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Isten veled, Oláh Zoli!
Fülemben visszhangzik az ének:

…„itt élned”, „itt élned”…

még élned kell.

Élned kellett volna még. Egy ideje úgy éreztem, 

nem akarod kivárni a sorodat. Fricskát mutatva 

mások félelmének, egyre csak szaladtál elébe, 

mintha az er�det szeretted volna összemérni 

vele. De a találkozás végkifejlete így sem lehe-

tett más.

Oláh Zoltán költ� életének ötvenhatodik 

esztendejében megrángatta a csuhás köpe-

nyét, de már nem csupán versekkel, hanem 

két kézzel, teli torokkal üvöltve, vigye magával.

1984-ben találkoztunk el�ször. Mindket-

ten kötelez� sorkatonai szolgálatunkat tel-

jesítettük, te Lentiben, én Zalaegerszegen, 

de októberben mindketten a Pécsi Honvédkórház belgyógyászatára kerültünk. 

A barátság itt kezd�dött. Te ekkor már sok helyen publikáltál, ezért félve említet-

tem, én is írok. Félelmem azonban alaptalannak bizonyult, hiszen nem csupán 

olvastad verseimet, de mesterednek és barátodnak, Utassynak Józsefnek is el-

küldted. Ha ti akkor nem biztattok, soha nem mertem volna írni. Leszerelésünk 

után nem találkoztunk huszonöt évig. Neked egyre-másra jelentek meg verseid 

irodalmi lapokban, és több köteted is napvilágot látott, de err�l én mit sem tud-

tam. Valahogy megijedtem a biztatástól, és majd húsz éven át magamba fojtot-

tam az írást. Nem tartottuk a kapcsolatot, nem is tudom, miért. Amikor pár éve 

végre megszereztem a telefonszámod, megtudtam, Pakson élsz újra. Felhívtalak. 

Rekedt hangon szóltál a telefonba, egészen másképp, mint amire emlékeztem. 

Annyi év után még mindig tudtad, hol laktam, hogy hívják az édesanyámat. 

Ekkorra már hat köteted jelent meg. Ekkorra már nekem is megjelent az els� 

könyvem. Rohantam hozzád Paksra, hogy felolvassunk egymásnak. Végre újra 

találkoztunk, de borzasztó volt látni, mennyire rohansz. Nem érdekelt semmi, 

csak a „kegyelmi állapot”, amikor megsz�nik a külvilág, és kettesben maradsz a 

költészettel. Tagadtad a világi létet, miközben lírádban gyönyör�en szóltál a világ 

teremtményeir�l. Számtalanszor olvastunk fel egymásnak telefonon, ujjongtál, 

ha tetszett valami, de könyörtelenül lecsaptál, ha sekélyesnek találtad.

Épp hívtalak volna, de már nem tehettem meg. Ahol most vagy, oda meg 

már nincs telefon-összeköttetés, nem hallhatom többé, hogy „állj, állj, állj, állj, 

állj, olvasd újra!”.

Tizedik kötetedet tervezted, de az a kötet már nem jelenhetett meg, bár-

mennyire is szeretted volna. Eljött érted, akinek számtalanszor kiáltottál hiába. 

Egy verseddel búcsúzom most, de remélem, amikor újra találkozunk, felolvasol 

nekem mindent, amit odafönn írtál. Isten veled, barátom!

(1959–2015)



EMLÉKEZET

127127

Uram

arcodon a némaság

függönye fénylik,

szemedben a lepréselt id�

megkövült virága ragyog,

s Te tudod:

egyetlen fényszál

az élet;

tapintható árnyék

a halál.

Baley Endre

Baley Endre

Non mors humano subiacet imperio
Búcsúakrosztichon Oláh Zoltán barátomnak

Ordítanék, kelj fel, paksi remete,
Légy most Lázár, kelj fel, Isten elveszett gyermeke!
Átkozott most ez a csönd köröttem,
Halált hömpölyög a Duna is a ködben,
Zarándok-lépteid mellett nem gurul több gesztenye
Opál-homály hajnal; talán isten tenyere.
Legyen hát meg a te akaratod,
Tolladból szóljanak angyali hangzatok!
Átkozott ez a csönd, kiapadt minden szó,
Non mors humano subiacet imperio.

Oláh Zoltán

S�r�södik a sorsom
Mennyi csillagot szeret ma az este!
Kéket kortyol az égb�l
egy pillanatfecske.
Fészkéhez érve megpihen,
fióka-csírát csivitel a csendbe.

A kertben orgona-szerelem,
a lélek ikráját
csillagra rakja a kegyelem.
Földfürösztötte-szavak a számon,
mennysz�tte-színek a szememen.
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S�r�södik a sorsom,
vár a végítélet.
Fülemben visszhangzik az ének:
…„itt élned”, „itt élned”…

Kiröpül tenyeremb�l a reggel,
megyek a málnásoktól meleg
menekül� dombok alatt,
dallá röpül ajkamról a dajkakenyérfalat
a seregély-surrogásos úton.

Az erd�k itt mind elsietnek hozzám,
folyamok fénye félti minden léptem.
Barkaszépet beszél tavaszáról a szél,
a madarak kicsicsergik a fészket –
lepkét léptet égre a lélek.

S�r�södik a sorsom,
vár a végítélet.
Fülemben visszhangzik az ének:
…„itt élned”, „itt élned”…

A harangszó-szürke délutánban
a gondolat kövén megpihen
egyszerre a fenn és a lenn,
minden emlék,
milyen közel is a távol,
mennyire messze már a nemrég.
Lépteim alatt a tengernyi tájon
s e szívmaroknyi földben
– hol apám is már csöndben –
mennyi halott?!
Mennyi szent, barbár, mártír, névtelen
és mennyi elátkozott…

Ó, ez a naplemente! –
mediterrán-máglya,
az id�t már eltemette,
lobog benne ezernyi eszme katedrája,
elégnek az örök elmúlásba.

S�r�södik a sorsom,
vár a végítélet.
Fülemben visszhangzik az ének:
…„itt élned”, „itt élned”…
még élned kell.


