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azért történt, nehogy agyakon győzelmektől elgőgösödjenek, mivel a  magyarok mindenütt bátor 
és kemény csdiákat vívtak, vagy bizonyára azért, hogy máris megnőtt gőgjükért megrója őket, 
hogy alázatosságot tanuljanak és tanítsanak, minélfogva az isteni választottság kegyelmét az 
atyai javítás ostorán keresztül igazából kiérdemeljék, mert Isten atyánk azokat rója meg, akiket 
szeret. ”

Szégyelljem? mire idáig értem, már elhomályosodott a szemem. Mi indított meg 
ennyire? Hogy ez a könyv épp Róbert Károly fia számára készült? Hogy lehetett így 
is hűnek lenni a hazához? Talán az ismeretlen végzet, amely, ki tudja, mit gördít el
lenem, ellenünk? -  A homályon át színek villogtak, fegyverek csillogtak, szemembe 
mosolygott a poraiból megelevenedő hitem, az elvesztett és megtalált meseország, a 
kitárt karú szülőföld: a magyar történelem.

(Vas István hagyatéka 1992-ben az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárába került, elrendezése 1993. 
március végén elkezdődött. Ennek során került elő ez a  kiadatlan gépírásos tanulmány; a  szöveg keltezetlen, 
de tartalmából egyértelműen kiderül keletkezésének ideje: 1938. -  A kéziratot Monostory Klára rendezte 
sajtó alá.)

Petri György

„ÖTVEN FELÉ”

Tekintve a szívem, a tüdőm és a májam
állapotát, hatvanhárom (pluszmínusz
két) évet gönnolok, valószínűsítek magamnak.
Az utolsó három ezekből
vág)' nagyon gyötrelmes,
vagy nagyon önfeledt lesz.

Az áhított tökélyt elérni nem fogom.
A kritériumaim szerint 
elismerhető igazságnak 
közelébe sem férkőzhetek.
Szépség, boldogság: ilyesmivel ifjan sem 
kecsegtettem magam; illetve igen:
(hogy még ilyen vénen is hazudok!) 
erre ment rá, pazaroltatott el 
az említett ötven év; 
de azt tényleg nem gondoltam, 
hogy közvetlenül
elérhetőek ezek a ,,-ságok”, ,,-ségek”, 
most már
tudom: közvetve sem.



918 • Petri György: Versek

Véltem volt ifjúkori szertelenségnek 
hinni, hogy, ami 
rögtön nem az, ami, 
soha nem is lesz azzá.

Most már tudom, hogy igazam volt.

De megváltozni mégse nem tudok. 
Köpönyeg előtti esőre várok 
az időt-látott pásztorok szerinti 
évszázados aszálynak közepette.

(Bár néha-néha esik,
van úgy is, hogy nem süt,
hol északi, hol délszaki szél fú,
májusban havazik,
novemberben rügyezik:
és mégis, mégis ezek a túlzások folyton!
A költőket be kéne tiltani.)

Higgadjunk vissza.
Mármint a múltba. Ha már így
szóba hoztam az ötven évet,
akkor ez illendő, sőt, némileg elváratik.

Nos, hát tessék: 
egy igen híg, mócsingokat is 
csak módjával úsztató 
badella-gulyást látok magam előtt, 
amiben néhány fagyos, 
szétfőzhetetlen, édeskés-üveges 
burgonyahasáb bukdos le-föl: 
szülők, tanári karok,
lányok, később: nők (még később: gyerekek, 
következményként, súlyként; 
terhűkre csak az anyjuknak voltak; 
ennyit a pontosság kedvéért).

Igen. Ennyi volt.
Tudok főzni, szeretek még...
-  de már nem(igen) tudok, 
valaha verset írni is tudtam.
Mindenesetre: mondták. Látásom romlik, 
autót, országot vezetni már nem mernék, 
egy alkonyati lépcsőn is óvatosan 
botorkálok már, félek 
minden meredélytől (20 centitől fölfelé), 
és nem bírom a csípős ételeket.
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Ötven év. Olyan nagy számnak tűnik. 
(Pláne, hogyha félszáznak mondanám, 
vagy 0,05 évezrednyinek.)
Holott: hullong, mint a pernye, 
avarégetés után,
nyúlik-szakad, utálatos!, mint az ökörnyál -  
Itt van. Itt van. Rám terpeszkedik, befon, 
pedig valami telítettnek-szépnek 
gondoltam ezt a kerekded számot, 
jóllehet tudhatnám: mindig tévedek, 
ha megtagadom magam.
Ez csak egy szám a számegyenesen, 
folytonosság, monotónia, megbízhatóság, 
pozitív egész szám.
A többi: 
néma
ujjongás, jajgatás.

OPCIÓK

Úgyszólván nincs már semmi: 
a fordítás, a számítógép labirintusában 
történő eligazodási kísérlet 
(ami végül eredményesnek bizonyul, 
bár a magátólértetődés érzése 
soha nem fog el; inkább: 
bolyongás az „invalid path”-okon, 
magyarán járhatatlan 
vagy csak kitaposatlan? ösvényeken). 
Marad a kérdés megválaszolása, 
hogy mi is vág)-'ok voltaképpen.
Opciók: „is-is”, „vagy-vagy”, „sem-sem”. 
És marad Mari. Van még, ha nem is 
mindene:setre. Bár csak részemről ewig, 
objektíve vitathatatlanul weibliche. 
Talányos lénye éltet.
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NAPTÁR

Ott botorkálnak ketten 
a havas szédületben 
egy ő meg egy másik ő,

vacognak, zsugorodnak 
a szédült havazásban 
mindig valami más van

a sok hó majd elolvad 
ebből csak árvíz lehet, 
sodródó tetemeket 
látnak, felpüffedt hasú 
őzet, disznót, egeret -  
ez a bosszú. Büntetés 
valami egész másért.

Tavaszodik.

Tallár Ferenc

AZ IGAZSÁGRÓL 
ÉS AZ ÉRTELMES BESZÉDRŐL

Ki beszél értelmesen? Vajon az, aki ugyanazt mondja, amit mi is mondanánk, akivel 
tehát egyetértünk? Nyilván hajlik az ember erre a kényelmes feltételezésre, ám alka
lomadtán mégiscsak el kell ismernünk, hogy hiába szajkózza X. ugyanazt a véleményt, 
melyet mi is képviselünk, bizony nem beszél különösebben értelmesen. Másrészt pe
dig lehet, hogy Y. álláspontja gyökeresen eltér a miénktől, lehet az is, hogy kölcsönös 
igyekezetünk ellenére éppoly kevéssé tudjuk meggyőzni őt, mint ő minket, s mégis 
elismerjük, hogy Y. értelmesen beszélt. Az értelmes beszéd ezek szerint nem írható le 
oly módon, hogy értelmesen beszél az, „aki azt mondja, hogy...”. Inkább a beszéd -  
mondjuk egyelőre így -  formális jellege kerül itt a középpontba: értelmesen beszél az, 
„aki úgy beszél, hogy...”.

Hogyan beszél hát az, aki értelmesen beszél? Annyit leszögezhetünk, hogy érthetően 
beszél, de ezzel még nem mondtunk sokat, hisz az érthető beszéd nem feltétlenül ér
telmes is egyben. Induljunk hát ki egy lehetségesnek tetsző negatív meghatározásból.


