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Hétfő

Azóta nem beszél velem,
mióta a boszorka, akihez elrángatott,
végignézett rajtam, és
egy gúnyos mosollyal azt mondta, hogy
mégsem ő, hanem én vagyok
Jézus
negyvenkettedik reinkarnációja.

Séma

1.

Színtelenek
a falak
egyetlen közös szobánkban
akárhányszor festjük át, így
marad.

2.

Átlátszó
a szeme
méterekkel minden alatt
vagy sosem volt színe
semminek.

3.

Semminek
felelni meg
mégis annyi, mint
az udvaron hagyni kint
magunkat.

SZŰGYI ZOLTÁN

Kéziratrészletek

Első nap

 A NAP   A HOLD
kel:    7 32 kel:  15 40
nyugszik: 16 03 nyugszik:  6 14

Miután végképp megbékélt döntésével, hogy nem használja fel mottóul sem a rousseau-i ha nem is érek 
többet, de lagalább más vagyok, sem az éluard-i nincsen nagyság az előtt, aki növekedni akar gondolatot, 
megkönnyebbülten felsóhajtva vette kezébe a tollat, még egyszer végigpörgette a bőrfedelű füzet szürkés 
lapjait, és az első oldalt üresen hagyva írni kezdett.

nem történhet semmi sem véletlenül
minden előre kitervelt
minden gondosan megszerkesztett
minden olyannyira tökéletesen megalkotott
hogy csak egészében tűnhet el

Gondoltam: Hadd szóljanak a napok; és hadd hirdessen bölcsességet az évek sokasága! 



14 15

Második nap

 A NAP   A HOLD
kel:  7 32 kel:  16 33
nyugszik: 16 03 nyugszik:    7 09

HOLDTÖLTE: 10 03

Felkattintotta a lámpát.

az ágy végében fehér folt 
akár a hold
a szakadt pokróc lyukán 
kibuggyanó tenyérnyi lepedő

három perc múlva tizenegy
vagy tizenkettő

el is múlhatott már éjfél 
akár egy 
netán 
kettő 

teljesen mindegy 
a sötét az úr még 
és a könyörtelen hideg 

a magány is ilyen 

az éjszaka a nappal párja
vagy csak ellentéte?
hisz a szabadítás is lehet
az ítélet része

Rejtett dolgokat szólok a régi időkből. 

Harmadik nap

 A NAP   A HOLD
kel:    7 32 kel:  17 30
nyugszik: 16 05 nyugszik:  7 56

A FÖLD NAPKÖZELBEN: 15 38

A fal felé fordult.

Béci ügyet sem vetett a késve érkezőkre, kivette szájából a pipát, és máris a tizenegy este énekeibe fogott. 
A Beköszöntő után mindjárt A virágok vetélkedését énekelte: A bú-za-me-ző-be’ – há-rom-fé-le vi-rág, 

– a leg-el-ső vi-rág – a szép bú-za-vi-rág. 
Aztán a Toborzóval folytatta, de gyorsan átváltott: Ö-reg va-gyok már én, nem dol-go-zok már én. 

Ej, a-hol kocs-mát lá-tok, ej, o-da me-gyek már én. Is-te-nem, or-szá-gom, ré-gi sza-bad-sá-gom! Ej, de 
ha-mar el-ha-gyott, ej, gyen-ge if-jú-sá-gom! 

Utána alig hallhatóan a Tavaszi szél következett, majd: Ő-szi har-mat u-tán, nagy he-gyek-nek or-mán. 
Fuj-do-gál a hi-deg szél, fuj-do-gál a hi-deg szél.

És a Meg-ha-lok, meg-ha-lok, még be-teg sem va-gyok, ko-lo-nyi te-me-tőn nyu-god-ni a-ka-rok. 
A Fekete föld, az Egy gyenge kis madár és az El kéne indulni dalokat csak jelezte, hogy a harmadik 

estéhez tartoznak. 
A Töltik a nagy erdő útját szintén kihagyta, az  Eddig való…-nak pedik csak a második strófáját 

énekelte el: El-jött már az a nap, mely-ben kell in-dul-ni. Há-zam-tól, ha-zám-tól bús szív-vel tá-voz-ni. 
Ked-ves szü-leim-től sír-va el-búcsúz-ni. Ked-ves hi-tes-tár-sam ár-ván itt kell hagy-ni.

Majd az ötödik este bordalai helyett rögtön a Nővéreket, az Apámért, anyámért és az Elmégy fiam, 
járj békével kezdetűeket harsogta, s csak a hetedik este Árpádházi boldog Margitjánál és a Kapisztráni 
Szent Jánosnál fogta halkabbra újra, hogy az: El-in-dul-tam szép ha-zám-búl, az al-föl-di ró-na-ság-búl, 
visz-sza néz-tem fél ú-tam-búl, sze-mem-bűl a könny ki-csor-dul éneket már-már suttogta. 

Aztán épphogy belekezdett az Ó dicsőségesbe, egyszerre hirtelen felállt és minden szó nélkül kiment.

Ott lesz az én nevem.
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Tizenharmadik nap

A NAP    A HOLD
kel:   7 29 kel:  2 36
nyugszik: 16 16 nyugszik:  12 53

A hintaszékben elhelyezkedve hátrahajtotta a fejét.

nehezen szoktam meg a cigányozást és a zsidózást is
nálunk ez nem volt szokás

ha valaki cigányokat említett 
a kérdés legfeljebb az volt: milyen cigány? 
magyar cigány? szerb cigány? román? ruszin? szlovák cigány?
ugyanígy voltunk a zsidókkal is
a faluban született Rákosiról
de Edit zentai gimnáziumának névadójáról
Moša Pijadéról sem tudtam sokáig
hogy szefárdi zsidó volt
azt igen:
eredetileg festőnek tanult Münchenben és Párizsban
ám már a két világháború között bebörtönözték 
illegális nyomdája miatt
Marxot fordította és ott került kapcsolatba Titóval is
rendíthetetlen szerb kommunista
Pijade Samuila Moša Č iča Janko
haláláig Tito kedvence
de hogy zsidó származású?
sosem került szóba az iskolában
és azon kívül sem

azt hiszem 
másként kerülnek terítékre a faji kérdések is
ahol több nemzet és nemzetiség alkot egy közösséget

Körülvettek engem a vizek lelkemig.

Tizennegyedik nap

 A NAP   A HOLD
kel:   7 29 kel:   3 41
nyugszik: 16 18 nyugszik:  13 31

Széjjelhúzta a függönyt.

– Ez a Michelangelo, persze nem az a Michelangelo – mondja beszámolójában Imre, a kiváló hegedűmű-
vésszé lett egykori osztálytársunk a találkozón.

– Ő is itáliai, de csak tíz évvel idősebb nálunk. Végzettségét tekintve egyszerű villamosmérnök 
ugyan, de mindig is imádta a filozófiát, történelmet, az ókori nyelveket és képzőművészetet, tíz éven át 
pedig még az olasz légvédelem tisztje is volt. Nyolc nyelven beszél, köztük latinul és ógörögül, s amióta 
nyugdíjba vonult, azóta csak kutatásainak él, és roppant izgalmasan tárgyalja eredetünket. 

Tavalyi fellépésünket követően sikerült megismerkednem vele Rómában. Én kerestem meg, nagyon érdekelt, 
merthogy olasz létére velünk foglalkozik. Állítja, hogy mi vagyunk Európa őskövületei. 

A kontinens legősibb népe! 
Azt mondja, a finnek is azoknak a kalandozó magyaroknak a leszármazottai, akik a Krisztus előtti második 

évezred közepén elvitték a bronzkészítés technikáját Dániába és Skandináviába. 
A régészeti kutatások során ugyanis  Észak-Európában olyan, az első évezredből származó leleteket találtak, 

amelyek néhány esetben azonosak, de legalábbis nagy hasonlóságot mutatnak a magyar bronzkori leletekkel.
Most azon fáradozik, hogy kiderítse: a sumerok vándoroltak-e Európába, vagy a magyarok vándoroltak Mezo-

potámiába. Mert egyet már ő is bizonyítottnak tekint, nevezetesen, hogy Puabi sumer hercegnő olyan fülbevalót, 
csúcsos és kettős spirál formájú bálványtárgyakat viselt, amelyek halálakor már több mint két évezrede népsze-
rűek voltak Európában.

Keljetek fel, menjünk el innen.
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Tizenötödik nap

 A NAP   A HOLD
kel:   7 28 kel:   4 45
nyugszik: 16 19 nyugszik:  14 15

A kirakatüveg előtt állva figyelte, amint egy kéz kiveszi a malacfej szájából a citromot.

nem kellene szólnom
tudom

de tudnák-e

hogy éhes vagyok

Elbuktál álnokságod miatt.

Harminchatodik nap

A NAP    A HOLD
kel:   7 07 kel:  21 18
nyugszik: 16 50 nyugszik:   9 06

A HOLD FÖLDTÁVOLBAN: 03 ÓRAKOR

A rézcsőbe beleillesztette a mogyorófa nyelet.

a tölcséres lemezjátszó is odalett
nem szólt már rendesen 
a membrán lyukadt ki a fejben 
ahol a rezgést a tű levezeti
a viasz kicsit segített – 
eltömítette a piciny rést 
de nem szólt többé tisztán 
pedig volt még vagy száz jó acéltű is hozzá
hogy szerette Jancsi erről hallgatni a himnuszt!
meg a Megállj, megállj kutya Szerbiát!
Simon is mindig lejátszatta ezt
és a szomorút 
amit az öregek is elénekeltek minden alkalommal:  
Asztalos, készíts koporsót, 
Egy egész nemzetnek valót. 
Vér betükkel, vér betükkel 
Írd rá eztet:
Itt nyugszik a, itt nyugszik a magyar nemzet.

Fújjátok meg a kürtöt… a tárogatót…
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Hatvanötödik nap

 A NAP   A HOLD
kel:   6 17 kel:  21 10
nyugszik: 17 35 nyugszik:   7 59

Várt, míg sorra elvonultak előtte a karneválozók összeölelkezve táncoló kisebb-nagyobb csoportjai.

vállkereszt – taps – páros taps – taps-taps-taps
vállkereszt – taps – taps – páros taps – taps-taps-taps 
vállkereszt – taps – vállkereszt – páros taps 
vállkereszt – taps – vállkereszt – taps-taps-taps

 tipiri – tipiri – rip-pa-pa – rip-pa-pa
 tipiri – tipiri – rip-pa-pa – rip-pa-pa

vállkereszt – páros taps
vállkereszt – taps-taps-taps

 rip-pa-pa – rip-pa-pa
 rip-pa-pa – rip-pa-pa

 tipiri – tipiri – rip-pa-pa – rip-pa-pa
 tipiri – tipiri – rip-pa-pa – rip-pa-pa

vállkereszt – taps – páros taps – taps-taps-taps
vállkereszt – taps – taps – páros taps – taps-taps-taps 
vállkereszt – taps – vállkereszt – páros taps
vállkereszt – taps – vállkereszt –  taps-taps-taps

vállkereszt – páros taps
vállkereszt – taps-taps-taps

 rip-pa-pa – rip-pa-pa
 rip-pa-pa – rip-pa-pa

Nincsen a gyermek, és én, merre menjek én?

Százhetvenhetedik nap

 A NAP   A HOLD
kel:   3 48 kel:  16 40
nyugszik: 19 45 nyugszik:   2 00

Úgy fordította a lámpát, hogy a képen látható arcokra essen a fény.

jobbról kivont karddal – támadást hirdetve
a vörös páncélos és nemzeti színű sereg

balról fehér öltözékben fehér kalapokat lengetve
semmitől nem rettegve 

Dormán fotóján jobbról balra: 

állnak
Csorba Béla    Sziveri János    Losoncz Alpár    Balázs Attila    Szűgyi Zoltán 
Radics Viktória    Maurits Ferenc
guggolnak
Mák Ferenc    P. Nagy István    Faragó Kornélia    Fenyvesi Ottó    Bicskei Zoltán

és hallgassunk kicsit bele Sz. P. Attila Koncz Istvánnal készített interjújába:

Az Új Symposionnak rövid élete alatt egész sor főszerkesztője és szerkesztőbizottsága volt: Bosnyák 
István, Fehér Kálmán, Bányai János, Végel László, Tolnai Ottó, Danyi Magdolna és végül Sziveri.

Ezerkilencszáznyolcvanháromban lényegében meg is szakad, meg is szűnik az a folyóirat, amelyet 
a közvélemény, a jugoszláviai magyar kultúra közönsége, a jugoszláv közönség, az egyetemes magyar 
irodalom és kultúra közönsége Új Symposion név alatt ismer.

… Ez nem Sziveri ügye, ez nem Csorba ügye, ez vala  mennyiünk ügye. 

Hívtam és nem felelt senki sem!
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 tipiri – tipiri – rip-pa-pa – rip-pa-pa

vállkereszt – taps – páros taps – taps-taps-taps
vállkereszt – taps – taps – páros taps – taps-taps-taps 
vállkereszt – taps – vállkereszt – páros taps
vállkereszt – taps – vállkereszt –  taps-taps-taps

vállkereszt – páros taps
vállkereszt – taps-taps-taps

 rip-pa-pa – rip-pa-pa
 rip-pa-pa – rip-pa-pa

Nincsen a gyermek, és én, merre menjek én?

Százhetvenhetedik nap

 A NAP   A HOLD
kel:   3 48 kel:  16 40
nyugszik: 19 45 nyugszik:   2 00

Úgy fordította a lámpát, hogy a képen látható arcokra essen a fény.

jobbról kivont karddal – támadást hirdetve
a vörös páncélos és nemzeti színű sereg

balról fehér öltözékben fehér kalapokat lengetve
semmitől nem rettegve 

Dormán fotóján jobbról balra: 

állnak
Csorba Béla    Sziveri János    Losoncz Alpár    Balázs Attila    Szűgyi Zoltán 
Radics Viktória    Maurits Ferenc
guggolnak
Mák Ferenc    P. Nagy István    Faragó Kornélia    Fenyvesi Ottó    Bicskei Zoltán

és hallgassunk kicsit bele Sz. P. Attila Koncz Istvánnal készített interjújába:

Az Új Symposionnak rövid élete alatt egész sor főszerkesztője és szerkesztőbizottsága volt: Bosnyák 
István, Fehér Kálmán, Bányai János, Végel László, Tolnai Ottó, Danyi Magdolna és végül Sziveri.

Ezerkilencszáznyolcvanháromban lényegében meg is szakad, meg is szűnik az a folyóirat, amelyet 
a közvélemény, a jugoszláviai magyar kultúra közönsége, a jugoszláv közönség, az egyetemes magyar 
irodalom és kultúra közönsége Új Symposion név alatt ismer.

… Ez nem Sziveri ügye, ez nem Csorba ügye, ez vala  mennyiünk ügye. 

Hívtam és nem felelt senki sem!
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Háromszázhatvanhatodik nap

 A NAP   A HOLD
kel:   7 32 kel:   1 25
nyugszik: 16 03 nyugszik:  12 44

A HOLD FÖLDTÁVOLBAN: 0 ÓR AKOR

A nem látható valóságot kell előhívni és megragadni – tépelődött, míg visszalapozott a könyvben, s újra 
elolvasta az aláhúzott sorokat: Ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Aki pert 
kezd a Mindenhatóval, cáfolja meg, és aki az Istennel feddődik, feleljen neki! majd lassú, kimért moz-
dulatokkal folytatta az írást.

csak a megélt pillanatok a valósak
minden más csupán az agynak munkája
gondolat – ábránd – képzelet
fantázia szerinti lehetséges
s a valóság teljességére 
egyedül a látható világ korlátait átlépve 
lehet rápillantani

Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik; és semmi nincs 
új dolog a nap alatt.

BÍRÓ JÓZSEF  vizuális költeményei

Merz – Kurt Schwitters emlékére


