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izenhat éves koromban, 1961 
szeptemberében az évi kötelező 
osztálykiránduláson láttam meg 
először a Balatont. Az Akarattyán 
átzakatoló vonat ablakán át bá-

mulva a csodát, azt éreztem, amit ked-
venc i|úsági regényem, a Matrózok, 
hajók, kapitányok hőse, amikor a dolo-
mitok taraján vöröslő hajnalban kitárul-
kozott előtte az Adriai-tenger. Aztán éve-
ken át színét se láttam a magyar tenger-
nek. (Nem arra gondolok, hanem erre.) 
Akkor bizonyára meg sem fordult a 
fejemben, hogy az életem elválaszthatat-
lanul hozzákötődik majd. Telt-múlt az 
idő. „Balatoni lányt” vettem feleségül, s 
1974-től kezdve évszakoktól függetlenül 
hosszú heteket töltöttem Kenesén. Ott 
éltem meg „a nagy hal” csodáját – tizen-
két kilós ponty akadt pecabotom hor-
gára. Másfél kilónyi ikrájából apósom 
párolt kaviárt. (Jobbnak attól a kamcsat-
kai vörös kaviárt se éreztem egy oroszor-
szági út során.) Tíz évvel az emlékezetes 
hallakoma után, 1985 szeptemberében 
átéltem a nagy balatoni földrengés első 
utórezgését – négyéves kislányommal és 
másfél éves kisXammal együtt. 

KOVÁCS ISTVÁN

Ahol költészet a táj

EGY SZABVÁNNYÁ LETT HÍRRE

Ahogyan az élükre állított dominók egyetlen mozdulattól játékosan eldőlnek, zuhanhat-
nak egymásnak és egymásra – pinokkiós mozdulatokkal – az emberek. A Kapaszkodni 
tessék! hírveréses ábrájának értelmezése, pontosabban, meséje ez. Mert este van, s kislá-
nyom arra kért, ma „szájból”, ne könyvből meséljek neki. S ne is a „kiskoromról”, hanem 
arról a képről, amelyet annyi megállóban láttunk. Vagyis az egyensúlyvesztés, a kapkodás 
legyezőalakzatáról. Dominóztunk is „kapaszkodósat”, hogy élőképszerűbb legyen a mese. 
Többször sorba állítottuk a fekete lapokat, hogy az asztal minél hosszabb sávján dőljenek 
végig ropogós, éles csattogással.

E színre vitt mese tovább tartott a megszokottnál… (Noha gyermekhez illő időben 
fejeztük be.) Mert éjjel kettő után még folytatódott néhány másodpercre… De ezúttal a 
föld alól jött a csattogást recsegve görgető moraj. Mintha egymásra szakadó ritmusban, 
kattogó mozdulattal, terjengős egyformasággal rántották volna fel s csapták volna le a 
nagy terepasztal temetőibe zsúfolt szemfödeleket. Előbb a földbe rovátkoltakat, majd az 
emlékezet ravatalán lebegőket.

A karjaim közül feltörő sírásra csönd lett… Csak ekkor rengett belém: talán éppen 
a mi kettősünk után kutattak a holttá változott térben, feketedobozolt időben… Ket-
tőnk másvilágát kívánták hátha látni: a négyévesét s a negyvenévesét, akik mint számo-
zott fekete lapok, fejtől vagy lábtól egymáshoz illeszthetők… Nyitva és lezárva a sort…  
A nyithatatlant és a lezárhatatlant, de bármikor ledönthetőt… Mészpor szitált az össze-
repedezett mennyboltból.

Balatonkenese, 1985. szeptember 10.

A következő év tavaszán nálunk vendégeskedő lengyel költőbarátommal, Bohdan 
Zadurával együtt kivettük részünket a megrongálódott ház helyreállításából. A mun-
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ka utáni, diófa alatti borozgatás felért a versírással, ha csendjét nem zavarta éppen 
a közelben gyakorlatozó szovjet harci helikopterek lármája. Már-már azt hittük, a 
vöröscsillagos vasszitakötők elválaszthatatlan tartozékai az alkonyati égboltnak. 
Bohdan vagy félkötetnyi verset írt a Balatonról. Adósságtörlesztésnek éreztem, hogy 
én is ajánljak neki egyet.

PÁRHUZAMOS VERS
  Bohdan Zadurának

  Volt egy terasz s a teraszon gyümölcsök
  És valaki álmából kiszaladt a kertbe.
  Bohdan Zadura: BALATONKENESE

Barátom verset írt a kertről,
vagyis önnön békéjéről.
Beálló meghittségét
most az se zavarta,
ha a kert fóliaegét
helikopterek rakétakarmai hasogatták.
Rájuk csak egyetlen sorral célzott.
Talált-e,
ki tudja?
Mit se törődött velük.
Az esttel időzött,
amely úgy ereszkedett a kertre,
mint valami végtelen szövőlepke-háló.
Mikor a teraszra lépett,
az elébe vágó fény
a szemközti meggyfába hasított:
vércseppek alvó ragyogását látta.
Betette az ajtót
s gondolatainak támaszkodva
cigarettára gyújtott,
hogy a világ is megnyugodjék végre.

1980 ősze óta gyakori szellemi vendégmunkása voltam a szigligeti alkotóháznak. 
Alkotóházba járni verset írni? A puszta gondolatot is nagyképűségnek, a költészet 
megalázásnak tartottam. Az első ott töltött hét után gyökeresen megváltozott – való-
színűleg tudatalatti irigységből táplálkozó – vélekedésem. A prózafordítás oldalakra 

kiporciózott napi penzuma mellett írtam 
néhány verset. A Balatonról, a szigligeti 
várról, egy verőfényes áprilisi napot kö-
vető ottani hószakadásról, a félsziget kas-
télykertig hullámzó hegyeiről, amelyeket 
időnként Himalájává növeltek a felhők. 
A Balaton-felvidéki táj maga költészet. 
Talán ezért költöztem Salföldre, ahol 
költőnek érezheti magát az ember akkor 
is, ha egyetlen verssort se ír.

TÓ – VERT FÉNYBEN

  *   
jégtorlasz…: vadhús az alkonyatban

  *   
emlékműve a felkorbácsolt nyárnak

  *
a védtelen csönd dermedt barikádja

  *
vízbefúltak hevenyészett hantja

  *

Mint a méz
  már-már elcsorran a nap.
A bárányfelhő mozdulatlan ikrás.
Gyűrött lepedő az ég alatt.
A
túlsó partról hegy hemperedik rá.
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SZÉL A FÚJ

Szél a fúj – ismételgeti a kislányom élete első mondatát és magát biztatva bólogat. Fúj a 
szél – nyelvel a marti lapu. A vízzel szemben fúj a szél… s folyam, folyó, patak mintha 
állna. A víz mozdulatlan: hullámai leomló sátrak. Úgy maradtak, akár a messzi hegy-
vonulat, Isten összegyűrt és elhajított csöndje. Szél a fúj. Koronátlan platánok kérgével 
kitapétázva az ég megroggyant kupolája. A szél színe vedlő ezüst. A mennybolt hártyákká 
foszladozik, s angyalszárnypihés muszlinkendőként lebeg, hömpölyög le ránk. Megbor-
zongat „az élet árama”. Szél a fúj. Rongyolja síremlék, szögesdrót, contergan-bébis raké-
taszárny s az ember égnek meredő hajaszála. Megszaggatva a szél: feltámadt gyászunk. 
Háta szíjakká hasogatva. Elnyeri színét és sokkoló áramát a létnek. Eltorzult májusfákra 
– az idő hulláját pörgető, égnek emelt küllőkre gabalyodik. Röpíti ördög szekerét. Fújtat. 
Fúj korbácsosan. Szél a fúj. Fúj a szél – nyelvel a marti lapu. A vízzel szemben fúj a 
szél… És szót érteni tanul a gyermek…

TÖPRENGÉS EGY BESZÉLGETÉS UTÁN
gyermekeinknek…

…persze eltűnhetünk,
itt és majd
ahogy a naptól kikönyörgött arcszín
s az áprilisi nyár.
A bomló virág kiszolgáltatva mind
az üres keresztfán túl portyázó télnek,
jövő-pernyét havazó hazának.
Kisebbségben egy csoport fenyőfa –:
dérbádogtetejű
     +atornyos templom
                               a kertben.
Lélekharangját aki hallja
szálkásan belezöldül.
Borotválatlan, 
    mosdatlan 
                    dermed a tájba,
akár az árva halott.

Eltűnhetünk…

Lenni az időben
az idők ellenére:
      kegyelem?
                érdem?

                                           1986. április 11–12.

n.

BALATONI KÉPESLAPOK
Antal Istvánnak

1
Hogy hadonászik e vén szomorúfűz, hogy hadonászik!
      Fészkes ágairól szinte lepottyan a Nap.
Nincs egy árva forint a zsebemben. Nincs mosolyom sem.
      Fáradt dankasirály fürdeti gondjaimat.

2
Sarlót képzelsz kezedbe,
és már suhintanád:
hajlong, suttog előtted
a satnya sás, a nád.

E zöld társadalomban
mindegy: Z elvtárs, X úr.
Egyikben sincs gerinc, csak
hitvány előgerinchúr!

                1962 őszén

Utassy József
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