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KUTASI HORVÁTH KATALIN  
 

Megalkuvó szív 

 
„Szomorú, ha a szív megalkuvást  

keres; szeretni szomorú felényi 

szeretetért, vagy annyiért se, mást.”  

 (Kálnoky László) 

 
Szomorú, s mégis 

megalkuvást keresek. 

Mérhetetlen a kín, 

bár nagyszerű, 

hogy szerethetek! 

A mérleg itt tanácstalan. 

Kiakad. 

Ki ítélheti meg, 

mit érez a másik, 

hisz azt sem tudja, 

mi zajlik önnönmagában? 

Ki tudja, 

ki a nagyobb megalkuvó? 

 
Nem mérlegel a szív, 

s nem nyomhatja el az ész se, 

mi odabent zajlik, 

ellenőrizetlenül… 

 
Eltelünk szeretettel. 

Nem ösztön ez, 

nem valami kódolt érzés. 

Csak meglep minket, eltelít, 

magunk sem értjük, 

s addig jó, 

míg nem is keressük okát! 
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Elfogadunk és megbocsátunk, 

jóra magyarázunk mindent, 

s bár átlátjuk, 

máshogy értelmezzük az igazságot. 

Szótlanul várjuk 

sorsunk fordulását, 

s bár nem következik be, 

úgy élünk, 

mintha mi sem történt volna, 

s zajlik minden tovább 

a megszokott rendben, 

a világ legtermészetesebb módján. 

 

Mímeljük, mintha minden jó volna, 

hisz bele sem merünk gondolni, 

hogy lényegében semmi nem úgy van. 

Vállalom, hogy megalkudtam. 

Talán az ördöggel  

kellett volna kiegyezni, 

ki megsokszorozta magát újabban, 

s ellenem hangolja létem, 

nem veszi észre, 

hogy nem veszek tudomást róla… 

 

Szeretek.  

Ettől vagyok ember. 

Kitartok érzésem mellett, 

bár nem terveztem, 

s irányítani meg végképp 

képtelen volnék. 

Nem alkuszom én, 

bármeddig is élek, 

kit megszerettem, 

szívemben őrzöm holtig, 

akár felényi szeretetért, 
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vagy annyiért se, 

hisz hatalma van felettem, 

eltölt és ural ez érzés, 

bármennyit nyom a latban: 

világít szép foglalatban, 

nevezd hát megalkuvásnak, 

inkább, mint árulásnak! 

 

 

Meghaltam volna? 

 

Mindenki bámul, 

mintha meghaltam volna. 

Értetlenül merednek rám. 

Nem értik, mit keresek itt, 

a világnak ezen a rideg szegletén. 

Ez az élők birodalma, 

s mégis oly barátságtalan vidék! 

Azt hiszik, Kharón a parton 

semmiképp nem rájuk vár, 

s hogy csak unalmában gyújtott rá, 

hogy titokzatos füstbe burkolja a mát, 

mikor a ködbe vesző múlt 

már sejtelmesebben kísért, mint a jövő, 

s a túlvilág tündöklő, nem a jelen; 

s az egykor oly érzelmes lélek 

közömbössé válik, 

beleolvad a seszínű vágytalanságba, 

s ez már csak annak fáj, 

ki még felnéz magából… 

S ez oly ritka, mint az önzetlenség, 

mely botladozva elhasal 

átesve az erényen, mely rég kidőlt, 

bár feltámasztanám, 

s kiakasztanám száradni, 
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mint a könnyáztatta ruhát, 

melyet édesanyám sírt tele, 

mikor rájött, milyen világra szült, 

de már megkésett aggodalmával. 

Mindenki bámul, 

azt hiszik, én haltam meg 

a világ számára, 

miközben én próbálok  

nem tudomást venni a közönyéről, 

hogy élhessek benne a magam módján… 

 

 

Régvolt tavaszok 

(Juhász Gyula Fanyar tavaszára) 

 

Mikor tavaszi illatot zengett a kert, 

Mikor minden kis fűszál neked megfelelt, 

Mikor a kis rigó leste az ágyást, 

Mikor még messze elkerült a fájás… 

Mikor mámor és öröm virágzott a fán, 

Mikor még szabad és boldog voltál talán, 

Mikor a gyík téli álmából életre kelt, 

Mikor a gerle a póznán szerelmesen énekelt, 

Mikor a méhek is vidáman zengtek, 

Mikor a nap is nekünk érlelte az epret, 

S még nem terítették rád a leplet, 

Akkor volt az igazi az áprilisi ég, 

Akkor még olyan messze volt a vég, 

Akkor még önfeledten fütyörésztél, 

Sok ifjú emléket vígan megidéztél. 

Most viszont nélküled lélegzem a tavaszt, 

Szomorúságot fúj a szél, bút zörög a haraszt, 

Nem röpül a tollaslabda vígan feléd, 

Nem csöpögtet életkedvet már senki beléd, 

Elkoptak a múltnak édes játékai, 
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Kifakultak ifjúkorod szelíd tájékai, 

Örömeink színes pillangói elrepültek, 

Elvesztésed fájó emlékei el nem kerültek. 

A tavasz most már fanyarrá lett egészen. 

Haláltáncra váltott át nagy merészen? 

 

 

József Attilához 

 

József Attila, hidd el, nagyon szeretlek,  

ezt még apámtól örököltem.  

Neved tovább örökítette fiában. 

Az életet akárhogy nézzük, ajándékba kaptuk, 

s talán természetes, hogy másért,  

s máshogy örülünk neki. 

A technika talán megválthatná a világot, 

de elfelejtettek az emberek kérni, s beszélni. 

Jó volna jegyet szerezni egymás lelkéhez, 

mert még mindannyiunkban ott lakik, 

igaz, mélyen, a kiveszni készülő emberség. 

Minden reggel patakvízben fürdetném 

az okostelefonjaikba merülő arcokat, 

hogy vegyék észre a körülöttük lévő világot. 

A tekintetekből még jó meleg szavak születhetnek, 

ha egymásra néznénk végre, mint régen, 

s bár akadnak olyanok, akik 

nem fognak felnézni beszűkült világukból, 

én meghallom a pacsirták hajnali énekét, 

túljutottam konok dühömön, 

kívülállóként nézem a gépiesült tömeget. 

Lelkedet egyre jobban értem, 

s ez nincs jól így, mert ez azt jelenti: 

egyformán éljük meg az elfajult rendetlenséget, 

de igazi lelkemet látod, megőrzöm benne, 

hogy tiszta maradjon e tisztátalanságban! 
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Tüskédre borulok 

 

Csöndembe csendül a dallamod, 

Idegen világban ballagok. 

Pátosszal teli a sóhajom, 

Kavargok, elveszek, báb vagyok. 

Estemben tüskédre borulok, 

Bajunkban Mózeshez fordulok, 

Oltalmat nyújtani nem tudok, 

Kettőnkért duplán is jajdulok. 

Ordasok vére bogyódban forr, 

Ránk harap vadul e kéjes kor. 

 

 
Káromlás 

 

Varjak gyülekeznek, fenyegetik létem, 

Akármerre nézek, sötétlik jövőm. 

Rikácsolva szállnak, menekülnék tőlük, 

Jajszavam nem hallik túl messzire már. 

Új utakra vágyom, riasztanak mégis, 

Sóhajom elnyomja éles hangjukat, 

El is felejthetném, mit akarnak tőlem, 

Ráérnek még elkárogni pusztulásomat. 

Eddig sem szerettem nagy tömegben őket, 

Gépiesen ismétlik csak káromlásomat. 

 

 
Darázsröpte 

  

Madarak dalolnak egyre, 

Duruzsol velük az erdő. 

Derül a dacos szellő, 

Darazsat röptet a hegyre. 
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Még nem kiáltok 

 
Én ugyan még nem kiáltok, 

ám a föld már dübörög. 

Hiába is vigyázok, 

mert megőrült az ember, 

nem kell ide sátán, ördögi a lét. 

Lapulhatsz te források tiszta fenekére, 

kirakatba simulhatsz, vagy reklámfény mögé… 

Bogárrá lett lényed kövek törik össze, 

hiába is rejtőznél, nincs frissen sült kenyér. 

Jaj, szegény, szegény! 

Ha friss záporokkal szivárognál a földbe, 

önmagadban füröszthetnéd – ha van még – arcodat. 

Ha fűszálon pici él lennél, felmagasztosulhatsz, 

ám a gépek ellenében meghajlik nyakad. 

Meddő emberségünk kárhozatra ítélt, 

inkább borzalmas ez, semmint nagyszerű, 

bármit is hallasz, azt nehéz tompítani, 

hisz én ugyan még nem kiáltok, 

ám a föld már dübörög. 

 

 
A szurdokban  

 
Lüktet a kövek között az élet, 

Hallgatag völgyben ritmusra lépek. 

Mohák közt lágy szellő zongorázik, 

Bonyolult emlékkottából játszik! 

 
Vonagló kéjjel ringnak az árnyak, 

Ábrándjaimmal versenyre szállnak. 

Örvénylő múlt-képek villanása 

Buborék-gömböknek illanása. 
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Felriadva az álmodozásból 

Érzed: elég a játszadozásból, 

Verőfény űz sötét barlangodba – 

Vénhedt vágyaid visszhangozva. 

 

 

Szélvihar után 

 

Csókjaink íze fanyarrá vált, 

Rátelepedtek az évek. 

Szúette fenyők csonkjain 

Döbbenten pihen a szem. 

Riadt szajkók harsognak, 

Hisz árnyékkal terhes a lét. 

Homályos sejtésem csalfa, 

Puha füvön süppedő vágy. 

Fülemen hódara pattan, 

Ködben a féltés vigyáz. 

Tücsköket ringat a szellő, 

Hol vihart támasztott az ég, 

Recsegve, ropogva hátrált, 

meghőkölt, aki csak élt. 

S bár elnyugodott az erdő, 

Letarolt hegyoldal sír a helyén, 

Nem dicséri a felhőt a napfény, 

S a patak sem csobog derűt, 

De füzikék serege éled, 

S nektárjuk megédesít 

Mindent, mit szívünkben őrzünk, 

Bár előttünk már a vég. 

 

 

Csúcsra törekszem. 

Szabadság ölel ott fenn, 

lárma ülepszik. 
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Gerjedelem 

 

Hazuggá vált minden, 

Felszínes, csillogó máz takarja. 

Majd kipukkan, ha túlfeszül a lét. 

Ítéletet mond felettem, 

Kinek nincs joga hozzá, 

Hisz nem tudhat rólam semmit. 

Tán irigyli látszólagos derűmet, 

Pillanatnyi boldogságomat, 

S nem látja mögötte a könnyem, 

Nem hallja fuldoklásom, 

Nem érzi riadt lélekvergődésem? 

Egy nyugtalan tekintetem se kapja el? 

Félreértelmezi a látszatvalóságot? 

Tenyerem nedves, izgalom járja át testem. 

Egy beteljesíthető álomra ébredhetnék, 

Ha elaludhatnék végre, 

De messzire viszi  

Gerjedő igazságérzetem 

Bosszús szele 

Haragom lázas gőgjét. 

 

 

Maszkod láttán 

(Ady Endréhez) 

 

Maszkod nézem merengve, 

mögéje képzellek, 

szépnek látom arcod, 

elsimult a baj, 

nem látszik a szélütöttség, 

nem is látlak vénnek, 

nem fedezem fel rajtad 

a betegség jelét. 
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Ha el is torzult ajkad, 

és kínzott betegséged, 

vonásaid visszanyerték 

szép alakjukat. 

Püffedtséged leapadt, 

vékonyabb lett arcod, 

szederjes nem lettél, 

csak fiatalodtál! 

Végleg istenültél, 

szép halottnak látlak, 

épp, ahogy jósoltad, 

igazad lett hát! 

Megszűnt minden keserv, 

felszabadult terhed, 

könnyűvé vált kereszted 

a Sion-hegy alatt. 

Nem látom a haragod, 

derűt sugárzol már, 

itt maradtál közöttünk, 

szellemed igéz, 

hatnak még a szavaid, 

erejük nem csappan, 

észrevétlen formálódik 

versed néhány sora. 

Üzensz az életről, 

üzensz a halálról, 

tanulságot formál 

szótlan ajakad, 

magaddal vitted 

ezernyi titkodat, 

megszólítasz mégis, 

hozzám szól a maszk! 
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