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M A R K ó  B é l A

Csupán a test

Van egy láthatatlan forma.
Mint a szonett tizennégy sora.
Tíz vagy tizenegy szótag soronként. 
Ötös és hatodfeles jambusok.
Lehet néhol trocheus vagy spondeus is,
csak maradjon jambikus a lejtés.
Ebből is kiderül, hogy nem teljesen
ugyanaz a látvány. Függ a szavak
hosszúságától is, a szóközöktől
vagy akár annak az egyedülálló
kötőszónak a gyakoriságától,
amely szótagként tulajdonképpen
nem létezik. És mégis van.
Igen, az „s”. De elkalandoztam
látszólag, mert igazság szerint másfajta
formákról akartam beszélni. Például 
a szekrénybe beakasztott sötét öltönyről, 
amely régebb évtizedekig is kitartott,
hiszen csak esküvőre vagy temetésre
vették fel a férfiak. Még most is látni
néha. Észrevétlenül figyelem őket. 
Ahogy múlnak az évek, kezd a test
kitüremkedni belőle. Talál is, nem is. 
Púposabb a hát, kidudorodik a zakóból.
Az egyik váll magasabban van,
már-már kiszúrja a válltömést.
Lötyög a fenéken a nadrág.
A lélek formája még valamennyire
látható a naftalinszagú öltönyön,
a jambikus verssorok sajátos,
ám mindig gyönyörködtetően
arányos rajzán. Amikor a rímek
egybekulcsolódnak, mint temetési
szertartáson a jobb és a bal kéz.
Nem a léleknek szűk a test,
hanem a testnek a lélek, vagyis
egészen pontosan fogalmazva,
mind kevésbé illenek egymáshoz.
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Ahol kibuggyan, ott már csak
test van. Ahol visszahúzódik,
ott üres marad a lélek. Nézem
ezeket a nehezen lélegző, meg-megálló,
romló szonetteket. Mintha valaki
hozzáírt volna az eredetihez 
egy-két szót, sőt, többet is. Rossz
a ritmus, esetlenek a rímek. Már rég
tudom, hogy nem is a lélekkel van baj,
csupán a testtel. A lélek legfeljebb
kimegy a divatból. Mint egy öltöny.
Oda kellene adni egy házalónak.
Annak idején anyám sokáig alkudozott,
hogy hány használt nadrágot kérnek
egy vadonatúj fazékért. Nem a szövet,
nem a hajtóka, nem is a bélés.
Csak ahogy kipróbálod az ujjaddal
a tengert. Majd egyre beljebb haladsz.
Vagy inkább egyre kijjebb. Aztán
amikor mindenütt túlléped a formát,
elsüllyedsz egy teljesen alaktalan,
véget nem érő mondatban. 

Még egyszer kihajolni

Akkoriban gőzmozdony húzta
a hosszú szerelvényt, amelyen
lódenkabátos férfiak és kardigános
asszonyok utaztak Kézdivásárhelyről
Sepsiszentgyörgyre, de voltak még
behorpasztott tetejű báránybőr kucsmában
felsőháromszéki parasztemberek, majd
valamivel később Kovászna mellől,
Vajnafalváról felszálltak a hegyes,
félrehajlított kucsmájú, posztóruhás
román juhászok, megtelt a friss sajt
erős szagával a fülke, így pöfögött
velünk a vonat végig Háromszéken,
odahúzódtam szorosan az ablakhoz,
hogy ne érezzem azt a szagot, de hiába,
közben számtalanszor elolvastam 
a soknyelvű feliratot az ablak alá erősített
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sárga réztáblán, ma is emlékszem, 
könnyebben fel tudom idézni, mint az
ugyancsak azokban az években megtanult
Petőfi-verseket, főleg az olasz változat
tetszett, bár nem vagyok biztos benne,
tudtam-e már akkor is, hogy olaszul van:
È pericoloso sporgersi, de a többi is 
ott van a szemem előtt, Nu vă aplecați
în afară, Nicht hinauslehnen, Ne pas
se pencher au dehors, viszovivatyszja
opaszno és természetesen Kihajolni
veszélyes, igen, ez még teljesen magától
értetődő volt abban az időben, amikor
a vasúti átjáróknál is mindenütt volt
egy tábla magyarul: vigyázz, ha jön
a vonat, később aztán valószínűleg
kiderült, hogy mi úgyis minden veszéllyel
tisztában vagyunk, mert eltűntek 
a magyar nyelvű feliratok, gyermekként
viszont teljes európai sokszínűségben
üldögéltünk együtt, olcsó kölnik illatában
a magyarok, friss sajtok szagában
a románok, ez a kettő nyilván hamar
összekeveredett, és nem nagyon firtattuk,
hogy errefelé miért is veszélyes olaszul,
németül, franciául vagy akár oroszul
kihajolni, annyit tudtunk, hogy a mozdony
felől nemcsak gőz, hanem szikraözön is
száll hátrafelé sokszor, Fiastyúk, Méhkas,
Sarkcsillag, Szépasszony-legyezője, 
berepülhet a szemünkbe a szikra,
és telefonpóznák rohantak el egymás után
egészen közel hozzánk, azokra is kellett
vigyázni, hányszor és hányszor kihajoltam
azóta az életemből, így kell mondanom,
hiszen járműként szoktuk az életet 
megjeleníteni gyakran, tovatűnt, elfutott,
messze jár, ilyen szavakat használunk
ezzel kapcsolatosan, az élet hajója,
netán bárkája, csónakja, automobilja,
lokomotívja, és így tovább, valahányszor
kihajoltam, szembecsapott a szél, néha 
tényleg elrepült mellettem egy-egy szikra, 
de úgysem láttam, hogy mi van elöl
a kanyaron túl, és azt is alig lehetett
kivenni, hogy mi maradt el mögöttünk,
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egyre fegyelmezettebben ülök az életemben,
arcomat szorosan a hideg üveghez szorítom,
ki-kinézek, és legfeljebb azon tűnődöm,
egyszer mégis le kellene húznom az ablakot,
ki kellene hajolnom ismét, hogy végre
láthassam a visszafelé szálló csillagözönt,
ami már rég nem látható innen bentről
még akkor sem, ha leoltom a villanyt.

Bejárat

Ettől féltem mindig. Ne mozdulj innen,
mondta anyám, mindjárt jövök, csak éppen
kenyeret veszek. Vagy cukrot, lisztet,
esetleg gyümölcslekvárt, amit akkoriban
marmeládénak hívtak. Vitatkoztam a széllel,
egyszer még az eleredő esővel is, de soha
el nem mozdultam. Álltam ott már-már
rendületlenül, ahogy később egy versben is
olvastam erről. Aztán tényleg visszajött
anyám, mentünk tovább, ismét szólt nekem,
ismét bement egy üzletbe, és ismét nem
mozdultam. Mindig bevált ez, mert mindig
visszajött. De tartottam attól, hogy egyszer
nem így történik. Hogy amíg a felhőket
figyelem a város fölött, vagy azt nézem,
mennyire másképpen furcsa minden ember,
esetleg majd elsiet mellettem anyám,
és nem vesz észre. Később az iskolából
hazamenet sokszor eszembe jutott az is,
hogy ki tudja, elmentek valahova.
Ilyenkor meggyorsítottam a lépteimet.
Úgy neveltek, hogy mindig számíthatok
rájuk. Végig attól rettegtem mégis, hogy 
amikor hazamegyek, nem lesznek ott.
És valóban nincsen már ott egyikük sem.
Nem merek elmenni a bejáratig. Pedig
nagyon szeretném látni még egyszer
a küszöböt, a kilincset, a világosbarna
ajtót. Azt hiszem, mégis igazuk volt.
Ha nincsenek ott, akkor nem megyek
haza. Ahol nincsenek, oda nem lehet
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semmiképpen sem hazamenni. Vagyis
mindig ott vannak. Csak én nem tudom,
hogy hol. Mert nem kellett volna egy lépést
sem elmozdulnom. És nem kellett volna
idegenekkel szóba állnom. Ugyanott
kellett volna megvárnom őket,
ahol valamikor magamra hagytak.

M e l I O R I s z  B é l A

Közök

visszatérni és hova
elhagyva a hetvenet
ne legyél már ostoba

mit gondolsz mi lehet még

csak szó- és idő-közök
s hogy rád zárul ami tud
semmihez se lesz közöd

Hó és hó

hogy megbélyegeznek
megtörténhet velünk
de kit érdekel majd
életnek hitt életünk

már nem lesz tovább út
s jó szavunk se többé
csak a köztes idő
vagy hó és hó örökké


