy kancsó teát is a tányér mellé, 
meg egy narancssárga, kopott műanyag bögrét. Az ipecacuana szagú folyadék illatától felfordul a 
gyomrom, megkérem, hogy vigye el a teát.

Másfél hónappal Dédekoma halála után egy barna, félliteres üveget nyomtak a kezembe. Húzóra 
kellett meginni a hánytatógyökérből készült löttyöt, hogy kiokádjam a három doboz Eleniumot. A 
maroknyi drazsét azután szedtem be, miután zongorakíséretet komponáltam a Tiszta szívvel átiratá-
hoz, ami úgy hangzott, hogy nincs istenem, se hazám, se életem, palotám, rózsalomb a szemfedőm, 
nincs apám, se szeretőm. 

A tablettát a pszichiáter írta fel, a pszichoszomatikus tünetek enyhítésére. Megállapította, hogy 
a görcsös hasfájás, ami miatt annyit hiányoztam az iskolából, hogy egy nap híján évet kellett ismé-
teltem, idegi alapú. Napi háromszor egy, az idegekre. Igaz, a betegtájékoztatóra azt írták, hogy az 
Elenium tabletta hatásosságát és biztonságosságát 18 év alatti gyermekeknél nem igazolták, ezért ebben 
a betegcsoportban nem alkalmazható, továbbá, azt is feltüntették, hogy ha a depresszióban szenve-
dő beteg csak Elenium tablettát szed, ez a depresszió felerősödéséhez, többek között öngyilkos gondolatok 
megjelenéséhez vezethet. Akkoriban még fogalmam sem volt arról, hogy létezik ilyen betegség, és ha 
létezik, milyen, az orvosnak azonban fel kellett volna ismernie a tüneteket. 

A sárga bogyók egy rongyszagú felmosóvíztől beszürkült, vízköves, piros műanyaglavórban lebeg-
tek, az édes, kámforos ipecacuana és a savas gyomorváladék zavaros elegyének tetején. Két nővér 
számolta a szemeket, hatvan pirulát kerestek, kétszer is megkérdezték, mennyit vettem be, illetve, 
fogyasztottam-e az elmúlt huszonnégy órában paprikamagot. A negyedik revízió után odahívták a 
doktornőt, nézze meg, ugye hiányzik kettő. A festett, rőt hajú nő jobb kezének mutatóujjával egé-
szen a szemöldökéig feltolta orrnyergére csúszott, fémkeretes szemüvegét, összeráncolta homlokát, 
rápillantott a lavórra, a málladozó bogyókra, amikről idő közben leolvadt a sárga cukormáz, elfinto-
rodott, és megállapította, „kétségtelenül”. Hátrafordult, a fejét előre biccentette, megnézte az arcom. 
A szemüveg ismét az orrnyergében ült. Gúnyos mosollyal közölte, „most majd elmegy a kedved a 
szórakozástól egy életre, kisanyám!”

A két nővér értette a célzást, cinkosok módján összenéztek, két oldalról belém karoltak, bekísértek 
a vizsgálóba és levettették velem a ruháimat. Nem értettem, mi szükség van erre. Bepólyáltak egy vi-
zes lepedőbe. A hideg anyag rám feszült, összepréselte a végtagjaimat. Az ujjaim a combomra ragad-
tak, mozdulni se bírtam, a testem nem engedelmeskedett. Íme, a lány, aki múmiává vált és tüdőgyul-
ladást kapott. Ha leveszik a szorítókötést, a testem lilán kókadozik majd, mint a Kálvária dombon 
az illatos ibolyák, a piros, csipkés fehérneműk, a sarok nélküli tűsarkú cipők, a felfutott, üvegszálas 
harisnyák és a savanyúszagú papírzsebkendők között.

Felfektettek a vizsgálóasztalra. A szívem satuba fogva, loholva dolgozott, menekült helyettem is. 
Az egyik nővér lefogta a lábam, a másik a fejemet tartotta, szétfeszítette az állkapcsom. „Nyisd ki a 
szád!” Hát, ezért nem tájékoztattak, mi fog történni velem, nem akartak ramazúrit. A doktornő vas-
tag csövet dugott le a torkomon, lehorzsolta a nyelőcsövem.

A menzán rándult így össze a gyomrom utoljára, amikor lenyeltem a konyhás Biszerka derékig 
érő, vastag, fekete hajszálát. Alattomosan tekeredett össze a borsófőzelékben, megbújt a fasírt alatt, 
csak a garatomhoz érve rúgta ki magát. Öklendeztem. Eszembe jutott, anyám hogyan rántotta ki a 
csirkebőrt a gigámból, amikor félrenyeltem kétéves koromban. Nagy nehezen bedugtam a kezem a 
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