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Egyenetlen légzés

Letarolt szárazföldeken már nem termelődik oxigén.
A kivágott fákat halomba rakják, aztán elégetik.
(Bár égéshez is több kell, mint égési hő.)
A csupasz tereket belakja a tömeg
- mint aluljáróban húgyfolt a fugát.
Az emberek pedig nem termelnek oxigént.

Tengerekké mélyülnek a zsúfolt szárazföldek.
Fullasztó víztömegbe, fellazult kötésekbe szorul a légszomj
(mintha én közétek).
Ilyenkor egy tengeralattjáróba képzelem magam,
(elszigetelt, gyenge buborék) és elhagyom a partokat
- mint rothadó testből elszálló lélek.

A távolodást magamban számolom, a mértéke 
méterben nem kifejezhető. A tűzfalakat tartom számon; 
körülöttem (lerombolt ház) magasodó ablaktalan falakat.
Lassan fojt meg a tüdőbe beszivárgó sós víz, 
a buborék üveghéján penészedő folyadék, ahogy az újszülötteket.
(Mert egy sem felejt el levegőt venni éjszaka.)

(Beszív, kifúj, beszív, kifúj, kifúj, kifúj, (…))

Skerlecz András  
Valami kézzel fogható
Hogy miután elmentél még maradjon utánad
Valami kézzel fogható
Napokig csak véstem az alkaromba a neved
Majd miután elég mély lett a seb
És kifolyt valami mégsem igazán
Kézzel fogható
Összeférceltek a kórházban

Azóta minden éjjel feltépem a varratokat
Hogy újra lássalak
De a sebeket megtanultam összevarrni
Mert a kórházban az első varratszedéskor
Véres lett az olló
És Én nem akarom hogy fájdalmad legyen
Úgyis meglátod majd önmagad az alkaromon
Nem a külső hanem a belső vérzésem miatt

Aztán észreveszed a vért
És megkérdezed majd azért
Mondd miféle baleset ért
Hogy-e karc vésődött beléd

Túl sokáig vártam 
Hátha megtanulsz összevarrni

Szényi Zoltán: Téli Zala
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Search
„Utolsó ellenségként a halál semmisül meg” 
   /1. Kor., 15.27/

Letérdelve kerestem először, 
majd a kenyérben aztán a borban, 
a magasztos énekben volt talán, 
de a hangját meg mégsem hallottam.
Gondoltam, majd egy másik világban, 
hús nélkül, imádkozva szőnyegen, 
de alvás előtt, ha szóltam hozzá 
sem akart beszélni semmit velem.
Végül a megszűnt befolyás után, 
mikor szabad és hitetlen lettem: 
Ő volt ott a reggeli kávékban. 
 Szégyenekben. Fagyos hidegekben.

Mint folyamat és nem végeredmény, az önazonossá-
gért folytatott harc, mindig viszonylagosítja az olyan 
egységesnek és megbonthatatlannak hitt fogalmakat 
is, mint a nemzettudat, vagy a modern észelvűség. 
Kimutatja, hogy ezek olyan eredetekből származnak, 
amelyek akár ellentétesek is lehettek vele és maguk 
sem lévén egységesek, különféle hagyományokból épí-
tették fel magukat. A hibridizációnak ez a gondolkodó 
számbavétele éppen magát az identitást erősíti. Ezért 
külön figyelemre méltó irodalomtörténészi érdem a 
Szörényi Lászlóé annak bemutatásáért, hogy a nem-
zeti magyar nyelvű epika, a romantikus hősköltemény 
miképpen ered a hun legendáriumra is reflektáló, 
jezsuiták által művelt neolatin irodalomnak a saját 
rendi pedagógiájuk által elért humanisztikus célok-
hoz igazított neolatin didaktikus, illetve szépirodalmá-
ból. Ami vonatkozik a költeményeikre, a retorikájukra, 
bizonyos fokig a történetírásukra, és a regény- vagy 
novellaszerű, sokszor utópisztikus prózai műveikre is.    
A szerző még egyetemista korában kezdett foglalkoz-
ni a neolatin irodalommal, hajdani tanárai, Horváth 
János és Trencsényi-Waldapfel Imre biztatására, a 
mostani kötet témáját pedig már 1972-ben kutatta 
Szauder József ösztönzésére. Hozzáteszem, Szörényi 
Lászlónak a rendkívüli felkészültség mellett van egy 
varázslatos képessége is. A közvélekedéssel szemben, 
amely szerint az olvasók száraznak találják a részletező 
ismertetetéseket, Szörényi László nagyon alapos 
és részletező leírásai mindig élvezetet váltanak ki, 
szórakoztatóak, kifejezetten olvasásra ingerelnek, 
ínyencségek, abszolút felkeltik az ember kíváncsiságát. 
Magas színvonalú könyve poétikatörténe-
tet, politikatörténetet is nyújt. Ezenkívül esz-
metörténeti szempontból a romantika nacio-
nalizmusának barokk kori előzményeit tárja fel.   

Payer Imre

A saját, mint idegen, az 
idegen, mint saját
Szörényi László: Hunok és jezsuiták – Fejezetek 
a magyarországi latin hősepika történetéből című 
könyvéről
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Szényi Zoltán: Mór


