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Székely Magda

RÉGI FRESKÓ

Nyirokciráda 
szövi át 
a palást feslő 
bíborát

Az arcból semmi 
nem maradt 
csak puszta folt 
vak vakolat

De ami egykor 
megidézte 
ami a kép 
törekedése

a málló állagból 
kiválik 
a fej körül 
tovább világít

A MEGPII-IENÉS

Mielőtt a fény felitatná 
a maradék matériát, 
hogy majd más mértékrend szerint 
épüljön újra odaát,

felszáll a szétszórattatásból 
a jeltelen sírok pora, 
utolsó útra indul akkor 
Izráel felhőtábora.

A földfelszín már horpadóban, 
a négy égtáj már dűledék, 
vonulásuk mikor lelassul 
elérve a hívás helyét,
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hogy teljesüljön az ígéret, 
poruk porával egy legyen, 
még pillanatnyi pihenőre 
megállnak a Templomhegyen.

Tandori Dezső

MÚZEUMOK KÖZÖTT
„Egy híd, egy forró betonút, 
üríti zsebeit a  nappal, 
rendre kirakjamindenét... ” 

(Pilinszky János: 
A  SZERELEM SIVATAGA)

Minden -  hasonlat. Persze, ha úgy akarjuk. De ha például „a bedeszkázott, szálkás ket
recekben” égnek „a szárnyasok, mint kerubok”: itt a hasonlat épp az ilyes önérvény kioltása, 
a hasonlat a nagyon is végső módon nyers való felmutatója. A hasonlattól lesz tényle
gesebb a történés képzete bennünk. Nem szólva a ténylegesen elégőkről.

A sivatag, a múzeum -  e gyűjtőfogalmak terjedelmessé tehetők. És mégis, ha akár 
ennél a hasonlatképzetnél maradunk, s egy pillanatig Pilinszky versénél, idézetünknél 
így, illetve ha csak egyetlen kitekintést teszünk is nála, könnyen kiderülhet: amikor ő 
a múzeumot már említi, vagyis amikor a közel-valóstól távolodik, mindegy, milyen 
alap hasonlatok naszcenz feltöréseitől a nyíltabban átszellemített anyag felé, könnyen 
kiderülhet, mondom, hogy az a „gyémántüres múzeum”, melynek „közepében egy melltű 
lángol”, csekélyebb magány-és-pusztulás-végsőségig jut, mint ama „szalma közt kidön- 
töttpléhedény”. A múzeumnak is megmarad inkább a kiállítóterem-jellegénél.

Pilinszky „korai” nagy versei többségükben ilyen elemi muzealitással mutatják be 
(vagy inkább fel!) az élet tényeit.

Gondoljuk meg: a DÉL „örökké tartó pillanat”-a, melynek „alig győzi csöndjét” a vad 
szívverés. Azok a szárnyasok is úgy állnak, hogy „szárnyuk se rebben”. Az a „kerti szék”, a 
„kinnfeledt nyugágy”. Nem hinném, hogy bármit is erőltetnénk csak itt. Vagy az Im- 
PROMPTU összevissza csatangolásában a kép-tárgyak: a sok-sok látomás! Ahogy egy 
mosolytól a messzi vitorlák tüzet fognak, ahogy „arészletek, a kicsiségek” sorakozni kez
denek, s a puha szélben az „egyszál virág” akár ha egy néma csecsemő ámuló kezében 
forogna, és a szobák során „ugyanaz a locsogó dallam” valami tenger-performance, 
ahogy „a mezítlábas” a falakban bolyong; és végül a roppant tömegű torony, melynél szo
morúbbat kieszelni sem lehet.

Szomorúbbat...? Hát használható még ez a szó? A minap valami brooklyni kábító- 
szer-elhárító rendőrökről és fixerekről szóló könyvet, igazi remekművet olvastam, 
nyers remeket, s valaki mást is hallottam nyilatkozni róla, és „nagyon szomorú” 
végződésű műnek nevezte. Vagyis a szavak oly könnyen nem küldhetők múzeumba, 
mint kolostorba Ophelia, vagy mint amikor Kosztolányi a „harmat ragyog a fű  zöld bár
sonyán” -t „a fű  vizes” kifejezéssel kizárólagosan vélte helyettesíthetni.


