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VERESS MIKLÓS

Sorsszimf6nia - egy hegedúre
SUK! BÉLA EMI PKR7-RTÉNEK

Beleborzongok ma is, amikor azokra a gyertyákra eml&szem, amelyek egy sze.-
gedi, Marx tér sarki kocsma asztalain lobogtak 1982januárjában, talántán azért, hogy
a lángok is dideregve hajladoZtak, ha nyílt az ajtó. mert betoppant egy újabb vendég,
ugyanonnét jövet, ahonnét mindnyájan: temet6b6l. Igen. mindenki tudta, hogy azért
vagyunk együtt, mert valaki hiányzik: de amúgy igazi tor volt, nem keserves. A tanár
úrnak voltak ott tanítványai, rokonai: írók is meg egyetemisták stb. A hiányérzet
- melyet ilyenkor a földi étkek és italok sem tUdnak betölteni - azokban, akik az el-
hunytra emelték poharukat, kett6s volt. Nem csupán Suki Béla hiányzott, hanem
a hegeduje is onnét. Pedig Suki Béla már régóta -egyébként sem volt jellemwje a hangi-
csálás - nem pcímáskodott sehol sem: a régi-régi társaság, mellyel otthonában össze-
jövögetett, szerteszéledt, s utolsó könyvét, mely Hegel filozófiai rendszerének alapkér-
déseir61szól, már Bécitol, ifj. Suki Bélától kapta meg e sorok írója: barát, rokon és asz-
taltárs jóval a didergo gyertyalobogások elott. Mindebbol kitunik, hogy Suki Béla, ki
életének ötvenkettedik évében meghalt, filozófia.történész volt. De akkor meg miként
kerül bele e képbe ama nevezetes hegedu, amit édesapját61örökölt? Talán azért, hogy
egy sorsszimfóniát el lehessen játszani olyan korokban, amikor üveghangokon sikolto-
zott - bár legbelül - a lélek.

Violinkulcs

A hegedu miatt vágjunk bele a történet közepébe: 1956okt6berének végén, azaz
talán 28-án, a városi pártbizottság meneküloben lévo.vezetOi kiküldtek egy fiatalem-
bert a forrongó egyetemi ifjúság közé: hogy csillapítsa le az indulatokat. Belejátszott
mindebbe még az is, hogy az illeto nemregiben került vissza Hódtnezóvásárhelyrol
Szegedvárosába, családjához az ottani pártiskolából. Jóképd volt, szerették sokan: meg-
volt benne az a lezserség is, ami késobb olyan bölcs szomorúsággá változott (a "Csak
könnyedén, épp hogy csak érintsd" -így kell élni filozófiája), hithu kommunista volt,
nem csupán párttag, mint ama bujkálni induló fonökei, és: mégiscsak olyan, akit azért
öleltek kebelükre, mert jó volt a statisztikákban kimutatni, hogy van egy, azaz egy db
cigány értelmiségi is, hiszen Suki Béla édesapja izsáki prímás volt, mígnem egyszer, ha
jól emlékszem, valahogy negyvennégy éves korában, a szívéhez kapott a vonó helyett,
s attól fogva fia lett a családfo; anyja és lW-om húga sorsát igazgatandó. Késobb. mikor
vörös diplomával elvégezte az egyetemet, bekerülhetett volna a filozófia tanszékre is,
de volt más lehetoség: ha vállalja a vásárhelyi pártiskola igazgatóhelyettesi állását, kap
egy akkora lakást, melybe a rendes kis izsáki, de mégiscsak izsáki egyszobásból a vá-
gyak városába telepítheti családját. Ravasz csapda volt ám ez is, ki ne tudta volna, hogy
ilyenkor az ember, aki sorsközösséget vállalt testvéreivel, elözvegyült anyjával, nem
választhat mást, csak az utóbbit, még akkor is, ha ezért aztán karrieristának tartják,
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holott, ha van betyárbecsület, akkor ez meg a cigány becsület dolga. De mindezért fi.
zetni kell. Például azzal is, hogy ki kell menni a kipusztult pártházb61 az egyetemisták
közé egyedül. A legentWt arról nem sz6Inak. hogy Suki Bélának akkor ama bibliai
Dávid jutott volna eszébe, de magával vitte a hegeddjét, eljátszotta azon a Himnuszt,
ami könny és im~dságannyira, hogy utána már csitt a törésnek-zúzásnak, anarchiának
ha magyar az ember. Így vélte a fiatalember. akinek édesanyja egyébként tÓt volt,
s négy gyermeket szült a világra. A hegeddt visszatévea tokjába, kicsit meg is nyugodott
- gondoltam én is mindig utólag - fcShcSsünk.hiszen ugyanúgy várt legbelül erre
a pillanatra, mint a többi tIzmillió, de nem kelletett több izgalom: ott volt a család,
felesége is várand6san. méhében a majdani ifj. Suki Bélával. aki most (ha jól tudom)
Amerikában ösztöndíjaskodik, mint ~ik legteh~esebb fiZikusunk. s aki meg akik
együtt s külön sem tudták volna elképzelni: mi bunt követett el ama h~edd oly-
annyira, hogy csak bedörömbölnek napok múltán a visszatért hatalomra vagyók, és
Suki Béla már csak arra ocsúdik, ho~ az akasztófa árnyékában fekszik egy priccsen:
éppenséggel a szomszédban, mert lakásából a Csillag börtöne úgy két-háromszáz lépés,
bizám: szemben azzal a sarokkal. ahol a Négylámpásos ClmZet1Íkocsma, melyben majd
huszonöt évvel kés6bb dideregnek egy halottért a gyertyák.

Az árnyék kisebbedett aztán, de a vörös diplomás Suki Bélától elvették évekre
tanári diplomáját, elcSbbkubikolt is, aztán eszébejutott hegeddje: vállalt mindent, tort,
lakodalmat, mert otthon már a gyerek is, a három ijedt húgocska: mindenbe bele6szült
anyja - az ajándék lakásban. Lassacskán megengedték. hogy taaúthasson, de kívül Csong-
rád megyén: Kiskunfélegyházán. kegyelembcSl.DÚgnemamolyan lelkiismeretfurdaláso-
san nyikorogva ismét kinyflt Suki Béla elcSttaz a gCSgÖSszegedi városkapu: csakhogy
addigra már nem párttörténelemben gondolkozott. Amikor 1962-ben megismertem:
a szellemi kiátkozottak társasága gydlt össze nála, hogy nagy fdozóflai és egyéb viták
után elcSkerüljöna bdnös hegedd, amivel akkor már és azért is -ahogy ezt mondták-
mondtuk - halálra kereshette volna magát. Amikor ez szóba került, ácsit intett iro-
dalomtörténészeknek és egyéb vendégeknek, azt idézvén. hogy a filozófia m~ a zenén
is túli tartomány, melynek titkait akkor tanulmányozta, amikor Filekegyházára uta-
zott hajnalonta tanárkodni, kitiltva Szegedr61,s ahonnét nem mindig került haza az-
nap, mert éppen akadt egy kis mellékes. azaz: lagzi, tor hajnalig. hogy másnap kialvat-
lan. macskabajosan. de mégis: történelmet tanítson - mert különben kevés lett volna
a pénz a hat emberre, aki otthon várja. De oda és vissza Oassabbakvoltak akkoriban
a vonatok) Hegelt olvasott. meg Kierkegaardot. ki utóbbit alig-alig ismert az akkori
olvasó. ti. !IZ egzisztencializmus tana ifencsak tiltott filozófiának számított. csak
annyit volt szabad belcSleidézni, hogy cáfolni is lehessen. Ha emlékezetem nem csal.
vörösborozások közepette e hasztalan ügyek is szóba kerültek, míg végül azért dcS-
került e hegedd, s Béla - húzta a prímet a Pápai himnuszhoz, az Eladom a rezeskardom-
hoz, meg végül a Kikikukorékol már a kakashoz. A Pacsirtát csak az üv~angokért
játszotta el mindig, ellencSrizvebelül magában. hogy nem kopott-e tudása, valami
Mende1sohnta feleségekedvéért. s olykor a Sorsszimfóniát.

De ez már azután történt. hogy eltemette legszeretettebb. tizennyolc éves húgát.
férjhez adta a másikat, majd elsiratta édesanyját is, aki ugyanúgy fordult le hirtelen az
asztaltól, mint apja valamikor Izsákon. lakodalomból hazatartva. Amikor aztán ké-
scSbbCSis. emlékezésem fcSh6setehát, meghalt. az derült ki boncoláskor. hogy egész
szíve csupa heg és mész volt. Már csak Isten keze tartotta egybe, s ahogy -a halál után-emberi kéz érintette -porrá omoit.
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A választáskérdójelei

Suki Bélár61- ha úgy tetszik, mint a rezignáció furcsa szegedi ködlovagjáról, aki
azért volt különösen érdekes, mert ugyebár volt hegedúje, amit cigányapját61 örökölt- sokan mak, úogattak volt tanítványai közül, akikre nagy hatással bm. Mert odáig
azért fölvitte Isten a dolgát, hogy szakvezetl>tanár lehetett -ez volt a maximum - az
egyetem gyakorló gimnáziumában (a Ságvári Endrében), 5 igen jó történelmi tanár-
ként, mélyétÚsd emberként tisztelték kollegái is. ElcStörténetéttudva, megbocsájtólag
viszonyultak ahhoz, hogy átborozik, mulat éj:n'-'11r'1r~t,mert vol~ppen irigyelték
azért, ha végigélheti sorsát, amit vállalt. Igen {gy:egészen addig, de tovább már nem
tudták mindazt tolerálni, ami magatartásukká leledzett, mikor is már doktorátusról
meg kandidatúrúól volt szó, ráadásul olyaskikról (a kiejthetetlen Kierkegaard, vagy az
érthetetlen Heidegger) és olyasmikrl>l (egzisztencializmus, fenomenológia), melyek
a tiltott szavak bdvkörébe. tartoztak. Csak rövid élete végefelé jutott osztályrészéül,
hogy már filozóflatörténész tanítványai is akadtak, mert hiába volt Szegeden az egyik
legjobb elme, az egyetemi katedra oly távol volt teSle,mint amilyen közel, vele szem-
ben lakott az etika szakérteSje,netalántán az uDÍverzitás docenseként munkáseSrséges
múNának is köszönheteSen.Egyszóval: irtak Suki Béláról néhányan, pl. Temesi Ferenc
és Ordögh Szilveszter, de mindidáig jómagam csak egy versben, a halála után, mert
mindig féltem, hogy ~atin mondat:_Noli me tangere- - _ne érints engem-, 5 közben
mindig bennem, hogy: _csakkönnyedén, épp, hogy csak érintsd-) túlontúl elfogultnak
fognak majd nyilvánitania távolabb és nagyon profánnak a hozzá közelebb állók, vagy
akik magukat emilyennek samolyannak tudni vélték. Mindez azért, mert hozzám adta
a húgát, ki végül is árván maradt az édesanya halála után: magyarán, mindazoknak
utána, hogy szellemi és boros társaságának tagjai közé fogadott, még rokona is voltam:
barátja és s6gora,olyan ember tehát, aki kulcslyukon is belát. csak egyrészt: nem te-
szi, másrészt: ki n~ fecsegi.Ezt a szabályt pedig csak az szegheti meg, aki megalkotta!
BelseSkötelessége is van azonban az embernek: most, amikor a cigányság példaképeket
keres, merthogy identitásához szükséges ez is, talántán nem szabadna elfeledkezni
olyan életsorsokr6I, mint amilyenek az elscS,voltaképpen még a Rákosi rendszer ká-
derpolitikájának köszönhetoen akir fdmre is érdekes szellemikarrierek.

Mert ezek a legritkábbak. Én csak eStismertem ebbcSlazels6 nemzedékbeSI,aki-amikor késcSbbmár -hovatartozásáról faggatták, nyRtan bevallotta asszimilálódását,
mely azonban (nohát: itt a bökken6) sohasem mehetett végbe, legalábbis lelkileg teljes-
séggel nem. Mégis-mégsem:nagy dilemmája ez a magyar romaságnak.,mely ebben a föl-
bolydult világban csak azért feledkezik meg valódi értékeircSl,mert szellemi kincsei
olyan távoliak, mint a Szezám barlangjaié. Mégis-mégsem: volt azért valaki, akinek
az édesapja izsáki cigányprímás volt, 5akib6I olyan eszmék sugározhatnak ki, mint pl.
az 1976-ban megjelent könyvbeSI,mely Martin Heidegger falozófiájának alapkérdései-
rl>lszól. . .

Suki Béla (mennyire jellemz6 ez), amikor ismeretségünk kezdetén megkérdeztem
egy dilemmámról, a filozófus Sartre egyik gondolatmenetét kezdte fölidézni, de mivel
ismertem már, csak vitatkoztunk. A mese, mert ez is az, arról sz61, hogy a francia
ellenáll~ idején az kót fölkeresi egy Hatal, a baloldali eszmékkel együnérzcShonfitársa,
s megkérdi, mit tegyen: álljon-e be a földalatti mozgalomba, avagy sem? Hiszen, van
egy szerelme, akit elveszit, ha dicseShalált hal a nemzetért (melleslegaz is elveszíti l>t),
ám akkor is veszitenek mindketten, ha nem áll be: mert akkor a lány kiábIindul
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bel61e,6 pedig inkább a halált választja. A válasz. ugyebár, hogy nincsen válasz, illetve,
amit ilyenkor nem szabad ajánlani, az benne az e századi egz.isztencializmusban- ti.,
ho~ a végs6 szabadság, ha az ember megszabadul a létét61. Csak sejtem, miért volt
tehat kétszeresen is fontos e nagyszerd embemek, nevezzük Suki Bélának, aki egy-
szerre Ms -mert ki is akarták végezni 56 után -másrészt antih6s -,mert lecsillapítani
ment az egyetemistákat stb. -, aki nem tartja szükségesnek cigány gyökereit, másrészt
úpr. kapaszkodik azokba, hogy magávalvonszolja föl és ~re följebb, amig csak ereje
bIrja, egész családját (nota bene: még azoknak is szerez állást, feleséget, lakást, akik
távoli hozzátartozók); aki egyik pillanatban velünk együtt hege1iz6,kantizó szellem-
társ, a következ6 pillanatban amolyan háziprímás; akiért bolondulnak a n6k, de 6
a legszebbeket akarná, ezért - alkalmanként beéri a nahátmitnemondjakkal -, akire
aztán azt mondják, persze, hogy ha nem iszik, meg stb.; akkor még mit produkálhatott
volna; egyszóval akkor, ha nem veregeti hátba az embert hajnalfele, hogy ne búsul-
junk, nekünk van annyi agysejtünk, hogy maradjon elég-nohát, ha valaki csak annyit
fogna föl: a lét alapkérdéseit túlélve ötvenkét éves koráig, az el6bbinek fdozófiáját
tanulmányozta, miközben kissé am is akart, amennyire helyzete megengedte, ráadásul
az említett kérdésekre korai halálával felelt -akkor már valamittudhat abból, hogy ki
volt ez a Suki Béla, legföljebb - vagy így, vagy úgy -valamiért nem hajlandó fölfogni:
mennyire volt és ~y'ire nem cigányl Sorsa hiszen tipikusan az ötvenes évek nem-
zedékéé. Sorsa mégis példázatos lehet: Izsáktól Hege1ig.Sdt: Heideggerig.

Dr. Suki

Megint csak a legendák: szeret6je ágyában halt meg. ~enda, mondom, mert már
életében is az volt. Csakhogy néha éppen ez a mese a valósag: ez a századunk, 56t szá-
zadvégünkskizofréniája:tessenekcsakránéznia tévére,amely-amúgyosan átstilizá1va
- visszajátssza mindazt, ami vagyunk, vagy lehetnénk, esetleg néhány ödettel is meg-
toldva mindezt. Épp olyan igazság lehetne egy másik filmen - hoUywoodilag -, hogy
felesége boroptta szívét, ámde eljött a halál. Hazugság volna az is, hogy egyengette
volna fia karrierjét, mert - segftett 6 bárkinek, bármiért is -nem értett egyet azzal, hogy
az ifjabb kísérleti laboratóriumot szerel be a szenespincébe, ráadásul, bár ujjai erre
a legalkalmasabbak, nem arra a heged6billegetésre kívánja használni, legalábbis egy
Sorsszimfónia erejéig. hanem számít6gépekhez: valami olyasmihez, amit61 apja még tá-
vol, pedig közeles a fdozófiához. Sokan tartonák róla, hogy többre vihette volna, ha -
5 itt ugyebár kis szünetet iktattak be: nem a saját életét éli, hanem a másokét, tehát se
ivás, se éjs~Ic~7"~, hanem konzekvens tudósi munka van csak -,nohát: igen sok ha
hangzott el már róla ahhoz, hogy elhiggyük -ez és ennyi volt vele a célja Istennek,
akiben nem hitt.

Rövid életénekfurcsaságaiközül, ha csakegyetis fölidézek,közelebblátjuk ma-
2W1khoz.Már maga az a tény is groteszk volt, hogy u~bban a házban lakott - ná-
fuk egy ideigj6magamis -, ahol az 1956-05(annak idején sebbel-Iobballedoktorálta-
tott, kineveztetett) vészügyész is, ki utóbbi jó néhány értelmiségit szeretett volna
akasztófára juttatni, ha le nem váltják id6ben, bizonyos visszaéléseimiatt. Dr. Dobos
érdemeire való tekintettel mégiscsak maradt valaki, s így 16n a szalámigyár párttitkára
néhány évig, mely állása meglehet6sen sokféle el6nnyel járt. Például: olcsón fért hozzá
mindenféle kitún6 húsokhoz. Addigra, mikor végül odáig jutottak, hogy már az as-
szonyok is elfeledték a hajdani akasztófális árnyékot, mégközös disznótorra is sor ke-
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rült ama nevezetes lépcsóházban. ahonnét Suki Baát egykoron átcipe1tSt a Csillag bör-
tönbe. Persze nem volt diszn6yjsítás, men a derék pántitkár beszerzett mindent: csak
meg kellett fozni az orjalevest. tölteni a hurkát. kolbászt. mely munkálathoz szükség
volt it6kára is. A tanár úr (egyébként tréfásan mindig fotanáfnak hívták) ez ut6bbihoz
vonz6dott: saját maga.egy rántottát sem tudott volna elkészíteni. Vagy a bor volt sok
már estéig. amikor megerkeztek a szokásos vencUgek is. vagy mégsem felejtodött el
minden, de.megtönént bizony, hogy a hajdani vészüVészbol kitön a ;rdlölet. s gogö-
sen kijelentette, körbemutatva a meghökkent ~~: .~ majd ujra mi jövünk,
mindnyájan 16gni fogtok. de te, de te - ezt már a bázigazcW1oz intézte - elsoként..
A fáradt. de még mindig szinte fényloen kreol arcot olyan dühsápadtnak se elotte. se
utána nem láttam - s mindnyájan megértettünk valamit megint abb61 a korMl. mdy
elobb j6ságosan kiemelte, majd a tragédiálcigzuhantatta az egyik legkitdnobb és tisz-
tességesebb énelmiségit. akit volt szerencsénk megismerni. Miucln azonban sikerült aj-

t6n kívül tudni a fenyegetódzót. lassan visszatén a SZÚ1az arcára. dovette a hCJeddt,
s csakazJrtisdalokat játszott az egész háznak, az egész világnak. S miközben um ki-
lihegte magáb61a haragot. a homlokára szédült hajtincseit helyére igaz{totta, az a pilla-
nat idézódött föl benne, hiszen már mondta is, amikor még az ötvenes években DISZ-es
barátai bezárták a vécébe. hogy addig ki ne jöjjön. amíg ki nem talál egy árul6t a böl-
csészkaron. Még ezt is csak um tehették vele, men a lányt - késobbi feleségét - osz-
tályidegennek titulálták, apjának ugyanis volt valami cséplcSgépeis Tiszakécskén. Mon-
dott akkor valami nevet. nem mondott -ez sosemderült ki. mint az sem. hogy mién
maradt mindvégig toleráns azokkal szemben, akikre nem számíthatott nehéz éveiben.

Már maga az is rejtély: hány ember halt meg körülötte! Az asztaltársaságnak -
melynek o adott otthont -tagjavolt például egy. a fovárosbólS~edre leebrudalt
klasszikafiloI6gus-fordít6. röviden HIK. hosszabban Horváth Istvan Károly nagy-
hatású d&d6. aki harmincöt éves korában. 1966-ban mondott búcsút a kurucdaloso-
zásnak és társaságbéli epéskedéseknek. Sírjánál a búcsúztat6k közt ott volt Suki Béla is,
de más ismeros sem maradt távol. Dr. Gazdapusztai Gyula tönénész, aki szintúgy nem
várt sokáig halálával. Pedig ut6bbi csak egy ideig volt vendége a társaságnak. melynek
feje és fonöke így a másik élo legenda: Halász Elod, a német tanszék professzora.
s egyik oszlopos tagja, rajta kívül az egyetemi könyvtár ig;w.gat6ja,Havasi Zoltán. Fut6-
vendégek. persze mindig akadtak. Meg a szakemberek. akiknek segítségéveleloször for-
díttatott le magyar nyelvre a ftloz6fJa egyik alapmdve, melyet Szegedés Kiskunfélegy-
háza. vagy fordítva épP. de a ketto közt tanulmányozott egy Szegedrol kiutasított
tanár. A bevezetot Suki Béla - tán nem véletlen - ezzel kezdte: "Ellentmondásokkal
terhes századunk kultúrájának egyik központi problémája a személyiség. az emberi
individuumönmagában,illetvehelye,szerepea világban..Ebbenis ~ még mindig igaza
van. habár maga a gondolat banalitásnak is tdnhet: um men ellentmondásokkal ter-
hes kora miatt kényszerült-sok más nagyszerd emberr~ ~tt -túl gyorsan(netán
ellentmondásosan is) a nemIéthez segiteni a maga személyiségét.

Utóhang

Életének utols6 éveiben - 197+001 haláláig - nemírn találkoztunk: ebbe beleját-
szott az a tény is. hogy elváltam húgát61. magától a varost61 is. ahol élt. viszonylag
gyorsan és kegyetlenül kényszeredetten. Tanítványai akkor azonban már az egyetemen
is lehettek: igazi katedrát nem kapott. de adhatott 6rákat, tarthatott el6adásokat. A szo-



1996. április 47

kásos iskolai tablókon még mindig az a fiatalkori képe volt, melyet sosem cserélt ki
másikra, habár - bizony megoszült, és mindig is lassú bandukolása egyre rosszabbat
sejtetett. Legnagyobb munkája, mely Martin Heidegger f1lozóf1ájánakalapkérdéseirol
szól, 1976-ban jelent meg. Annak doszavában sem tagadja meg önmapt a f6tanárúr,
nem mond le arr61, hogy mégis csak marxista módon (mert mindig hu maradt f1lozó-
fiai eszményeihez) bírálja a polgári valóságot, melyet valahogy mindig is utált; ám ezt
egy neves fizikus szavaival teszi, Heisenbergévei, s mintha így kiábrándultabban lát-
tatná ezt a mi jövonket, melynek már nem asztalvendége: ,.Az emberiség, anyagi ha-
talmának látszólagos kiterjesztésével, egy olyan hajóskapitány hdyzetébe kerül, akinek
hajója oly mértékben csak vasból és acélból épült, hogy iránytdje az északi irány he-
lyett már csak a hajó vastömegére mutat. Dyen hajóval többé semmi úticélt sem lehet
elérni, a hajó már csak körben forog..."

1981-ben jelent meg a Gyorsuló ido sorozatban Hegel-könyve, de akkor már
szinte nem is maradt idG.

Aztán az új év januárjában már gyertyák imbolyogtak egy szegedi kocsmában,
hol sokan voltak két hiánnyal lelkükben. Eltemették Suki Bélát, a hegeddje pedig egy
távoli tokban hallgatott. Volt és mégsemvolt: életének paradoxonját hagyta a túlélokre
az egzisztencializmus egyik elso hazai f1lozóf1atörténésze.Pdmásnak se lett volna utolsó.

Metafizikai látlelet

1982]ANUÁR]ÁBÓL S. B. ELMÚLÁSÁRÓL

A szabaJSiÍg tilTtiÚma intelJektuJJisan az
igazság, és az igazság szabtu/JJ teszi az embm.
De éppen ezirt az igazság a szabaJSiÍg múVt:,
a szabaJSiÍg állandótm az igazságot szüli.

(Sören Kierkegaard)

1.

Nyolcvankettó lesz MindöTÖkkJ
Rozsdás csatornán hó zuhan
akár szívekbol ez a haza

ha fagy se fogja össze többé

gyöleertk közül fú kirothad:
szilveszter órjöng6 tavasza
suhintja szíven az álmodóItat-
aludjanak álomtalan

Alvadjon végre vérük TÖggé
melyet majd koporsóra vet
ki inkább ragadna követ
bezúzni azt az ablakot:
lezárt szemed lezárt szemed

s hinni mégiscsak ott lakott

ki csak addig létezhetett

míg meghalt önmaga helyett

2.

Mert más okért - legalább ósi

és szentesített megszokás
mert másokért - legalább hósi

és mentesítO kifogás:

az ember végül így talál is

nyugodalmat ha túl vitális
vagy kikutat egy kiutat:

csalJdigát politikát
és olcsón vedel get piát

amíg a gyomra kilyukad

netán-sóhajtis- tüdeje



48 tiszatáj

Csakhogy a halál sem a régi

i~ hatványozottan hitvány
értelmetlen értelmiségi:
míg körbegyúl nehány tanítvány
megáldani a fiukat
a kéznek sincs már ereje

3.

A létbe még belefötör:
síkságba olajfák/Ja-láng
amely sírodig elvezet
ahogyan eszméid iránt
a bordák közé tervezett

madernizált meszesgödör,
a SZIV

múltja már nem hazánk:
a gumi pitypang-ipari
kulák-szigeti béketájfront
helyettedférgeken hízunk:
megannyi forradalmifájront
és forradalmár á Paris
ki búzlik bár az éj vale adva

mélyén nem vigasztalja vodka
de kJznél van a campari

Neked sikolt sztrádákon át

az autóroncs bádoghusa

mögül imát hazát mamát
a marizsuzsák kórusa:

visszhangul ittmaradt nehány
tucat honfiú és -leány

ki mégis azoknak üvölt
hazug ábécét hazug kottát

akik csaknem analfabéták
mert nem kultúra s ráció -
vajudta oket: csak eföld

4.

Mondd hit és rezignáció
lovagja: milyen kergekór
hajszolja ezt afurcsa népet
hogy boldog békebelien
s hiába inti Kierkegaard -
nem meditál hegelim:
elébb fabrileálja a széket
s nem fordítva mikJnt gondolnád -
aztán ráül és nem evégett

találja föl a szék fogalmát -
vagy csak sejti hogy rég kiveszne
ha népet pótolhatna: eszme

5.

Vagyhát:mit érneaz egész
mi lenne velünk és veled:

ereket fölemészt a mész -
nem is lehetnél kövület

mit egy régész-automata
föltár megszámoz besorol
és csak sejti hogy valahol
megvan lelked lenyomata
melyet úgy oriz felszinén
ez az utolsó nagy vita
mint tényeit a miocén

Honnét s mifajta erezet
mely összetartja a meszet
mintha csak ennyi volna dolga:
hány negatív anyagú alga
és korallcsipke vagy fura
csigaház-architektura
tanúsága amit a lét
szervezetlensége tartogat:
figyeld Isten buvös kezét
s benne a galaxisokat

köztük a mozgást és erot
a mindenség erezetét

Lám csak a halál kényszerít

hogy elfogadd az egyszerit

- végtelenséged tépve szét -
s törvénnyé tedd az emberit

a szervetlen fölött

6.
A semmi nincs nincs mindörökre:

ringhat vérrög az érfalán
míg azt álmodjuk menedékül
végül végül végül végül
hogy régi ágy ringat talán
s párolog létünk mint a bögre
ahogyan anyánk közelít
csöndjével egy madárnak
elébünk rakva reggelit
egy hajdani vasárnap
míg tüdónkben a lázmeleg
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emel nyirkos falat
és szobánkban a por lazán
a téli napfényben lebeg-
nyúlnánk a teáért holott
sejtheto: az a kéz halott -
lehull törik a porcelán

a lét a halál veteménye
csakhogy a nemlét nem halál

Súgd meg mi az és úgy vigasztal
mint részegetfröccsenó pohár
narkóst Nirvána és spiont
magnóra rögzített haza
mely mindent dadogva kimond
s nem más mint sírok halmaza:

e koszorúval téli gazzal
birkózó szegedi temeto -
foltostérképú kocsmaasztal
hol a jelent még összetartja
borosüveg ha sorra jár
poharak4t afény körül
süvölto angyal-alkonyunk

7.
Nem vesszük észre és kicsusszan

kezünkbol múltunk lényege
csörömpölés lesz minden tettünk:
hogyha kocsmát és olyan asszonyt
olyan hazát és olyan eszmét
mely nélkül a daseinbe vennénk
az ittlétünkké nem szerettünk -
csak himnuszol a hegedünk
csak a csillagunk jézusol
fölöttünk kik még lehetünk
ennenmagunkká valahol
az anyagban mely elfelejt
néhány millió milliárd évre
és megalkot ha újra sejt
magában: hangsort az ige

9.

Lelke csonkjáig ég a gyertya

míg újra magunkkáfagyunk:

jégcsapokba a fénysugár

Valahol orjöng a Tisza

vizek válnak éggé szelekké
és tudjuk: ráhull nemsokára

efekete kompániára
a csontdermesztó január

patyolatfehér abrosza

8.

Addig azonban szívbol szívbe
sodródik sorsunk vérröge
ha tapadna is a reményre
mint méhfalra a petesejt
míg értelmére rátalál: S nyolcvankettó lesz mindörökké
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