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A menyasszony feh¢r kombin¢ban zokog:
ruhÀjÀn vasalÂnyom, û f¢rjhez se megy inkÀbb...
Konyhagûztûl r¢zbûrü rokonok,
gacsos lÀbÃ, merevre dauerolt nûk csitÁtjÀk.

PÀrnÀkkal magasÁtott sz¢k¡nk´n, k¢t gyerek,
megbüv´lt borzadÀllyal n¢zz¡k a hÃslevesben
csukott szemh¢jjal ÃszÂ, halvÀny kakasfejet.
K¢sûbb, ÀlmunkbÂl f´lriadva, ketten

f¡lelj¡k a kihangzÂ dobogÀst, r´h´g¢st
k´z´s dunyhÀnk alatt, a kisszobÀban.
F´nn rezgû csillagok, lenn baromfi¡r¡l¢k
¢s sz¢tloccsant szeder a s´t¢t udvar porÀban...

NÀdasdy çdÀm

MINEK N°ZEGESSEN

Az ÃjsÀgra rÀ´ml´tt a homok,
ahogy mellette jÀrtak, meg ahogy
a tüzû naps¡t¢sben f¢szkelûd´tt,
a k´ny´k¢vel rÀsodorta, itt-ott
el´nt´tte a m¢lyebbre ker¡lt
sz´vegeket, mint g´dr´ket a vÁz,
¢s eltakarta v¢letlenszerü
eloszlÀsban, ami alÀker¡lt.
A szÀrazon maradt sz´vegeket
olvasta hÀt, amennyi megmaradt,
nem tologatta sz¢t a homokot,
csak olvasott h¡lye foszlÀnyokat,
a szeme fÀjt, de minek n¢zegessen
a strandon k´rbe, emberek pofÀjÀt
minek bÀmulja, olvasott tovÀbb,
¢s elfogadta azt, amit neki
kipreparÀlt a gravitÀciÂ.
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BEFEL° VAGY KIFEL°?

Robbanni fog, csak tudnÀm: befel¢
vagy kifel¢ igyekszik az erû?
Felduzzad-e a h¢j, tÀgul-e sz´rnyü
sebess¢ggel, ha kint keres helyet
az energia, pumpÀlja kerekre
¢s alaktalanra az ¢letet?

Vagy be, a t´m´r k´z¢ppont fel¢
rohan minden, s¡vÁtû zuhanÀssal,
mint mikor luftbalon h¢jÀn a k¢p
k´v¢r malacbÂl rÀncos, ¢des, ¢rett,
mazsolaszerü arccÀ vÀltozik,
b´lcs lesz ¢s sürü ¢s t´p´r´d´tt,
nagy sziszeg¢s ¢s susogÀs k´z´tt?

Anyagban nincs hiÀny, d´r´mb´lû
energiÀkban, csak szabÀlyozÂt
k¢ne szerezni, csapot, szelepet,
hogy hÀtha m¢gse robban, hÀtha vÀr;
vagy robban, de a dugattyÃ mer¢szen
megÀll a henger v¢g¢n s visszaj´n,
¢s rohan Ãjra sz¢d¡letes ÃtjÀn,
mindig erûsen, mindig r´viden.

A KULTöR M¹G¹TT

A koponyÀval kezdûd´tt a mÂka,
mely nagy volt, kerek, ¢s a k¢z simÀn
szaladhatott a s´rtehaj f´l´tt,
mÁg valahol egy f¡lbe ¡tk´z´tt.

A t¢rdek voltak m¢g szokatlanok,
mert magasan voltak ¢s meglepû
energiÀval fordultak elû
a hajlatokban, sz´gekben, zugokban.
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A hÀt csak tartott, tartott v¢gtelen
egyformasÀggal, mint a Hiszekegy.
N¢ha megremegett, mint amikor
a jÀrda alatt f´ldalatti megy.

A lehellete volt a legfurÀbb,
keserü volt ¢s mell¢nyzsebszagÃ,
¢s karjai k´zt, mint betonfalÃ
mell¢khelyis¢gben, fulladozni kezdtem.

G´ncz çrpÀd

  AZ EMBERI SZñ  
A KOMMUNIKçCIñBAN

Ami ¢l, kommunikÀl. KommunikÀl az ¢lû sejt a szomsz¢d sejtekkel a k´rnyezete ¢s a
k´r¡lm¢nyek parancsÀra, villÀmgyors vegyi mikrofolyamatok ÃtjÀn. A sejtsz´vet meg-
maradÀsa ¢s fejlûd¢se ¢rdek¢ben. KommunikÀl a virÀg a szirma szÁn¢vel, hogy magÀ-
hoz csalja a m¢heket a fajfenntartÀsa ¢rdek¢ben. KommunikÀl a m¢h a tÀncÀval, hogy
ÃtbaigazÁtsa a t´bbi m¢het a m¢zforrÀshoz a raj l¢tfenntartÀsa ¢rdek¢ben.

KommunikÀl az ember szavakkal a l¢tfenntartÀsa, az emberi faj fenntartÀsa ¢rde-
k¢ben. Lehet, hogy az ember a teremt¢s koronÀja. Lehet, hogy nem. °lûl¢ny sokkalta
t´bb van, mint pusztÀn az ember, s az embert nemcsak a tagolt besz¢d k¢pess¢ge k¡-
l´nb´zteti meg az ¢lûvilÀg t´bbi fajtÀjÀtÂl, hanem az is, hogy az egyetlen fajta, amely
k¢sz elpusztÁtani a maga fajtÀjab¢lit, amely kiszakadt a term¢szet rendj¢bûl, sajÀt k´r-
nyezetet alkotott, ¢pÁtett magÀnak, s el¢rte, hogy jÂszerint csak aktÁv tagja az ¢lelem-
lÀncnak.

Az embert emberr¢ feltehetûleg a tagolt besz¢d k¢pess¢ge tette. S ugyanez volt, ami
kiemelte a term¢szet eg¢sz¢bûl. Ha akarom, az emberfaj fejlûd¢s¢t akÀr a kommuni-
kÀciÂk¢pess¢g fejlûd¢st´rt¢netek¢nt is felfoghatom. A tagolt besz¢d k¢pess¢ge ajÀn-
d¢kozta meg a mÃlt tudatÀval ¢s a j´vûk¢palkotÀs k¢pess¢g¢vel. Volt idû, amikor az
emberi eml¢kezet adta szÀjrÂl szÀjra a mÃlt k¢p¢t. Mind az ideig, amÁg az ÁrÀs, a r´g-
zÁtett eml¢kezet Àt nem vette a szem¢lyhez k´t´tt eml¢kezet szerep¢t. Az ÁrÀs, a sze-
m¢lytelen, ami elvezetett a k´nyvig, a k´nyvtÀrig, a kollektÁv eml¢kezet tÀrhÀzÀig.

°vszÀzadokig ¢lt¡nk a k´nyvtÀr, az emberis¢g k´zkincs¢t k¢pezû eml¢kezetraktÀr
kincseibûl, amÁg el nem jutottunk az informatikÀig, s az informatika r¢v¢n ´ssze nem
szük¡lt k´r¡l´tt¡nk a vilÀg. Ma mÀr a vilÀg egyetlen ÂriÀsi k´nyvtÀr, az internet segÁt-
s¢g¢vel bÀrmikor lehÁvhatjuk a vilÀg minden ismeret¢t, az elektronika naprak¢sz tud-
nivalÂkkal halmoz el a vilÀg minden t´rt¢n¢s¢rûl. Az emberi agy befogadÂk¢pess¢ge
ä elm¢letileg ä korlÀtlan, de vajmi kev¢ss¢ tesz k¢pess¢ a befogadott irdatlan ismeret-
anyag hasznosÁtÀsÀra.




