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Suhai Pál

Ima elalvásért

Álom álom
édes álom
mindennapi
kis halálom
elpihenni
estelente
tente-tente
senki csak te
lépj szivembe
senki semmi
már fejembe
elheverni
ellebegni
ezt kivánom
sezlonon vagy
rendes ágyon
életen túl
és halálon
azt se bánom
csak beszőjön
fonalával
esti bábom

Ecseted mit
hanyagul fest
aranyával
a jelen nap
s ami elmúlt
az anyámnak
mosolyával
a gyerekkor
ide várom
csak azért hogy
ami képzelt
ami holmi
ami földi
ami van de
ami megcsal 
tudatomból

eleresszem 
ne legyek rest
sose késsek
tudjak merjek
az időből 
kizuhanni

Éltetőm a
pusztulásban
altatóm az
ébredésben
biztatóm az
áltatásban
hogyha értem
végre eljössz
hogyha engem
végre megvársz
hogyha megszánsz
végre megszállsz
hogyha én is
majd elalszom
nyughatatlan
én a nyugtom
álom álom
édes álom
itt a földön
már a földön
én is végre
megtalálom

Ezüst Eliz

A fénytelen idő
Megközelítések Hagymás István Shakespeare János király elemzéséhez

Shakespeare bölcsességei: 
1. A történelmi játszmák csak ideiglenes sikert hozhatnak, a nagy kozmikus összefüggések uralása 

fölötte áll minden emberi akaratnak és szándéknak, nem eredményezhet végső és állandó győzel-
met senkinek. 

2. A világ mozgása (mind természeti, mind emberi-társadalmi, mind személyen belül) alá van 
rendelve a keletkezés, kifejlődés és elmúlás mozgásának, innét érthető a Hold kitüntetett szerepe a 
kultúrtörténetben, hiszen egyetemes emberi tapasztalásról van szó. 

3. A fény és a fénytelenség (morális kategóriákkal a jó és a rossz, a nemes és a nemtelen) minden 
létező közös tulajdonsága, ezek kölcsönhatásának tagadása és a negatív (az éppen aktuális káros) 
elem megsemmisítése elsőre komikus, de alapvetően tragikus hatást vált ki. 

4. A tudomány felfedezései, ha kikezdik a föld urainak hatalmi érdekeit, magát a felfedezőt, mint 
bűnöst igyekeznek megsemmisíteni, ami egyúttal azt is jelenti, hogy az emberisten játszhat ugyan 
az idővel, bedugaszoltathatja viasszal az emberek füleit, de előbb vagy utóbb meg kell hajolnia az 
idő kikezdhetetlen hatása előtt. 

5. A lent és a fent, az Én és a Másik, a bennem lévő nemes és gonosz ugyanannak a világnak a tar-
tozéka, hogyan lehetett ilyen bölcs Shakespeare.

Talán azért, mert abban a korban élt, amikor az emberiség tanúja lett az idők hanyatlásának, 
kizökkenésének, elfekélyesedésének. Vagyis elveszítette a nagy egésszel való együttműködésének 
képességét. Az idő helyett a földre szegezte tekintetét és a földért emelte a másikra fegyverét. Talán 
azért is, mert megélte a geocentrikus világkép összeomlását, és a heliocentrikus világ káprázatának 
áldozatul eső ember tévelygéseit. Talán mert tudott a napfogyatkozás jelenségéről, arról a különle-
ges természeti állapotról, amikor is a fénytelen Hold eltakarja a fényes Napot, és azt a látszatot kelti, 
hogy a Hold világít. Emberi vonatkozásában ez annyit jelent, hogy az ember is képes látszatfénnyel 
kérkedni, különösen a politikai színpadán.

Ismerte a halo csillagászati jelenséget is, azt a különös fénytörést, amikor több Napot vagy több 
Holdat is láthatunk az égen. Vagyis a napfogyatkozáshoz hasonlóan egy másik káprázatot, amikor a 
Napfattyak és a Holdfattyak a megkülönböztethetetlenségig hasonlítanak valami eredetire.  

6. Tehát mindaz, ami vagyok, mindaz, amit teszek, nem más, mint a világ szerkezete. Anglia és 
Franciaország ugyan egymás ellenfelei, de éppen ebben hasonlóak, egymás tükörképei. A matri-
archátus, az ősanyák bölcsességének kiiktatása (Konstantia és Eleonóra) a férfivilág sérülését is 
eredményezi. Az égi és a földi kötelék elvágása mindkét fél pusztulását hozza (Artur és Constanca). A 
keresztény világ a kozmikus rend halvány mása, és dogmává merevített, halálra ítélt változata. Sem 
János nem lesz Isten kegyeltje, sem Eleonóra nem képes követni Isten szavát, ahogy a neveikből 
ez következne. A férfi-nő világ együttműködése helyett a történelmi játszmáiba belevesző ember 
érvényteleníti vagy leigázza a női energiákat (a két nagy anya halála, Blanka kényszerházassága).

Lehet, hogy mindössze annyit kellene mondanom, hogy az egész élet/lét lehetőség, mint az 
ember rövid időre szabott játszótere, nem más, mint a Teremtő paradoxonjainak útvesztője.

Mindez ott van a János király című Shakespeare-mű láthatatlan mélyén.
Shakespeare János király (eredetileg János király élete és halála) művéről tudjuk, hogy az életmű 


