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Lajtos Nóra

A létezés poétikája
(Prózaszilánkok)

1
Minduntalan	arra	gondolt,	hogyan	szólíthatná	meg	úgy	az	olvasót,	hogy	ne	legyen	
tapintatlan,	se	tolakodó,	de	érdeklődés-felkeltő.	Írhatna	itt	az	elején	magáról,	de	úgy	
hiszi,	az	író	személyisége	az	erre-arra	kanyargó	narratíván	keresztül	legyen	leképez-
hető	az	olvasó	számára.	Annyi	bizonyos:	nem	biztos	semmi	sem.	Csak	a	születés	és	
a	halál	misztériuma.	Van	életindulás,	és	van	halálba	vonulás.	Élni	annyi,	mint	érezni	
a	pirítós	ropogós	 illatát.	Meghalni	annyi,	mint	nem	érezni	ugyanezt.	Nem	érezni	a	
zuhanyzó	gégecsövének	barázdáit	az	ujjainkon.	Nem	érezni	a	félig	szénsavas	üdítő	
pezsdítő	ízét.	Nem	érezni	a	halálfélelmet.	Csak	LENNI	valahol,	ahogy	mondani	szo-
kás:	ODAÁT.	Sok	halottja	van,	és	akármelyikükre	gondol,	mindig	az	jut	az	eszébe,	
hogy	meg	merték	tenni.	Meg	merték	tenni	a	meghalást.	Ez	a	meghalás	poétikája.

2
Valójában	minden	a	helytelen	ujjrenddel	kezdődött.	Chopin	cisz-moll	keringőjének	
ismétlődő	dallamfutamának	igen	sajátos	ujjrendsorozata	van,	azt	jól	be	kellett	gyako-
rolnia.	Amikor	már	ötödjére	szaladt	neki,	szorongás	fogta	el.	Mi	van,	ha	nem	tudja	
megcsinálni.	Abba	egy	kicsit	bele	fog	halni.	A	gyakorlási	fázisban	mindez	megtehető.	
Egy	kicsit	belehalni	a	kudarcunkba.	Előadás	közben	viszont	mindennek	sikerülnie	
kell.	Még	annak	a	fránya	ujjrendnek	is,	amely	nélkül	nincs	dallamfutam,	csak	dallam-
rángatózás.	És	sikerült.	Nagy	taps	fogadta,	de	ő	nem	hallotta	a	tapsot,	mert	tudta,	
hogy	a	melléktéma	második	ütemében	félreütött	egy	hangot.	A	G	helyett	F-et	ütött	
le.	Ez	teljesen	elszomorította.	A	közönség	nagy	elégedettséggel	konstatálta,	hogy	a	
fődallam	milyen	csodálatosan	hömpölygött	az	ujjai	alatt,	de	azt	a	félreütött	hangot	
nem	tudta	feledni.	Nem	tudta	megbocsátani	magának.	Ez	a	tévesztés	poétikája.	

3
A	kócos	játék	babák	sokáig	ültek	a	szekrény	tetején.	Körülbelül	hét	évig.	Akkor	szü-
letett	meg	a	húga,	aki	viszont	 imádott	babázni.	Orvososdit	 játszott	velük.	Szegény	
babák	hol	hörögtek,	hol	hasfájósak	voltak,	hol	meg	befulladtak	az	asztmájuktól.	Az	
egyiket	mandulával	meg	is	kellett	operálni,	míg	a	másikat	vakbéllel.	Aztán	a	plüssál-
latokra	került	a	sor.	Azokkal	meg	kórusosdit	játszott.	Három	kupacba	ültette	őket:	
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alt,	mezzo	és	 szoprán	szólamba.	És	vezényelt	nekik,	 rajtuk	keresztül	próbálta	ki	 a	
szólambeléptetéseket.	Volt	egy	nagy	kedvence,	Árgus,	a	kisoroszlán.	Ő	kapta	mindig	
a	szóló	szerepét.	Egyszer	Árgus	leszédült	az	ágyról.	Ezt	rossz	ómennek	vélte.	Visz-
szaállította	a	szólózó	helyére,	pontosabban	lecserélte	egy	rókára.	Árgust	pedig	az	alt	
róka	helyére	tette.	A	róka	–	hiába	volt	megszelídítve	–	nem	tudott	olyan	selymesen	
belesimulni	a	kórus	hangszínébe,	mint	a	kisoroszlán.	De	féltette	Árgust.	Ez	a	féltés	
poétikája.

4
A	neves	pesti	pszichiáter	az	Üllői	úton	sietett	keresztül	a	Corvin	Plázába.	A	moz-
gólépcsőn	együtt	utaztak:	az	egyikük	felfelé,	a	másikójuk	lefelé.	Mikor	észrevette	a	
kezelőorvosát,	nagy	fekete	kötött	sáljába	burkolta	magát	és	minden	zsigerével	lefelé	
nézett.	Nem	vehették	észre,	mert	ő	valójában	szó	nélkül	csak	úgy	kilógott	a	Kliniká-
ról.	Szombat	délután	volt,	esőszagú	fázós	falevelű	november	délután.	Beleszippan-
tott	a	szabad	világba:	a	hatsávos	úton	keresztül	cikázott,	élvezte	a	veszély	szelét	is,	a	
dudálások	hangját,	majd	az	emberi	miliő	fogta	meg	lelkét,	amint	betévedt	a	Plázába.	
Egyik	 üzletből	 a	másikba	 vándorolt:	 vett	 szuveníreket	 a	 családtagjainak:	Budapest	
feliratú	zsebtükröt,	matyó	motívumos	pólót.	Visszamenet	még	egyszer	beleszagolt	a	
nagyvilágba,	aztán	besurrant	a	hátsó	üvegajtón	keresztül.	Észrevette	az	egyik	nővér,	
meg	is	szólította,	de	mondta,	hogy	csak	a	kórházkertben	volt	sétálni.	Maga	lepődött	
meg	legjobban	a	hazugságán.	Mint	egy	rajtakapott	csintalan	kisgyermek,	aki	cselesen	
bemászik	a	gardróbszekrény	aljába,	és	magára	húzza	a	tolóajtót,	majd	sírva	fakad	a	
sötéttől;	neki	 is	sírhatnékja	volt	a	hazugságba	zárt	délutántól.	Ez	az	őszintetlenség	
poétikája.

5
Apró,	finom,	hurkapálcikára	tekert	vattadarabbal	portalanította		a	bal	oldali	szárny		20	
méteres	állványzatán	Szent	Ignác	fejét.	Tudta,	nagyon	óvatosan	kell	bánni	a	felülettel.	
Négyzetcentiméterenként	haladt,	nehogy	bajt	okozzon.	A	portalanítás	után	vegysze-
res	 tisztításba	kezdett.	Előbb	gyenge		elegyet		készített,		 amit	 rögtön	semlegesített,	
nehogy	túldolgozzon,	aztán	fokozatosan	egyre	erősebb	tisztítószerrel	próbálkozott,	
állandóan	 figyelve	 a	 vegyszeres	 vattát,	 nem	oldódik-e	 a	 festék,	 hiszen	 a	tisztítás	 a	
restaurálás	legkockázatosabb	része.	Három	réteget	kell	eltávolítani:	a	felületi	piszok,	
a	 lakkréteg,	 valamint	 a	 korábbi	 retusálások	 nyomait.	A	 kiegészítés	 fázisáig	 hosszú	
út	 vezet.	Előre	meg	 kell	 tervezni	 a	 restaurálás	 folyamatát:	 	dokumentálva	minden	
lépést,		fotózni	a	munkafázisokat,	súrolófényben	bemutatni	a	felület	egyenetlensége-
it,	az		UV-fényben	gerjesztett	lumineszcens	fény	mutatja	meg	a	sérült	lakkréteg	hibáit	
és	 az	 átfestéseket	 is.		Majd	 jön	 az	 enyves-hegyikrétás	 tömítés,	 lecsiszolás,		akkor	 a	
festmény		kap	egy	védőlakkozást,	majd	végre	előkerülnek	az	ecsetek	is,	és	következ-
het	a	kemény	restaurátori	munka	jutalma,	a	retusálás:	az	esztétikai	helyreállítás,	ami	a	
kiegészítésen	túl	visszaadja	a	festmény	műalkotás-jellegét,	s	a	végső	lakkozás.	Közben	
Andrej	Rubljov	ikonosztázaira	gondolt.	Csak	azok	a	színek	kellettek	neki.	Festés	köz-
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ben	teljesen	elnémult;	az	ihlet	bizonyos	hőfokot	idéz	elő	a	művészben,	vérlemezkéi	
összetapadnak,	kipirul	a	20	méter	magasban.	És	a	fenti	üvegcsillár	fényében	mérette	
meg	lelkét.	Némasági	fogadalmat	tett,	akárcsak	Rubljov	mester,	aki	csak	a	harangön-
tés	miatt	mondott	le	a	hallgatásról.	Ez	a	képjavítás	poétikája.

6
Mendelssohn	Dal	szöveg	nélkül	című	albumának	egyik	darabját	gyakorolta	éppen,	
mikor	meghozták	a	butikba	az	árut	az	édesanyjáék.	A	zongoraszoba	ilyenkor	hirte-
len	ruharaktárrá	változott.	Még	a	rendszerváltozáskor	nyitotta	egy	pesti	nő	a	buti-
kot,	a	kisváros	legelső	üzletét.	Majd	családi	vállalkozás	lett	a	butikból.	A	nagyi	és	az	
édesanyja	árultak	benne,	akik	olykor	elutaztak	beszerzői	körútra.	Lecsukta	a	zongora	
tetejét,	és	elkezdett	belebújni	az	egyik	ruhából	a	másikba.	Kiszaladt	a	folyosón	lévő	
tükörhöz,	ott	biggyeszkedett.	Aprócska	melleire	két	melltartót	is	felvett,	úgy	próbálta	
fel	a	farsangi	báli	 ruhákat.	Majd	 jöhetett	az	áruk	beárazása.	Volt	egy	nagy	 lepedős	
szállítólevél,	már	csak	egy	számológép	kellett	hozzá,	úgy	szorozták	ki	az	új	árat.	
Aztán	bekerültek	a	szobából	az	ebédlőből	kialakított	üzlethelyiségbe	az	áruk,	és	

ismét	nekiülhetett	gyakorolni.	Felhajtotta	a	zongora	fedelét,	az	elefántcsont-borítású	
billentyűzet	mindig	 lenyűgözte.	Elkezdte	 játszani	 a	 darabot,	még	 a	 felsőtestével	 is	
ringatózott,	amint	játszott,	hajlongott,	mint	a	nagy	zongoristák.	Teljesen	bele	tudott	
merülni	a	zene	varázslatos	atmoszférájába.	Ez	volt	az	egyik	vizsgadarabja.	Nagyon	
szerette	játszani,	de	csakis	önnönmagának.	Azt	se	szerette,	ha	a	családja	hallgatózott	
a	szobaajtó	mögött.	Olyankor	a	szordínó	pedállal	tompította	a	hangot,	hogy	azok	ne	
guruljanak	szét	a	kulcslyukon	keresztül	a	„kinti”	világba.	A	testvére	is	zongorázott,	
olykor	négykezest	osztottak	rájuk.	A	 testvérét	 teljesen	hidegen	hagyta	a	gyakorlás,	
az	óra	előtt	gyakorolt	egy	kicsit,	azzal	állított	be	a	zongoraórákra.	Izgult.	El	tudja-e	
játszani	a	zongoratanárnőjének	a	darabot	úgy,	mint	amikor	kettesben	volt	a	hang-
szerével.	A	nagy	fekete	Bösendorfernek,	ami	a	zeneiskolában	volt,	hiperérzékenyek	
voltak	a	billentyűi:	alig	érintette	meg	az	ember,	máris	hangot	csalt	ki	belőle.	Ott	aztán	
tényleg	minden	 hangnak	 a	 helyén	 kellett	 lennie.	 És	 persze	 a	 pedálhasználatnak	 is	
megvan	a	maga	metodikája,	hogy	ne	zúgasson	össze	olyan	akkordokat,	amelyek	csak	
disszonanciát	eredményeznek,	és	pláne	elveszítik	ezáltal	a	jelentőségüket.	
Amikor	nem	játszott,	bakelitlemezjátszón	hallgatta	Horovitz	mester	játékát,	illet-

ve	a	kedvence	volt	még	Schubert	Pisztráng-ötöse	is.	Jandó	Jenő	Bartók-darabjait	is	
szívesen	hallgatta,	s	elképzelte,	hogy	zongorista	lesz.	Kimegy	a	színpadra,	egészséges	
izgalommal	ül	le	a	bársonyborítású	zongoraszékre,	beállítja	azt.	(Ezt	sokan	piszmo-
gásnak	 tartják,	pedig	olyan	 fontos	ez,	mint	más	hangszereknél	a	hangolás.)	Szóval	
beállítja	a	megfelelő	magasságba	a	széket,	és	felemeli	a	karjait	a	billentyűzet	felé.	Fejé-
ben	pontosan	ott	sorjáznak	egymás	után	a	hangok,	dinamikai	és	hangnemváltások,	a	
ritmus,	a	darab	lendületes	lüktetése	és	a	fődallam	sodródása.	Az	elszabadult	gondola	
egyszer	csak	elindult	az	ujjai	alatt,	a	vízhullámok	erősebb	fortissimóba	fakadtak	ki,	
míg	a	nyugvópontra	nem	ért	az	a	gondolat,	hogy	talán	mégis	érdemes	minden,	ami.	
Ez	a	mindenség	poétikája.
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Máskor	meg	 orvosnak	 készült.	 Először	 állatorvosnak,	 de	mondta	 neki	 a	 család,	
hogy	a	fejős	tehénhez	is	ki	kell	mennie,	ha	hívják.	Ettől	elment	a	kedve.	Így	már	
csak	 az	 emberek	 gyógyítására	 gondolt,	mint	 életcélra.	Egymás	után	mentek	 el	 a	
nagyszülei,	 fájlalta,	hogy	nem	 tudott	 rajtuk	 segíteni.	Az	orvos	nem	mindenható,	
ezt	 tudta,	mégis	 fájtak	neki	ezek	a	végleges	elutazások.	A	pulmonológia	 szakirá-
nya	tetszett	neki	a	legjobban.	A	Klinikán	lett	rezidensből	szakorvossá.	Éveket	dol-
gozott	 ott,	 és	 ügyelt	 szentestén	 és	 húsvét	 hétfőn,	 pünkösdkor	 és	 szilveszterkor.	
Majdnem	minden	nap	lábcédulát	kellett	írnia,	rajta	a	halál	beálltának	pontos	idejé-
nek	megadásával.	Ha	úgy	kérték	a	hozzátartozók,	hogy	értesítést	kérnek	azonnal	
a	 rokonuk	 állapota	 felől,	 akkor	 éjjel	 háromkor	 is	 fel	 kellett	 csörgetni	 az	 elhunyt	
hozzátartozóját,	s	közölni	vele	a	tragikus	hírt.	A	legszörnyűbb	az	volt,	amikor	két	
kórteremben	feküdt	egy	fiatal	lány	és	egy	srác.	Az	orvosok	tudták	csak,	hogy	egy	
szobányira	vannak	egymástól,	s	mindketten	haldoklanak,	holott	egy	pár	is	lehettek	
volna.	A	lánynak	primer	méhnyakrákjából	lett	áttét	a	tüdőre,	a	fiúnak	tüdődaganata	
volt.	Egyikőjük	sem	dohányzott,	és	egyikőjük	sem	töltötte	be	még	a	25.	életévet.	
Az	orvosok	 tudták,	hogy	a	 lány	nem	éli	meg	a	karácsonyt,	mégis	a	 srác	ment	el	
hamarabb	egy	nappal.	Akkor	majdnem	összeomlott,	és	merész	gondolataiban	úgy	
vélte,	otthagyja	az	orvoslást,	mert	ezeket	a	sorstragédiákat	az	ő	pszichéje	nem	fogja	
bírni.	Aztán	mégis	bírta.	Edzésben	tartották	a	mindennapok	tragédiái,	amelyekhez	
persze	nem	lehet	hozzászokni,	de	tovább	lehet	és	kell	lépni.	Hinni	kell	a	gyógyu-
lásban,	ugyanakkor	beletörődni	az	elmúlásba.	Amikor	a	hit	hónapokat	hosszabbít	
a	beteg	életén,	azt	csodaszámként	tartják	számon	az	orvosok,	pedig	csak	lélekerő-
sítő	gondolatinjekciókat	kap	az	égiektől	a	beteg,	legalábbis	így	hiszi.	Ha	nem	hisz,	
rég	elveszett.	Egy	 férfi	beteggel	 történt	mindez:	 tudatták	vele	 egy	délután,	hogy	
gyógyíthatatlan	beteg;	kiment	a	mosdóba,	de	2	perc	múlva	már	nem	jutott	vissza	a	
kórterembe.	A	mosdóban	összeesett	és	meghalt.	A	sokkot	kapott	páciensnek	ideje	
sem	volt	felkészülni	a	nagy	utazásra.	Tűnődünk	rajta,	melyik	a	szebb	halál:	a	lassú,	
fájdalmas,	párnák	közt	halni	meg	vagy	az	élet	harcmezején	elmenni	hirtelen?	Nem	
igazán	van	jó	válasz	a	fentiekre.	Ez	valahol	habitus	kérdése	is.	A	nagyapja	egy	örök	
izgő-mozgó,	fáradhatatlan	ember	volt.	Legkedvesebb	ünnepén,	a	huszárfelvonulá-
sos	március	15-én	érte	utol	a	kokárdaszirmú	végzet,	nagyija	pedig	mégis	a	kórház	
kiszolgáltatott	 körülményei	 között	halt	meg.	Egy	 február	közepi	hóvirágnyílásos	
reggelen	 történt,	Egyszer	 csak	nem	sóhajtott.	Ő	pedig	 látta,	hogy	a	paplan	még	
mozog	a	hasán:	emelkedik	és	süllyed,	de	mindenki	leintette,	hogy	fejezze	be	a	hal-
lucinácóját.	Megszorította	a	kezét	is,	persze	ezt	sem	hitték	el.	Aztán	becsomagolták	
a	hófehér	lepedőjébe,	rákerült	a	nagy	lábujjra	a	cédula	is.	Még	ekkor	sem	hitte	el,	
hogy	nagyija	egész	életrevaló	tudását,	tapasztalatát	magával	vitte,	s	hogy	nem	nyitja	
ki	világoskék	szemét.	Ezt	kívánta	volna	még	utoljára.	De	nem	történt	meg	a	csoda.	
Muszáj	volt	azokban	a	megrázó,	fullasztó	pillanatokban	is	elhinni,	hogy	„kell	ott	
fenn	egy	ország”.		Ez	a	hit	poétikája.
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Sokat	gondol	az	egykori	pszichiáter	doktornőjére.	Szinte	minden	sms-ét	megőrizte:	
96	beérkezett	és	89	elküldött	sms-t	tárol	ma	is	a	telefonján.	Gyakran	előveszi,	és	
olvasgatja	őket,	mert	sok	bennük	az	erőt	adó	üzenet.	Minden	utazáskor	a	rendszá-
mok	betűjelét	figyeli,	hogy	van-e	bennük	olyan	betű,	mint	a	kedvenc	főorvosnőjé-
nek	nevében,	esetleg	annak	kisfiáéban.	Ez	már	mániává	torzult	fajtája	a	patologikus	
kötődésnek,	 tudja	 ezt	 ő	 is	 jól,	 de	még	 nem	 tudja	 a	 leválás	 útját.	Már	 nem	 napi	
ötvenszer,	csak	hússzor	gondol	rá.	A	szaglási	 (olfaktorális)	hallucináció	 legutóbb	
egy	hentesüzlet	mellett	érte	utol.	Természetesen	megint	utána	fordult	az	illetőnek,	
mert	olyan	erős	a	hasonlóság	a	doktornő	illata	és	az	elillanó	illetők	között,	hogy	az	
a	megtévesztésig	azonos.		Pedig	nyilván	nincs	így,	ez	is	egy	hamis	torzítása	lehet	az	
agynak,	hogy	bizonyos	ingereket	asszociáltat	a	doktornő	illatával.	
Az	erős	karakterű	ember	mögött	egy	hiperérzékeny	lélek	szíve	virágzik.	Ő	is	el	

tud	fáradni	egy	keményebb	nap	után,	egyedül	neveli	gyermekét,	hivatásának	tartja	
a	munkáját,	 szereti	 a	meggybonbont,	 és	 kedvence	 a	Túró	Rudi.	Azt	hiszem,	 így	
teljesebb	az	ő	alakja.
Amikor	az	első	izomlazító	infúziót	bekötötte	neki,	még	nem	sejtették	egyikük	

sem,	hogy	a	végesetben	bevetendő	sokkolás	sem	fog	célhoz	vezetni.	A	gumis	fej-
pántra	erősített	elektródák	jól	simultak	a	fejére,	jöhetett	is	az	aneszteziológus	a	gáz-
maszkkal…	Filmszakadás.	Ébredés	a	kórteremben.	A	keddi	és	csütörtöki	napokon	
8	órától	végzett	ETC-kezelés	gyakran	azonban	sikerrel	is	járt.	A	szobatársa	például	
mimika	nélküli	arccal	tolta	az	ágyát	a	sokkolószoba	felé,	ahol	már	felállva	ott	a	stáb	
a	monitorral,	 infúzióállvánnyal	 stb.	 És	mosolyogva	 ébredt	 az	 ágyában.	Az	 ilyen	
sikertörténetek	mindig	bejárták	a	részleget,	csak	az	ő	kudarca	felől	volt	nagy	hallga-
tás,	bár	szakmai	téren	nagy	fejtörést	okozott	az	orvosainak.	Egymás	után	próbálták	
ki	a	legkülönfélébb	gyógyszer-kombinációkat,	de	nem	tudták	a	mániából	lehozni.	
Alig	aludt	valamit,	pedig	annyi	altatót	kapott,	hogy	más	annyitól	három	napig	nem	
kelne	föl,	legalábbis	ezt	mondták	neki.	
A	lélek	lepkeszárnyai	nagyokat	nyújtóztak	olyankor,	mikor	rákerült	a	viziten	a	

sor.	Az	inszomnia	mellett	a	hipomán	fázis	 is	 jól	kimutatható	volt	nála.	Olyankor	
kissé	agresszíven	viselkedett.	De	ez	csakis	önmaga	ellen	 irányult.	Például	amikor	
lilára	ütlegelte	a	kisujját,	úgy	verte	öklével	a	falat,	vagy	amikor	fél	literes	ásványvi-
zes	palackkal	verte	a	fejét.	Vénás	injekciókba	torkollott	minden	lélekkifakadása,	de	
nem	tudott	sírni,	csak	valamit	érzett	a	torkában.	A	borderline	falat	bontott	benne.	A	
kisfia	hiánya	teljesen	kihozta	a	sodrából.	Egyszer	kb.	10	másodpercre	megölelhette	
a	csapóajtónál,	azt	is	minimum	három	orvos	figyelte.	Érezte,	hogy	szétcsúszott	a	
pszichéje	valamikor	tavasszal.	De	most	tél	dereka	van.	Ez	a	hiány	poétikája.	

A	létezés	poétikája	(Prózaszilánkok)
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Az	időt	röptében	kellene	elkapnunk	ahhoz,	hogy	egy	kicsit	megpihenhessünk	–	gondol-
ta.	Az	új	karóráját	figyelte	hosszasan.	A	másodpercmutató	halálszabályos	vándorlását	az	
óralapon.	De	nincs	vége	a	mutatók	körberohanásának.	Így	folyik	el	az	élet.	Másodpercek	
millióijai	között	tengődünk.	Soha	nem	álmodja	az	ember	kétszer	ugyanazt.	Ez	a	gondo-
lat	megrendítette.	Utakat	keresünk	magunknak.	Aztán	van,	hogy	vakvágányra	érkezünk.	
Van,	hogy	nem	találja	értelmét	végigmenni	az	úton.	Aztán	mégis	föláll,	megrázza	magát,	
és	továbblép.	Most	értékeli	talán	a	legjobban	a	járás	készségét.	Egy	január	végi	napon	tör-
tént,	hogy	munkába	menet	kicsúszott	lába	alól	a	talaj.		Szilánkos	bokatörést	szenvedett.	
Aztán	eltelt	egy	év,	és	még	mindig	nem	indult	meg	a	csontképződés.	A	második	műtétnél	
spongiosa	plasticát	 is	végeztek.	Ennek	megtanulta	a	nevét,	olyan	dallamosnak	tartotta.	
Valójában	a	csípőcsontból	faragtak	le	egy	kis	darabot,	és	azt	ültették	át	a	bokacsontba.	
Aztán	a	húga	álmodta	meg	a	megoldást.	Épp	ügyelet	után	volt,	hazament	pihenni	egy	
kicsit,	aztán	egyszer	csak	felhívta	a	nővérét,	hogy	ortézist	kell	csináltatni	a	lábára,	mert	
abban	terhelődik	úgy	a	láb,	hogy	közben	nem	tud	kimozdulni	az	ortézis	alatt.	Így	a	mik-
romozgások	kiiktathatók,	és	elindulhat	a	callus-képződés.	Egy	évig,	télen-nyáron	hordta	a	
fekete	gumipánttal	ellátott	műanyag	„kiscsizmát”,	amit	bármikor	lecsatolhatott	magáról.	
Például	a	strandon,	vagy	a	mindennapos	zuhanyzás	alkalmával.	A	baleset	utáni	harmadik	
évben	eltávolították	a	12	csavart	és	a	két	tűződrótot.	Háromszor	tanult	meg	újra	járni.	
Azóta	értékeli	a	járás	szabadságát.	Ez	a	szabadság	poétikája.
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Gyors	szülése	volt.	Délután	kezdődhettek	a	jóslófájásai,	de	azokat	nem	vette	komolyan,	
hanem	a	frissen-melegében	evett	lángos	miatti	bélgázképződésnek	vélte.	Úgy	este	10	óra	
tájban	viszont	óraműpontossággal	elkezdődtek	a	10	perces	fájások.	Kb.	fél	percig	tarta-
nak,	de	akkor	az	ember	azt	hiszi,	itt	a	vég,	aztán	hirtelen	megszűnik	a	fájás	kilenc	és	fél	
percre.	Ezt	már	komolyan	vette,	és	elindultak	autóval	a	férjével	a	kórházba.	A	szülőszobán	
már	ott	várta	a	fogadott	szülésznője,	közben	egy	császármetszés	miatt	épp	bent	volt	az	
orvosa.		Hogy	micsoda	szakmák	vannak	–	gondolta	magában,	mikor	a	szülési	előkészü-
letek	között	 a	borotváláshoz	érkezett.	A	méhszáj	 tágulását	 is	 épp	a	 fájás	pillanataiban	
kell	ellenőrizni,	ezt	nem	akarta	elfogadni.	Nincs	az	embernek	elég	baja,	kínlódik	a	már	
5	perces	görcseivel,	és	akkor	még	beléje	nyúlnak.	Aztán	megtörtént	a	burokrepesztés	is:	
úgy	érezte,	mintha	bepisilt	volna.	És	a	harmadik	tolófájásra	kibuggyant	belőle	az	aprócska	
kisfia.	Nem	sírt	fel,	de	ez	nem	ijesztette	meg,	mert	hallotta	a	terhesgondozáson,	hogy	a	
köldökzsinórban	még	legalább	egy	percnyi	oxigén	áramlik	az	újszülött	felé.	Négyszer	volt	
a	nyakára	tekeredve	a	köldökzsinór,	és	volt	egy	valódi	csomó	is	a	köldökzsinóron.	Aztán	
nem	tették	a	mellére,	nem	kérdezték	meg	a	nevét	sem.	A	neonatológustól	tudta	meg,	hogy	
fel	kellett	ébreszteni	az	életre	a	kisembert.	Közben	a	placentát	is	megszülte,	majd	legalább	
negyed	óráig	kellett	elviselnie	a	szinte	elviselhetetlent:	a	gátvarrást.	Az	eleven	húsdarabba	
szúródó	tűvonások	talán	még	a	szülésnél	is	fájdalmasabbak	voltak.	Nem	volt	egy	ordíto-
zós	fajta,	de	a	gátvarrásnál	jajgatott,	s	közben	záporoztak	az	öröm-	és	fájdalomkönnyei.	
Nem	lehetett	megkülönböztetni	egymástól	őket,	talán	a	sósabb	könnyek	voltak	az	öröm-
könnyei.	Próbálta	felfogni,	hogy	anya	lett.	Ez	az	anyaság	poétikája.

lajtos nóra
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A	naptárjára	nézett:	március	12.	szerda.	Gergely	napja.	Gergely:	éberen	őrködő.		Majd	
felköszönti	barátnője	kisfiát	tanítás	után.	Most	indulni	kell.		Először	az	óvodába	viszi	
a	kisfiát,	két	nyakszorítás	között	puszikkal	búcsúzik	 tőle.	Nem	tudhatta,	hogy	egy	
időre	nem	láthatja	őt	viszont.	A	macskaköves	sétányon	már	szárnyait	bontogatta	a	
tavasz,	csak	a	szél	zavarta,	a	cipője	sarka,	amely	mindig	belebotlott	a	macskakő	rése-
ibe	és	az	álma.	Csak	arra	emlékszik	belőle,	hogy	egy	ezüstbányában	van,	mélyen	egy	
hegy	gyomrában,	és	nem	találja	a	kiutat.	Most	a	suliba	igyekszik.	A	tanáriba	belépve	
a	hirdetőtáblára	néz:	lesz	egy	helyettesítése,	amúgy	laza	napja	van	a	négy	órájával.	Az	
énekóra	 izgatta	most	 legjobban.	Muszorgszkij	Egy	 kiállítás	 képeit	 fogják	meghall-
gatni	s	elemezni.	Izgatottan	 igyekezett	az	órára.	Néhány	szóban	elmondta	a	darab	
keletkezési	körülményeit,	hogy	a	híres	orosz	zeneszerző	egy	évvel	korábban	elhunyt	
barátja	posztumusz	kiállításának	hatása	alatt	 írta	zongoraciklusát,	amelyből	 többen	
készítettek	zenekari	átiratot,	de	a	 leghíresebb	a	Ravelé,	ezt	hallgatják	most	meg.	A	
táblára	kanyarítja	a	fekete	filccel	az	egymást	követő	képeket.	Csibék	tánca	a	tojásban.	
Holtakkal	 a	 holtak	 nyelvén.	A	 kijevi	 nagykapu.	 	Közben	 a	 betűi	 úgy	 tűnik,	 életre	
kelnek,	s	el-elvándorolnak	a	tábla	egyik	sarkából	a	másikra.	Megdörzsöli	a	szemét,	
de	nem	lát	jobban.	A	következő	jelenetnél	a	tanári	székét	kutatja	félájult	tekintetével.	
Aztán	meglát	egy	ásványvizes	palackot	az	egyik	diákja	padján.	Inni	kér.	Felállna,	hogy	
érte	nyúljon.	Filmszakadás…A	kemény	 iskolapadon	 találja	magát,	 amint	a	kollégái	
próbálják	 vizes	 zsebkendővel	 visszahozni	 belé	 a	 lelket.	A	 szülei	 és	 az	 orvos	 húga	
mennek	érte.	Beszállítják	a	sürgősségire,	onnan	a	neurológiára.	Ott	is	összeesik,	ekkor	
kerül	fel	az	osztályra.	Diagnózis:		neurasthenia.	Ezzel	kezdődött	minden.	És	ennek	
ma	négy	éve.	Ezüstbányát	látni:	eszméletvesztés.		Ez	az	éberen	őrködők	poétikája.
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Túl	vastagon	pucolta	a	krumplit.	A	 tojásfehérjét	nem	tudta	kemény	habbá	verni.	A	
rántást	több	alkalommal	is	odaégette.	Ha	megfeddték,	nem	szólt,	csak	próbált	valami	
szépre	gondolni.	Mondjuk	egy	karfiolrózsára.	Ami	nem	szúr.	De	felpuffad	tőle.	A	sok	
elhallgatástól	is,	a	lelke.	Üvegbúra	alatt	tartották.	Nem	mert	kimenni	az	utcára	félko-
szos	zokniban.	A	haját	szépen	befonták,	vasalt	masnit	is	kötöttek	rá	ünnepekkor.	Az	
édesanyja	vasalta.	Kivasalta	a	jelenét	is	a	szalagokkal	együtt.	Be	volt	kötözve.	Nemcsak	
a	haja.	Negyven	éve	él	búra	alatt.	Már	megszokta.	Ha	lázadna,	búraszilánkok	sebeznék	
össze	a	lelkét.	A	múlt	törmelékeit	a	szőnyeg	alá	söpörné.	Vagy	talán	sírna	is.	Öröm-	és	
fájdalomkönnyeit	 inná.	De	egyelőre	nem	tud	sírni.	Már	egy	éve	nem.	Hallgatni	 tud.	
Gyerekkori	csacsogásait	elvitte	a	csőrében	egy	kuvik.	Halálmadárral	álmodni:	veszte-
séget	jelent.	Már	vannak	saját	halottjai.	Hisz	a	mennyben	és	a	pokolban.	Minden	apró	
rezdülésében	ügyel	gyarlóságára.	Úgy	képzeli,	az	odaátiak	előtt	már	nincsenek	titkok.	A	
halottak	nem	álmodnak,	mert	hiszen	ők	már	mindent	tudnak	–	írja	Krúdy.	Mindentu-
dásukat	irigyli.	Talán	ezért	is	vágyik	odaátra.	Ez	a	túlvilág	poétikája.	

A	létezés	poétikája	(Prózaszilánkok)
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Szómagokat	hintett	egy	szótárfüzet	vonalsoraiba,	majd	gyakran	ügyelte	felül	ezeket	
a	versültetvényeket:	kihúzgálta	a	nem	oda	illő	szógyomokat,	örült,	amikor	kicsírázott	
benne	egy-egy	gondolat,	és	azt	papírra	vethette.	Az	ihletett	percek	sokkal	sűrűbbek,	
mint	a	normális	percek:	akár	másfélszer	kevesebbnek	tűnnek,	mint	hatvan	másodperc.	
Összezsugorodik	az	idő	és	a	tér:	a	semmi	és	a	lét	között	egyensúlyoz	a	költői	szubjek-
tum,	mire	kiverejtékezi	a	legmegfelelőbb	verssorokat,	amit	persze,	lehet,	hogy	egy	óra	
múlva	kihúz.	A	versírás	alkati	kérdés.	Vannak	versontók	és	versszüzek.	A	versszüzek	
félnek	a	saját	gondolatuk	felvállalásától	is,	hogy	azokba	majd	a	kritika	asztalán	hogyan	
hatolnak	bele.	A	versontók	nem	sokat	alszanak,	leginkább	éjjel	kapja	el	őket	a	hom-
lokcsókoló	Múzsa,	és	akár	reggelig	is	megállás	nélkül	írnak	és	írnak.	Ők	kevesebbet	
korrigálnak,	gondolathullámaira	veszi	őket	az	ihlet	hullámsodra,	hullámlovagoltatják	
a	 szóképeket,	 a	 rímeket,	míg	megérkezvén	 egy	mozgalmas	 költemény	 szakad	 ki	 a	
költői	énből.	Egy	csónakos	vers,	vagy	egy	gondoláé,	amely	útjára	engedve	bejár	sok	
zegzugos	vízi	utcát,	a	Canal	Grandét,	mígnem	hazatalál	a	szótárfüzetbe.	De	ez	még	
nem	a	teljes	megérkezés.	A	révbe	ért	versek	kötetekben	vagy	folyóiratokban,	esetle-
gesen	virtuális	felületen	tűnnek	fel,	kiéhezve	várva	az	olvasóközönség	visszajelzésé-
re.	Aztán	amikor	elapadni	látszódnak	a	költői	verskutak,	a	költő	akkor	is	ír,	amikor	
éppen	nem	ír:	visszahúzódik	és	lassú,	néha	bizonytalan	mozdulattal	hozza	felszínre	
kút-emlékeit,	és	a	megfigyelő	pozíciójában	fókuszál	a	világ	rezdüléseire.	Önnönmagát	
is	el	kell	helyeznie	minden	versvilágban,	és	kivirágoztatni	az	elhintett	versmagokat,	
hogy	azok	rímekben	vagy	rímtelenül	illatozhassanak	a	gazdag	verskertek	virágaiként.	
Ez	a	versírás	poétikája.			
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