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AMELYBEN FRANZ XAVÉR KAPPUS 
KAPITÁNY ARANYERÉT MEGOPERÁLJÁK, 
DE A KAPITÁNY ENNEK ELLENÉRE SEM 

FOGADJA MEG RAINER MARIA RILKE ÚR 
TANÁCSÁT: NEM MOND LE AZ IRÓNIÁRÓL

Fekszik a harmadik emeleten, közel az éghez, 
a fáknak csak a tetejét látja: 
vajon melyiken rikkantgat hajnalonta 
oly eszelősen egy feketerigó?

Az osztrák katonatiszt az ingujjas, 
nyakig fölhúzott nadrágú magyar költőre gondol, 
s arra, hogy szólhat a tücsök s a nyitnikék, 
nem is oly biztos, hogy élni jó.

Tegnap a műtőasztalon, fél narkózisban 
állítólag így prófétáit a műtősöknek:
Jaj nektek, kik belenéztek az ánusomba,
Istennek emez iszonyú látcsövébe!

Mint forgószél az ő optikái, s ti már 
az utálatos végső nemzedék vagytok, 
kik mossátok szemérmetek valamely fák alatt, 
de gyilkos tűzben lesztek megítélve.

(A jelenetről egyébként az a cigány nővér számolt be neki, 
aki néha pontosan úgy rikoltozik 
a bevizelő betegek között röpködve, 
mint egy eszelős feketerigó.)

A kapitány most kedvetlenül nézi a fákat, 
a növendék Rilkére, egykori osztálytársára gondol, 
aki egyszer a katonai főreál tornatermében 
egy plafonig nyúló rúdon a rúd ideájáig mászott.

Legszívesebben ő is felmászna valahová, 
följebb csontjainak, húsának iróniájánál, 
de fölötte a hajnali égen is csak egy 
vörös luk: a kozmosz ánusa vérzik.
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AMELYBEN KAPPUS KAPITÁNY MÉGISCSAK
ÖNMAGÁBA MÉLYED, S MEGVIZSGÁLJA 

A MÉLYSÉGEKET, AHONNÉT ÉLETE FAKAD

Letekerem nyakamról mit is?
A rettenetét hogy nincs nyakam 
S hogy letekerhető rólunk minden 
Minden: a látszat a látszat?: a van

S marad végül a tárgy nélküli 
A semmiben kaszáló mozdulat 
S valami ami én voltam egykor 
Ami már nem leszek azon mulat

Mintha még élnék a kötszereket 
Az én vérem festi meg -  te kerge 
Nehogy még ennek is örülj nem az élet 
A halál van köréd tekerve

Mintha még melyik duzzanatból spriccel 
A jelentés? mintha egy ikből se 
Mintha köröttem mindennek 
A képzeletem lenne a történése

Mintha egy idegen nyelvben ébredtem volna 
Nem találok néhány ragot 
S hiányos grammatikámmal 
A lexémák mellé harapok

Mint a tökkirály: kettéosztva 
Lent fájdalom fent eufória 
Szenvedni sem tud becsülettel 
Kinek mindent meg kell írnia
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AZ ELŐBBIEK VISSZAVONÁSA

Az ember nem tudja: ő bizonyítja 
a legékesebben, hogy nincs halál, 
hogy a Minden van, csak a Semmi nincsen, 
s a mozdulat Istenben kaszál.

Nem tudja, hogy csak ő képes hívni, 
megszólítani önmagát, 
s honnan is tudná, hogy ilyenkor Isten 
hajtogatja, mint szél a fát.

Honnan is tudná, hogy az Egyben 
helyét a Sok is megtalálja: 
egymás mellett a hipermangán-hit 
s Kappus úr idétlen vihogása.

Ő csak azt tudja: a sok állítmány 
mellett a sok alany nem hiba, 
s hiányos fogsorként csattog szájában 
a nem evilági grammatika.

S mégis: virágvasárnap van, nyit a barka, 
a paták alatt mirtuszág -  
Jön, jön az Egy, ki megbocsátja 
az ember pluralizmusát.

Dávidházi Péter

EGY SZELÍD FILOLÓGUS 
ÉSZREVÉTLEN HŐSIESSÉGE

In memóriám Kiss József, 1923. VIII. 17.-1992. V. 13.

„A tragikai hős bátor a sors ellen, míg leküzdhetőnek hiszi; az eposz hőse bátor, noha nem hiszi 
annak. ” Arany János meghatározása két magatartásról, melyek közül az utóbbit bá
multa jobban. Talán nem stílustörés, ha egy Petőfi-kutatóra emlékezve, hozzáillő gon
dolati vezérfonálként, mondhatni világi textusul éppen Petőfi barátjának eposzelmé
leti töprengéseit választjuk. Hiszen Kiss József egész életére semmi sem volt jellem


