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NAGY GÁSPÁR H (4)
Mielőtt még Berlinben találkoztunk volna,
már évek 6ta pontos szavait kölcsönözte nekem:
verseimet fordította különböző antol6giákba,
így szinie vércsoportjával voltam jeltelenül jelen,
de akkor ott, márciusban, egy szép irodalmi esten,
főleg egyetemi tanítványai okulására bemutatta
az addigi "zsákmányt", s arra kért, hogy én meg
eredeti hangzásukban olvassam föl a verseket,
(a hallgatóság jutalma egy szinte kész bilingvis kötet),
aztán még néhány levél jött, szokás szerini akkurátus,
de mindig fontos értelmezési kérdésekkel,
az utols átán a ZöldErvin Tübingenből kapcsán,
(mert pr6zai .kalandjaim" is fölkeltették figyelmét)
hogy miképp is van egy Hölderlin-idezetben
a'pálma és a cserépedény összefüggése...
...aztán gyanúsan hosszú csend... h ánapok,
majd a brutális hír: a szőke, kedves Irene Riibberdt,
a magyar irodalom angyali szolgál6leánya
a 2003-as esztendő legelején hosszan tart6
súlyos betegségben elhunyt... futását befejezte...
Tud6s irodalmár barátunk (amúgy kollégája
a híres Humboldion) szokatlanul sz ép, már-már
csaknem érzelmes nekrol6ggal búcsúzott tőle

április legelején az általam csak ritkán forgatott
hetilapban ... de akkor valamilyen sugallatnak
engedve megvásároltam s olvastam a Kodály-körönd
még kissé hideg padján... csak a szívem könnyezett,
s önkéntelenül is azt a régi népdalt kezdtem dúdolni,
melyet éppen a Tanár úr menteii át híres k árus ába ,
és előttem volt [rene áttetszően fehér, figyelmes arca .
rebesgették, hogy néha hosszabb időre elvonul,
aztán föltámad és szolgál: fordít sokféle magyart,
köztük engem is, akit igazán nem erőltethettek eléje
a honi kdnon-kurdtorok, kik "mindig csalhatatlanul
tudják, honnan fúj az antipasszát", s tán ezért is
valamivel több vért pazarolt rám abb61 a kevésbó1... ,
hogy ily korán, negyvennyolc évesen befejezte...
A fordítás, lám, vérátömlesztés is, hajtogatom halála 6ta,
s nem mondom, hogy nincs semmi bűntudatom ...
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H (5)
Ahogy kilépett az omladozó templom
oszloproncsa mögül, mondtam is neki:
barátom, kissé agresszív tétovasággal
léptél a semmibe, mintha még a versen
keresnél valami titkos fogást, de ő
kisfiús, bájos mosolyával, szemébe hulló
sötét haját félrelökve azt kérdezte:
jó volt-e így, mert még lenne két ötlete...
a szó1ce rendezőnő hagyta volna már,
de az operatőr bátorította, így aztán
megszerettem a késó'bbi változatot,
mikozben szinte vezényelte a kamerát,
nagyon hasonlított egy másik Zoltánra,
aki tán példaképe is lehetett az őrült,

tehetségeket őrlő magyar színházi világban...
kértem, hogy lehetőleg őt, Ternyák Zoltánt
hívják, ha megszólalnak majd a verseim...
vers-és szívhangom volt a Féleimen túli
tartományban, az életem helyszíneit vallató
filmkockák mögé szorulva... s egyszer vagy
50 percig mondta, élte ZöldErvinem tübingeni
kalandjait a rádióban, amikor tán Berlinben
[rene Rübberdt épp pontot tett a fordítás
végére, bár még akadtak filológiai kérdései...
akkor még nem volt tudható,
legalábbis előttem nem, hogy útjaik
2003-ban végérvényesen találkoznak.
Zoli már egy éve kómában lebegett,
miuián legnagyobb alakítását követte el
a gyönyörű mentőangyal, Tóth Ildikó
oldalán Dettre Gábor sötéten kavargó
félelmes, narkós filmjében,
s egy máig kiderítetlen baleset után
beköltözött a földi purgatórium bizony
nem első bugyrába, ahonnan vártuk, vártuk
a csodát, hogy még visszajön... föltámad ...
fényképe ott a falamon ... kétfelól társak:
Latinovits és Visky Árpád néz a jövevényre...
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