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2017-ben a Prágai Tamás-díjat a szerkeszt�ség Hegyi Zoltán Imre 

költ�nek ítélte oda. A díjátadó ünnepségen elhangzott méltató 

szöveg egy – az alkotóról készül� – hosszabb tanulmány részlete.

A biciklis matróz
Nem csak a tények hatásvadász 

párosítása miatt kívánkozott ez 

a három szó írásom címéül, 

nem pusztán azért, mert Hegyi 

Zoltán Imre mint végzett folya-

mi hajós az utóbbi éveket, talán 

évtizedeket két keréken töltötte 

– a nyugtalanság, ahogy köze-

gek között mozog, az ottho-

nosság keresése, a  testileg-ér-

zetileg megtapasztalhatók és a 

szellemileg felfedezhet�k bejá-

rásának és birtokbavételének olthatatlan vágya mélységesen jellemz� rá. Össze-

kötni a létszférákat, átvinni a tapasztalatokat, profánból a magasságosba, megélt-

b�l a megérthet�be, hétköznapiból a teoretikusba, teoretikusból a heroikusba… 

Sokunkban él a vágy… De kevesen hajszoljuk már-már rögeszmeszer�en – és 

az ilyen hajsza ritkán párosul a fegyelmezett és tiszta megszólalás képességével.

Tiszta hang. Emlékszem az els� beszélgetésünkre, 1991 októberéb�l 

–  vagyis, rögtön helyesbítenem kell, nem emlékszem, csak az egymásra zú-

dított szózuhatagok kábító hatása rémlik fel, a  szellemi részegültség, ahogy 

hasonló sorshelyzeteikre ismer�k egymás nyakába borulnak. Gyorsan be is 

ültünk egy kocsmába, és ott, ragacsos asztaldeszkákra kiterítve a verseinket, 

olvasni – és minden átmenet nélkül elemezni és kritizálni kezdtünk.

Hegyi versei megdöbbentettek. Az érzék, ahogy nyugatosokra jellemz� esz-

tétikai igényességgel „szépre” cizellálta a fájdalmat, és a nyugtalanság, ahogy 

lázadt a cizellálás hamisító, zavaró körülményeket lehántó mesterkedése ellen, 

ahogy forgácsok után kapkodva a „nagy egész” harmóniája helyett az elhulló 

részletek igazságát mutatta volna fel… A kett�s törekvés szinte megbénította, 

görcsbe rántotta a verseit. És mégis… Ki tudja, hogyan, egy-egy verse, vers-

részlete szívbe markoló tökéletességgel sírta el, amit potyogtattam volna én 

is… A huszonéves emberekre – kiket a vetélkedés ösztöne is hajt még – jellem-

z� ámulattal, irigykedéssel és lelkesültséggel olvastam a m�veit, és már ott, 

a Belgrád rakparton megfogalmazódott bennem: „Ebb�l az emberb�l ömlik a 

költészet… Ha bizalmat, bátorító jó szót kapna, gyöngyöket gurítana vissza.” És 

mégis… El kellett telnie közel húsz évnek, hogy a gyöngyök gurulni kezdjenek. 

Húsz göröngyös évnek… Göröngyök, hasadékok, sziklák esztendeinek, melyek 

között nemhogy gyöngyök, de terepjáró gépkocsik is elakadnak.

Nemcsak bizalom és bátorítás… Kegyetlenség kijelenteni, mert öncélú és 

életellenes, de kellett az ördög aknamezeje, amelyen keresztültrappolva Hegyi 
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valóságos Terminátorrá vált, rommá hulló és poraiból újratámadó, rutinos túl-

él�vé… És kellett az angyali áldás, amely csöpögtette az életszeretetet, amely 

társat rendelt mellé, hogy a szeretet testesüljön és megtartó er�vé váljon, 

amely levette róla a megfelelési kényszerek és biztonságos megközelítések 

ólommellényét. Vagy ez utóbbi nem is jótékony „beavatkozás” eredménye, ha-

nem dukál mindenkinek, aki megjárta a hadak útját, és utána is képes érzéke-

nyen odatárni magát az életnek? „Próbát teszek magammal”, mintha ez lenne 

Hegyi vezérmondata, még mindig, és ez a hozzáállás nem csupán az életbeli 

kihívások elfogadásának veszélyes játékát, hanem a költ�i szövegrögzítések 

tudatosan kísérleti, sablonokat elvet� jellegét is jelenti. Minden megszólalás 

legyen egyedi, önnön formáját létrehívó, természetes, de megküzdött, hiszen 

a mondanivalóm egyszeriségét is ezzel tisztelem meg – vallja Hegyi.

Ihlet, sugallat, megérzés – mind elengedhetetlen a vers születéséhez, és ha 

ezek adják a csontvázat, akkor a tartalom, a hús: az élettapasztalat, és a tapasz-

talatok bölcs értelmezésének képessége. Hegyi a hús embere. A s�r�ségnek, 

dússágnak, zsírnak és zsigereknek, inaknak és porcoknak, izmok táncos játé-

kának az embere, és az anyagvilág nehézkességének, a test veszend�ségének, 

hiánynak, éhezésnek, kiszolgáltatottságnak és kétségbeesésnek az embere. 

Már megint az ellentmondások – illetve, fogalmazzunk úgy, a feszít� dialektika, 

hiszen Hegyi az életdráma tompítása nélkül, de mégis higgadt egység-látással 

tud szólni mindenr�l.

Majdnem, mégse, mintha – ezek a mai kor kulcsszavai, a folyamatos való-

ságvesztés fogalmi emblémái. (Akár statisztikailag is rá lehetne keresni: a kor-

társ irodalomban milyen gyakorisággal fordulnak el� az említett szavak.) Amit 

kortünetnek, küls� körülménynek, kulisszának gondolunk, mind emberi konst-

rukció, emberi tudatossággal vagy nemtör�dömséggel létrehívott, felépítgetett 

– vagy épp fordítva, lerombolt – fi zikai, szellemi, érzelmi tér. Szétbombázott, fo-

gódzók nélküli terepen bolyongunk, vakon és süketen, szédelegve és rettegve.

Mit él át ilyenkor az ember?

A bels� lelki világ hiteles vagy hiteltelen megjelenítésének huzavonájában 

(évtizedek óta ez a felkent értékmér�je a lírai megszólalásoknak) elveszett 

valami, ami talán jóval fontosabb – az erkölcsi jó megjelenítése. A m�vészet 

vallás is, a szó szoros értelmében: valaminek a megvallása, kinyilvánítása. Az 

örök emberi értékek közvetítése nélkül a m�vészet üressé, s�t démonikussá 

válik, lelket romboló, közösséget szétziláló fekete mágiává – ha ezt olvassuk rá 

a valóságra, akkor valóban azzá válik, és igen, fogódzók nélküli, vak és süket 

szédelgés, bolyongás következik.

„Mit él át ilyenkor az ember?” Err�l kell mesélni, tényleg, még mindig?! És 

kinek van szava arról, hogy – mi lenne a helyes?

Hegyi Zoltán Imre az esztétizáló nihilisták (végletekig csalódott, ezért maní-

rokba és szellemi önkielégítésekbe menekül�k) hatvanas években született nem-

zedékéb�l „átigazolt” a felel�sségvállalók újabb generációjába. A mai huszonéves 

slam poetristák között találta meg a helyét, minden értelemben. Költészetében 

ezzel is oldódtak az önkifejezés gátjai, a vers-írás és vers-mondás mindennapi 

gyakorlatává vált, ahogy a jógiknak a légz�gyakorlat, az istenfél�knek az ima.

Kállay Kotász Zoltán
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Hegyi Zoltán Imre

A Hatodik Telihold fényénél

(ez nem vallás)

A Hatodik Telihold fényénél, amikor a
követ�k tündökölnek
a Három Ékk� Kolostorában,
a legkisebb is feltehette a kérdését.
Mosogatófiú volt és így szólt:
Mi végre sokasodik az ember?
Miért telik vele a világ? Úgy értem,
miért és hogyan lettünk ennyire többen,
hogyan leszünk egyre többen?

Ez nem egy kérdés volt, hanem legalább négy…
mosolygott a mester a tanítványaira,
az els� sorban ül� tündökl� követ�kre
de legyen. Válaszoljátok meg.

Els�nek a bal oldali Ékk� nézett fel az
ölében tartott kezér�l – az erd�k,
füvek, halaktól csillanó vizek barátja,
a testi kínokat gyógyító:

Vagyunk ahányan vagyunk.
De magunkhoz vonjuk tízezer év óta
az állatot meg a növényt.
Dédelgetjük, pocakos házi kedvenc,
munkára fogjuk, láncon vicsorog,
ólban hízik, ünnepi ebédnek –
a játszi fény is tétováz a sz�rén.
Elvetjük, magozzon kaszasuhanásig,
épületfává aprítjuk a húsát,
adakozó b�ségét tépjük,
sarjúlétét és gyümölcseit –
szerelmes illatában fürdünk.
Állat s növény fél. Mert uralkodunk



PRÁGAI TAMÁS-DÍJ

137137

felettük, mintha nem volnánk mi is
ugyanúgy istenek gyermekei.
Istenség-apjukat zabáló csemeték –
az állat, a növény, de holt olaja is, már
a k�, a kristály, a telér is
bennünket retteg.
Emberré lenne. Bántani szeretjük –

így szaporodnak körülöttünk
egyre többen a testre éhes lelkek.

Felszakadó sóhajok között
igaz. igaz. igaza van…
egymásra néztek a követ�k,
látták a másik szemében
a dédelgetett félelmeket.
Aztán csend lett, hiszen a mester hallgatott,
és felnézett öléb�l a jobb oldali Ékk�,
a mindenkit meghallgató, komoly:

Nézzetek magatokba. Látom a szemetekben,
ahogy féltek. Itt laktok az adományban az
adományból, ahogy én. Ahogy én is félek,
ahogy nem egészen vagyok az, akinek láttok.
Hát így szaporodna ma el, így sáskahad
éppen az ember. A mi mindenségünk
legszaporább siserehada.
Amit egymás félénk szemében láttok,
az a szilánkokra robbanó lelkek tánca.
Közülünk egy sem egész. Egy sem egész,
avagy talán egy. Hiszen úgy t�nik, tüneményes –
úgy t�nik, nem fél…

Látom a szemetekben, ahogy féltek
a szület�t�l. Teljes joggal.
Ezért ültök itt velem szerelem nélkül.
Apagyilkos szület�ink vannak,
istenapa-gyilkos szület�k,
egyik sem ép lélek,
de mind emberré lenne. Bántani szeretne –

így szaporodnak köztünk a
lélekre éhes testek.

Nehéz, merev csendet hagyott maga után a szó –
de a követ�k látták: a mester mosolyog.
Összemosolyog a mindent meghallgató,
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komoly, szigorú szavú Ékkövével –
ebben az elpuhuló csendben nézett fel
a kezében tartott tekercsb�l a
középs� Ékk�.

Lassan megformáljuk az Egyet,
akiért vagyunk – aki formát
keres általunk. Megszületése az id�k
kezdete óta tart. Mert kimondódó ige.
�t mondja ki minden f�szál és félelem.
Minden kimondott nagymestere �,
és én-nyelvek tündökl� tanítványa �.
Minél több kis én-nyelvet ismerne meg az Egy,
miel�tt nyelvben is magára ébred
a gépi zajban, amit most a sáskahad
emberiség sokasága lüktet.
Megteremtjük a saját képünkre és
hasonlatosságunkra azt, aki megteremtett.

Látom a szemetekben, hogyan sz�köl az állat,
miközben testet varrtok az Istenhomunkulusznak –
olyanok vagyunk, mint a hangyák,
csak millió egymást akadályozó akarattal.
Látom a tekercsekben hogyan gy�lik
tekervényes ellentmondásossága –
a tudásvágyat születni hajtó kétely,
hogyan gy�lik általunk a kérdés
sikolya: milyen robbanás vagyok?
Milyen biztonsági zónák mögé zárt
megszület� mesterséges napfény?
Minden mondat kipróbálná magát,
kit bántana, ha emberré lehetne –

így szaporodik általunk a
lélektestre éhes gondolat.

Mormogó tiltakozásba fulladó
utolsó mondatát csaknem elnyomta a
bet�bolond, tekercsmániás, nem is értem…
de a mester mosolya egy
szemernyit sem változott –
úgyhogy a morgás is elült, akár a helyeslés
elpuhult, ahogy a döbbenet csendje.
Ekkor szólalt meg a mester,
azon a hangon, ahogyan szokott:
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Ebben az életben a
Három Ékk� Kolostorának Apátja vagyok,
ismertebb nevén: Szung, a tétova.
Egy másik életemben én vagyok a Vén Zenemester.
Egy harmadikban öreged� kurtizán,
aki egy délnyugati haláltáncot táncol
teli szerelemmel.
Egy negyedikben olcsó szavak
végkiárusítása: ez vagyok Én…
És a végtelenségig folytathatnám a sort.
Mind egyszerre történik, úgyhogy
megkérdezem t�letek:

hat réten hatvan
kazal áll, melyikben

keresitek a t�t?


