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Tényleg:

állunk kétezer évvel ezelőtt 1

L. nevű helyen, némileg falunak látszó, dél-tiroli városka girbegurba utcácskáján, itt, eb-
ben a bekezdésben gyakorlatilag mindent kicsinyítőképzővel lehetne ellátni, tehát árkocs-
ka fut le az úgynevezett, én nevezem így, hegyecskéről, állunk a szélén, K-vel és K-val, mi 
több, Q-val és Q-vel, és akkor azt mondja, találd ki, melyikük, hogy „én ilyen szép öntöző-
csatornát még nem basztam”, de addigra már

tényleg

napok óta utaztunk egy narancssárga vagy téglavörös ford tranzitban irodalmi okokból, 
konkrétan, mert közös barátunk, G díjat kapott, finom, decens díj, és kíséretnek egy an-
tológia belőlünk, azaz G-ből, Q-ból, SZ-ből és N-ből, akik társnőinkkel (copyright T) be-
zsúfolódtunk a buszba, ezután majd mindig így lesz, látszott 1990 nyarán nyilvánvalónak, 
szerpentin, azon olykor föl, olykor le, mint valami buszban, irodalmi okokból, alapvetően 
két eséllyel, vagy egészen a Nobel-díjig, vagy a Filatori gátig

„umgebung ungarn”

szóval eléggé össze voltunk hangolódva addigra az utazástól, ezért

mindhárman egyszerre, mégis teljesen aránytalanul nevetni kezdtünk, mintegy feloldód-
tunk ugyanabban a nevetésben, hogy a 3ságból egy pillanatra létrejöjjön valami 1ség, ami 
2ségtelenül az élet ritka és real time-ban észrevehetetlen ajándékai közé tartozik, nem be-
szélve arról, hogy valójában egyébként már négyen voltunk, mert Q, szerinted melyik, ak-
kor már S-t hordta, ahogy mondani szokás, a szíve alatt.
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„Halálfontos nüansz”, tényleg, ahogy F szerint N fogalmazni méltóztatott.

Miért ez, miért pont egy ilyen pillanat marad meg pokoli vagy mennyei élességgel, miért 
csak az ilyen semmiségek, ezt a kérdést teszi föl egy életen át az efféle költészet, hogy mi-
ért ezeken akad fönn.

Az imént az „efféle” szót alkalmaztam, noha nincs másféle ilyen költészet, nincs még egy, te-
hát páratlan, legalábbis az én olvasatomban, azaz csak eggyel, ebben a konkrét esetben ön-
magával osztható, ez itt már a dicsérő rész lenne, úgyhogy azt javaslom, most álljunk meg, 
térdig ezüstben, amíg lehet, közvetlenül a visszatetsző galopp előtt.

„Mindig milyen jó egy ünnepélyen pimaszkodni”

ezt például mindenképpen be akartam ide írni fejből, előre el lett határozva, hogy beírom, 
beidézem, ha a fene fenét eszik, akkor is, pedig egyúttal, egy kosszal, úgymond, azt is el-
határoztam, hogy megtartóztatom magam az efféle (na, megint) túlságosan könnyű meg-
oldásoktól. Idézni szép. Túl szép, ezért idézem.

„Szép. Nézz másfelé. Minden az, beleértve a romlást.”

Mi az, hogy szép, legyél ezzel elfoglalva ezentúl, mitől szép vagy csúnya, példának okáért, 
1 öntözőcsatorna, ez tényleg csak megállapodás kérdése, csak nem állapodsz meg soha, ez 
a helyzet, aki él, az nem állapodik, legalábbis, ha a meg-nem-állást, a változás állandóságát 
nevezzük életnek, és miért ne neveznénk, az íj neve élet, a műve pedig halál, avagy elérkez-
tünk ehhez a befedett barlanghoz. Amit csinálsz, azért változik folyton, mert hozzád igazodik.

Ráadásul készült is ott, a csatornácska szélén egy fénykép, amit nem találok.

Q készítette még analóg eljárással, állunk a képen Q-val, akkorra már, szelfi még nem lé-
vén, kettesben, tehát nézzük, ahogy Q fényképez, és továbbra is rendkívül mulatságosnak 
találjuk az éppen az előbb, egy egész pillanattal korábban eltűnt időt, örökre, vagyis még 
egy hosszabb-rövidebb ideig,

ebből állna a barátság, közös mulatságokból, noha (megint!) voltak azért olyan pillanatok 
is, amikor, hogy úgy mondjam, ahogy ő mondaná, kijött kevéske víz a szemből, előfordul-
tak, ha nem is említhető számban,

például az úgynevezett alkotóház szintén girbegurba ösvényén 1 alkalommal,

de hogy miért, azt nem mondhatom el, például ilyen nemekből is áll,

viszont ha ezekből összeáll, akkor miért távolodsz aztán, el és hova, miért élsz külön, mi-
ért él külön mindenki, végül is a járványtól, illetve tulajdonképpen mindentől függetlenül, 
egyebek mellett például ez is elengedhetetlen tárgya

 – csak kimondom: –

ennek a nagy költészetnek.

(Nem föltétlenül csak az a költészet, ami nem ér el a margóig, és a lapok soronként fizet-
nek érte, hanem, ahogy nézem, Q esetében valójában minden az, amikor prózában beszél, 
az is, függetlenül attól, tud-e róla, vagy sem, hogy prózában beszél, ez például afféle(!), légy 
erős, olvasó, intertextuális tréfa volt.)
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Úgy nagy, ahogy egy bort neveznek nagynak a borhoz értők a borhoz értő szövegekben.

Nagy, tehát igazából valamiképpen túl van az egyszerű jón és rosszon, pontosabban, nem 
az a kategória, hibái például gyakran érdekesebbek mások erényeinél, íródik ide számom-
ra is váratlanul.

Csak a végtelenül kicsiről és végtelenül nagyról esik szó, ami közte van, az jelentéktelen, 
nincsen bejelentve, ami pedig marad, semmi több: isten, bogarak, madár üvöltözése, ha-
za, fémlapát zaja betonon, család, szerelem, leendő új csikkek, ilyesmi éppen elegendők.

Elég, de mire.

Eltelt vagy harminc év a fénykép után, de hogy mivel, arról gyakorlatilag fogalmam sincs, egy-
szerűen elment, „ a létezés zörög, / lovagon túl nagy páncél”, elment a picsába az érett férfikor.

„Hetven, rettenetes”, mondja a telefonba, „ezt nem hiszem el, bazmeg.”

Tegnap születtél meg, na jó, legyen tegnapelőtt, még nem volt semmiből se elég, csak a ke-
vésből, ahogy a magyarod mondja, elég kevés, noha (3) már előfordult, hogy a buszon, khm, 
udvarlás helyett, mintegy ráparancsoltál, még ha suttogva is, egy más élethelyzetben amúgy 
egészen más szempontból életmentőnek tetsző honfitársadra, hogy azonnal adja át a helyét, 
konkrétan abból az okból, hogy halálosan és kibírhatatlanul el vagy fáradva.

Mindezt egy úgynevezett költeményből deriváltam ide, mert Q költészete, Istenem, ne ro-
molj !, efféle (4) darabokból van összeszerkesztve, én pedig szétszedem és összerakom eze-
ket a darabokat a saját szavaimmal, a vicc kedvéért.

Ha távol érzed magad attól, ami van, és attól is, ami lehetségesnek látszik, nem nagyon van 
más esélyed, mint kimerészkedni a lehetetlenbe, és pontosan ezt csinálta (meg) Q, olyan 
helyen kereste a lehetőséget, ahol a fény volt, javítás: ahol égett a lámpa, nem ott, ahol va-
lójában elveszett – ott kereste, ahol a tökéletes tréfában a részeg a kapukulcsát, a magá-
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nyos gázlámpa alatt, a bizonytalan körvonalú fénytócsában a feneketlen sötét helyett, aho-
vá valójában ejtette.

Elmagyarázni, mitől jó egy költemény, ennél viccesebbet kitalálni se lehet, sajnos vagy sze-
rencsére nem vagyok tréfás kedvemben, noha (4 vagy 5?) viccelődöm, ugye, de ez ne té-
vesszen meg, hanem találjon el.

Persze azt is lehetne állítani, hogy mi sem egyszerűbb ennél, „költeni”, (a padsorokban 
qncogás), mindössze annyit jelent, hogy a nem-költői elemeket ki kell a költészetből hur-
colni, azt’ annyi meg egy bambi, egyfelől nagyon el kell határozni, másfelől el kell róla felejt-
kezni, hogy éppen vers íródik, így E, vagy nagyjából így, csak éppen hogy mi költői, mi nem, 
azt, fájdalom, nem egészen rögzíti a hagyomány, tehát önmagában a hagyatkozással nem 
mész gyakorlatilag semmire, nincs semmilyen aranyalap, amire hagyatkozhatnál, vö. konk-
rétan A-nyal vagy éppen D-vel, el kell rugaszkodni, és természetesen az teszi igazán nehéz-
zé, tehát egyáltalán érdekessé az efféle (5) elrugaszkodást, hogy közben mégis folyton be-
szél hozzád ez a hagyomány.

Ezért egy bizonyos érzéket épségben megőrizni, mondjuk, ez volna valójában az 1etlen fel-
adat, tulajdon-képpen, egész életen át, ez az, ami folytonos re-vízióra késztet, a költészet-
nek tetsző vagy éppen nem tetsző dolgok ellen-őrzésére, csodálatos és undorító tevékeny-
ség, legalábbis B és Q szerint, annak tudatában persze, hogy ezt a bizonyos érzéket mint 
talált tárgyat satöbbi, így J, hogy őt is idekeverjem, ahol egyébként amúgy is tartózkodna.

Ekkor, a vers abbahagyásának pillanatában, tehát a hurcolkodás után az a kevés, ami vég(e)-
zetül a költeményben marad, mintegy ajándékként vagy büntetésként, hirtelenül és meg-
lepően súlyossá válik. és ez az, ami elég a mire.

Quod erat demonstrandum.

(Mi nehezebb, merül föl a kérdés, egy tonna vas vagy egy tonna lepke hullája, az eredetiben 
ugyan csak simán „toll” van a lepkék hullája helyén, de valamiért kicseréltem, talán mert 
ezúttal ezt javasolta az érzék a hagyomány ellenében.)

Az efféle (6) szövegek végén általában némi emelkedettség tapasztalható, a rossz beidegző-
dés következményeképpen, de „M.s oldalr.l f.l.sleges azonnal el.rz.kenyülni, ha k.t sz. a sz.
vegez.s folyam.n v.ratlanul egym.sra borul.”, ezt így szedte ki a gép, koppar köldüs, a pdf-ből.

Annyit talán mégis, hogy így a vége felé, (szomcsi), N határozottan úgy érzi, a Q által előál-
lított súlyok nélkül, tehát végső elemzésben Q nélkül jóval, (szmájli), nehezebb volna sen-
kivel sem .ld.g.lni.   

Németh Gábor (1956) író.
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