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Valek Tünde : Versek 
 

 

Sejtünk, mondhatjuk-e, hogy ismerjük Dürer szándékát a metszettel?  
„Mert elmondom, mit lelkem szeme jól lát,  
hogy oly’ időt hoz már közeli csillag 

(csillag számára nincs se gát, se korlát), 
hogy egy, kit ötszáztizenötnek írnak,  
Istentől küldve megöli a Szajhát, 
és cinkos óriását...” 
 

Az idézet a Purgatórium utolsó énekéből való, Berenice szavai ezek, aki Dante vezetőjévé szegődik, s 
elismerem, hogy némi magyarázatra szorul, miért is citáltuk ide. Kezdjük a végén: a nagybetűs Szajha, 
talán az ő arcmása az, amely oly rejtélyesen sejlik elő a poliéder felénk fordított oldallapján, nyilván az 
eltorzult Egyházat jelenti, s a Dante-magyarázók szerint azonos azzal a Jelenések könyvének szörnyén 
lovagoló bestiával, aki már a Pokol első énekében útját állta a költőnek: 
„sok állat van kikhez nősténynek áll 
és még több fog ennekutána lenni, 
míg eljő, ki megölje, az Agár.” 
 
/Részlet- Orosz István: Sejtések ürügyén című írásából, mely megjelent 2015-10-15/ 
 

M E L E N C O L I A 
Dürer képén pásztázok,  

Tekintetem meg-megáll 

A messzeségből egy szivárványhíd alól 

Útra kél sok sugárnyaláb 

És mint egy reklámtáblát tartja kezében  

A mosolygó sárkányfi miheztartás végett 

A feliratot: Melencolia 

Ami nem más, mint Limen Caelo 

Azaz a Menny Kapuja 

- Csak tessék, csak erre!- invitál a körmönfont 

Néhányan még úsznak a Paradicsom felé 

Sok hajócska már partot ért 

A Számolatlan Agár  

Angyala lábához kuporodik 

Csontsovánnyá aszottan várja jó sorát 

Hisz a földön előtte vonócsiga mellett 

Szép gömbölyűre csiszolva 

Hever az ígért Igazság 

Pedig a háttérben egy torony 

Mellé támasztva grádics vezet 

Vajon mit tartogat az emelet? 

Kiváltságok és kívánságok bazára tán? 

Vagy egy élményfürdő csúszdája kínál 

 Egy pokoli kirándulást? 

Az Angyal eközben a körző egyik szárával 

Önfeledten rajzol a poliéderről 

Mintha azt kérdené: 
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-Tükröm-tükröm mondd meg nékem, 

Ki a legokosabb a vidéken? 

Kétségem nem lehet- 

Koszorú a fejemen! 

Mire a rajzolást befejezi 

Biztosan felismeri 

Önmagát annak, ami! 

Az Angyal nem látja  

Feje fölött is van hatalom 

A Homokóra jelzi az IDŐt 

Ami kérlelhetetlenül halad 

Lejártával kondul a Lélekharang 

Kupidó, majd jön egy vitéz Kinizsi 

Aki a malomkövet játszva elhengeríti, 

S az igazság mérlege fényre kerül! 

Címkézett Mennyek ideje lejárt. 

Mi tarja az ingatag poliéder sarkát? 

Egy fokos! És mutat a jó Agár felé 

Mikor hördül a hálás eb: elég, elég, elég! 

S a türelmes AGáR nem bírja tovább 

Milliónyi EGéRré oszolva 

Éhét csillapítva eszi az angyali fodrokat 

Apasztva hiú ábrándokat! 

A ruha alól kandikáló  

Csípőfogó, mit se árt! 

Melencolia, magyarul a cé az ká 

A LÓ KÍN  ELEM 

ILONKA ELME 

LELKEM ONIA 

Ahogy gondolgatom 

És forgatom számban a szót 

LELKEM hONjA tárul 

Síri a csend a magyar UGARon. 

2015-10-20 

 

 
http://www.albrechtdurerblog.com/theres-no-melancholy-in-melencolia-one-secret-of-greatest-art-fraud-in-art-history/ 
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Rejtett ereken szivárog a titok 
 

Fajdkerekségű tó vagyok évezredek óta 

Inni adok minden tiszta vízre szomjazónak: 

Medvének, nyestnek, egérnek, farkasnak, lúdnak, hódnak 

Vagy az éppen erre tévedőknek, erre utazóknak. 

S ím, egy szarvas őz-őszinte fekete szemébe nézek 

S puha nyelvecskéje, szaporán illet. 

De puska dörren – riasztja a tájat 

Pata surran a hangos szárnycsapkodásban 

Menekül az űzött, s lélekszakadva inal 

Riasztják az űzők egyre hangosabban. 

Ha utolérik áldozat lesz, egyszerű préda 

S nem jegyzi majd ének, végét futamodásának 

De ha ügyesen rejtezik, hogy utol mégsem érik 

Tán még lehet belőle Csodaszarvas is! 

És lám, a Csodaszarvas agancskoronája 

Merül vizembe ezernyi ága-boga 

Lőhetik, zavarhatják, ő délcegen állja 

 Emelt fővel tovaszökken a Nap lenyugvó sugarával. 

A türelmetlen űzők dolgavégezetlen továbbállnak  

Újra a megszokott neszeké a táj 

Suhan a tó fölött cobolyprém-puha imádság 

Rejtett ereken szivárog a titok 

Bevárom a hajnalt én a fajdkerekségű tó 

Csendesen, remegőn, nádringatón várok. 

Mert tudom a Csodaszarvast ma is, megitatom. 

 

2015-10-17 
 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 
 


