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A L B E R T   Z S U Z S A

Távol a fényes víztükör

Közelrõl csak a nyári Balatont ismerem. Ha elautózunk mellette más évszakok-
ban, szívdobbanás kíséri a látványt: ott van! Az ilyeneket persze lenézik az iga-
ziak, akik minden évszakban látják, akik például láttak-hallottak rianást – én
azt csak Jókaiból ismerem. Egy-egy futó látogatás a patinás Füreden, – hallo-
másból ismert Anna-bálok, (az én generációm legfeljebb diákbálba járt, (sötét-
kék szoknya, fehér blúz) – Melyik volt jobb, ki tudja? ?

Cserkészként, – amennyi idõt adott 1945 után az élet,– két hét táborozás
Alsóörsön, kiscserkész Csúthy Ilike azt mondja: Hát ez meg mi az égi csuda?
Éjszakai rémüldözések õrségben, fát vágunk, bibliázunk, fõzünk, fürdünk, és pe-
csenyére égek. A hetedik gimnazista osztállyal elhagyott házban egy hét – elsõ
levél egy fiútól. S megint egyetemi tábor, akkor tanultam meg úszni. Úsztam is,
nem túlságosan messze a parttól, de elég messze, hogy megküzdjem a vízzel a
partra jutásért, befelé fúj a szél, húz a víz. Fejemen buknak át a hullámok. Félek,
de ki tudok úszni. Pedig ez egyébként gyengéd víz, selymes, lágy, langyos anyaöl.

Balatonnál felnõttként? Üdülõk, Széplak, Szabadi, isteni szakács az Akadé-
mia-üdülõben, fenyõk, béke, csönd, napsütött, mámoros gyerekek, „Komám-
asszony, hol az olló”, csillagszemû nagymama futkos, õ is gyerek. Vagy áthajó-
zunk Siófokról Füredre, aztán vissza. Hálás vagyok a sorsnak, mert boldogok.
De mások szörföznek, mások vitorláznak, mások teniszeznek, mások táncol-
nak. Nem az én világom. Én a Dunán, a Tiszán, a Rábán hajózom kenuval,
kajakkal, hetekig sátorozunk. Napfényben, esõben, szélben, küzdelemben.

Mégis: megrendítõ látogatás  Sajkódon a keserû Németh Lászlónál, sokad-
magammal Tihanyban  Illyésnél, rám kiált: ne nézze ezeket a ronda kritikuso-
kat, nézze a Balatont! Csillog sötéten, messzirõl nézem.

Badacsonyban Tatay Sándor vár a vonatnál, hogy meséljen nekem Weöres
Sándorról. Milyen nagyszerû film volt a Ház a hegyen! Ez a megejtõ Badacsony,
és a tündéri Tatay. Odalent borzong a Víz.

És ó, a nagy, gyönyörû konferenciák, a Berzsenyi Társasággal, Keszthelyen, a kas-
télyban, nemzetközi írókonferencia 50 évvel Trianon után, felejthetetlen Király Ági
nagyasszony szervezése; messzirõl látszik a fényes víztükör. Georgicon, magyar múlt,
Festetits, ide látogatott Berzsenyi, mikor a lovát kicserélték, de visszavitte! Fenék-
puszta, az anyai család ihleti Széchenyit A lovakrul írására; Somogyjád, Marcali, Nikla!
Koppány vára, Somogyvár. Ez Takáts Gyula szülõföldje, meg a Kisbalaton, a lápos, és
a györöki  Bece hegy, ahogy õ elnevezte. Kéklõ szõlõk, mandulás, fenn Csu-Fu-Gyula
üvegkalitka-háza. Malomkõ asztala, jó bora. Csak azt issza, mióta él. Rágcsálni dió.
Mielõtt felmennénk, látni a vizet az útról. Igézetes, és csábító. Nézzük messzirõl.

És József Attila Szárszóján látjuk, útban az SDG telep felé, református értel-
miségi konferenciákra. Törjük a kemény diókat, óráról órára, napról napra.
Vízre menni nincs idõm. Lehet, hogy most is félek? Megyek a vasútállomásra,
keresztül a síneken, a parthoz. Itt ment akkor õ, át a tehervonat vagonjai közt.
Nézem a vizet az unokámmal.
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Legtöbbet Szabadin nézem, tört alsókarral, begipszelve. Betegállományban,
nem tudva, hogy szabálytalanul, jól ellátnak, pedig otthon kellene ülnöm sza-
bályosan, ellátatlanul. Ebédnél nincs itt Gábor, az asztalszomszéd felszeleteli a
húst, a kisgyerekek felkötött karral utánoznak. S ülök egész nap a parton. Né-
zem a vizet. Reggel-délben-este. Reggeltõl estig. Hogy változik a színe, fodrozá-
sa. Mészöly, Egry és Bartha László. A zöld minden árnyalata, arany, ezüst, rózsa-
szín, kék, fekete és fehér, a fehérben feketén rajzolva a horgász stégek. Kék
üvegbúra fölöttem, vagy fekete kalap, apró molyrágta lyukakkal. A nagy lyukon
a szél befúj. A szeles Balaton-parton lehet a legjobban leégni. Ha égnek a lám-
pák körben a parton, van, ahol ellátni a másik oldalra is. Akkor otthonos. Hosszá-
ban végtelen, mint a tenger. De kõpereme van. Évtizedek óta nézzük: él-e még.
Mi lesz vele és mi lesz velünk?

Koszorú

In memoriam Marsall Balázs

A víz.
Magzatvíz lágy ringása helyett a téboly.
Õrjöngõ, kéjgyilkos víz, végtelen.
Átok a vízre és átkozott legyen a szél.
Hová volt írva a halál
mosolygó szemedbe, játékos arcod ívébe
lányos, lágy fekete hajadba, vagy
rajzos szád sarkába, amirõl
alighogy felszáradt az anyatej?
Te szép kis fiúarcodat
csillagként hordtad fejünk felett
gyermeki kedves szavaid ezüst hajók az éjben.
Mi lesz velünk, mert mi lett veled
hideg és merevvé változunk mi is.
Ártatlan illatok körülötted, liliomé.
Ha voltak bûneid, mind lemosta a víz.
Szörnyû keresztvíz, születést visszacsináló
de lehet-e meg nem történtté tenni az életet?
Te Legszebb Élet, Tökéletes Gyermek, Fekete Liliom!
                                    *
Parte-cédula. Gyûrûk s galambok helyett
két egymást metszõ fekete vonal.
Kis Balázs, minden reggeli látomás
Az arcod, az élõ s a mostani.
Vízitündérek võlegénye
nádasban nádirigó
micsoda szél repített repülni-való tiszta lélek
anyacsókkal tapasztott fészkedbõl
micsoda vitorlás repített oly
láthatatlan messzire? –
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Micsoda céda nõ ragadott el a mélybe
zárta magába testedet
milyen szelek fújtak felhõk fölé
kis mosolyoddal szád körül –
te, mindent fölfogó érzékeny lemez
milyen jeleket írtunk rád
hogy olvassák a csillagok? –
Kis Balázs
végül ringatott, ugye, a víz
s mosolyogsz ránk a túlsó partról.
                        *
Uram, tekints a síró anyára
tegyél valamit vigasztalására
testét fátyladdal beterítsed
kesergõ szívét csöndesítsed. –
Ó Uram, irgalmazz nekünk
ne próbáld rajtunk fegyvereidet!

Ifjúság múltán

(In memoriam Fodor András)

Magába fogadta
az õsasszony, a víz.
Ölelés volt, kívánt, s elfogadott.
Férfiúvá érett mátka fogadása.
Menyegzõ, mennybemenõ.

Nem sokkal elõbb magnós felvétel,
otthon, de más hang, más légkör.
Fáradt, öreges, zavart.
Vége az ifjúkornak?

Akadémikussá avatás maradék süteménye,
most sem magáról beszél
az örök diák, ki
mélységbõl kilábolt,
a Legnagyobb titkait kutatva
verset, eszmét és zenét.

A Balaton nem víz.
Kirké maga!


