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Szondi György

Nincs rá ige
Nemigen volt el�zménye, rávezetés – 

végeztem tiszta er�vel bolgarista-hun-

garológusi munkám mennyi szálon 

húsz éve, mid�n 1994-ben az addig 

hat éven át tíz számot jegyz� PO-

LISZ-nál találtam magam, úgymond: 

csak kutatónapjaimon, hogy. S  attól 

kezdve, beleereszkedve, a  magyar 

lap- és könyvpiac szerepl�jeként is 

magam.

Azonnal akkor ott: Tamás. Azóta 

végig: vele, együtt, ennyire soha sen-

kivel, egyfolytában. Szavaim azonban 

csak kopogósak. Nem engedek utat 

törni a.

Mindjárt úgy hozta a sánta éber-

ség, hogy Tamás (magam-id�beni) 

els� versei más keresztnév alatt jelen-

tek meg. Eredeti állapotában csenjük 

most ide a két oldalt – ajánlva bib-

liográfusok fi gyelmébe a hibát. Majd 

most t�kön ül� mondataim után (ke-

retet ad), Tamás közöletlen, önszó-

cikk-gy�jtésünk számára fogalmazott 

alkotása… – s nem zárjuk be négy 

évszámmal az általa nyitva hagyott 

(1968–).

A  kórházba sok-sok hét múltán 

már bevitette laptopját, javította, írta a 

Veller folytatását. Újságolta: örömmel 

mondták az orvosok, Tamás, meg-

indult a vel� vörösvértest-képzése… 

Megegyeztünk: ha nem maradhat 

szerkeszt�ként nálunk se… akkor le-

szel konzulens, mondtam, nélküled 

nincs Napút. Így lett. Egy szám. � adta 

az 1999-ben útra ível� folyóirat nevét 

is: Fazekas Mihály csízióiból hozta 

hozzánk.

Hét könyve velünk, nálunk: pom-

pája m�fajoknak.

S mennyi zsongó együtt szereplés 

színeinkben és napok élete szerte az 

országban, Erdélyben, Vajdaságban, 

Kárpátalján, Felvidéken, Bulgáriában.

Kopogósra konokul a szavak egy-

másutánja.

Kopogni szeretnék, Tamás.

Nincs rá ige.

Nincs rá.

Nincsen.

Nincs más.
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Prágai Tamás

Az Emlény 
és az irodalmi szöveg

Ennek a rövid írásnak célja, hogy feltárja azon f�bb motívumokat, melyek a 

gyerekkor kósza emlényei, a  családi háttér kusza vonalrajza és kiváltképpen 

a nagyszül�knél töltött, sz�regi nyaralások hatására formálták, s�t, bizonyos 

értelemben meghatározták Prágai Tamás írásm�vészetét.

Prágai Tamás (Budapest, 1968. 07. 02.�–) sokoldalú alkotó, író, költ�, iro-

dalomtörténész, kritikus, szerkeszt�, újságíró, nyelvm�vel�, nyelvtanár, tanár, 

szakért�, kertépít�, házi kedvenc, blogger, szövegkovács, amat�r el�adóm�-

vész, borász, családapa, régiségbúvár és könyvolvasó. Ezek közül els�sorban 

mint szövegkovács t�nt ki. Ronald (sic!) Barthes francia író, nyelvész, fi lozófus, 

irodalomtörténész és kalligráfus szerint az író meghalt, éljen a szöveg. Ezen 

eszmével Prágai Tamás (alkotó, író, költ� stb., lásd a fentebb felsoroltakat) 

esetében nem érthetünk egyet. Munkáiban – a kortárs irodalomban egyébként 

korántsem egyedülálló módon – valóság és fi kció elegyedik, a képzelet agy-

szüleményeit mélyen áthatja a világ referenciális vonatkozásainak tisztelete. 

Primitív, cs�látásra utaló determinizmust sugallni nem szándékozom, meg-

közelítésmódom inkább a kapcsolódások laza, hálózatos modelljén alapul, 

melyet a francia író, fi lozófus, gondolkodó, Jacques Derrida felvetése alapján 

inkább – tágabb értelemben – a jelek, illetve esetünkben: emlények „fodrozó-

dásának” tekinthetünk.

Fodrozódás? Meglehet, indokolni kell szóhasználatomat. „Els� emlékem: 

hozzám, gyermekhez képest irdatlan méret� emberi lábszárcsonttal kezemben 

masírozom Sz�reg f�utcáján, az augusztusi ver�fény szinte megolvasztja az 

aszfaltot, mintha fekete tükörben menetelnék vidáman, önfeledten. Talán ez 

maga a gyerekkor” (Prágai Tamás szívélyes, szóbeli közlése). A szöveg néhány, 

abszurdnak tetsz� állítása talán kiegészítésre szorul. Tudnunk kell, hogy Prá-

gai, akir�l kritikusa, Marosvölgyi Gábor helyesen megállapítja, hogy „monda-

tok törmelékeib�l rakosgat, a darabok néha képekké állnak össze, néha nem, 

de mindig érezhet� a szavakkal, az anyaggal való intenzív foglalkozás, olykor 

formát sejtet, majd deformál…”,1 1975 és 1981 között a nyári iskolai szünet 

jelent�s részét az apai nagyszül�knél tölti a Csongrád megyéhez tartozó Sz�reg 

településen.

Sz�reg település a Tisza–Maros által határolt, ártéri területekkel tagolt 

beszögellésben fekszik. A b� viz� folyók által id�szakosan elöntött, mez�gaz-

dasági m�velésre kiválóan alkalmas terület, a bronzkortól fogva, a  folyamok 

kiöntései esetén biztonságot adó, a  táj síkjából kiemelked� három domb a 

honfoglalás-kort megel�z�en, majd azt követ�en is lakott, Sz�reg település 

legrégibb magját jelentvén. Egyiken már az Árpád-korban monostor romja áll, 

1 http://www.napkut.hu/naput_2006/2006_03/117.htm
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ennek régészeti munkálatai, több fázisban, a hetvenes évek derekán és utolsó 

éveiben is zajlanak. Valószín�síthet� tehát, hogy az idézett emlék a kolostor 

környékén található, régészek által feltárt temet� „gyermeki kirablásának b�n-

tettét” rögzíti, az emlék mély beágyazottságának oka alighanem a b�ntudat 

által keltett érzelmi felindulás. A folyó hullámzása, a víztükör rengése, a fi nom 

fodrozódás és az aszfalt fekete síkja felt�n�en kemény kontrasztot jelez. Ne 

gondoljuk, hogy ez a szembenállás mellékes Prágai írásm�vészetében. Az épí-

tett tér riasz tó mivoltát a természet nagyon is baráti, közvetlen, ám ismeretlen 

er�kkel áthatott mivolta ellenpontozza. Ne feledjük, hogy már els� regényében 

Arnold Sobriewicz antropológus-narrátor maszkját öltötte magára a szerz�,2 aki 

életét a „dzsungel” (a vad, ember által meg nem zabolázott természet, illetve 

az ezzel kontrasztban álló törzsi, naiv kultúra) vizsgálatára tette fel. Az archai-

kumhoz, a  hagyományokhoz vonzódás – és, ezzel nem ellentmondásban, 

s�t –, ugyanakkor az eltérést�l való rettegés – a kíváncsiság és az azt kísér� 

félelem – az emberi csont bunkós vég� formájában, ebben a buzogányszer� 

brutalitásban testesül meg, melynek fallikus (szexuális) értelmezését�l sem 

zárkózhatunk el.

Míg a versekben és a korai szövegekben a szövegformálás ezen ambiva-

lenciája árulkodik a korán kialakult kreatív világ gyökereir�l és a szerz� lokális 

köt�déseir�l, írásom e pontján a fi gyelmet kiváltképp az Ez a beteg, boros, 

bús, lomha Bácska…, a  Húsdiszkont a Közvágóhíd utcában, és kiváltképp 

a Folyamodvány cím� szövegekre irányítanám: „Az asztalon persze mind több 

a de facto karmai közé kaparintott dokumentum… – olvashatjuk ez utóbbiban. 

–  Legfölül Michael Prágai Óbecsén kiadott keresztlevelének román illetékbé-

lyeggel elotrombított másolata; tanúsítja, hogy az 1854. szeptember 15-én 

született gyermek Prágai Simon (római katolikus hit� napszámos) és Bakai 

Anna (római katolikus hit�, foglalkozás nincs föltüntetve) törvényes gyermeke, 

valamint ugyanezen Prágai házasságlevele – immár a sz�regi rk. egyház kebe-

léb�l, 1877-es évszámmal –, mely arról tudósít, hogy Prágai Simon és Bakai 

Anna törvényes sarja n�ül veszi a sz�regi születés� Szabó Rózsát. (…) Valami 

hirtelen sugallattól megszállva – talán ez a sugallat teszi, hogy (ha nem is teoló-

giai értelemben korrekt distinctio alapján, mégis valamiféle predestinatio érze-

tét�l elragadtatva) tragikus h�snek tekintem –, megragadja a szürkésen seszí-

n�, nagyalakú, már leragasztott borítékot, és egy vajazókés életlen-recés felü-

letét (élnek aligha nevezném!) segítségül híva lap mentén, megkülönböztetett 

óvatossággal feszegetni kezdi a korábban lenyálazott ragacsot, és ténylegesen 

alig szaggatva meg az ezek szerint mégiscsak kiváló szakítószilárdsággal és 

egyéb tulajdonságokkal sújtott papíranyagot, újfent szabaddá teszi az állami 

boríték letapasztott száját. Ezután a Családtörténet feliratú, sárgás, nem éppen 

vaskos mappa teljes tartalmát – a fentieken kívül nagyapja orosz fogságból írt 

hadifogolylevelét (»jól vagyok, a  váll-sebem szépen gyógyul« stb.); a  sz�regi 

2 Prágai Tamás, úgy tetszik, tobzódik a szerepjátékokban. Prózájában Arnold Sobriewicz alakja 

(Inka utazás, vagyis Arnold Sobriewicz gentleman úti breviáriuma, regény, Bp., 2000; El-

len�rök a hatoson, novellák, Bp., 2004. és Veller, vagyis Arnold Sobriewicz újabb törekvései 

tamburán, trapézon és Trabanton, regény, Bp., 2014) mellett plasztikusan kidomborodik 

Pesti Kornél nev� alteregója is (Pesti Kornél, elbeszélések, Bp., 2007).
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»Béka egylet« néhány fényképével (jó kedély� fi atalok jellegzetes »béka-testtar-

tásban« állnak a fotográfus kamerája el�tt valami múlt századi kocsmahelyiség 

kertjében, köztük nagyapja, aki akkoriban kaphatta meg doktori oklevelét a 

Kolozsvárról Szegedre települt jogegyetemr�l); egy »Ügyeljünk a tisztaságra!« 

feliratú papírlapot, a hátoldalán a távolabbi rokon Sz. Gy. »Emlék« cím�, kézzel 

lejegyzett versével: »Többet mondjon nektek e könyv / minden valóságnál!« stb. 

(a dátum elmosódott) –, mindezt rezzenéstelen arccal a borítékba csúsztatja, 

és ismét leragasztja azt, ezúttal Uhu ragasztóval, mert a nyál ezt a kérdést már 

– képzavarral! – nem oldaná meg.” Prágai, akinek szövegmontázsait, régi szö-

vegekb�l való építkezéseit, „morzsalékrakosgatását” archeológiai munkának 

tekintem, ezen bekezdésben véleményem szerint önboncolást, önvizsgálatot 

hajtott végre. A valós dokumentumanyag betüremkedik a fi kció leveg�vékony 

testébe, és ballasztként rögzíti azt a talajon. Határozottan állítom, Prágai rög-

höz kötött szerz�, amennyiben ez alatt a történelmi id� és lokalitás metszeté-

ben megjelen� sors megéltségét, kiemelt érintettségét tekintjük. A történelem 

már-már szakrális felfogása irodalomelméleti munkásságán is nyomot hagyott, 

és semmi okát nem látom annak, hogy elméleti okfejtései és írói gyakorlata 

közt éles határt vonjunk.

Engedjék meg, hogy kicsit személyesebb hangú, közvetlen megjegyzést 

tegyek. Egy, az íróval közelibb kapcsolatban álló barátom révén kieszközöl-

tem, hogy látogatást tehettem Prágai Tamás pázmándi otthonában. Ez a rövid, 

mintegy másfél órás beszélgetés, melyet az öreg cseresznyefa árnyékában, 

a  rusztikus téglával borított teraszon töltöttünk el, bennem mély nyomot ha-

gyott, és egyben az életm�r�l való korábbi felfogásom átgondolására, néhány 

ponton komoly átfogalmazására kényszerített. Itt egyetlen, röpke epizódját 

hadd említsem e látogatásnak. „Egy ismer�söm számára – említette a szerz� – 

az otthont Sebestyén Márta hangja jelenti, konkrétan az a dal, amely így kez-

d�dik: Fordulj, kedves lovam, napszentület felé… Ha ezt meghallom, mondta 

ez az ismer�söm, a szívem elfogja valami nehezen megfogható, megrendít� 

érzés. Számomra ez a valami az a szó, hogy Bácska. Ha meghallom, összeszo-

rul bennem az a véres gumó, amit szívnek nevezünk.” Micsoda expresszivitás! 

Csaknem egyórás beszélgetés után, melyet áthatott az író humora és szellemi 

elevensége, feltettem azt a kérdést, hogy a Húsdiszkont elbeszélés sokakban 

megrökönyödést kelt�, „A kb. 150 kg körüli sertés feldolgozása” cím� betétszö-

vege valóban a családi receptkönyvb�l származik-e. Erre a kérdésemre a maga 

kiismerhetetlen, bájos mosolyával felelt.

Pozsonyi Kornél Sobriewicz-szakért�

Könyves m�helyünk kortárs magyar írók önlexikonának kiadására készül: ki-ki maga írja magáról 

szócikkét – komolyan vagy játékosan. Prágai Tamás maga-bemutatása posztumusz jelenik most 

meg – a leend� gy�jtemény el�zeteseként.
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Babics Imre

Haikufüzér Prágai Tamás emlékére
Holdfény vándorol
f�szálról f�szálra, egy
f�szál meghajol.

Meghajol a fény
súlya alatt, fény íze
�t átitatja.

Átitatja és
vándorlásra készteti
önmaga felé.

Feléled útja
közben, el�tte fények
mind meghajolnak.

Meghajolnak mint
f�szálak, s � súly s íz lesz,
alatta a Hold.
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Bíró József

Isten veled
(  -   Prágai Tamás emlékére   -  )

hívatva már bizonyos
érdemelten üdvözülsz
hiszem esélytelenként
ismeret híjával mégis

szabaddá ami szívb�l
paradicsomi mez�kön
tán továbbgondolható
mindaz mintha ideát

oltalmaznak angyalok

(   2015. július 9.   )
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Bognár Antal

A mi Tamásunk
A szeme ragyogása! Az az egyszerre huncut és tartózkodó, beleérz� tekintet, 

oldalvást. De err�l nem férfi embert illetne a néma gyászszó, hanem a lányokat, 

akik ezt rajta (úgy adatott) meglátták, látták, hálásan észrevették (kinek szólha-

tott volna az, ha nem nekik…).

Ez a nézés volt nála a hallottakba-mondottakba való belegondolásé is, úgy 

éreztem – a fényes értelemé. Mert egy csaknem észrevétlen kis, jóváhagyó, 

szösszen� felnevetés kísérte. (Ilyesmikért lehetett szeretni.)

Az � megszületése évében a fl ower powerrel, a virággyermekekkel „nagyko-

rúvá” lett magamfajta ismer�i közt sokan lehetnek, akik, ahogyan magasztos-

nak mondott célnak nem (a világért sem) akarták feláldozni magukat, helyette 

olykor olcsón elpancsolták az életüket. Változatos módon… Az � korosztályából 

a legjobbakkal együtt nekik már megadatott a magaslati leveg�, a m�vészeti 

és az életprogram szabadsága. Olykor emberpróbálóbb feladatként is, mint 

amilyennek amazoké t�nt maguknak.

Engem nemegyszer, könnyelm�en, megkörnyékezett a mindent�l, minden-

kit�l, legf�képp saját magamtól megszabadítást ígér� halálvágy. Olykor egy kis 

önvigasztalással, hogy, talán a végperc kegyelme adta nagylelk�séggel, mások, 

kiszolgáltatottabbak vagy tán érdemesebbek végzetét kiválthatnám beteljesü-

lésével. Ha van, akire ma is még valóban ilyeténképpen, ilyen magasztosan 

tudnék gondolni, nem hozzátartozómként, hanem vadidegenként – mert hisz, 

ráeszmélek, jelölt lett rá –, tényleg � lenne az! És nem is tudom, miért…

Nagy felfedezésem, kézirata, az Inka utazás el�szavában évszámokat ta-

lálok, akkor oly távoliakat – mint ahogy Cseh Tamás Antoine és Desiré leme-

zén vagy saját képzelgéseimben bukkantak fel olykor. Eljátszadozásképpen a 

gondolattal, hogy az id�nek gazdái, birtoklói lehetnénk, önjelölt kreátorként. 

Ártalmatlan csínytevéssel „megbuherálni” a jöv�nket. A magunkéval kicsit min-

denkiét. Mintegy titkon dacolva közben a hatalmasok étvágyával, akik minden-

kiével buherálják meg mindannyiunkét, kinek-kinek közeli-távoli holnapjait…

De hiszen az akkor általa ott, ilyen kópésan leírt 2014-es is már kerek éve 

kitelt, fedezem fel most riadozva!

Még az életében…

A mi Tamásunkon nem fog többé semmilyen évszám.

Mert bizony, úgy igaz, egek, a minap harsányan hírcsatornázott felfedezés, 

a világegyetem kimutatott fokozatos fakulása – hogy is lenne szememben, aki 

ismertem, nagyobb veszteség… szeme ragyogásánál, ami vele halt el szemünk 

el�l. És minden ismert láthatárról. Minden jövend�b�l, ami dereng csak.

De ismer�s az öröklétben.
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Csáji László Koppány

Prágai Tamás eltávozott!
Vákuumok gyülekeznek suttogásmagányban. 
Nincs menekvés: a világban élet és halál van.
Fekete üstökös vonul végig Pázmándon,
Ahol családod, kerted, présházad van. Kivárom,
Amíg a sz�l�d feletti sziklákon   elhallgatnak a madarak. 
Csöndhártya.   Forrás fakad b�römön. Rezzenéstelen f�szálak
Szuronyai. Tátongó dermedés a forróságban. Haránthallgatások.
Mentél, megálltál.    Elmentél.   Ahogyan elment némán
Megannyi nemzedék már. Folyton mennek. Várnak a vártán, 
Vagy csak pihennek a halál tornácán. Omladékán. Dobbanásleheletben.
Összesúgnak a pesti inkák. Ott ülnek a Margit-híd szivárványán.
Te vagy, aki Nincs aki íróként mellém állt, hitt, s megtartott. 
Gyermekkölt�/ként toporgok. Pedig itt: 
Zizegésgócok, anekdoták, késleltetett pillanatok, bohócok.
Bejöttél, s a világ megváltozott.
Kimen–tél: s mögötted a klasszikusok 
Végideje botorkált. 
Ahova nyúltál borostyán s bor termett. Nem a h�börg� rombolás bora, 
Hanem a szeretni tudás aranycsepp labirintusa, bölcsel� mámora, 
Barlangmosolya. 
Itt ragadtam. Újabb vákuum hézagosodott ránk, látod. 
Tán azt hiszik, hogy a te világod 
Is elenyészett. Vannak még
Hevenyészett emlékek, belénk
Fúródó ékek. Itt vagy-e? Itt hát! Dehogy.
N�nek még füzek is, meg akáciák,
Mint a gyermekek. Itt-ott. Barátság-vackok   kih�lt 
Nyamvadékán magad vagy. Valahol. Párahalmok lélektoronyban.
És mi, akik reményünk összeadtuk,
Magányosakká váltunk. Vagy. És persze hogy írásod
Marad. Mi, akik itt ragadtunk, hordjuk a virágot 
Neked. Pedig lehet, hogy veled mi is odalettünk. 
Hiába a vigasztalás. Hiába a részvét, a lárma, harmat,
Nem vigyázol már felettünk – barbárok dobja döng!
Halál! Ilyen nagy a hatalmad?
Tegnapel�tt az elmúláson még nevettünk!
Üszökcsönd.
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Csontos János

Egy hordó Tiffán
Prágai Tamással lehettünk volna barátok (ez néha eszembe is jutott, hiszen bár 

egészen mást és másképp írtunk, valahogy egy srófra járt az agyunk); de végül 

nem lettünk. Id�r�l id�re összefutottunk a Napút várbéli szerkeszt�ségében 

és másutt, méregettük is egymást, de a „hogyvagy-mitírszéppen” formulánál 

nemigen jutottunk tovább. Talán azért, mert � m�vészi értelemben messze 

komolyabb ember volt, mint én. Nem értette múlhatatlan rajongásomat a mú-

ló zsurnalisztika iránt: azt gondolta, az irodalom mindig igényel némi elegáns 

áttételt. Szerintem a vehemens Adytól is tartózkodott volna, ha egy kávéházba 

sodorja �ket a sors.

Mi tagadás: én meg olykor túl komolykodónak éreztem. Mintha mindig 

fátumszer� véglegességgel írt volna, mint akinek az élete múlik rajta. Pedig 

temérdek id�nk van még, gondoltam rövidlátón és hedonistán: ne csak élj, 

hanem írj is a mának – de hát megint neki lett igaza. Már régen szobor és em-

léktábla lesz, amikor én még mindig az alany-állítmány egyeztetésével meg az 

árnyalt jelz�választással küzdök.

Falusi gyerek létemre én sohasem mertem meglépni a fi zikai kivonulást 

sem a b�nös f�városból, mint � vagy Babics Imre: nálam ez az exodus csupán 

virtuális. Mostanság azért foglalkoztat a gondolat: legalább a kétlakiság fél-

megoldásáig el tudhatnék jutni.

Igazából egyszer sodródtunk közel egymáshoz: épp a Kortársnál szerkesz-

tett, s  benjáminként �rá bízták az ötvenedik évfordulós ünnepség megszer-

vezését a Pet�fi  Irodalmi Múzeumban. Kis Pintér Imre f�szerkeszt�vel – aki 

a kilencvenes évek elején még az írószövetségi felvételemet is megvétózta – 

akkorra már jó viszonyban voltunk, többórás irodalompolitikai eszmecseréket 

folytattunk, s�t Tamás sugalmazására kolumnás interjút is készítettem vele a 

jubileum kapcsán a Magyar Nemzetbe. Rendszeresen publikáltam ott verseket 

is, és a 2007-es évet az én parafrázisommal indította a Kortárs: Egy mondat 

a hazugságról. Kézenfekv� volt, hogy Tamás engem is felhívjon: mivel tudnám 

segíteni az est sikerét?

Az N. Pál József által moderált ünnep remek volt, bár egy gyászos év gyá-

szos napjának el�estéjére esett: 2006. november harmadikára. A mindig kiváló 

Császár Angela Illyés Gyula, Nagy László, Orbán Ottó és Nagy Gáspár a Kor-

társban korábban megjelent korszakos verseit szavalta, Kis Pintér Imre mellett 

Hubay Miklós mondott köszönt�t, Kátai Zoltán énekmondó pedig klasszikus és 

kortárs magyar versekre írt feldolgozásait adta el�. Illusztrisak voltak a meg-

hívott szerz�k is: Ágh István, Ambrus Lajos (a  mostani f�szerkeszt�), Kalász 

Márton, Lackfi  János, Marosi Gyula, Marsall László, persze Prágai Tamás, Sz�cs 

Géza, Zalán Tibor…

Mit tudtam volna én mindehhez hozzátenni (már persze a nagyinterjún 

kívül)? Megszereztem az estéhez Tamás kedvéért a bort. Nem is akármilyet: 

Tiffán Edét�l, a villányi borász zsenit�l. (Azóta is együtt ülünk vele a Szellemi 
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A Napkút/Napút-m�hely Prágai Tamás-díjat alapít. Tamás júliusi születésnapján 

adja át díjat az odaítél� grémium – kötettel még nem rendelkez� fi atal szerz�nek. 

A jutalom a könyv megjelentetése.

(Számunkban 64-t�l 107. oldalig az egész éven át folyó úgynevezett Céd-

rus-pályázat tavalyi kiemeltjeinek alkotásaiból teszünk közzé csokornyit. A prózai 

munkák mind Tamásnak köszönhetik megjelenésüket most is; 17 év alatt nálunk 

legalább kétszáz m� – novella- és drámaközlést�l m�fordításokon át önálló köte-

tek kiadásáig – az � javaslatára kapott papíréletet; mennyi szerz�t indított el így; 

köszönik is ezt sokan, azóta már elegend�n bizonyítva bizalmát.)

Könyves m�helyünk tanulmánykötet kiadására is készül – Prágai Tamás 

sokoldalú alkotó- és kutatóm�vészetér�l szóló, m�veit elemz� írások könyvbe 

gy�jtésével. Vincze Ferenc a gazdája a kezdeményezésnek s a célba-juttatásnak. 

E sorokkal is sarkalljuk az érdekl�d�ket: kutatásuk eredményét – várja a szerkesz-

t�ség.

Honvédelem sajtódíj kuratóriumában – � rendszerint a palackjait küldi maga 

helyett.) Tamás megsúgta: ezzel tettem neki a lehet� legjobbat. Meg is jelent a 

Kortársban bökvers-ciklusom Villányi négysorosok címmel: „Fürt a Noé szerinti 

fán – / miért is nem lettem Tiffán? / Nem volna Istennel vitám: / borral áldoznék, 

vén titán…”

Prágai Tamást még beszerkesztettem Az év versei 2014 antológiába, 

s biztos helye volt az Írókorzó cím� tévés portrésorozatban is, de ezt évek óta 

halogattam, most meg objektív okokból már nem fog összejönni. Lehet, hogy 

stílustörés, de a tokaji kishordómba kivételesen villányit töltök (természetesen 

a Tiffán-pincészetb�l), amikor Tamásra emlékezem.
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Döme Barbara

Prágai Tamás emlékére
A Nyugatinál vártál, az óra alatt, a rád 

jellemz� türelemmel.

– Az meg mi a kezedben? – kér-

deztem.

– Csak egy kasza – mondtad olyan 

természetesen, mintha az ember min-

dennap kaszával mászkálna Budapes-

ten. – Pázmándon nem lehet ilyen jó 

kaszát kapni.

– Kaszával megyünk borozni? – kér-

deztem. Nevettünk.

– Sétáltál már a kaszással a kör-

úton? Na, ugye? Akkor hát irány a To-

kaji – mondtad, és nekivágtunk.

A szokásos furminttal és lapcsán-

kával letelepedtünk a szokásos asztal-

hoz. A törzsközönség is szokásos volt, 

fel sem t�nt nekik a kasza, de a széles 

karimájú kalapodat megbámulták.

– Cigányos? – kérdezted, amikor 

észrevetted, hogy néznek.

– A kasza? – év�dtem. – Szerintem 

nem. – Mosolyogtál.

– Olyan gáboros – folytattad, nem 

akartad annyiban hagyni ezt a kalap-

kérdést.

– Kicsit tényleg gáboros – tettem 

hozzá. – Mondtam már, hogy sokak 

szerint az apám cigány? – kérdeztem.

– Akkor neked is van ilyen kala-

pod?

Most már mindketten hangosan 

kacagtunk.

– Holnap küldök róla egy fotót, 

rendben?

És tényleg küldtem.

A kalap után ismét a kasza került 

terítékre: hogy majd otthon megfe-

ned, aztán milyen prímán lehet hasz-

nálni. Azzal cukkoltalak, hogy el ne 

felejts a kaszának is jegyet venni 

a vonaton. Másnap hosszú levélben 

érdekl�dtem a kasza hazaérkezésé-

r�l és hogylétér�l, s  te egy esszében 

válaszoltál erre is, mert írni, azt csak 

tökéletesen tudtál, a nyelvet makulát-

lanul használtad. Aznap este beszél-

gettünk a halálról is, a kasza ürügyén. 

Rést téptünk mindkett�nk múltjára, 

pontnyi fények sz�r�dtek ki. Akkor, ott 

megállapodtunk: a  haláltól nem kell 

félni, csak az odáig vezet� út nehéz.

Ittunk. Aznap este sokat. Amikor 

elbúcsúztunk, azt mondtam, hülye-

ség volt annyit foglalkozni a halállal, 

te száz évig élsz majd a jó pázmándi 

leveg�t�l, meg egyébként is, nálad a 

kasza. Azt mondtad, így lesz…
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Er�s Kinga

Kell egy kert
Talán a Paradicsombéli ki�zetésünk óta vágyunk egy kertre. Ez a vágy ember-

természetünk velejárója, hiszen nem épültek volna meg a francia és angolker-

tek, a  szerzetesek gyógynövénykertjei, a  japánkertek, a  függ�kertek sem, az 

elmúlt id�k emberei nem törekedtek volna arra, hogy kertépítészettel mester-

fokon foglalkozzanak. Bárhogy is, kultúránk része a kert, s, kertjeink leginkább 

arról beszélnek, hogy milyenek vagyunk, milyen környezetben, milyen szelle-

miségben élünk. Gondoljunk a szocreál parkokra, milyen beszédesek. A mai 

hightech közösségi terek, parkok, külvárosi kertes házak csupa k�, csupa 

kavics terei, bennük a mértani pontossággal metszett és ültetett növényekkel 

is pillanatnyi lelkületünkr�l beszélnek. S e jelenségek mögött mind az ember 

saját kert utáni vágya sompolyog.

Ha Prágai Tamásra gondolok, óhatatlanul a kertjére is gondolok. Az udvar-

kertre. Erre a piciny csodára, mely a föld legtágabban értelmezett tiszteletéb�l, 

félt� szeretetéb�l n�tte ki magát. A kertre, mely gazdájáról beszél, árnyas és 

jól term�, ma már ritkaságnak számító almafáival. Az udvarkertre, melynek 

szerves része az üvegház, a zöldségeskert, a komposztáló, az állatok. Az ud-

varkertre, mely mértékeiben és igényeiben fenntartható és emberlépték�. Az 

udvarkertre, mely formálja gazdája jellemét, személyiségét. Az udvarkertre, 

melynek kicsiny kerti tavacskája segíti a szemlél�dést, a bels� csend igényének 

kialakulását. Az udvarkertre, mely kudarct�r� és kísérletez� gazdát kíván. Az 

udvarkertre, mely nélkül nehezebben emelnénk tekintetünket az égre.

Az utóbbi években Tamással ritkán beszéltünk irodalomról, annál többet az 

általunk választott életforma mindennapjairól: kecskéink problémás ellésér�l 

és homeopátiás kezelésér�l, mulcsozásról, a gömörsz�l�si ökofalu kísérletr�l, 

bef�zési eljárásokról, sajtkészítésr�l, igénytelen tyúkfajtákról, palántázásról, 

egyszóval mindenr�l, ami az élet, s ami az udvarkert.

A kert, mely folyton változó fényárban úszik, mely változékony formájával, 

nem látható másnak, mint a törvények szükségszer� kifejez�désének. Azon 

törvényekének, amelyek szerint az er�k folytonos egymásnak feszülése ál-

landóan kiegyenlít�dik, vagy azokénak, amelyek szerint az anyagok mindig 

összekeverednek és szétválnak. Prágai udvarkertje már nem csupán önmaga 

törvényeié, hanem örökre befogadóan tanúskodik egykori gazdájáról, feltárva 

„emberi lépték� igazát”.
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Heged�s Gyöngyi

praesens historicum
ismertelek-e? mondhatom-e: látásból,
hogy ne legyek
hitehagyott? a képen éppen
ásásból tekintesz fel. a szerszámot
a mozdulat azonosítja be.
a mozdulat régészet.
a testet tárja fel.
mindegy, mikor készült a kép. nem turistafotó.
nem arról szól, mi volt, hanem arról, mi lehet.
hitben járat, nem látásban.
megenged� akarat. nincs múlt ideje a történetnek.
praesens historicum.
türelmi rendelettel egybe-
szerkeszt két életet,
bár egyik sem kerek, hogy kitegyen
egy évszázados fennállást. remény ez
vagy kétely? vagy ez a két szó így lesz
szinonima? 57 azt mondja, azért van így,
mert nem hiszik, hogy megéli a 60-at.
hatvanon túl rólad ír nekrológot. 

A vers megértéséhez l. a 47. oldal jegyzetét.
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Hegyi Zoltán Imre

Hajnalban
Habos áradaton csupa csillag a táj.
Úgy kell puha szádrul a csók, noha fáj.*

belepusztul ahogy mondatba szövöm
éj rejt� hüvelyéb�l a csendes öröm

sejtelmek szele éhet b�völ el�
éjfonatokba simulna a szálnyi id�

elfogytán ahogy áramlik a hold
tükrébe riadj nem a fülemüle szólt

megöregszik az éj csitulóban a csend
nincs mód a napom fényét így kipihend

szavak áradatát löki éhes szádra e fény
foszló párabeszéd sivatagnyi egén

a napok guzsalyán fonalad ahogyan
nem szövi inkább szétszálazza szavam.

* Szergej Jeszenyin: Emlékdal, Jánosy István fordításában
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Kállay Kotász Zoltán

Mégis
(Prágai Tamásnak)

Tudom, persze, igazad van, de nem kéne mégse, így, ennyire.
Vannak hagyományai, persze, de mégis.
Nem, nem.
Nézd,
a dió zöld húsa fel se repedt még, csak feszít a magján izgágán,
és a se vége, se hossza bot, mellyel begy�jt� kezek
földre ütik majd, a kamra zugmélyén.
Ilyenkor?
A lucfeny� ágára csíz csücsül,
csicsereg,
� aztán – ki más? – sejtheti, mi a csízió,
de ki fogja a véleményét emberi nyelvre tolmácsolni?
Ne tiszteld annyira az irodalmat, Tamás,
persze, tudható, klasszikussá csak az válhat, aki…
Halálnak halálával, ki-be fordítva, de… mégis… 
– Nem lehetne valahogy másképpen megoldani!? – nyüszíti
bennem a bérl�, a lélek, a halasztott számla-rendezés megszokásától
vezérelve, de leginkább üresbe téve
a döbbenett�l.
A kert csak részlet a kertésze nélkül,
bazsalikom és kakukkf� perzsel�dik a hullámzó h�ségben,
hiába, hiába, és mégis, még így is,
az illatuk odaférk�zik…
Nem, nem oda, ahova kéne.
Tudom, meg lehetett volna már szokni, lehetséges,
mindenki azt mondja, lehetséges,
fészkelhetünk a csámpás párkányra is, a gerle szentül hiszi,
bár minden igyekezete suta és medd�.
Most vagy soha – az id� oly mostoha,
hogy csak  a múltban enged meg létezni.
Azt mondom, ne tiszteld, közben pedig…
Hozzá menekülök én is, eszközeihez, jelrendszeréhez –
zárójeleket b�vészkedek el�, karózom velük bet�r�l bet�re,
mert félem, s mert félek,
óvom (rejtem), hogy itt legyen, szem el�tt (jól eldugva),
tudat el�tt, alatt, felett, közben, szórva és hamuzva,
éberségig aludva,
(h)(a)(l)(á)(l).
A héj, ha ideje jön, majd felreped – és a kamra zugából el�veszi,
s bottal a kezében elindul az �szi diófa felé
valaki.
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Kelemen Lajos

Egy fényképre
Prágai Tamás emlékezetére

Marad, nem marad mégsem ‒
egy nap, fényes délben a sötétség a térre száll,
sír isten, vagy harmatos az utcak�;
hajlott, szótlan klasszikusok szoborba szabadítva,
ott álltunk ‒
������s a történet egy messzi kanyarában
nem kellett írni, se megszólalni:
ez volt a jutalom, s a bronz er� örök hatalma
marad, nem marad mégsem ‒
hogy �k a rendeltetést
mint tartós képzeteit egy roncs kornak els� kézb�l
kapták,
és míg szellemük szintünkre ereszkedve
tompa házak közé veszik, vagy elkülönöl,
és nem ígér semmit, nem ígéri, mire jó a gyújtogató lélek,
szólaltatni kellene;
������most honnét veszem?
e távollév�k mindegyre távol maradnak,
nem maradnak távol mégsem,
hanem marad hangtalan hattyúdal egy kézfogásunk,
nem marad az mégsem,
de semmi bajod és semmi bajom,
csak az, hogy szorongás így még soha nem ragyogott –
akkor marad ez:
a dús lombú díszfa a szobornál, máig megannyi
levél koronázza,
ahogy Isten élni odat�zte �ket –
vagy nem t�zte oda mégsem?
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Király Farkas

a költ� sötétvilágos é
nincs id� id� id� id� id� id�id� id� id� id� id� id�
id� id� id� id� id� id� id�id� id� id� id� id� id� id�
id� id� id� id� id� id� id�id� id� id� id� id� id� id�
id� id� id� id� id� id� id�id� id� id� id� id� id� id�
id� id� id� id� id� id� id�id� id� id� id� id� id� id�
id� id� id� id� id� id� id�id� id� id� id� id� id� id�
id� id� id� id� id� id�id� id� id� id� id� id� van



TAMÁS-ÚT – NAPÚT

2323

Kovács Ildikó

Gazdátlan maradt az udvarkert
Tamás döbbenetes halálhíre óta sokat gondolkodtam, mit�l volt � olyan 

szeretetre méltó ember – e lapszámbeli megemlékezésekben sok mindent 

leírtak róla, a  tekintetér�l, mosolyáról, sokoldalúságáról, nem beszélve a 

tehetségér�l, szépírói, irodalomtörténészi munkájáról. Engem is rögtön meg-

fogott közvetlensége, der�s egyénisége, amikor (‘92 lehetett?) megismertem: 

be-beszaladt verseivel a Kráter Kiadóba, ahol én amolyan mindenes voltam 

akkoriban. Kölyökkép�, csillogó szem�, kicsit elálló fül�, rakoncátlan hajú 

srácra emlékszem; tarisznya, nyersvászon paraszting… (Ezen a kölyökképen 

nem sokat változtatott az id�, a homlokon lett mélyebb a „gondolkodó-ránc”. 

Tamás n�i szemmel is vonzó volt, nem is tudom �t elképzelni szerelem, sze-

ret� nélkül.)

Els� kötete, a Madarak útján, 1993-ban, nekem is az els� volt, az els� kor-

rektori munkám pályamódosításom után, és rögtön balul sikerült. Akkoriban 

még két javítási fázis volt, Tamás is gondosan átnézte mind a kétszer a javítá-

sokat a kiadóban, meg is beszéltük. Ezek után a szed� mégis az els� verziót 

adta le a nyomdában, úgy jelent meg, csúnya hibákkal, bet�tévesztéssel. Egy 

els� verseskötet!!

Tamás elkeseredetten nekiállt a kiadóban lev� példányokat kézzel javítgat-

ni, hogy legalább a barátainak ilyeneket tudjon adni. Most, hogy el�vettem a 

könyvet, látom, én is egy kézzel korrigált kötetet kaptam. (Remélem, kés�bbi 

köteteiben, utoljára a Veller vagyis Arnold Sobriewicz gentleman újabb törek-

vései tamburán, trapézon és Trabanton… izgalmas cím�ben, utólag már nem 

talált sok javítanivalót.)

Egy apró, kedves emlék. Jóval kés�bb a folyóirat szerkesztése jobb híján 

a f�szerkeszt�nk lakásán zajlott, ilyen alkalmakkor Sz. Gyuri rendszerint meg-

kért, hogy készítsek ebédet a társaságnak, ez általában milánói spagettit jelen-

tett. Én viszont a konyhából csak fél füllel hallottam a fejleményeket, és ezt pár 

hét múlva kissé sértetten meg is jegyeztem. Tamás felugrott, hogy üljek csak 

le, aznap � f�z (így is történt). Óvatos kérdésemre, készített-e már ilyet, tudja-e, 

hogyan kell, csak annyit mondott, még nem, de majd kitalálja.

Nemcsak „hivatalból” olvastam Tamás írásait, követtem a blogjait is, a Prá-

gai Udvarkertet különösen kedveltem, vártam (tiszteltem és picit irigyeltem �t, 

hogy gazdálkodik, különböz� kuratóriumi, szerkeszt�ségi tagságokról mondott 

le, gondolom, emiatt). Szerettem volna egyszer megnézni az ökogazdaságát, 

ezt félig-meddig meg is beszéltük, mikor utoljára találkoztam vele, egy „nap-

kutas” estebéden.

Sajnos már csak a gazdátlanul maradt udvarházat láthattam, augusztus 

28-án. Visszalapozva korábbi, elhagyott blogjára, szíven üt az élére kitett útba-

igazítás: „Elköltöztem!”
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Madár János

Prágai Tamás 
utolsó fényképéhez

Már a Madarak útján (1993) cím� verseskötetében megfi gyelhettük azt a 

nyugtalanságot, amit utolsó mosolyában örökre ránk hagyott. Ez a – változé-

konyságra épül�, végtelenségre fi gyel� – der� immár a végs� arcot igyekszik 

megrajzolni. Az emberi bölcsesség és a fi atalság rendíthetetlen dacának valami 

furcsa keveredése rögzült az utolsó fényképen, amit a pillanatnyiság és a vég-

telenség egyszerre ölelt magához:

„El vagy veszve, amíg nem látod az újat, az embert,

�t, aki bátor, bölcs szóval feltárja a nyelvben

eltemetett rendet, szól: ez van, ez pedig nincsen,

emberi lépték� igazát feltárja a földnek.”

������������(Prágai Tamás: Zalán ellen)

Ez a részlet nagyon pontosan érzékelteti azt az önmegszólítást, amit – bár – 

kortársaira és az egész kultúrtörténetre vetít, de számtalan nyelvi mozzana-

tában egyértelm�en önnön emberi-alkotói meghatározásaként fogalmazott. 

Szigorúság és önkritika, a  létezés elemeinek törékenysége, a nyelvbe vissza-

húzódó rend és káosz, a gyávaság és bátorság egymást kioltó-er�sít� jelenléte 

– olyan (személységjegyekhez köt�d� és szintézisteremt�) fogalmak, fogalom-

körök, amelyek megkerülhetetlenek ahhoz, hogy Prágai Tamás arcéleit nagyon 

pontosan kitapinthassuk.

Egy fénykép, egy bölcs fi atalember utolsó mosolya: örökségnek most ennyi 

elég számunkra. Mit hagyott maga után valójában? Ez lehet a következ� nagy 

kérdés, ha faggatni kezdjük önmagunkat, ha többet szeretnénk megtudni Prá-

gai Tamásról. Az emberr�l, az alkotóról… E két fogalom jelentéstartományá-

ban – bizony – vannak olyan példaérték� történetek és m�vek, amelyek igen 

magasra emelik �t.

Számtalan irodalmi rendezvényen (író-olvasó találkozók, írótáborok, konfe-

renciák) voltunk együtt, ahol egyszerre mutatkozott meg Prágai Tamás jelen-

létében a hétköznapi ember, a m�vész és a tudós alkotó. Számomra ezek a 

találkozások voltak igazán szintézisteremt� pillanatok, hiszen a sokoldalúság 

egyidej�sége csodálatos mozzanatokat mutatott föl Prágai Tamásról. Ahogyan 

� tudott koccintani, és amilyen huncut bölcsességgel mondott hozzá egy-két 

szót sz�k baráti körben, azt csak egy – számomra örökre kitörölhetetlen – lát-

vány múlta felül: Prágai Tamás tánca. Ilyet még sohasem láttam… Csak ak-

kor… Ott Tokajban… Budapesten… Ez a tánc egyszerre volt népi, és egyszerre 

volt modern… Valami megfoghatatlan boldogság és szomorúság ötvöz�dött 

minden lépésében. Valósággal beleborzongtam a gyönyör�ségbe és fájda-
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lomba, hiszen apám utolsó napjai jutottak eszembe, amikor � is csak énekelt, 

táncolt, hegedült.

Micsoda kegyetlen játéka ez az életnek, halálnak?! A válasz csak a „nyelv-

ben”, az „eltemetett rendben” található. Keresem a versben, a költ� és iroda-

lomtörténész hátrahagyott írásaiban a pontos feleletet, de csak lírai közelíté-

seket találok m�veiben. Ellenanyag – talán a legtömörebb válasz is lehetne 

egyben ez a könyvcím, mégis továbblapozok:

„A képb�l lassan kihátrál,

indul visszafelé, hol megfogott,

addig a pontig, hol elkattanhatott

a szeme – minden tárgynál

id�z, próbálja, az eleven fókusz

hol állt… Ott? Itt? Továbbment, vitte

magában, élesen eleinte,

aztán kopottan-tompán ezt a tónust,

ezt a levélvékony fi lmet. A porhó

háttér még jobban kifehérül –

állj – megvan. Err�l a pontról.

Fényt kap, mint egy fehér tüll,

egyszerre minden részlet.

Viszi, viszi az egészet.”

�����(Prágai Tamás: Szuvenír)

Kép, fénykép, mely a véglegesnek – immár – egy meghatározó darabját 

mutatja. Néz ránk egy fi atalember… Néz és mosolyog… Talán már nem is ránk 

néz… Talán már nem is csak ránk mosolyog…
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Mányoki Endre

Egy (…) (…) megtisztítása
Szerkeszt�ként eltöltött éveim egyik legszebb, elnyújtott pillanata volt 2012. 

április 11., a Verslánc-Verstér performansz a Bárka Színházban. Volt egy csapat 

(kellett egy csapat) költ�kb�l, m�vészekb�l, izgatott, s�r� lelk� emberekb�l, 

akik a maguk alfájából elindultak ómegát keresni – más alfákban. Acsai Roland, 

Baki Júlia, Debreczeny György, Freund Éva, Jász Attila, Jónás Tamás, Korányi 

Mátyás, Nagy Zopán, Payer Imre, Rónai Balázs Zoltán, Sós Dóra, Szabó Imola 

Julianna, Tóth Kinga – és Prágai Tamás. Acsai indította el a versláncot: „Este 

a hegyek felrepülnek, / Csillagok drótjára leülnek.” Prágai Korányi Mátyás ver-

sébe lépett be, itt: „Pontos szavakat használunk, különben elfogy a leveg�.” 

Ekként: „Objektív, leíró vers vagyok, apró, arctalan emberek / kalapáltak ten-

germélyi csöndben szögletesre, / kidolgozták / vonásaim fi nomságait, cizellált 

részletek / szaladnak szét hideg eszközeik alól, mint a hangyák, / marcipán-

szív dobog melkasomban és átvérzi a papírlapot, / pontos szavakat keresek 

megfoghatatlan részletekre”. És tovább: „csak verssor vagyok egy objektív 

versben”, „versszak voltam egy objektív versben, / de sírfelirat most egy süly-

lyed� nautilusz-koporsón”, „megmerültem a szenvedély tavában, és utánam, 

nektek / mi marad? Maszatfolt, hínár, tündérliliom, híg iszap.” Prágai textusába 

Baki Júlia nem „valahol” lépett be, kapun, ajtón, résen, hanem a verstér egé-

szébe: „Arcáról többet nem beszél. Hangtalan nyitja az ablakot, / húz fóliát 

a kanapéra, takarja el a tükröket. Költözik, / a tárgyak már nem kellenek, új 

vonásokkal rendezi be / a lakatlan életet.”

Prágai Tamás – mikor a verslánc visszafordult, s a vonal már térré volt tágu-

lóban – Payer Imre Freund Éva-parafrázisát folytatta („Ami önmaga, az a más. 

/ Évein � a pattanás, / mert sötét donor csalta létre. // Felhangzik, mint az ige, 

és le- / halkul, az egész vanás) ezzel a verssel:

Homály, homár

A homály nem ismer versmértéket. Szabadon

rakja a lábát ide-oda, nem lép: bandukol,

ballag, lézeng, téblábol, lófrál, kalamol és

nem tart formát, ahogy ez a szonett sem.

A homár nem ismer vízmértéket. Kinézi

szemedb�l, ami kell neki: dévaj, vízmélyi

jókedv napra nap, kacsintás, rákollók

csettegése, alakítás egy tökéletlen versen.

A homály nem ismer. Idegen vagy, ha

nem jártál xy varrószakkörébe. Ott

elmondják, mi a napra nap, mi a szonett.
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A homály sötétség, söntés pult alatti csöndje,

kulcspengés, elvesztett hazatalálás,

félreértések. Egy biztos, nem ismernek engem.

És a verstér Prágai Tamásból tágul tovább a Jász Attila teremtette konkrét, 

majd az abból kiemelt lírai spatiumban:

„Egyik kollégan�nk, egy kutató, 1991 nyarán Szibériában járt. Találkozott 

sámánokkal, és az egyikt�l kapott egy szent nyírfakérget. Ha vigyáz rá, akié, 

a kéreg megvédi �t. Küldött nekünk is egy darabot, amit betettünk egy bef�t-

tesüvegbe…” (Kaposi Endre)

„A LEGEGYSZER�BB NEM ELLENKEZNI CSAK NÉZNI A SZINTE / FELISMER-

HETETLENSÉGIG MONOKRÓM TÖRTÉNETET A BÁBUKBÓL LEHET / CSAK SEJ-

TENI VALÓJÁBAN SAKKJÁTSZMA FOLYIK…”

A verslánc-verstér záródarabja Jónás Tamásé volt: „jövünk a hegyr�l / vál-

lunk k�kemény / a bánat lámpa / megmutatja magunk”.

Mindig egy folyamatban, mindig a folyamatban látom �t. A Kabak, a Veller 

íróját, Babics Imre, Nemes Nagy Ágnes elemz�jét, az útját járó, szakadatlan 

embert. Ahogy jártában meg-megáll. Lehajol és talál. „A romváros törmelékei 

alól” kupacokba gy�jti a színes üvegeket. Tisztogat. Fejével biccent – és remél. 

„Hunyt szemein át dereng az ég.”

Prágai Tamás rajza, egy elindult, de soha nem folytatódott sorozat, 

a Kocsmarajzok melléklete lett volna. A címe: Dudor.
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Németh Péter Mikola

„Menekülés az Úrhoz”
Prágai Tamás halálhírére

„Megszakadt szép imádkozásunk, / Pedig valahogyan: van Isten, / Nem na-

gyon tör�dik velünk, / De betakar, ha nagyon fázunk.” Nem volt olyan láng-

lelk� poéta, ifjú ember a múlt század hajlékában közöttünk, s érzésem szerint 

Prágai Tamás is ilyen költ� volt, akivel együtt imádkozva el ne hittük volna 

Adynak ezt a versbe sz�tt igazságát. Ma már, végérvényesen a 20. század 

gyermekének gondolva magunkat, be kell vallani: átugrott bennünket a tör-

ténelem, s a jöv�nket illet�en teljesen elbizonytalanodtunk. Az evilági létb�l, 

igazságkeres� körútjaimon, átlépve a felez�vonalon, hazafelé „igyekezve”, a 47 

esztend�s Prágai Tamás halálhírére ebben a „kivagyi nyárban”, a kilátástalan-

ság hevében most reszketek, remegek és hideglelésem van. Kiver a veríték, 

a szívem is összevissza kalimpál. S a hipertóniám a fellegekbe száll. Úgy ér-

zem, hogy nincsen, aki betakarjon. És semmi sincsen körülöttem, ami vigaszt 

adhatna, megnyugtatna. Egész egyszer�en nem értem! Emberi ésszel föl nem 

foghatom, ami történt, ami történik. „Miért n� a f�, hogyha majd leszárad? / 

s miért szárad le, hogyha újra n�?” (Babits); A Földön minden, ami keletkezik 

és elmúlik, valóságnak neveztetik.” (Weöres); De „Mi végre az egész terem-

tés?” (Madách), ha nincsen remény a teljességre? Bohár András (1961–2006) 

tragikus, hirtelen halálakor – a vércsoportjának megfelel� vérplazma fogyott 

el a kórházban, akkor. Andrást reggel vitte be a ment� az intenzív osztályra, 

s estére örökre elaludt. �rület! – éreztem ugyanezt, ugyanígy, hogy Pilinszky 

János szavaival mondhassam: „elfog(ott) a szeretet tériszonya és kicsinyes 

aggodalma”. És most, ismét ugyanazon a feneketlen mélyponton, már az írás 

sem segít. Ha valami igen, akkor mégis az imádság, s annak is részvéttel áldott 

reménysége, hogy Prágai Tamás, aki küldetéssel, nem a hitetlenek közül járt itt 

közöttünk, ezen a Földön, reményeim szerint örök élet�vé gondozott virágok 

közt verhet majd tanyát emlékezetünkben, mindörökre.

Béke poraira,

virágzó,

Kelt: Vámosmikolában, augusztus 8-án él� szellemére.
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Pálfi Ágnes

„Madarak útján”
Megkésett recenzió Prágai Tamás els� verseskötetér�l

Az 1990-es évek költ�i, indulásukat tekintve legalábbis, szerencsésebbek vol-

tak, mint az el�ttük járó generációk. Prágai Tamásnak 1993-ban, huszonöt 

évesen jelent meg az els� kötete ugyanannál a Kráter Kiadónál, ahol három 

évvel korábban, csaknem tízéves késéssel, a magamé. Irodalmi rendezvénye-

ken, felolvasóesteken gyakran találkoztunk, utoljára 2014-ben, Végh Attila új 

verseskötetének (A  pillanat öregkora) bemutatóján, melyet Tamás méltatott, 

de hosszabb beszélgetésre sosem került sor közöttünk. Pedig lett volna közös 

témánk elég. Például az, hogy a költ� „tudós” jelz�je – melyet � egyik alapvet� 

tanulmányában1 a kilencvenes évek költ�ire általában is érvényesnek tart – a 

hetvenes, nyolcvanas években még pejoratívan csengett, miközben – ellentét-

ben a közhiedelemmel – már az akkori ifjú tollforgatók is elutasították a „vá-

tesz-költ�” kompromittálódott szerepkörét. De arról az „örömelvr�l” is eszmét 

cserélhettünk volna, mely talán tényleg megkülönbözteti ezt a kilencvenes 

években induló költ�generációt a korábbiaktól. Mindenekel�tt Szabó T. Anná-

nál fi gyeltem föl erre a jelenségre, mely azért persze korántsem el�zmény nél-

küli: Juhász Ferenc költészetének centrumában kezdett�l egyfajta létfi lozófi ai 

mélység� „örömelv” áll; néhány éve zajló újrafelfedezése is alighanem az erre 

való rácsodálkozásnak tudható be.

Mindig szívesen forgatom az els� versesköteteket, mert számomra többet 

árulnak el a költ� veleszületett alkatáról, tehetségének természetér�l, mint a 

kés�bbiek. Most, amikor nehéz szívvel s növekv� izgalommal olvasom újra meg 

újra Prágai Tamás els� kötetét, az a benyomásom, hogy a Madarak útján bele 

is illik, meg nem is abba a költ�i paradigmaváltásba, melyet � a fent említett ta-

nulmány szerz�jeként utólag konstatált, illetve konstruált a maga nemzedékér�l.

Már a könyv címe is kozmikus tágasságot jelöl: a „tejutat”, mint azt a költ� 

kötetvégi vallomása is meger�síti. A nyitó vers imperativusa az el�dök – Nagy 

László, Nemes Nagy – hangvételére emlékeztet: „Feledni kell a várost / (…) 

Hagyd magad mögött / a red�nyök cella-szigorát (…) Hordozd szemedben a 

folyót…” (Egy város emlékoszlopa). Figyelemre méltó a népköltészet hangsú-

lyos jelenléte, jól ismert m�fajainak kreatív újraalkotása; e  versekre egyként 

jellemz� a mintakövetés biztonsága és a formaképzés eredetisége (Végén; 

Ráolvasások, rigmusok; Mondókák, varázslatok; a Nagy László-féle Táncbéli 

tánc-szókra emlékeztet� Magyar csárdás). Át- meg átszövi a kötetet a biblikus 

metaforika (Kegyelem; Pillanatfelvétel; Szent Mihály búcsú; Szent András ha-

va), máshol meg a 20. századel�t, Lorcát, a fi atal József Attilát idéz� szecesz-

sziós képalkotás (Szeret�k románca; B�völ�, Iszalagos).

1 Komolyhon tartomány illesztékei. Irányvonalak a kilencvenes évek „fi atal lírájában”, in: Prágai 

Tamás, A teraszon vidám társaság, Bp., 2001, 162–191.
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Megjelenik az identitásvesztés témája, a  test önazonosságának zavara is 

mint személyes léttapasztalat (Üveggolyó). Ám ez a krízis �nála – sokakkal 

ellentétben – nem személyiségvesztést eredményez, hanem a szerepjátékon 

túlmutató személyiségváltást, az én-tudat kitágulását:

„Ébrenlétre pofoztad a néger fi út

bennem – cselekszik: id�nként dolgokat

tesz elém – mosolyt, amit viselek,

gesztust, ami az enyémnek mondható…”

��(Siralomének az alkonyatkor rám találó egzaltációról)

Alighanem ez a fejlemény hozza magával, hogy szervesen illeszkednek a kö-

tetbe az epika és a dráma felé mutató költ�i prózák (Varjak; Hóünnep; Judit és 

Eszter). De azok a hangnemüket és m�fajukat tekintve egyaránt összetett, nagy 

ív� verses opusok is, melyek a személy szerint megnevezett Szilágyi Domonkos, 

valamint Ady, József Attila, Radnóti nagyverseire emlékeztetnek (Ezt is?; Nagy 

vadak vonulása; M�tét a plasztikon; Elégia délután és este). De nem hiányoz-

nak a történelmi emlékezet széthullása elleni tiltakozás nyíltabb vagy áttétele-

sebb költ�i formái sem, melyek ha nem is váteszi ambíciókról, de népünk sorsa 

iránti felel�sségr�l tanúskodnak (lásd az Ez van dekomponált, posztmodern 

„Rond – ó”-ját, valamint a Hagyaték és a Két keserves cím� verseket).

Bizonyára másoknak is felt�nt, hogy ami mára szinte teljesen kiveszett a 

magyar költészetb�l, az a közösségi „mi-tudat” fel�l fogalmazó többes szám 

els� személy, a „királyi többes”. Talán ezért is lepett meg annyira Prágai Tamás 

els� kötetében a Varjak címet visel� szöveg, melyet m�fajilag nehéz volna egy-

értelm�en besorolni: költ�i próza? dramolett? Magam a ballada szinkretikus 

látásmódját tartom benne fi gyelemre méltónak, formailag újszer�nek. S  ha 

azt kérdezné t�lem egy fi atalember, aki e kötet megjelenésekor talán még 

meg sem született, hogy milyenek is voltak valójában azok a nyolcvanas évek 

nálunk, Magyarországon, amikor a kilencvenes évek költ�nemzedéke szocia-

lizálódott, én habozás nélkül ezt az opust adnám a kezébe. Mert egyszerre 

fedezhet� fel benne minden lényeges vonás, mely ezt a rendszerváltozást 

megel�z� évtizedet jellemezte: nyomasztó egyhangúság és „új érzékenység”; 

cselekvésképtelenség és elfojtott tettvágyból fakadó anarchia; élveteg anyag-

elv�ség és miszticizmus – de sorolhatnám tovább a hasonlóan széls�séges, 

egymást kioltó drámai ellentétpárokat.

Ám ami a legfelt�n�bb, az a névmási szituálás tudatos váltogatása: 

a „mi-tudat” közvetlenségét, ólmelegét a többes szám 3. személy� elbeszél� 

révén felváltó „objektív” szemszög, mely a magunkon kívül-lét hideglel�s álla-

potát mintegy felülnézetb�l közvetíti. A kint és a bent, a küls� fagy és a bels� 

t�z folyamatos szembeállítása tágítja ki, teszi szimbolikussá e balladisztikus 

narratíva jelentését. Mert a be nem engedett, kívül reked� galamb ebben a 

történetben voltaképp mi magunk vagyunk, akiknek sehogyan sem sikerült 

önmagunkon belülre kerülnünk. S akiknek ily módon nem adatott meg a küls� 

világ olyannyira vágyott meghódítása sem.

Vajon miért történt és történik ez velünk továbbra is ugyanígy? Talán mert 

régen elfeledkeztünk róla, hogy a falusi házak kapuja fölötti galambdúc az 

�sök, a portát véd� szellemek lakhelye volt valamikor…
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Prágai Tamás egyként szólítja meg, hívja be a költészet spirituális terébe az 

el�d- és utód-nemzedékeket ezzel a rövidsége ellenére is klasszikus formátu-

mú balladájával – de félbemaradt életm�vének EGÉSZ szellemiségével is.

Varjak

A törékeny jég fölkúszott az ereszcsatornán, ropogott a fagyban a lélek, léptek 

alatt a hó, teher alatt a fagyos bádog. Azon a télen gyakorta gesztenyét ettünk, 

a konyhaasztalon vagdostuk barna héját, a  tüzes vaslapon pattogva nyíltak a 

tél gesztenyerózsái.

Egy este dermedt galamb kocogtatott az ablakon.

– Beengedjük? – kérdezte Mária, de senki sem vette a bátorságot sem 

igent, sem nemet mondani. Keserves, csikorgó id� volt.

A gesztenyés tél fehér volt, már Andráskor esett, s megmaradt a hó. Sze-

rettük a havat. Egy este madár kocogtatott az ablakon – dermedtek voltunk, 

emlékszem, vörös ujjainkban vörösen kavargott a vér, aznap hullt az els� hó. 

– Hógolyózzunk! – javasolta István. A kertben már magasan állt a hó, szaladó 

lábunk ösvényt, utat tört a vakító alkonyatban. Nem tudtam nemet mondani; 

egyikünk sem tudott nemet mondani.

A galamb sokáig kocogtatott, kalapácsolta az ablaktáblát, de nem engedték 

be. Mindannyian együtt voltak – el�bb bent, a szobában, aztán kint, a hóban. 

Nem hallatszott más, csak a surrogó hó, aztán a viháncolás és a varjak.

Aztán a tüzet ülték körül, próbáltak melegedni. Ropogott a gesztenye héja, 

pattogtak a t�z rózsái.

Záporozott, kavargott a hideg gyolcs, öltöztette a csupasz fát, borított 

növényt, kerítést, tet�t, kazlat, embert. – A császár új ruhája! – kacagott fel 

Mária. Tévelyegtünk a kert fái közt, már-már úgy véltük, nincsen határ. Az ég 

összeolvadt a földdel; vagy a föld kúszott az égig, lecsalva a felh�k szállongó 

terhét.

– Aki el�ször rogy térdre, az lesz a hóember! – kiáltoztuk. – Aki el�ször rogy 

térdre!

Azon a télen korán lehullt a hó. Idejekorán. Még nem voltunk készek. Fél-

bemaradt az �sz, fagy jött, vonuló madarak, galambok, verebek, varjak.

– Játsszunk sárkánykígyót! – javasolta Anna, de lehurrogtuk. Helyette hó-

embert építettünk, aki el�ször rogyott térdre, az lett a hóember. Nem tudtam 

megakadályozni. De próbáltam-e? Kés�bb mindannyian állítottuk: igen.

– Aki el�ször rogy térdre! – mondotta Pali. Csikorgó téli nap volt, jég kúszott 

föl az ereszcsatornán, ropogott a fagy, a hó, a rá nehezed� teher alatt az eresz. 

Az a tél volt, amelyen gyakorta gesztenyéztünk.

A galamb sokáig kocogtatott.

– Ne engedjétek be! – sikongott Mária. A t�z körül próbáltunk melegedni. 

Rongybálhákkal torlaszoltuk el az ajtót, hogy a fagy, a szél be ne kúszhasson. 

András napja volt, de már lehullott a hó.
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– A sárkánykígyó van itt? – kérdezte Anna. Már nem volt mit mondani. Ke-

serves, csikorgó id� volt. Mária fagyos ujjai a t�znél próbáltak melegedni, a vér 

vakító útjain vörösen nyíltak a láz rózsái. Tél volt, ziháltunk a ránk nehezed� 

teher alatt.

– Ne engedjétek be!!!

– Nem akarnak beengedni – sopánkodott a galamb. Az alkonyatot lemosta 

az égboltról a hó.

– Kár, kár – feleltek a varjak. Kavargott a hideg gyolcs.

– Kit visztek, varjak? – kérdezte a galamb. Szaladó lábak törtek utat a hó-

ban, mint a bombák, pattogtak a gesztenyék.

– Ki esett el�ször térdre, varjak?

– Kár, kár! – válaszolgattak a tél madarai. Szárnyukat belepte a sötét, su-

hantak a fagyban, az éjben.
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Papp Tibor

színek
mint petrezselyem-szomorúság

jön felénk a járvány

jönnek a budapesti hetek

összevegyülvén jeges halakkal

Kaffka Margitra és Prágai Tamásra

emlékezek

szirénasötétben

kiátkozott álmok bogarásznak

akácfáink gömbölyded árnyéka alatt

lélegzetünk oxigénfalai összeomlanak

lanak lyanak

nak
nak
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Stanczik-Starecz Ervin

Szarvassá vált Krisztus
Prágai Tamás életére

A  jobb lator nem volt teher, bár sok-

félét kérdezett útközben; a  bal-barát 

húzta kissé májamat, de elvoltunk, 

alig égette már gyógyuló szívemet.

Tehát azóta már nem számít az a 

kérdés: élünk vagy meghaltunk. Vala-

mennyi tettünk megbocsáttatott, mert 

a Fiúból Jó Pásztor lett, pedig nem 

nevelte �t senki szántani, vetni, csor-

dát hajtani, nyájat �rizni, elkallódott 

bárány nyomait keresni, fölnyalábolni 

a kétségbeesett állatkát, �t nyájához 

visszavinni.

Sem izsópról, sem kupából, sem 

pohárból nem tudott már inni, csak 

tiszta forrásból. Hétrét görnyedve, 

mells� lábait szétvetve: vadásznak és 

vadnak prédájául állt. Messzir�l villo-

gott pompázatos óriáskoronája. A ko-

ronától nem tudott belépni az ember 

házába, hiába volt karcsú, izmos teste. 

A korona hatalmas, ágas-bogas, nem 

fért az be keskeny ajtón. Látta az em-

ber, s  kereste vad rengeteg mélyén. 

Csermely partján nyalogatta az édes, 

h�s vizet a Szarvas. Az ember csak 

ennyit mondott illend�n meghajolva: 

„Csak kakukkfüves kertet, gyümölcs-

fákat, asszonyt, gyerekeket akartam 

az élett�l.” De a Fiú beszélni nem tu-

dott már emberi nyelven, bár tisztán 

értette, mit mondanak neki. Az ember 

reménykedve várakozott. A  Szarvas 

pedig áthatóan nézett rá.

Leesett az els� hó. Fehérré válto-

zott Megiddo hegye, ahol a Sakál-Sar-

latán várakozott a Szarvasra, de � nem 

ment. Maga helyett lila fény� porhavat 

és vörös-sárga t�znyelveket küldött 

a Fekete Szem� Patyolat Galamb-

bal. A  Sakál-Sarlatán dühében kiváj-

ta szemét, és üvöltött Armageddon 

helyén: „Hisz Atyád – Szarvas! – nem 

tanított semmire! Honnan tudod, amit 

tudsz?! Én legalább ádázul képes va-

gyok harcolni.” A Sakál-Sarlatán meg-

�rült, s önmaga körül forgott. Dobálta 

az irdatlan sziklákat, tépte a sok száz 

éves fákat.

A  Szarvas az emberre nézett, aki 

id�közben kilencágú feny�vé n�tt. 

Nézte az ember-fát forró-barna sze-

mével. Megmutatta neki, hogy a For-

rás télen is melegen habzik, nem fagy 

be, mire az ember-fa a téli éjszakában 

tizedik hajtást hozott.
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Süt� Csaba András

nempróza
a víz felszíne nyugodt
a tenger színe tengerkék

órákig motoz a sötét színére várva
utána a feltúrt kuszaság monolitja
iromba retkes bakancsok
lábnyoma marad

jobb híján ennyi

éles bal kanyar töltéskaréj
a nyelven túlra nyúló hosszúkéz

felh�k szakadnak fel
eret vág a hajnali
csoszogókon a reggel

csíkokra hasadozik
beesik a fény

feszített damil a karika lóg üres
a leveg�ben egyre nagyobb forgalom
mind több rovar

a harmattal vont utakon
száradó homokgúlák
szikkadó kavicsok

a víz felszíne mozdulatlan

az els� fodrok
az els� szélfutamok

a vízfelszín nyugodt

de alatta százas ezres kidolgozatlan alakban tördeli magát szakokká az élet

a víz sz�ri a fényt

sötétben homályban halak tófenék
csizmaszárak lappognak
a pedálról lebillen a papucsos láb
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akkor a közért akkor gazdabolt

vásárolunk

simára gyalult szerszámnyelek
a forgácsot régen elsöpörte
a sepr� a szél

jön a benzinillat
az élet elvárható

lapoz hajtogat a szél
egy kinn felejtett kötetet púpoz

lapjáról lapjára hajt
konkrétan a semmi körül

id� van, vonata beáll. az állomás egy. indul a menet. elhagyja Atocha állomást.
és akkor a látvány foszlósra szakad. izgalom, törmelék, némi hangulat.

Megviselt sámli villan������ galambok a tet�r�l
traktort nyomtatnak facsarják

Elhagyja Atocha állomást����  acél
fert�zött ütköz�k a csavarok
mindenütt kutak
legfölül eltörölt rossz-fény
madárijeszt� vetül��Id�, haladás és jó érzék

fölmondja akárha otthon a rosszul megtanult leckét
szaggatottan tépetten szilánkosan

aztán hátán a fáradtsággal községb�l városba evez
két mítosz aminek metszete kongó hideg és üres

a menetvágó hengeres �rje
konok ellenpont
a satuba szorított vascs�
lassul a padlóra pottyantott ellenanya

zabálnak a szénparipák
elegáns szikrákat pöcköl az áramszed�

és mint akit bels� tatár hajt
átkel pestr�l budára és viszont
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akkor és most ez a hosszúmozdulat
a hossz és �r mértéke ez
az agyba küldött parancstól
az els� lépésig figyel

akkor ez most a nyugvómozdulat
akkor ez gyorsváltás két
szakadékból szakadékba zuhanás között

nem stíl- : nyelvbravúr a jobb esetben
de nincs jobb rossz és rosszabb esetek

elesett metaforák pislogó metonímiák

allegoria universalis

Mi várunk és találgatunk: a dús televény,
a narancsillatú föld mikor nyílik meg nekünk?
Ki sározza majd, és ki törli le hajával,
ki nyúzza meg gyönyör� kezével arcunk?

a félelem elfedése csak újabb félelem
az els� reményt�l a középszer rettenetes
tömegén át az indulat hajtja vérünk
és viszont a csendes kifulladásig

egy szögletbe akadva prémek és fegyverek között

az antik néha visszacsillan
aztán h�lt patinákat
ébresztget újra a kikopó
mondathatározó

nem oldja a semmit a vízszintesbe rogyó kockacukor

az asztalon kosárban a szára tépett
gyümölcs a polcokon sorokban könyv

egy halott nyelv halott bet�it tologatja
a csak neki tetsz� szándék szerint

duzzadó szájú zsákokba merül a kéz
csuklóig kézközépig vállig
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a felszántott föld helyezkedik
rög a röghöz tömb a tömbhöz
összetámaszkodik
vágás a vágathoz talál

el lesz boronálva ez is

�szi égre mered� koravén
és eltakarja arcunk a sár el�szele a por

két kontinens szele egybehajol
lassan érlelt habzó frigy

csutkákat tesz a t�zre

már ropog
az üveg falán
futkos a láng

csutkákat tesz a t�zre

lobog

az éjszakai tó

rovarlárma dermed� csend zseblámpafény
villan a parton és a víz fel�l hideg áramok
a f� vizes a rodpodról is csepeg
cseppek tengerré változóban

a víz felszíne nyugodt
a tenger színe tengerkék
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Szabó Palócz Attila

Sehova sem 
kívánkozó gondolatok

„Vannak jegyzetek, amelyek sehova se kívánkoznak” – írta blogjában Prágai 

Tamás néhány évvel ezel�tt, s mint mondta, nem az érdektelenségük miatt, 

hanem egyszer�en ilyen a természetük. Nagyjából így vagyok most ezzel én 

is… Els�sorban a halál természete miatt. � persze akkor még a Prágai Udvar-

kertbe utalt jegyzeteir�l szólt így, mert különösen fontos volt számára a „ha-

gyományos, házi gazdálkodás, vegyszermentesen, kézi er�vel a Velencei-tónál, 

a pázmándi sz�l�hegyen”. Azon a sz�l�hegyen, amelyre még véletlenül sem az 

esetleges érdektelenségük miatt, de egyáltalán nem illenek a halállal kapcso-

latos gondolatok. A vegyszermentes természet sokkal inkább az életr�l szólal 

meg, ezernyi él�lény csodálatos hangján, s mi több, a halállal, a mindent m�-

vivel kiváltó és helyettesít� emberi felel�tlenséggel is felesel.

Egy éve is alig van még, hogy a kárpátaljai Váriban, vendéglátónk balkonján 

ücsörögtünk hosszasan beszélgetve, vitatkozva, érvelve, ahogy az ilyenkor már 

lenni szokott, régi történeteket elevenítve fel, valódi, természetes, fi nomsá-

gos helyi pálinkákban mártva meg gondolatainkat. Talán ez is csak egy olyan 

emlékkép, amely nem kívánkozna egyébként sem sehova, talán felesleges is 

volna jegyzetbe ojtani. Beregszászra, Munkácsra készültünk másnap, s persze 

Vereckére, végigautózva a Latorca völgyét. Ez az este azonban er�sen rögzült 

bennem. Mintha csak annyit akarna jelezni, hogy az adott pillanatban, amikor 

az „emlékeket keletkeztetjük”, nem is mindig sejtjük még, hogy azok közül 

melyik válik majd meghatározóvá, kiemelt jelent�ség�vé belátható id�n belül, 

ahogy az évek koptatják lassan, de biztosan azok részleteit. Ahogy a balkonon 

ül� négy ember – köztünk Prágai Tamással – alakja is beleolvadt Vári korom-

sötét éjszakájába, csak az utcáról rendszeresen felhangzó heves kutyaugatás 

jelezte, hogy nemcsak mi vagyunk éberek ezen a kés�i órán.

„Az élet útja esetenként rögösnek látszik, de többnyire valóban az” – ahogy a 

Veller cím� regényéhez � maga is feljegyezte, akkor ugyan még nem magára értve 

ezt az inkáknak tulajdonított felvetést. Persze, az � életútja is úgy alakult, ahogyan, 

helyenként talán rögösen is, biztosra veszem, hogy lesz majd életrajzírója, aki téte-

lesen feltárja ezt, de panasz soha nem volt benne az ilyen utazásainkon. De akármit 

tartsanak is az inkák minderr�l, ahogy eljutottunk ezeken az utazásainkon A pont-

ból B-be, akár Budapestr�l Pázmándra, vagy Lendvára, s�t Zentára és Szabadkára 

is, akárcsak Vereckére, sohasem a rögöket kerestük, azokat mindig valahogy 

magunk mögött hagytuk. Mintha t�lünk függetlenek lennének, elhanyagolható, 

mellékes tényez�k, amelyek semmiféle jegyzetet nem érdemelnek. Mert ilyen (volt) 

a természetü(n)k. Akárhol ugattak is meg bennünket a kutyák az éjszakában…

Nyugodj békében, Tamás!

A jegyzeteinkkel meg majd csak kezdünk valamit, ha illenek valahova, ha 

nem, akárhova kívánkozzanak is…
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Szakolczay Lajos

Tamás
Jégtengerben pihetoll-lapáttal evezett. Több m�fajt magához szelídítve – ra-

gyogóan!

Csak a jóisten a tudója, meg emberi létezésünk csikorgó fogaskereke, hogy 

sugárzó szem� barátunk miért cserélte föl – valamin� hívásra? – evez�jét an-

gyalszárnyakra.



TAMÁS-ÚT – NAPÚT

4141

Szalai Zsolt

Stukatúr
Kapával esek a födémnek, holt talajt lazítok.
Felfeszegetett deszkák alatt folyik a padlás.
Üres tintásüvegeket rakok félre,
talán meglesz hozzá az írás.

A vödrökbe lapátolt törmeléket leeresztem,
te viszed ki a kupacra,
amit felmerek.

Fotonok csillogó porfelh�ben.

Szemem sarkába csíp�s mocsok gy�l,
orromban a stukatúr száraz, fojtó szaga.

Egy filmtekercs darabját, szakadt negatívot
szed fel a lapát; szétszáradt.
Vigyázva emelem ki,
legalább a történet
ne törjön el.

Egy kis simogatástól alig tisztul,
leseperni évtizedeket
nem tudok.

Rátapadt koszból hantolni alakokat,
nyomokat kutatni, megismerni
névhez tartozó sohasem látott arcot.

A gerendaközökben talált vonalzóját, füzetét,
néhány szerszámát félretettem már,
de félek, nincs találkozás, t�nik.

Lelöki magát a celluloidról,
szétszalad a padláson, beteríti a teret;
alkonyatkor fotórészletek montázsolódnak a falu felett.
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Toót-Holló Tamás

Várva várván, kapva kapván
Tamásra emlékezve nehéz szabadulni attól a gondolattól, hogy milyen szo-

morú rímekkel csendül�, irgalmatlan rímhelyzet fogja össze életem mindkét 

pázmándi utazását.

Mindösszesen kétszer jártam Pázmándon. Mindkétszer Prágai Tamáséknál. 

El�ször akkor, amikor még a ház ura és egyben házigazda volt, s frissen elfog-

lalt birodalmát egy házavató rendezvénnyel ünnepelte. Másodjára pedig több 

mint tíz év múltán, akkor, amikor ugyanannak a háznak az oldalában a hamvait 

végs� nyughelyére helyezték.

Ünnep volt az egyik jelenlét is, a másik is. Zene szólt az egyik alkalommal, 

a másik alkalommal is. Az egyik zeneszó a felszabadult örömé volt. A másik 

zeneszó a siratóéneké.

Tamásra emlékezünk, t�le búcsúzunk, nézzük hát azt, ami történt, úgy, 

éppen úgy, ahogy � nézhetné vagy nézhette volna. Várakozással.

Mert várt az els� alkalommal is. Házigazdaként is. Vendégekre. Akikkel 

együtt ünnepelhet. S várt a másik alkalommal is. Haló porában is. Végs� nyu-

galomra. Melyben örök békét lelhet.

Tudom, ennek a két pázmándi útnak a tanulságaként is tudom, hogy Ta-

más várakozásai soha nem lehetnek hiábavalóak. Tudom, hogy amire � vár, 

az megérkezik hozzá. Legyen bár az örökké vidulni kész vendégsereg. Vagy 

legyen bár a nyugalom. Az örök nyugalom.

Ennek újabb tanúságául megidézem hát egy harmadik utamat, mely éppen 

Tamással közös utunk volt. A  koltói vendégszereplésünket. S ennek utána a 

gyalogtúránkat Nagybánya fölött, a Gutin-hegység, a híres Kakastaréj irányába. 

Megidézem ezt az utat, mert Tamás ezzel is tanított minket. A várakozás tisz-

tességére és der�jére. A bárhol és bármikor fellelhet� otthon megtalálásának 

örömére.

A Napkút Kiadó szellemi holdudvarához tartozó írók, költ�k utaztak akkor 

el�adóestre Koltóra, ahol a Teleki-kastély mellett álló iskolaépületben, Pet�fi  

kultuszának és szellemének vonzáskörében olvastunk fel a m�veinkb�l az 

erdélyi általános iskolás gyerekeknek. Másnap pedig tervbe vettük, hogy Nagy-

bányán túl, fenn a Gutin-hegységben felkeressük a híres Kakastaréjt, hogy 

fotókat készítsünk róla. S hogy ezért átkeljünk árkon-bokron, ungon-berken, 

hegyen-völgyön és égen-földön.

Szondi György és jómagam kitartóan róttuk az erdei utakon, a  fennsíkok 

mez�in a kilométereket, de Vincze Ferenc és Prágai Tamás egy id� után inkább 

úgy döntöttek, visszafordulnak és a Gutin-hegységet átszel� autóút kaptatójá-

nak legtetején álló fogadóhoz mennek, s ott békésen elüldögélnek, amíg vissza 
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nem térünk. Ez részükr�l nem különcködés volt, hanem az el�z�, nagyon is 

hosszúra nyúló éjszaka után inkább elhárították volna maguktól a komolyabb 

túrázás kihívásait. A  békés merengést választották, s  szép csendben vissza-

bandukoltak az els� egyórányi er�ltetett menet után. Abban maradtunk, hogy 

majdcsak megtaláljuk egymást, ha mi visszatértünk a rendületlen menetelésb�l.

Mi, Gyurival fantasztikus utat tettünk meg, mígnem aztán le kellett tennünk 

arról, hogy a látóhatáron már régen felsejl� Kakastaréjt a kell� gyorsasággal 

megközelítsük. Gyuri így is csodálatos képeket készített, a  Kakastaréj pedig 

messzir�l, a  számunkra megadatott sz�kös id�n belül elérhetetlenül is kihí-

vóan viselkedett. Hívott is, ingerelt is minket, s a tetejébe ki is gúnyolt bennün-

ket. De mi sem voltunk restek, minden fényben és árnyékban, minden szögben 

és kivágásban képeket l�ttünk róla. Ha messzir�l, hát messzir�l. Közel és távol.

Mire aztán jó három-négy órás rohammenetelés után Gyurival épp visszaté-

r�ben voltunk ahhoz a helyhez, ahol valahol egymásra kellett akadnunk Ferivel 

és Tamással, találgatni kezdtünk, vajon mit csinálnak, hol lehetnek, hol futnak 

össze az útjaink.

És akkor megláttuk Ferit és Tamást. A hegyet átszel� autóút mellé épített 

fogadó elé, a szabad ég alá kitett asztalok egyikénél ültek, s épp az ebédjüket 

fejezték be. Jóllakottan, fényl� tekintettel mosolyogtak ránk, amikor megérkez-

tünk. Semmi szemrehányás nem volt bennük, hogy miért maradtunk el ennyi 

ideig, s hogy hol voltunk idáig.

Tamás épp a román pincérn�vel váltott pár szót angolul. A pincérn� rosszul 

leplezett kíváncsisággal fi gyelte, s látszott rajta, hogy rabul ejtette ez a furcsán 

bohém küllem�, láthatóan messzir�l jött vendége.

De a lényeg nem is ez volt. Hanem az a der�, az a béke, ahogy �k ketten 

ott szemlátomást múlatni tudták az id�t. Minden türelmetlenség nélkül. Minden 

kilátás nélkül arra, hogy meg lehessen becsülni, mi mikor bukkanunk ki a fák 

közül.

A megállapodottság békessége Tamásból sugárzott a leginkább – Feri egy 

pálinkákkal s�r�n meghintett éjszaka után kicsit talán tör�döttebb formáját 

mutatta, de Tamás szabályosan ragyogott. A pincérn� visszaragyogott, de Ta-

más inkább az egész napsütötte hegyvidékre szórta a fényeit, mintsem egyet-

len teremtésre.

Az emlékeimben ez a rész olyan, mintha kimerevített állóképek váltakozná-

nak lassan, nagyon lassan.

Ezeken a képeken az emlékeimben Tamás a Kakastaréjjal alkot párt – úgy, 

annak ellenére is úgy, hogy a Kakastaréj szépen erezett hegycsúcsának szi-

luettje akkor már régen mögöttünk van. Úgy �rzöm ezeket a pillanatokat az 

emlékezetemben, hogy az a meggy�z�désem: legalább annyira otthon volt a 
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Gutin-hegységben, mint a Kakastaréj hegyorma. Gyökeret vert, otthonra talált, 

úgy foglalt helyet egy vendégl�ben, mint ahogy egy lakást lakunk be egy id� 

után a puszta jelenlétünk erejével.

Nem tudni, hogyan lehet belakni egy hegyvidéki fogadó szabadtéri asztalát, 

de Tamás megtette. Nem rendezett át semmit, s mégis átrendezett maga körül 

mindent. Azzal, hogy azt az érzést sugározta szét maga körül, hogy a helyén 

van, s  ezt az érzést ráadásul át is ragasztotta a környezetében másokra is. 

Hogy �k is azt érezzék, hogy a helyükön vannak. Ez nem volt más, mint a tér 

meghódítása és az id� múlásának kedvesen szertelen fi gyelmen kívül hagyása.

A mi szent cél érdekében végrehajtott, szent �rületben elvégzett rohaná-

sunk is terepmunka volt, de közben �, Tamás is missziót hajtott végre. Akik 

körülötte voltak, térítés alá estek. S egy minden tételes leírás nélkül létez� igaz 

hithez akár öntudatlanul is megtértek.

Sütött a nap, susogott az erd�, kristálytiszta volt a hegyi leveg�. Nem történt 

semmi. Csak várni kellett. Kinek-kinek erre vagy arra. Tamásnak például ránk. 

Úgy és azzal, hogy ott és akkor � maga volt a bizonyság arra, hogy kis dolgo-

kat el�remozdítani annyi, mint világnagy erd�k összes fájának összes tövét 

tövestül megragadni. Hogy csak egy kis követ emelj fel, de azzal a mindenség 

szóljon hozzád. Hogy csak egy fa elhasadjon, de azzal a világ fényessége ra-

gyogjon rád. Hogy lásd, milyen az, amikor a mindenség egyetlen pontból árad 

szerteszét, s aztán oda mindenestül is csak szépen visszatér. Abba a fénybe, 

amely egyszerre mindannyiunk felett ott van, s  amely a mindenség nyomán 

járva éppen ugyan mindannyiunkban nyomon van.*

Tamás evangéliumának szavaival búcsúzom hát t�le. A tanításából okulva, 

s az emlékét egyre csak marasztalva.

Igen. Kis dolgokat el�remozdítani. Ez az, amit t�led kaptunk ott, Tamás. 

Hogy kapva kaphassunk rajta, holott várni éppen nem is erre vártunk.

Holtaidban is csak der�s várakozást kívánok neked, Tamás. Most, hogy a 

kis dolgokat úgy mozdítod el�re, hogy már csak moccanatlanul moccansz vala-

hol, egy másik térben, egy másik id�ben – de ott is csak úgy, hogy a te minden 

küldés nélkül teljesül� küldetésed legyen újra hát a tér meghódítása és az id� 

múlásának fi gyelmen kívül hagyása.

Rendelj még egy sört. Mosolyogj rá a pincérn�re és a fák közül el�bukkanó 

vándorokra.

Jöjjön el hozzád minden, amire vársz. Várva várván. Id�tlen id�kön át.

* Tamás evangéliuma 77a; 77b (Hubai Péter fordítása). A fordítás alapjául Johannes Leipoldt 

Das Evangelium nach Thomas. Koptisch und deutsch, Berlin, Akademie Verlag, 1967 (Texte 

und Untersuchungen 101.) szövegkiadása szolgált.
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Végh Attila

Ázik
Prágai Tamás emlékére

Feljön a nap. Zenészek jelennek meg Barcelona terein. Rákezdik,
és megpördül az élet: aki arra jár, motyóját középre ejti, beáll a
körtáncba. Járják a sardanát fiatalok, vének, biciklisták, sétálók,
bottal és bot nélkül, járják a körtáncot ok nélkül. Az ember, ha
filozófus, ha sokat képzel a halálról, beláthatja: állhatok én a lét
megértésének bármilyen fokán, bölcselkedhetek a semmir�l a
szorongás világos éjszakáján, a legtöbb, amit tehetek, hogy a
cuccot ledobom, és járom a sardanát, halálig. Ez a tánc tágra nyílt
szem. Írisze az önfeledtek köre, levetett holmik halma a pupilla.
Ami a napi rohanásban kell, az mind fölösleges. Ezen a résen át
látni: költészet. Emlékszel, Tamás? Egy pázmándi délutánon
arról beszélgettünk, hogy a horoszkóp köre tágra nyílt szem.
Középpontja a megszületett lélek; ezen a lyukon át lát a kozmosz.
Dupla Rák voltál: sebzett, saját érzelmeinek végtelenül kitett lény.
Érezted ezt, védekez� ösztönöd er�s volt – mogorvaságnak látták
a vakok. El�ttük a létfüggöny nem lebbent föl soha, szívfényed
nem ömlött át. Aztán arról beszéltünk mi, sikertelen, meg nem értett
költ�k, hogy van-e értelme az írásnak. Ady Endréhez és egy
versedhez menekültem akkor, mondván, hogy könny� a búcsú
Siker-asszonytól annak, aki, mint egy bélyeget, leáztatja magáról
korát. Láttam rajtad, nem gy�ztelek meg. „Na heló, megyek haza
írni” – búcsúztál mosolyogva. Az ember, ha igazi költ�, a szeméb�l
kilobbanó fénynél ír, halálig. Utoljára a telefonba azt mondtad:
már jobban vagy, új regényedet írod. Megállok benned, kinézek a
kórterem ablakán. Áznak a fák, olvadó délután érlel mindiget, sohát.
Egy n�vér pletykál a folyosón, valaki hosszan felköhög. Állunk az
ablakban, múltunk körtánc-közepén. Zsebedb�l ezüst, felh�mintás
fiolát húzol el�. A távolságot �rzöd benne. És beadod magadnak.
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Zalán Tibor

Karcok
homályos
üvegen

Egyszer
volt Budán kutyavásár.
Óbudán egyszer sem.
Egyszer
volt Prágai Tamás negyvenhárom.
Nem lesz többé.
Egyszer
volt Zalán ötvenhét.
Nem lesz többé.
Egyszer
voltak ketten
százévesek éppen.
Többé nem
voltak soha.
Így többé
nem lesznek
sohamár.
Éppen. Mert.
Prágai nincs.
Zalán van.
Zalán nincs.
Prágai van.
Egy nincs.
Ha van.
Egy van.
Ha nincs.
A semmibe
nyit ajtót a kilincs.
Egy nagy mivan?
Egy nagy hanincs.
Tartozom egy írással.
Azóta is. Buhera.
Tartozom egy sírással.
Azóta is. Bruhaha.
Tartozom egy nevetéssel.
Nagy a baj.
Kicsordult a könnyem.



TAMÁS-ÚT – NAPÚT

4747

A költ� a Napút egy korábbi (2011/4) számára emlékeztet: Zalán 57, Prágai 43. Ebben az ösz-

szeállításban két (együtt százéves) barátunkról és -hoz születtek az írások, egymást is…

Nem hagyom.
Nevetve nehezebb.
Az én bajom.
De így se könnyebb.
Zokogó majom.
Na, most akkor hogyan?
Hogyan, ha nem.
Mert nem tudom.
Még nem hiszem.
Rogyásig viszem.
Ha nincs is
benne már semmi.
Csak egy lenni.
És egy nem lenni.
Nincs kérdés.
Se több.
Se ennyi.
Jaj, el kell menni.
Jaj.
El.
Kell.
Menni

A koltói kastély iskolatermében, 2011


