
50

Rácz Péter

NAPLÓ

(„Látják, sejtem…”)

2003-04-24

Újabb szörnyű hajnali ébredés, amelyben 
csak az volt elviselhetetlenül maró, hogy 
már-már megszokott nak éreztem. Magam 
követt em el magam ellen a merényletet, s 
ahogy kinéztem a hajnali sötétségbe, úgy 
éreztem, magam zártam magamat az előtt em 
lévő ablakrácsok mögé. Rám zárult ez a rács, 
és rengeteg idő telt el, hogy meg sem kísérel-
tem kitörni mögüle. Én magam követt em el 
azt a merényletet, amelynek elkövetésétől 
mindenkit óvtam: családtagjaimat, szerelme-
imet, később feleségemet. Én mentem egyre 
beljebb e csapdába, és ma valójában nem tu-
dom már, előre, avagy visszafelé kell-e me-
nekülnöm. Természetem tiltakozik az ellen, 
hogy ott  helyben robbantsak fel mindent ma-
gam körül, ahol vagyok.

Észrevétlenül, magamnak is kicsit meglepe-
tést okozva kezdek bele ebbe a feljegyzésbe. 
Napló lesz-e, a többször elkezdett nek a folyta-
tása? Higgadt vagyok, a megrendülésem óriá-
si, csak éppen hozzászoktam már. Talán az vi-
gasztal csak, hogy nem jön a nyelvemre a szó, 
hogy késő. Nem érzem, hogy késő, azt lega-
lább nem érzem. Felriadok: költő vagyok-e 
még, avagy csak néhány megszólítás, címzés 
ámít ezzel. Nem ámít, inkább a képembe vág-
ja: mi van belül még benned, Rácz Péter?

Nem tudhatom. Ezért írom ezt a feljegy-
zést. Derüljön ki. Hosszú elemzés szokott  itt  
következni, boncolgatom magam végtelenül, 
vagy belevágok rögtön valamibe, ami már a 
vershez közelít. Egyáltalán, azt is meg kell 
szoknom, hogy írok, írok, végtelen oldala-
kon át, írok. Fogalmazok, ahogy Tolsztoj 
mondta a halálos ágyán, jaj istenem, még 
mindig fogalmazok. Én most patt antam fel 
mindennapi ágyamról.

Hogyan fogom csinálni? Nap mint nap le-
ülök, és folytatom? Igen, ezt kell tennem. Ta-
lán jó is, hogy a megrendülésem megszokott ; 
nem a rémülett ől estem ki az ágyból, hanem 
a rémület megszokását éreztem megrendítő-
nek. Magamat néztem, de benne volt az is: a 
gyerekeimet néztem, amint engem fognak 
látni, engem látnak most máris: mi vagy te? 
És akkor arra gondolok: irány a konyha, csi-
nálj kávét magadnak: te itt  ma már nem fogsz 
aludni! Elhatározni valamit, majd megcsinál-
ni – ezt még tudom.

Most megvan a kedvelt hátrányos pozí-
cióm. Igazából nem kedvelem, de mégis: eb-
ből szeretem felküzdeni magam. Teniszben 
is gyakran előfordul, hogy előnyt engedek az 
ellenfélnek, hogy legyen mit behoznom. Ez 
számít: hogy behozom a hátrányomat, nem a 
győzelem. Éppen ezért a győzelemre olykor 
elfogy az erőm, a koncentrációm. Nem cé-
lom, hogy végig vezessek, majd győzzek; in-
kább csak elvolnék valahogy.

2003-05-05

Meghalt Körjárat macskánk május 3-án. 
Két-három hetes kínlódás után, mindenféle 
orvosi beavatkozás ellenére vagy miatt . El 
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kellett  altatni, olyan mértékben nem volt már 
az életé. Gyerekek is ott . Egész esti sírás, és 
másnap is. A megérzett  veszteség. Ahogy a 
gyerekek látt ák. Teljes átéléssel. Nem lenne 
jó, ha most még idős nagyanyjukat is elvesz-
tenék. Nem tudnának még egyszer sírni. 
Vagy össze kellene hasonlítaniuk a kétféle 
veszteséget. A kétféle veszteség miatt i szo-
morúságukat. És meg kellene állapítaniuk, 
hogy az állat elvesztése jobban megrázta 
őket. Emiatt  furcsa érzésük támadna, restell-
nék is magukat. Elő kellene tehát bányászni-
uk magukból valami nagyobbnak vélt meg-
rendülést nagyanyjuk irányában, miközben 
éreznék, hogy mindezt nem tudják természe-
tesnek átélni.

Az autóban hazahoztuk, hogy másnap Su-
korón eltemessük. De reggelre az autó sehol. 
Ellopták. Össze kell hasonlítani az érzelmi 
veszteséget az anyagival. A szomorúságot a 
bosszúsággal együtt  kell megélni. Nem lehet 
egyszerre szomorúnak és bosszúsnak is len-
ni. A szomorúság szelíd, a bosszúság vad. 
Utóbbival megölöm az előbbit. Ha nem va-
gyok bosszús, megengedem az engem ért 
gazságot és pimaszságot, amit egy autó ello-
pása jelent. Különféle praktikus gondolatok-
kal küzdök, amelyek kiszorítják belőlem a 
gyász érzését. A gyászhoz volna kedvem, de 
bosszant is, ha nem tudom végiggondolni 
emiatt  a teendőket. A bosszúsághoz is volna 
kedvem, de erős bennem a gyász szelídsége, 
levertsége.

2003-05-14

Prózával próbálkoztam, de nem tűnt meggyő-
zőnek. Nem az, amit írtam, hanem hogy ma-
ga a prózaírás volna olyan fontos, mint a ver-
sé. Nem fontosnak, csinálhatónak tűnt mind-
össze. Olyasminek, ami nem nagy dolog. Ki-
csiben kellene esetleg próbálkoznom, azzal, 
hogy ha nem is döntöm el előre, de megma-
radok a kisebb terjedelmű, ilyen vagy olyan 
próza mellett . Szóval nem nagyregény.

És akkor eszembe jut az, aki most írja, illet-
ve már csak írta a hasonló recenziókat, és 
napjai? órái? vannak hátra: Balassa Péter. 
Egy kortársam, akinek itt , most e „lapokon” 

tiszteletemet és szeretetemet fejezem ki – re-
mélve, hogy nem okkal gondolok éppen 
most rá. Hogy valamitől, talán, mégiscsak 
egy kis időre helyre jön.

Egy macska fekszik szokásosan összegöm-
bölyödve, s nekem kell vele valamit csinálni, 
talán a meggyógyítása érdekében. És egy 
nagy kanállal a véknyába belevágok, mintha 
kanállal ott  szét akarnám, kellene vágni, 
hogy beletegyem valamibe, vagy alkalmassá 
tegyem valamire. Mivel azonban élőlény, ez 
a dolog nem megy, nem olyan könnyű ott  
szétvágnom, nagyon kellene nyiszálnom, én 
is elbizonytalanodok, hogy kell-e és ezt kell-e 
csinálnom. Ráadásul, miközben bár életére 
török, a macska semmilyen módon nem rea-
gál, mindössze szomorúan néz. Szomorúan 
néz, amiért nem hagyom békén. Nem azért, 
amiért kezelni próbálom, vagy végrehajtok 
valamilyen értelmetlen utasítást, hanem ami-
ért butaságaimmal nem hagyom őt békén. 
Elbizonytalanodván, félbehagyom a művele-
tet, amivel épp olyan ostobaságot művelek. 
De felébredek, mert már nem bírom az értel-
metlen állapotot.

2009-10-29

Újrakezdés, vagyis mindaz, ami minimáli-
san kell egy versbe, vershez.

2006-01-03

Hú, még nagyon félkésznek tűnik, még 
kell vele kegyetlenkedni jócskán, különben 
nem lesz elég kemény, megdöbbentő, meg-
vágott  és újrakezdett . Brrr. Így kell nekies-
nem. Csak előbb kinyomtatom.

2004-12-17

(A Téli lét című dossziéból) Nem jobb vagy 
több az alapanyaga, mint másoknak, vagyis 
egyszerre a semmiből keletkezett , de ugyan-
akkor benne vagyok, benne van a környező 
világ, és nem hat papírvékonynak a „törté-
net”. Van benne újrakezdés, ha lehet, még 
kidobálok belőle ismétlődő vagy üres soro-
kat, már eddig is tett em.
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2004-12-16

Lett  reggelre további bátorságom egyet biz-
tos, de lehet, hogy három sort húzni. És van-
nak benne újrakezdések. Nem egy dolgot visz, 
rág, csócsál, kifejt, hanem mer továbblépni, 
máshonnan belekezdeni. Ezek nekem fontos 
dolgok technikailag meg poétikailag, hogy így 
fejezzem ki magam.

Ah könnyű, világéletemben legfelül laktam.

2005-03-07

Látják rajtam, hogy sejtem, miben sántikál-
nak, mégsem árulhatják el magukat nyílt fellé-
péssel vagy agresszivitással, mintha maga a 
csel és színlelés fontosabb lenne tervüknél, 
hogy eltegyenek láb alól. Legalábbis a legutol-
só pillanatig. Én sem állok könnyű választás 
előtt . Ha némi bizalmat elárulva mégis oda-
mennék a tűzhöz megkeresni a cipőmet, veszé-
lyeztetném testi épségemet, sőt életemet. Ha 
viszont nem megyek oda, elárulom, hogy tu-
dok a veszélyről, amely rám leselkedik, és mint 
olyan, eleve okot adnék a nyílt fellépésre. 
A helyzetemet súlyosbítja, hogy értelmes, nyílt 
tekintetű, kulturált emberek invitálását utasíta-
nám el, bizonyítva ezzel, hogy nem vagyok fo-
gékony az eff élére. – Később: két női arc vias-
kodik bennem, az újságárusnő egyszerűen 
szép és erős arca elhomályosítja P. nem kevés-
bé erős, de mégis kevésbé rögződött  tekintetét, 
amely csak pillanatokra villan fel. És ez így lesz 
egy hétig. Hogy aztán tökéletesen elfelejtsem az 
arcukat, s hogy ki rejtezik a monogram mögött .

De miért is vagyok célpont? Kinek célja, 
hogy valahol hátamba fúródjon a

Aztán egy áldott  pillanatban megkérdez-
tem E.-t, vajon ez férfi  szokás-e, vagy nők is 
csinálják: gyakran és minden reális ok nélkül 
öt perc alatt  végigzongorázzák, tudnának-e 
ezzel a most felbukkant nővel (férfi val) élni, 
lelkileg, szellemileg, testileg. Hosszan gon-
dolkodott , majd azt mondta: igen, nők is.

2005-03-07

A vesekövemet, meg a daganatomat
nézegesse, ne a gázórám állását.

2009-10-29

…Mindezek elég sok időt elvett ek. De az-
tán nagyon halk maradtam és fi gyeltem erő-
sen. Kicsit harmonikusra, könnyen dalla-
mosra sikerült, lehet, hogy még el kell ronta-
nom, vagy valamivel fel kell borítanom, hogy 
ne legyen ennyire kerek (mint most gondo-
lom). Ugyanakkor bőven legyen benne anyag, 
információ, akár történés, változás, meglepe-
tés, újrakezdés, vagyis mindaz, ami minimá-
lisan kell egy versbe.

Nem akarom, hogy legyenek technikáim, 
módszerem, fordulataim. Ne ismerjenek fel. 
Nagy, nehéz út ez, arról ismernek fel, hogy 
nem ismernek fel. Mindig, mindent újrakez-
deni. Mintha az első verset írnám. Az egyet-
lent. Véletlenül belelapoztam J. kötetébe, és 
akkor lett  egy mondat erről, ami a végén elég 

Géczi János plakátkollázs-fotográfiája
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sutának tűnt, végül azonban mégis sikerült 
jól beletenni a végére. A vers maga: nem szól 
semmiről. Tényleg semmiről, álom, meg 
drog is van benne, de semmi. Hogy ez aztán 
jó-e vagy nem, azt nem tudom, se konkrétan, 
se általában. Illetve gondolkozni kellene raj-
ta, ami nem fog most annyira menni.

Megnéztem, és sajnos ma reggel sem talál-
tam javítanivalót (majd még erőszakolom), 
azért sajnos, mert akkor lehet, hogy nem mű-
ködik a javítási rendszerem, magyarul nem 
vagyok elég éles, kegyetlen, kemény, innova-
tív és kreatív. Az pedig nem jó.

2010-es évek

…Itt  tartunk: szeretni: magány. Végre egy 
sor, kiragadva az egészből, amely Rilke olva-
sása közben megfog. Nem tudom, miért ol-
vastam olyan mohón, pont ifj an, ezt a költőt. 
Talán a Malte ragadott  magával, biztosan.

A legkevésbé zavar, hogy ellentétes a min-
dennapi és szokványos tapasztalatt al meg 
okoskodással. Végtelenül egyszerű, hogy a 
szeretés olyan karanténba zár, amiből kitörni 
nehéz. Aki elmerül abbéli boldogságában, 
hogy rátalált valakire, annak hiába mondom. 
Aki örül, hogy tárgya van szeretetének, s az-
zal, aki viszontszereti, boldog. Egyesülésről 
beszélnek, de hát mi zárja ki legjobban a má-
sikat, mindeneket, mint ez az eggyé válásom 
valakivel. Hiszen onnantól kezdve nincs szá-
momra más. Nem valakit vagy valamit sze-
retni, ami máris közösséget, legalább kétt agú 
közösséget feltételez. Szeretni, mindössze. Ha 
hagyom elhatalmasodni magamon, dermesz-
tő űr vesz körül rögtön. Megoszthatatlan.

Amilyen egyszerű ez és nem kíván kiegé-
szítést, két szóban is elég önmagának, ugyan-
úgy azon sem lehet csodálkozni, ahogy bele-
vetem magam ebbe a felismerésbe: hogyan is 
nem tudtam vagy mondtam ki mégis meglé-
vő tudásomat. Rám zúdul ez a felismerés, rá-
találás erre a magányra, hiszen nem kivétele-
zett  és egyedi vagyok-e abban a pillanatban, 
hogy szeretek? S ha igen, mint a villám súj-
tott a ember, mi mást érezhetnék, mint azt az

Kierkegaard beszél hasonlókat, ha jól em-
lékszem.

Persze, ha szeretek, a hétköznapi gondolat 
rögtön a szeretett re kérdez, feltételezi, nem 
lehet egy szál maga, akinek szeretni van cso-
dálatos alkalma. És szokás szerint mindent 
elhomályosít az úgynevezett  boldogság, még 
éppen csak lihegek a magány elől futt omban, 
nem is sejtem, hogy már egy újabb magány 
jeges karjai készülnek átfonni.

Sok-sok lehajtott  fejet látok, ha elölről, ak-
kor fel-felvillan a szégyennel vegyes, töpren-
gésre utaló arckifejezésük. Három évtizede 
lehetett  ilyen arcokat látni, de akkor az ide-
gen csapatok távoztával akkora volt az öröm, 
hogy mindent, majdnem mindent, majdnem 
mindenkinek megbocsátott unk. Ma az egzisz-
tenciális fenyegetett ség mindnyájunk menle-
vele, és a pecsét elég erős rajta. Ráadásul szin-
te mindenkit érint nyugdíj alatt . Lesz majd 
forgalom a damaszkuszi úton megint.

Nem tudom, hogy nem tudok vagy nem 
akarok prózát írni. Vagy mindkett ő. Tavasz-
szal megjelent verseskötetemre egyetlen re-
akció sem volt. Személyesen, emberek, bará-
tok és ismerősök, reagáltak rá. Írni, egy kivé-
tellel, senki nem írt róla, tudtommal. Egy 
verseskönyvről. Amit mindennél fontosabb-
nak tartok. Prózát versek után író költők 
mondják, igen, azt egyből észreveszik. Né-
hány kivételtől eltekintve legtöbben azért is 
írnak ilyet. Ez lehangoló. Mindenesetre lá-
tom a folytatást, van hang, amelyet még nem 
szólaltatt am meg.

Kornis mondta egyszer, hogy ha tudna ver-
set írni, kizárólag azt írna, annál felemelőbb 
nincs. Romantikus. Éppoly gyanús, mint bár-
mit írni. De gyanús nekem az a sebész is, aki 
az arcomon babrál a szikéjével. Ezt azért min-
denkinek tudnia kell, aki nem akar megelé-
gedni a gyógyítás, a hasznosság álvigaszával.

A hajnal, lehetőleg a sötét hajnal, vagy az 
éjszaka mély lidérce. Itt  is még sok kísérletez-
ni való van. Adan mondja, hogy a szállodá-
ban aludt, és szerencsére nyugodtan felgyújt-
hatt a a villanyt, amikor felriadt, nem zavarta 
a feleségét. Elűzni így is lehet a nyugtalanság 
démonát, én inkább benne dagonyázom.

Csend és zajongás. A csend sokat mond, a 
zajongók csak félnek. Egyre többen értik a 
csend beszédét, már alig beszél valaki.
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