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Jan Kuntur

A perem-lét könyve
Jan Kuntur (1970) pró-

zaírói és költ�i munkás-

sága többszörösen is 

érdekes, s�t fontos je-

lenség. A  szerz� annak 

az oroszországi nemze-

déknek a tagja, amely 

önmagát elveszítettnek 

tekinti: kés�bb kezdte 

pályáját, mint az utolsók, 

akik még a szovjetha-

talom intézményesített 

irodalmi karrierjének al-

só lépcs�in szerezhettek 

némi nevet maguknak, 

ám túl korán ahhoz, hogy 

pályakezdését kialakult 

szabad intézményrend-

szer segíthesse. És f�-

leg: más értékrenddel, 

mint amit akár egyik, 

akár másik tolerálni lett 

volna / lenne képes.

Egyéniségér�l sokat elárul, amir�l 

2001-es Önéletrajzi kísérletében így ír: 

„…úgy gondoltam, az önállóan megszer-

zett tudás magasabb min�séget hordoz. 

Naphosszat a megyei könyvtárban ücsö-

rögtem, éjszakánként meg a magamé-

ban. Kitaláltam magamnak egy rendszert: 

kiválasztottam a Föld egy-egy területét 

és megkíséreltem úgy megérezni, hogy 

minden oldalát átengedem a lelkemen, 

kezdve a tájjal, a  természettel, a  nép-

rajzzal, majd következett a történelme, 

az irodalma, kultúrája, vallása, fi lozófi ája, 

m�vészete, persze abban a mértékben, 

amennyire föllelhet� volt. Némi iróniával 

a végzettség rovatba azt írhatom magam-

ról: Fels�fokú Humán Önképzés.” Azóta 

diplomázott a Permi Ál-

lami Tudományegyetem 

újságíró szakán is.

Írásainak meghatá-

rozó összetev�je az igé-

nyesség, ami önmagá-

ban is vesztes helyzet 

szinte mindig és minde-

nütt a világon. Szabadsá-

got áraszt minden szava, 

sora – több mint koc-

kázatos szemléletmód. 

Szóválasztása, ritmikája, 

asszociációsorai olyan 

átfogó m�veltséget, 

egyetemes tájékozott-

ságot mutatnak, amely 

csak a poeta doctus avít-

tas fogalmával jellemez-

het�, és olvasó legyen a 

talpán, aki elakadás nél-

kül tud váltani Szapphó-

ról a Komachi-asszociá-

ciókra. Tudatfolyamaiban egyszerre van 

jelen a Biblia és a Rigvéda, a  szufi zmus 

és a pogány uráli hitvilág.

Ám mindett�l még lehetne csupán 

egy a jobbak közül. Ami kiemeli, az a szel-

lemisége. És ehhez meg kell értenünk a 

helyszínt is.

Jan Kuntur permi alkotó, azaz Orosz-

ország európai részének a keleti határán, 

a  Középs�-Urál el�hegyeiben, a  Káma 

partján él; e bemutató válogatás egyetlen 

prózája is szül�városát értelmezi. Életé-

ben az Urál a mindent meghatározó és 

mindennek kifejezésére képes objektív 

körülmény. Ha létezik városi emberben 

ma is él� pogány hegykultusz, Jan Kuntur 

költeményeiben ezzel találkozhatunk. Mint 

Alekszej Utkin fotója
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oly sokan a permiek közül, � is turistásko-

dik, de másképp, mint a többiek. Miszti-

kus elvonulások, fi lozófi ai tapasztalatszer-

zések, beavatások ezek az utak a hajdani 

uráli �slakosság, a  vogulok és osztjákok 

h�lt helyén vagy más kis lélekszámú nép 

területén, a  csak az � nyelvükön értel-

mezhet� nev� hegyek ölelésében vagy 

épp fogságában. Magányos, esetenként 

több héten át tartó vándorlásai olyan 

mértékben növelik meg fogékonyságát a 

környezet legkisebb rezdülésére is, hogy 

joggal írhat a benne feltör� orignaci ösz-

tönökr�l. Így jöhet létre költészetének 

egyik legszebb sajátossága: annak az em-

bernek az egysége az �t körülvev� teljes 

világgal, aki a legapróbb részletekben is 

látja az egyetemest. � maga így értékeli 

az útjait: „Életemnek ezeket a vándoruta-

kat tekintettem, a többi id�t pedig csupán 

az utak közötti id�közöknek. Vizsgák is 

voltak ezek az elmúlt esztend�ben tanul-

takból, zarándoklatok is a szent helye-

ken. Segítettek a kialakításomban, abban, 

hogy kiégessem magamból, ami nem 

tetszett, és csiszoljam világfelfogásomat: 

minden tan, amelyet magamon kipróbál-

tam, vagy mélység nélkülinek bizonyult 

és kipukkant az utak megpróbáltatásai 

során, vagy beépült az alapomba.”

Városi létét is id�nként jávorszarva-

sok népesítik be, rossz napjaiban ablaka 

alatt farkas telepszik meg. „Forgolódom 

az utcák barlangjában, télen felébredt 

medve” – írja egy nagyobb kudarca nyo-

mán. Természet adta és a hegyekben 

csiszolódott érzékenysége szabja meg azt 

is, ahogyan a mai világ napi eseményeire 

reagál: a  „túsz-szabadítók”-nak áldoza-

tul esett oszétiai iskolások kínhalálára az 

� végtelen „Á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á- 

á-á-á-á-á-á-á-á-á-á!!!!!!!” üvöltése a távol 

él� s így tehetetlen ember egyetlen tisz-

tességes válaszlehet�sége.

Ez a tisztességesség magától értet�-

d� összetev�je Jan Kuntur szellemiségé-

nek, át- meg átszövi egész munkásságát, 

akár mai szerelmi fellobbanásról, akár egy 

fél évezreddel ezel�tti véres szabadság-

harcról ír. És gyönyör�en ír. Metaforáinak 

szépsége József Attila, Radnóti képeiéhez 

mérhet�.

A  Napkút Kiadónál a közeljöv�ben 

megjelen� A Perem-lét könyve cím� kö-

tet Jan Kuntur verseinek és prózájának 

els� magyar gy�jteménye; válogatta, for-

dította és jegyzetekkel ellátta e bemuta-

tás írója:

Vándor Anna
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Lámpafüzérek fürge gyöngye…

(a permi jellem metafizikájáról)

A  folyó ébred� tere fölött apró szem�, esetlen es�cske függ. Úgy szemerkél, 

mint mikor az ember torka reszel. A folyó mintegy mély meditációban… Vörö-

sessárga hulláma halkan csobban a lábamhoz a bal part szemetes, szürke ho-

mokján… Beteges, mocskos habcsomó ragadt egy holt fekete tuskóhoz… Ám 

ez csak a küls�ség, csak a felszín, mint a víz b�rén az es�buborékok… A folyó 

már rég magába merült, önmaga medrébe… Egészen ott van, a mélyben, és 

nem veszi észre sem a lejt�n egzotikus ritmusra vad táncot ropó házikókat, 

egyik csámpásabb, mint a másik, sem a parttól partig átvetett hidak �szi pók-

hálóját. A folyónak ez mind mulandóság: ma van, holnap nincs. A folyó viszont 

örök, amíg világ a világ.

Mély meditációjából a Folyó újra meg újra a lábamhoz csobban medre leg-

mélyéb�l vöröses hullámmal, amely magába fogadta a mélységeknek, e  föld 

mocsarainak és meredélyeinek sötét, vasas nedveit… Nélküle amazok egysze-

r�en nem léteznének. Nemcsak hogy a Város nem volna, de az egész vidék 

sem, a jellege, a sajátossága. Valami más volna, nem a Káma mente.

A Folyó e földnek gazdasszonya és alapja. A szó szoros értelmében ama ha-

talmas hegyvidék Lelkének materializálódása, megtestesülése, amely a sarkvi-

dékt�l az aráli, Kaszpi-tengeri sztyeppékig húzódik, annak n�i princípiuma. És 

míg maga az Urál avagy Riphei-hegység a táj férfi  személyiség� (Jang, keleti) 

megnyilvánulása, önvalójának küls� megtestesülése, amely lakosainak sajátos 

er�t és jelleget ad, ami oly jól átsz�r�dik Alekszandr Repin permi fest�m�vész 

képein, addig a Folyó, amelynek neve egybecseng a szerelem, a szerelmi von-

zalom, a kívánás indoárja nevével, az a n�iessége, bölcsessége (Jin, az árnyé-

kos, a nyugati oldal), intuíciója, tudatalattija, emlékezete. Mindent és mindenkit 

körbemos és áthat, � tölti be e tájat lélekkel, érzékenységet, lelkiséget ad neki. 

� az Urál örök szerelme, örök útitársa, amely végignyúlik az egész gerinc men-

tén. Az ellentétes pólusa �, a tükröz�dése. És noha néhány helyen más alakot 

ölt, Ufává, Belajává válik, s�t északon Pecsoraként irányt is vált a Jeges-tenger 

felé, mégis mindig választottját kíséri, támogatja és egyben élesíti a gyökereit. 

Ez a páros – a Folyó és a Gerinc, az Urál és a Káma – elválaszthatatlan, mint a 

taoista egységszimbólumban a két csepp, a Jin és a Jang.

Az is érdekes, hogy maga a Folyó az összes ágával-bogával, mint amilyen 

a Visera, a Csuszovája, a Szülva, a Scsugor, az Usza, a Jurjuzany meg a többi, 

�sibb, mint a Gerinc. Ráadásul egyik f� alkotórésze, netán eredeti �sforrása, 

a Csuszovája magának a vízválasztónak a sziklakeménységét is átvágta: az Urál 

keleti lejt�jér�l, vagyis Ázsiából folyik a nyugatira, tehát Európába. Ami megint 

csak �si voltát bizonyítja… A hegyek feltörtek, növekedtek és pusztultak, � meg 

csak folyt, betöltve önmagával e földet. Ebben a Káma az Indussal, a Ganges-

szal, a Cangpóval rokon, amelyek valaha a Himaláját törték át. Mára bebizonyo-

sodott, hogy mint a leg�sibb képz�dmény a Káma torkollik a Kaszpi-tengerbe, 

s a Volga csupán a mellékfolyója…

Különben a taoista szimbólumrendszer (nyugati, Jin /n�i/, keleti, Jang /�fé-

fi /) az Urálon nagyon felt�n�. A  Gerinc keleti oldala élesebb; meredek, egy-
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értelm�, száraz. A nyugati ellenkez�leg, lágy, lejt�s, párhuzamos meredélyek 

lépcs�fokaival fokozatosan ereszkedik le a Folyóhoz, nedves, elmocsarasodott. 

E két �sprincípium jelenléte részben még a f� uráli városok név-nemiségébe 

is belejátszik: a hímnem� városok az Urál keleti lejt�jén vannak, a n�nem�ek 

a nyugatin. Például Szverdlovszk (Jekatyerinburg) jellegében is, stílusában is 

tisztára férfi -város, nyugati párja pedig – Perm – neve szerint is, jellege szerint 

is nyilvánvalóan n�. Ugyanezt észlelhetjük másutt is az Urálban: Cseljabinszk 

– Ufa, Berjozov – Pecsora, Szalehard – Vorkuta.

Szintén ez tapasztalható azoknak a népeknek a nemzeti jellegzetességében 

is, amelyek valaha, az oroszok megjelenése el�tt éltek az Urálban: a komik, 

udmurtok (a fi nnségiek) Jin (nyugat), az ugorok, szamojédek, türkök Jang (ke-

let). Az el�bbiek sík vidékek és s�r�, vad erd�k letelepült lakosai, az utóbbiak 

hegyek és sztyeppék mozgékony, energikus lakói.

Érdekes, hogy a Káma partjai is ugyanennek az elvnek vannak alárendel-

ve: a bal part a n�i, eredend�en komik és udmurtok lakták, a keleti a férfi , az 

oroszok el�tt a voguloké és osztjákoké volt, akiket fokozatosan asszimiláltak a 

baskirok s a tatárok.

Mindebb�l következik a metafi zikája magának Permnek is, amelynek a jel-

lege nyilvánvalóan ellentmondásos. Már az megalapozza, hogy a Város és a 

Folyó összehasonlítható. A Káma és Perm ellenfelek (pontosabban: n�i ellen-

felek). A Káma az állandóan hullámzó, könnyed, nyugodt Lélek, igazi örökös 

uralkodón�. Perm pedig, a Folyó szempontjából nézve, valami id�leges, mes-

terséges, fels�bb parancsra létrehozott, idegen test, amely betegesen ingerli. 

Perm az a törtet�, aki állandóan a Folyó hatalmát akarja elbitorolni és csak a 

pillanatnyi haszonról álmodik.

A Városnak és a Folyónak ezt a kibékíthetetlen ellentétét vette észre ösztö-

nösen a fi atal Paszternak is, aki A hajón cím� versében ezt írta:

Mint hajdankorból jöv� �s rege,

mint h�sének, éji nád fölött,

lámpafüzérek fürge gyöngye közt

fodrozódott a Káma Perm alatt.

A Folyónak a Város csupán „lámpafüzérek fürge gyöngye közt” a fodrozó-

dás, s a Városnak ezzel nincs mit kezdenie, még ha fallal rekeszti is el a Fo-

lyót. A Folyónak a Város csak ideiglenes kényelmetlenség, csak gyengélkedés, 

amely túlélhet�, hogy az � kerengése szerint visszatérhessen. Ám ami az em-

bernek egy nap, az a Városnak egy pillanat. Ami pedig a Folyónak egy pillanat, 

az a Városnak egy hét is lehet, ha ugyan nem egy hónap. És ez az ellentét az 

örök, bölcs, epikus, h�séneki meg a kapkodó, ideiglenes, kicsinyes, egoista 

között, ami a kupecek és csinovnyikok világát jellemzi, s ez az, ami Perm volt 

és maradt, már csaknem három emberi évszázad óta tart. A  városnak ez az 

id� – holmi harminc év – a feln�tté válás szakasza. A Folyónak pedig csupán 

egy szempillantás.

A Város és a városlakók jellegére ugyancsak er�sen hatott a határ-állapo-

tuk: hogy az osztjákok (Jang) és a fi nnek (Jin) földjei között vannak. Ráadásul 

a n�nem� Perm fekszik a Káma osztják, keleti, hímnem� partján, vagyis ugyan 
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hölgy az illet�, de önfej�, és rendelkezik bizonyos férfi as tulajdonságokkal, 

amelyek különben keresztanyját, II. Katalint is jellemezték. A város jellege ez-

zel az ellentmondással együtt magának a helynek az ellentmondásait, meredek 

emelked�it és elmocsarasodott völgyeit is magába fogadta. Perm valami nagy 

akaratú köztisztvisel�n�, aki közben minden n�i gyengeséggel rendelkezik, po-

zitívokkal és negatívokkal. Néha a tunyaságig tehetetlen, passzív és kicsinyes. 

Aktivitása gyakran fölösleges kapkodásban nyilvánul meg. De mindezenközben 

Perm érzékeny, barátságos és érzelmes. Az esetek nagy részében (gyakran lát-

szatra) a szégyenl�sségig szerény.

�szintén szólva nem vezéregyéniség, számára az a természetesebb, ha ár-

nyékban marad, ha végrehajt… Ám közben mindenki köteles, hogy rendületle-

nül érte lelkesüljön, �t dics�ítse. A közömbösséget nem bocsátja meg. Szükség 

esetén Perm azonban arra is képes, hogy kifogástalanul vezessen, s ezt nem-

egyszer tettekkel bizonyította.

Minden egyében túl Perm még kupecked�, mohó zsibárusn� is: a  szikár 

Jekatyerinburgtól eltér�en jócskán kitestesedett, megkaparintva minden kö-

zeli területet. Amelyeket amúgy nem képes igazán birtokba venni, ám… elkél 

az még a gazdaságban… Egyszer az asszonyságot megpróbálták férfi ruhába 

bújtatni, Molotovnak nevezték át, de sikertelenül. Ugyanezt tette Paszternak 

is, mikor Jurjatyinnak keresztelte el, megérezve jellemének ellentmondásait. 

Csakhogy Perm végs� soron: n�i variáció Pétervár témájára, amely ugyanilyen 

mesterséges város, valakinek a fels� akaratából hozták létre a mocsarakon, 

s állandóan kényelmetlenül érzi magát természetellenessége okán.

Permnek mindezen vonásai többé-kevésbé a lakosait is jellemzik, akiket, 

némi megszorítással, „a Város embereire” és „a Folyó embereire” lehet oszta-

ni. Egyesek egész életükben arra törekednek, hogy a Folyón túlra nézzenek, az 

ismeretlenbe, az id�tlenbe, a mélységibe, mások pedig, hogy a mának éljenek, 

rutinból. Lényegüket tekintve azonban mindahányan a tehetetlenségig nyugod-

tak, lágyak, barátságosak és néha túlságosan szégyenl�sek. Bár id�nként arra 

is hajlamosak, hogy váratlan, gyakran indokolatlan érzelmi kitörésekre és túl-

teng� aktivitásra ragadtassák magukat.

2007
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Szaklaimszori-Szjahl

Az Otortent�l a fellegek útján,
völgy-háromszögekben éjszakázva,
fegyverhordó apródok k�fészkeibe
(hegyhátak fekete vár-omladékaiba) ejtve
eredeti héjam darabjait,
az üdvözlet utolsó útján, a ludakén
hagyom el az �szi szelek nomádjaitól
elfeledett er�dítmények övét.

A Tojás-Áldozat-Kövön elalva
és föl sem ébredve többé, megyek föl
a Szaklaimszori-Szjahl k�útján.

---------------------

Valami remegés. Tán szél a hajamban? –
eszement hegyi szél – egy sámánlélek –
aszott f�ben s szívemben, repedt kövekben,
tán napfény-remegés a szememben
a láthatár, e feneketlen mély seb
visszfényével? 

A kámai s kaszpi föld
els� sóhaja, óriás tölcsér-nyiladékok
els� kilégzése délen, hegyek közt
– enyhén elkenték az es�k –, odalenn,
mint finom faragás egy jáspiskövön,
az örök mester ligatúrája:
forrás, a Visera kezdete a hegy,
egy rénszarvas-nyomos havas sziklatömb alól.

Valami remegés. Csak remegés vagyok.

---------------------

Nyugat, észak felé a Varjúsziklák: Komiföld.
Keletre a Csisztop, túl az Urálon szibériai
lápok… Érzed, a tér hirtelen
forogni kezd,

ismét te vagy a kerékagy…
A csúcson pedig

az emberi g�g ízetlensége vár,
pompás, lapályra való monumentum

„EURÓPA–ÁZSIA”
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(mintha az, aki idetéved,
nem tudná, hol van kelet, nyugat)…

csakhogy ez apróság
a túloldalán lév� utóirathoz képest:

„Emlékül az utókornak Perm kormányzójától,
Igumnovtól

a 270 éves kormányzóság tiszteletére”

Adja Isten, hogy ezt ledöntsék a havak meg szelek
s minden az �s Remegéshez térjen vissza
a tér kerékagyának forgásában…

---------------------

A remegés n� a lélek nyugalmában.
A korong pedig az est felé csúszik.
Ideje menni, lemenni, csak a mellem
sziámi ikerként n�tt a csúcshoz, 

mintha
mosttól egyek volnánk: fél lépés le,
és sajgó fájdalom a szívemben, tüd�mben…
Feladom, leülök, szusszanok s újra
próbálok elmenni, lendülök újra,
és újra nem bírok. Az árnyak nyúlnak
tapogatózva minden menekülés-sarjból,
másznak, nyüzsögnek és megszállják a völgyeket.
Ideje futni, s nem bírok. Ezt hallom:
„…Ígérd meg, hogy a testedet itt hantoltatod el…”

Szavam adtam. Elengedett.

Mint f�szál ingadozom a szélben.
A csúcs fölött a párában mosoly:

együtt vagyunk.

1999
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Rapszódia. Magyar kép…

Rapszódia. Magyar kép, ahol a hunyorító Liszt
ujjaival az elefántcsontot simogatja. A tegnap vásárolt kazetta.
Cigány az új éjszaka frakkjában, pávatollal…
Földmíves bivallyal,
amint az utolsó pisszenés gyönyör�ségét veti… A klasszika klasszisa a klasszis 

klasszikusai fölött!
Az összes többi már nem muzsika. Korántsem. Csak beverése a fáradt koponyába
a szögeknek, rozsdásaknak, mint az id�. Tolakodó meztelen ritmusok falsa rátapadt
fehérnem�vel. Ritmus. Ritmus és ritmus.

Rapszódia. Magyar kép, ahol a napbarnította Liszt szerepe szerint blattol,
marokszám hinti szét a tömegbe a kottafejeket… Az �sembereknek is csak 

ritmusuk van,
és minél �sibb, annál primitívebb. Ám mögötte a lélek archaikája, az agykérgen áttör�
gyökerek naiv és hamisítatlan lelke. A csodálkozás lelke, anélkül hogy tolakodni,
tetszeni vágyna… Régi apacs és cseroki hangfelvételek… A T�z és a Víz songjai… 

Vakantanka1… A szabadság
repülése… Liszt zokog. A könnyei magyarul potyognak a rapszódiák cigány 

billenty�ire…

Rapszódia. Magyar képek… A teljes nyugalom napja, az els� az idén. A
hajában f�tt krumpli, az erjedt régi lekvár, petrezselyem, zeller és koriander
napja… A gyomorégésé. A kenyérmorzsáké és… a nyugalomé. A nyugodt
megnyugvás nyugalma… Liszt keményített csipkés ingmellben kereng a zongora-
verbunkosban… A feleségem a gyerekekkel tegnap falura utazott. Egy hónapra. 
Gyümölcsöt eszik. Kútvizet iszik. A lócáról nézi a Klinovaja-csúcsot. A fiam a 
paradicsomos fóliasátor
mellett borsót ropogtat. A Szülva fölé nyúló kertek… Az Allegróban… vágtába 
lendülnek a hangok-hangjegyek, mint magok koppannak az ablakpárkányon… 
Tagbaszakadt lovas teringettézve kezdi hajtani a teheneket a rétr�l hazafelé, 
fejésre…

A sötétség lopja az olvasás nappalát Yatesr�l és Beckettr�l, meg a Joyce-féle Circér�l.
Az óra belefáradt a ketyegésbe. Mindjárt éjfél…
Liszt a Kiskunságra hajtja nyáját, végig a pusztán, oda, amir�l Makar2 álmodni se 

mert…
az Örök Életbe…
„Örök Élet” – értelmetlen szókapcsolat.
Abszurd… Hisz az „élet”

1 Mitikus er� a dakota indiánok hitvilágában
2 Utalás a Куда и Макар телят не гонял orosz közmondásra. A szó szerinti fordítás: ’Ahová 

még Makar sem hajtotta a borjakat’; jelentése, használati köre kb. a magyar az Isten háta 

mögött kifejezésnek felel meg.



MUSTRA

110110

és az „örökkévalóság”
kibékíthetetlen ellentmondás: az életben bennfoglaltatik a Halál… a halál léte…
magában hordja… A kezdetben ott a vég… Az élet hever az id� sezlonján és hallgatja,
mondjuk, Lisztet. Ez, csak és kizárólag ez az id�: egy darabokra bontott szakasz
valaminek a kezdete és vége között… Itt és ott… kett�sség… Kétarcúság…
A „tól–ig” mozgás…

Az Örökkévalóságot pedig teljességgel tagadja, önmagával keresztülhúzza az id� a 
maga egyezményességével.

Id� nincs. Pillanat van, a végtelenségig széthúzva. Az abszolút
oszthatatlan. Az egész.
A teljes nyugalom állapota. A mozdulatlanság. Liszt minden hangja, minden 

futama egyetlen grandiózus akkordba
összerakva…

Csakhogy ez a racionális materialista eszmefutama, profán logika… Hiszen az 
„Örök Élet”

az egyike azon fogalmaknak, paradoxonoknak, kínai tanmeséknek, amelyek 
szétrobbantják az ember fejét… fölösleges fejét… azzal a pillanatnyi érzettel-
felismeréssel, amely ennek a kett�snek a szünetében-közében van… Az 
individuális, az ideiglenes, a korlátozott a fejjel együtt robban, elt�nése közben behatol
az abszolútba, egyesül vele. Ám eközben az els� megsemmisül a második által, amely
az els�… Liszt, jó barátom, összegömbölyödve elaludt a magnószalagból horgolt
kis sz�nyegen … Véget ért még egy nap, anélkül hogy örökkévalósággá vált volna…
(vagy az örökkévalóságban feloldódva?)… Holnap pedig 5:20-kor kelés. A megunt 

munka.
Semmi kedvem…

Ó jaj, a sors kopogtat, mint a házakon túl a vonat, amelyben titkon Kim Dzsongil3 
utazik…

2001. 08. 05.

3 A vers írásakor Észak-Korea Oroszországon titokban átutazó diktátora
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2004. szeptember 1.4

És nem lehet nem zokogni,
üvölteni szeretnék szüntelen, mint az �rült,
jajongni bénán, visszatarthatatlanul,
csak arra képesen, hogy kezem ökölbe szoruljon
tehetetlen dühömben…

S a kis fehér koporsók
úsznak a födetlen f�k felett az égen
az oszét temet� felé,
– a kétarcú égen
– a kétfenek� égen a kiválasztottak és az egyszer� halandók számára
– a képmutató hideg égen
– a legfels� képmutatás és haszon egén,
amely a színlelt gyász mögé rejti az igazi motívumokat
– az együttérz�-alakoskodó égen,
mely az igazságtól és önmagától váltja meg magát,
s aranyködöt bocsát a szemekre…

S a kis fehér koporsók
az oszét temet� felé
úsznak, feledve, mi az a gyermeki bánat,
mi az, könnyek egy elromlott játék vagy rossz jegy miatt,
az élet és halál, fájdalom és veszteség
igazi feln�ttkönnyei váltották fel �ket.

Á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á!!!!!!!
Halálos er�szakkal festették át a gyermekit feln�ttre
(hamisra? helytelenre?),
amikor váratlanul a legszófogadóbbak és legpéldásabbak
kerülnek a sarkok legsötétebb sarkába,
a kétméteres földsarokba ünnepi
iskolai �szirózsákkal,
amelyeket fölülr�l szórtak szét tarka takaróként
a kuckóban, hol nincs hely játékra és feln�tté válásra.
Miért?!
Ám az igazi okot soha senki nem tudhatja meg –
a legfels� hideg ég mögött rejlik,
amely ma oly végtelenül b�kez� az együttérzésben,
és üres zsebében haszon-fügét rejteget…

4 Az oszétiai iskolásokat túszul ejt� terrortámadás napja. A  „szabadítók” gáztámadásába 

minden gyermek belepusztult.
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S a kis fehér koporsók
a képmutató égen,
az új mítoszok kék, címeres mezején.

És mitikus ellenségek
teátrális pátosszal céloznak, álszakállukat meregetve
a hazug legfels� égre,
az igazi ellenség pedig, barátian mosolyogva
az együttérzés maszkjában,
a mi menekül� hátunkat célozza,
azok meg átalakulnak
kis fehér koporsókká…
Megfulladok!… Adjatok végre leveg�t!…
Á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á…

2004. 09.

Minden kavicsból, történetb�l…

Minden kavicsból, történetb�l
eszement tömeg fény árad.
Játékos, tüzes sz�ke n�ként
betört a nyár lám valahára.
Olyan lebarnult derekú
és kifogástalan hasú;
kék tetoválás kígyózik fel
a köldökéhez, s azt suttogja,
mit is rejt a durva farmer
csíp�r�l a farra csúszva…

Szorongatom a mobilom,
de olyan, mintha valakinek
a távoli kezét… Nem
lehet abból semmi sem…
���������Epres
július párolog, s a mélyén
gyöngyházdarabkák fénylenek –
zavaros emlékek csillogása…

Felh�k, árnyak képeiben a
nyár a Káma Szútrát lapozgatja.

Azt mondta, nehéz nekem veled nagyon.

1997. 07.
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Nézem a csúcsokat

�Nézem a város örök topolyáinak téli nap sütötte csúcsait;
a fényszilánkok párkányról lefelé növ� játékát a jeges koronában,
az imádságos eget
a nyírfák reá emelt, könyörg� szemét – mindent látó szemét –
extázisában letört ágait…
Úgy, ahogy én látom, nem láthatja többé senki.

�Eszembe jut a Vizsaj menti vogul vadász, Danyila Bahtyejarov mondata:
�„Minden manysi férfi sámán.”

�Ám ki vagyok én, ki ez ugor földön születtem,
kik voltak az el�ttem járók?
Vérük ezekt�l a domboktól és erd�kt�l való-e?
A nyelv változik, elt�nik; a néptudat változik, elt�nik;
a vér megmarad mint tudat alatti önérzékelésünk
e világban, ezen a földön, amelyb�l származik.
Születésem jogán én e hegyek és fák folytatása vagyok.
Ezeket a földmélyi rezgéseket szívtam magamba,
e kövek és patakok sugárzását,
a földi térség ezen pontjának lüktetését.
Bennem a kötés, mely összefogja a különféle végeket.
�És ebben a világban eszmélek magamra, ugyanúgy
látom �t, mint az asszimilált �slakos,
az Urál hegység
elt�nt lovas-vadász kultúrájának képvisel�je,
ebben áll sajátosságom.

�És legyen: nem nyelvem, nem okmányom, nem vérem szerint,
de egynem�ségem szerint (a nemzés szóval rokon)
most én ama elpusztított kultúrának a folytatása vagyok.

�Minden manysi férfi sámán.

�Nem, a mai értelemben persze nem vagyok se vogul, sem osztják,
s�t a középkoriban sem, hanem az Urál küldötte –
Jalping-Nyor-Ojkáé, a Szent Öregé,
e vidék �rz�jéé s Védelmez�jéé.

�Minden manysi férfi sámán.

�S ez nem azt jelenti: primitív �skori pogány,
aki kiagyalt istenkéket és durván faragott bálványokat imád.
Hanem azt, aki árnyaltan érzi ezt a születése jogán saját földjét,
minden jelét, azt, aki eggyé olvadt vele, a része annak, az pedig neki.
Hiszen épp általa fog fel minden mást,
általa keresi az utat fölfelé és befelé.

�Minden manysi férfi sámán. És ez meredek. 2001. 01–2011. 10.
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Janij Kelb (XV. sz.)

Csattog a szélben a reklám lapja…
A medve felmászik a csúcsra…
Az Egészségügyi Minisztérium figyelmeztet…

Válaszcsapás.

Vártuk.
Készültünk rá, nem hittük,
hogy a történelem már kimondta ítéletét,
hogy négyszáz év lassú visszavonulás
vár ránk az Urál-Kövön túlra…
Lépésr�l lépésre.
S a Kövön is túl, a Folyamhoz,
amelybe belefúl Aranyasszonyunk;

hogy a maradó többségre
folyamatos elveszítése vár
nyelvnek, emlékezetnek, bölcsességnek,
amely a medvemancs karmában rejlik,
mit a Felh�lovas ajándékozott,
a hang bölcsességének…

Ám mi semmiben nem vétettünk
Isteneink ellen.
Egyszer�en árnyakká váltunk,
haláltáncukat folytatókká
s csatájuk pantomimjét csöndes homokpadon,
mint egybeolvadt
szúnyogoszlop és szivárvány…

…s a történelmi zsákutcába �zött
távozó kisebbség
folyamatosan elveszíti
�sei arculatát, életörömét,
az érzést, ahogy röppen a nyíl,
röppen a pusztai lovak fröccsentette víz
a rózsaszín nap alatt…

…a lovaknak szarvai n�nek…
ám ti is, el�bb vagy utóbb, minkké váltok.
Azzal váltok minkké, hogy legy�ztetek.
Árnyaink nem a neveinket adják nektek,
de sóhajainkat, égre tekintésünk színeit,
amely ett�l tükröz�dni kezd
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és átszúrja lelketek
halhólyagjait…

Csicseregnek a napon az utolsó cinegék…
Pórázról ugatják a járókel�ket a kutyák,
sétára húzzák a hajnalt…
Tiszta nap lesz,
s felh�k is csak akkor születnek,
mikor pöfögnek gyáraitok,
az erd�-krematóriumok…

Mi meg várjuk a válaszcsapást.

És ez így megy már Hat Évszázada,
s eltart még Négy Évszázadig,
de már más földön:
a Fekete Hasadékon túl…

Ám mi nem vétettünk isteneink ellen,
egyszer�en csak nem bírtuk elviselni,
gyermekeinket éjszakánként
vaspikkelyes, szakállas,
sápadt harcosokkal ijesztgettük,
kik a ködök
és árulók nyomában
jelentek meg titkos ösvényeken…
A ködök gyermekei…
Ég� falvaink… Az elfogott barmok
s asszonyok…
Asszonyaink…

Hittünk még elhasználatlan er�nkben.
Büszkeség, sértettség, vitézség
szülte válaszcsapásunkat.

És égtek a várak… A kegyetlen vajdák feje
trófeaként ékítette kopjáinkat.

Mostanra er�ink megcsappantak.
A gyöngeség, tehetetlenség varjai
lebegnek házaink fölött
(hat évszázadnyi háború nyomot kell hagyjon
mohán is, hókérgen is)…

A válaszcsapás a fejünket célozza.
Várjuk…
Itt a nyírfa hídnál,
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a fekete patak felett,
amelyet partközelben beb�rözött a reggeli jég…

Az íjak felajzva,
pengecsúcsok és -élek kifenve,
sehol egy rozsdapötty,
a lószerszám rendben.
Itt vannak mind a nyugati nemzetségek.
Mind, egy emberként.

A maradék visszavonul testvéreinkhez a K�hegyen túlra,
de az már nélkülem lesz:
az ellenség ölelése forróbb, mint a baráté.
A folyó mélyén már készen a hely,
két hely… Az ifjú orosz fejedelmi sarj
ezt még nem tudja, bosszú nyálát
fröcsögi vérbe fagyott apjáért.
Mikor megérzem, hogy betörte fejem,
magammal húzom a folyóba,
hogy minden reggel, napkelte el�tt ezt
újra meg újra megtegyük…

Dübörögnek a dobok. Nyihognak a lovak.
Sors-játék.
Minden elrendeltetett.

---------------------

Ezt fogja sugallni a Túlvilágon az orosz expanziónak ellenálló manysi fejedelem, 
Janij Kelb az új manysi epikus h�snek, aki a maga dolgában tévedt arra. És ezzel 
mintegy megtörténik a talizmán-amulett átadása annak a népnek, amelyik a tajga 
mélyére szorult, kihalásra, elkorcsosulásra, asszimilációra ítéltetett. Annak a nép-
nek, amely hajdanán az Északi-, a Középs�- és a Déli-Urál gazdája volt.

2001. 03. 24.


