
 lis értéke csekély, vagy még annál is csekélyebb. Mindez ráadásul a
reformáció négyszázadik évfordulójára esett, majdnem napra pon-
tosan, bár feltételezhetően az ünneplés egyéb teendők miatt akko-
riban háttérbe szorult. A generációk egymásra következéséről jut
azonban eszembe egy fontos lépés a nőirodalom elismerése kap-
csán, mely személy szerint hozzá is kötődött, és amellyel az Újhold
írónői még nem nézhettek szembe olyan könnyen, mint manapság.
Ha ők erről szólnak, sebek és traumák mögül beszélnek. Ma azon-
ban nők, írónők, női lényegek sorakoznak előttünk anélkül, hogy
tartanunk kellene tőle, ez valami gyenge, zagyva csacsogás — nők-
ről nőknek. Az Újhold nemzedékében, melyhez maga is tartozott,
ez a tudat még elevenen élt, valódi sértés és megbélyegzés volt ezt
megemlíteni is. Nagy lépést tett itt Szabó Magda, hogy ez már fel
sem merül, ám elhallgatni sem kell, leírni is jóleső, hogy nő, írónő,
költőnő, drámaírónő. Csak hát mondani sem muszáj, ahogy az író-
férfit sem hangsúlyozzuk (férfi, íróférfi, költőférfi, drámaíróférfi).
Mert sem nem jó ez, sem nem rossz, épp csak a helyén van, épp
csak mert lecserélhetetlenné lett az ő alakja ebben is.

A nem
középszerűekre
méretezett világról
Mi lenne, ha egyszer
nem középszerűekre
méretezett világot 
rendeznénk be?
Nem a hülyékhez
szabnánk az oktatást,
nem a jellemtelenekhez
a politikát?

A tehetségesek meg 
a jók terrorját akarom?
Dehogy! A zsenik
világmegértését.
Az okosak tudományát.
Csak könyörgök,
ne butákkal kelljen
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vitatkozni arról,
hogy gondolatok
vannak-e, erkölcs-
telenekkel, hogy a jó
csak egy babona. 
Rombolókkal a 
romokról. Építőkkel
a háborítatlanságról.

Kétezer év távolából
lélek zúdul rám,
inspiráció, mint
zuhanyból a hideg
víz, aztán a forró. 
Mint sótartóból
az édes, borstartóból
a nevetés.

A tanító
számonkérése
Mi lenne, ha egyszer
nem középszerűekre
méretezett világot 
rendeznénk be? — Tényleg
ezt kérdezted a diákoktól
a nagyelőadóban, fölfelé bámulva
a meredeken ég felé tartó
padsorokon? Sőt biztattad is őket,
hogy ők majd másként rendezzék el.

Te még hiszel abban, hogy a következő 
nemzedék jobb lesz? Tibennetek is bíztak,
nektek se sikerült. Nagyon nem. —
Tudom. És nem hiszek semmi ilyesmit,
de változtatni változtathatnak,
és egyszer-egyszer hozhat jobbat is
egy változás. —

De akkor mi lesz a középszerűekkel? —
Majd alkalmazkodnak. — Képtelenek rá.
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Lázadnak inkább. És szabad utat adnak
a butáknak, tehetségteleneknek, törtetőknek, 
irigyeknek. Ez történik minden forradalomkor. —
Nem forradalom kell, dehogy, annál jóval 
szelídebb, csendesebb, gyakoribb dolog:
csoda. — Ezt is mondtad nekik? —
Sajnos elfelejtettem. Valamire azért 
rájöhetnek maguktól is.

A kérkedő
megfékezése
Mi lenne, ha egyszer
nem középszerűekre
méretezett világot 
rendeznénk be? — Te
tényleg azt hiszed magadról,
nem vagy középszerű? —
Mért ne, annyi középszerűnél 
is közepebb, semmiszerűnél is
semmibb ember hiszi magát elitnek,
annyi növény állatnak, annyi 
állat embernek, hogy ennyit megengedhetek
magamnak. — Épp nem. Hidd azt
magadról, hogy zseni vagy,
hidd magad a legjobb tanárnak,
a legszebb férfinak, korszakos
tudósnak, újító költőnek,
de azzal ne kérkedj, hogy nem 
vagy középszerű. —
Talán az vagyok? —
Mit tudom én. De legyél 
kicsit szerényebb!
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