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LADYS LEX

Fa-szent

Bárki
csukott be toronyba

ablakon bámulok ki a térre
Adalbert kondulni rest haranggal

sír emberek sem kószálnak már odalent
innen kettő onnan egy kőkereszt vádol

isteni vektor hajlít kicsi hársfát
két szege véres alul egy kimúlt
áldott hozománykincs a torony
varrogat anyám öltöget sámlin
apám mesél vigyázza a rendet
ketten fonnak kart a karomba
öcsikém már rám se bagózik
Európa imaútján vándorol Go

hónapok nyakán kelek-ülök-fekszem
áldott pihenésül minutát ha szállok
apám sztentori hangja rivall rám:

üdvözülsz tán mint a véres fa-szent?

KÓBOR ADRIÁNA

Ferragosto, nyárvég

Nem csal(ód)ás. Csak helyet változtatok. Vakációmat töltöm, rángatom és nyújtanám a szakaszt, bár ötle-
tem sincs mivel kitölteni a nyarat. Helyet változtatok. Nem csal, ódás. Minden bizonytalanságommal és 
bizonyságoddal, amikor elszakad az a kötél, amin lógok, mert elszakítottam, és dugába dől feledhetetlen 
akrobatikám – kezem „lobog” a billentyűzet felett, mamám „buktát” dagaszt – mert elszakítottad, a női-
ségről és kapcsolatokról tartott értekezéseid, amibe nőként aligha lehetett volna beleszólásom – kivágtad 
belőlem a nőt, mintha a Burdából szabókéssel szétmarcangolnál egy kislányát épp öltöztető anyukát, 
vagy babákat, palóchímzéseket…

Nagymamám még mindig dagaszt és buktat, én ötödik rituális kávémat iszom, amivel a tegnapi elgyen-
güléseimtől felkavart gyomromat próbálom helyretenni, és kémlelem a körülöttem összegyűlt és össze-
gyűjtött, szerzett és elherdált folyamatokat – feladatokat próbálok magamnak osztani a folyamatban, mint 
rendszergazda; megjelenésem nem leinformálható, de diplomatikus, s mindeközben saját combjaimat 
nézem – reggeli ébredésem intim báját, s azt az intimitáshiányt, ami életem elmúlt két évének valós és 
fontos, pontos és konkrét része, de már elmúlt, hiánycikké vált, s testileg küzdöm ennek minden pszicho-
lógiai hatását és testi kihívásait.

Készíthetnék egy listát arról, mit is jelenthet, mit is jelenthetett számomra az intimitás, akkor is, ha már 
elmúlt és a két fél térben és időben, még részben tökéletlenül, de tökéletességre törekedve, egymástól 
eltávolodott. Elszakadt a kötél, kibámult a múlt, a mozgólépcső felújításra várt, a rúd fényes fémje pedig 
az akrobata kezei között összecsuklott. Lépéseket teszek. Folyamatosan önmagamat vizsgálom, mintha 
jelentőséget tulajdonítanék annak, s talán így is teszem, hogy miféle testbe kell visszatérnem. A szakítás 
utáni törmelékek – nem használok többes számú szavakat, hisz felesleges –, amikben hetekig osztoztunk, 
gomolyfelhőként néha még el-elhaladnak a vidéki kúria felett, ahol lakok.

Rád gondolok és arra a hotelre, és arra a munkaidőre, amiben dolgozol. Furcsa úgy lezárni egy kapcsolatot, 
hogy egynéhány feladott csomaggal és becsekkolatlan kézipoggyásszal a kézben az ember a háta mögött 
becsuk egy hotelszobát, és egészen egyszerűen leadja a kulcsot. Megrögzött gondolkodásmód ütközik ki 
a helyzet allegorikus képeiben, a hotel csillárjainak kristályaiban. Egy bűnös és hibás gondolkodásmód, 
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a múlt morálisan leképezhető, de feddhetetlen visszatüremkedése a kapcsolat utolsó hónapjaira és óráira. 
A metaforák valósága, időközben rá kell eszmélnem, senki más számára nem meggyőző, saját tobzódó 
dialektikám.

Miként tiszteltem két évig bálványként mindenféle kacatot és szimbólumot, miközben a másik minden-
féle praktikus és valóságos összeköttetést és helyszínt csupán gondolatban és fényképeken vizsgált, azt 
hiszem fölösleges is hangsúlyoznom. Infantilis természetem olyan közösen beszerzett kacatokhoz ra-
gaszkodott, mint egy pár Törpilla és törpfigura, a gagyi könyvek és folyóiratok közé dobott jegygyűrű, 
a születésnapomra kapott karkötőről leszakadt sarlóhold, s a fennmaradó és mindmáig is ragaszkodó 
miniszív-medál, vagy a rózsaszín bundába öltöztetett, ujját szopó újszülött baba. Nem azt mondom, hogy 
ezek a kacatok bárkinek bármit is kellene, hogy jelentsenek, annyit próbálok tisztázni csupán, hogy „fenn-
maradtak”, dobozról-dobozra hánykolódtak a feltornyosuló költözések során, ma már pedig felejtőben, 
amint szempillantásaim próbálják nem észrevenni a más kezek által áthelyezett és térben elszórt jelen-
téktelenségeket, és a felém ordítozó múltból kapott szimbólumrendszerüket.

Ezek csak példák, mindenki, akinek fogalma van költözésről és költöztetésről, együttélésről és -bomlás-
ról, nyugodt unalommal leltározza magában a leírt közös köd csütörtökönkénti megszokott és rituális és 
rendszeres, és önkéntesen felvállalt időközönkénti bontása helyett örök feloszlását. A hosszúra nyúló 
gregoriánus mondatverés, és a drákóian lerövidült tőmondatok – „è finita”, „sei finta” – amik egy kapcso-
lat építményének kő kövön nem maradt építészeti fiaskóját kezdeményezik s eredményezik. Tömbökbe 
zárt vádvákuumok, amikbe hetek során beleilluzionálja az ember, lehet hogy fölösleges is lenne ennyit 
szenvedni, viszont amikor az emberi méltóság, önzés és belátás bekapcsolódnak a már rég lerombolt 
harmóniák felidézhetetlen vademekumának préselt lenyomatai közé, végül is három szóban konstatálja 
az „I love you” legszebb háromszavas történetének és történéstelenségének és statikusságának bomlását: 
vége. Fölösleges is.

Mindezen sustorgások közepette kondérok telnek chilis babbal. A távolból figyellek, vajon négy év hallgatás 
és tíz év ismeretség után, mi is az, ami jelenedet mozgatja és képzi. Azt hiszem, az, hogy ismerlek, sem-
mire se jogosít ma fel. A te életed jelenleg dekadenciádhoz híven és képest viszonylag rendezetlennek és 
rendezettnek is tűnik egyszerre. Az enyém, jelen pillanatban romokban, felépítésre vár. Olyan ez, mintha 
reggeltől napestig külső- és belsőépítészeti magazinokat bújnék egy kiszélesített és beépített ablakpárká-
nyon ülve az idilli otthoni napok fénysugarában, s azon törném a fejem, vajon milyen épületi struktúrákat 
képzeljek el fejem fölé; a tetőfedési és hidegburkolási technikákat tanulmányozom, mintha minden  
a polgáriasodás érdekében tervbe lett volna már véve, de a közös hitetlenség reményvesztésében, már 
réges-rég tégláira és eternitporára őrlődött.

Nem is tudom, hogyan vetemedhet valaki idáig, hogy az univerzum és az augusztusi Perseidák helyett, 
ilyen röghöz kötött tényfeltárással próbálja más vakvágányokra terelgetni életét, vagy egy olyan közös 
múltat, amiből már kivágódott a más(od)ik személy. Leírhatatlan és elfogadhatatlan, viszont könnyedén 

ki is irtható a tárgyakhoz való ragaszkodás. A bomlott hátizsák a fal és a szekrény közötti sarokban,  
a szétdobált ruhák, a mindig is fölöslegesen eltárazott papírcetlik, szépítkező szerek és a tíz évnyi múlt-
ból megtartott esetleg értéknek titulálható emlékek… És a tökéletlen, de teljes értéktelenség érzete, ami 
betölti a szobát, és magában épphogy elviseli a kaotikus rendszerben szétszórt tárgyak valódiságát.

El se hiszem, ezt szokták mondani, és azt, sajnálják, hogy rosszabbnál rosszabb döntésekre alapoztam 
életem kétharmadát. Én általában erre szemöldökfelhúzással színlelem a csodálkozó értetlenségemet, 
csupán azért, hogy megpróbáljam nem megrendíteni őket, azon meggyőződésemmel, aminek azért idő-
ről-időre őszinte hangot is adok, ajándékozok egy őszinte felvonást a drámai színtereknek, hogy ugyan 
már, mindennek úgy kell lennie, ahogy épp jó – s ha épp rettentő is, mert hát önsorsrontó törekvéseim 
valódiságát képtelenség megkérdőjelezni, az ember valami olyasmit suhog: ezt diktálta a sors, vagy jobb 
esetben, hogy azért saját felelőssége is hallatsszon a dolgokban, az intuíció.

Fölösleges ideig-óráig, ily sokáig vesztegelni – suttogja a hang a valami mára már lehetetlensége folytán 
elérhetetlen távolból. A tárgyak minimális jelentőségűek. Meg kell tanulnod kidobni a sok szart – hang-
súlyozza. Nem tudja, épp az ő arca és mondásai és manipuláló beszédei elevenednek fel, amikor engem épp 
továbblépésre és minden rosszra és jóra próbál ösztönözni. „Usa e getta” – használni (nem elhasználni, 
ez hangsúlyos itt), s dobni (nem kidobni), az amerikai kultúra, az olasz vizuális költészetben is visszatérő 
jelszava. Épp egy kollázst nézegetek, s megállapítom, a műfaj épp életszerűsége miatt áll ennyire közel 
hozzám és egyszerre ennyire távol tőlem. Végtére is, a valóság tanulmányozása, az a kollektív szemét-
felhalmozás és újrahasznosítás, amire sok mű építkezik, az is a kollektív tudattalan folyamatait erősíti. 
Magánszemélyeknek tilos a belépés. Ez az én gyerekszobám, tetszik tudni.

Végül az utolsó beszélgetések sírdogáló talánya, ami ugyan megfejthetetlen, de valóságában egy lezárt 
inercia rendszer, egy létzárójel utolsó írásjel második fele, meggyőz arról, hogy ez már a tudatosan válasz-
tott és kikövetelt szabadságom első napja, és a szalag, ami felavatja ezt az ünnepet, két év bezárt gon-
dolatsíkjainak síkosított csúszkálásai után, minden nemében és valódiságában kihagyhatatlan élmény. 
A valóság élményszerű megélése és intuitív leképezése, a valóság maga. Az ember rengetegszer ragaszko-
dik az olyan megszokásaihoz, amik csak egy vákuumfóliával lezárt színhelyen voltak igazán relevánsak 
és valódiak. Szakítani kell. A múlttal. Veled.

Az utolsó szerelmi vallomások, az elcsukló és sírással átitatott hangok színtelen és szagtalan bélyegpárnái, 
csupán már az örökkévalósággal beszélgetnek, a múlttal egy megváltozott jelenről és egy ellehetetlenedett 
jövőről, s bár az érzelmek bőszen kevergetik az idősíkokat, mint Kanál Néni a chilis babot, rá kell ébred-
jünk: erre már nem fogunk se ráébredni, se bealudni rajta napi rendszerben; a valódiságot nélkülözik ezek 
a vallomások és hangok, nincs már se tér- se időbeli relevanciájuk, egyetlen értékük az értékek kielemzése, 
a summa, a leltározás és a leltár ajtajának fokról-fokra történő bezárása, míg rákerül a retesz, a lakat, amit 
idővel a rozsda fog rágni. Visszagondolni is szép lesz, visszaérezni sosem lesz szép, amikor belegondolunk, 
az örök ígéretek vége általában a soha. Sohácskám. Földi csillagom.
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Ez a kapcsolat a valóságra épült, nem az örökkévalóságra. Ez mindvégig borzolta a kedélyeket. Képtelenné 
váltam személyem destruktív és tökéletlen földelésére. A tökéletlenségig szerettelek. S bár minden nemé-
ben hiányzott a kapcsolatból az elfogadás, emberi és isteni értékek ütköztek, mint gladiátorharcra várva 
a Colosseumban, colostokkal egymás magasságát méregető gladiátorok – s ott is felszolgálhatták volna 
az ízes chilis babot, csak nem volt hozzá elegendő tányér és személyzet. Mindez elgondolkodtatott. Hogy 
lesz valami ennyire „hamisan jelenlévőből” ennyire semmis, hová tűnik el az az osztott intimitás, a dol-
gok valósága maga… Vágás. A tények felé forduló érdektelenségünk. Az egyetlen közös és többes számú 
szó a történet lezárása érdekében.

Azt hiszem, a közös „múlttal” nem megbirkózni kell. A közös múlt birkózik meg velünk és jelenükkel, 
ahogy a tenger kiveti magából szépen lassan a parthoz közeledő tárgyakat. Nem írom meg a listát.  
Az intimitás hiánya, a közelségtől mentes napok egyre inkább csupán arra ösztönöznek, hogy testben 
és szellemben elengedjelek, s elengedjem magam. A lélek az örökkévaló kötődés ingoványában. Nem 
tudom, valaha is képes leszek-e kivágni magamat a múltból, mint egy divatmagazinról letépni a szomorú 
címlaplányt.

Testtömegem fogyóban, megszenvedem a történetet. Ebben a helyzetben a szenvedés elkerülhetetlen. 
Amint telnek a napok, valaki időről-időre bekémlel és belép a világvégi kúria elreteszelt, de még nyitható 
szentélyének polcain felhalmozódott szoros sorba egymás mellé ültetett babák közé.

MARCZINKA CSABA

A Ködköltő

JUHÁSZ GYULA ISMERETLEN TÖREDÉKE

(1937 márciusa)

Uramisten! Már 
megint ez a nyavalyás
zsongva fárasztó
világonkívülit is
gyötrő kéjhölgy: a Tavasz!…

ingerkedik és
izgat… – de már hiába!…
én VERA(A)NÁLBA…

(S a kusza kézirat itt megszakad.)

2004 tavasza




