A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben – 2012.

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA

1

MŰVÉSZETRŐL…

Agria Lilla: Próba
A bizonytalanul remegő fény
A kristálykönny a szempillákon
Az ahogy a nevetés durván tör össze
A tágra nyílt szemek
Az érintés a vállunkon
A műviségből kevert illatok
Az arcok közelsége
A vajból megolvadt csend
A pupillaszínű tekintetek
Az álomlebegés a parketten
A tompa hangú ütések
A gyorsuló reszketés
A némává fojtott lélegzetek
Az ujjak tiszta illata
A testek fehér ízű egymásba fonódása
Mindet mi alkottuk
Levegőből teremtünk életet a deszkapadlón
Nevetőráncból csenddé válunk
Csendből véraláfutássá
Itt a csend több mint az ének
Meglátjuk azt
Amire máshol nem figyelünk
Itt nevetésből ébrednek a könnyek
Megmutatjuk a félelmeket
A vágyakat
A csalódásokat
Itt mindenki azt ismeri aki vagyok
Nincsenek titkok
Nekik adom magam
Mert máshogy úgysem lehet
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Itt egymásra bízzuk magunkat
Legmélyebb énünktől
Mi is félünk
Mégis egymás tenyerébe tesszük

Kántor Gyöngyi: Leonardo Da Vinci - Mona Lisa című
festménye alapján
Reneszánsz eszmék koszorúja arcod
szelídsége, szemedben a lélek
szeplőtelen víztükre, s lényed
övezi hajnalok fénye. Karod
kecses ívein pihenve ragyog
a báj, női szemérem mosolyodba
simult igéző varázsként hajol
ránk. A múlt szépsége homlokodra
tűzte gyöngyeit, hajad barna füze
öleli a művészet templomát.
Ajkadon titkok bársonya dereng
az idő falán át, álmunkba fűzve
sorsod misztikumát, mely a csend ormán
téged halhatatlan virágnak festett.
***

Kedves Olvasó!
Folyóiratunkban a „Művészetekről” c. pályázatra beérkezett írások legjobbjait találja. Fent az első két helyezett írást olvashatta.
Folyóiratunknak ezt a számát a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti
Iskola tanulóinak munkái színesítik.
Gősi Vali szerkesztő
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K. E. Bliss: A fantom bennem él
Születésnapomra az Operaház Fantomját kaptam ajándékba. Régen láttam már az előadást, sok évvel ezelőtt. A fantom dala azonban a mai napig az egyik kedvencem. Kíváncsi voltam arra, hogy most mit fog adni nekem ez a darab. Azóta annyi minden történt bennem, tágult a látószögem.
Mint amikor újraolvasok egy könyvet, amiért annyira rajongtam, de ma
már más tetszik benne. Kíváncsi voltam a Fantom „ajándékára”.
Amikor először láttam, a gyermeki naivitás még annyira dolgozott bennem. Hittem a jóban és a rosszban. Nagyon megérintett a darab már
akkor, de csak a két szerelmesre tudtam koncentrálni, annyira izgultam
értük, hogy a Gonosz Fantom ne állja az útjukat, hogy a szerelmük
győzzön le minden akadályt. Még haragudtam is a fantomra, hogy hogy
lehet ilyen gonosz.
De most egészen más volt az élmény. Nyugtalan voltam már az elején,
fájt a fejem, náthás voltam. Mintha a lelkem megérezte volna a közelgő
áttörést. Amikor a fantom a színpadra lépett, tompa nyomást éreztem
a mellkasomon. Éreztem, ahogy küzd a testem, éreztem, hogy nem akarom őt beengedni. Nézelődtem össze-vissza, aztán bevillant az álmom.
Előző este megálmodtam azt, hogy ott ülök, de annyi kivétellel, hogy a
fantom kinézett rám, a szemembe, a tekintete fogva tartott és nem
engedte, hogy másfelé nézzek. Addig néztem, amíg végre megláttam.
És abban a pillanatban megértettem, hogy mit keresek ott. Amikor a
színésznő letépte a fantom álarcát és alatta „szörnyeteg” volt, egy
könnycsepp gördült le az arcomon. Egészen eddig elutasítottam önmagam negatív aspektusait, nem tudtam igazán szembenézni azzal, hogy
mindnyájunkban lakozik egy fantom. Az árnyék személyiségem most
utat kért magának.
Csak ott ültem megmerevedetten a nézőtéren és figyeltem az eseményeket. Már nyitva volt a szívem, átéreztem minden mozzanatot.
Az emberek féltek a fantomtól, elutasították őt. Szörnyetegként kezelték és azzá is vált. De így is, a lelke egy mély zugában, még neki is
ott pislákolt a tiszta fény. Az a fény, ami végül mégis emberré tette,
ami megnyitotta a szívét a jóra.
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Csak annyit akart, hogy azt érezze, hogy ő is szerethető. Hogy létezik,
hogy ne nyomják el. Magányos életet élt és mindvégig azzal küzdött,
hogy senki nem akarta őt, de mégis létezett. Alig kaptam levegőt, amikor rádöbbentem, hogy meg kell nyitnom a szívemet a saját fantomom
előtt. Valahogy tudnom kell szeretni őt, és magamhoz ölelni. Nem dolgozhatunk többé egymás ellen, különben sosem leszek teljes. Mindig hiányozni fog valami.
Fájdalmas beengedni az ajtón, akit nem akarsz látni. Nehéz őt hellyel
kínálni, és még nehezebb tiszta szívből rámosolyogni, hogy érezze,
tényleg örülsz annak, hogy itt van. Csak állsz, és nem tudod, hogy mit is
mondjál. A szádba harapsz, aztán ő indul meg feléd. Az ő léptei is bizonytalanok, még nem bíztok egymásban. És amikor megáll előtted,
meglátod a fájdalmat a szemében. Voltak évek, amikor harcoltatok
egymás ellen, amikor ott bántottátok egymást, ahol csak tudtátok.
De mára már mindketten békét szeretnétek.
Szinte öntudatlanul lendül a kezem, s ölelem át. Először fájdalmas az
élmény, nehéz szembenézni azzal, hogy mennyi mindent követtem el ellene félelemből. Aztán rám tör a nyugalom. A szívem újra normál tempóban ver, a légzésem lassul. A fantom gyönyörű hangja hív vissza a valóságba. S a fájdalmán túl, látom a szépségét. Már nem szörnyetegnek,
nem gonosznak látom. Ő egy szerethető, élhető része a létezésnek és
az embereknek. Nem járhatunk többé becsukott szemekkel, tudomást
sem véve róla. Aki igazán keresi önmagát, az nem élhet a fantom nélkül.
A fantom mélysége az, ahonnan elkezdődik a személyiség. Az alapja.
Ha az alapokat nem szeretjük, hiába minden álarc és máz, az egész életünk csak menekülés lesz önmagunk elől.
Ezért csodálatos dolog a színház, mert közel hozza hozzánk azt, amit
nehéz meglátnunk és megértenünk. És egy jó színész átüti a lelkeden a
karaktert. A fantom megformálója aznap este komoly mélységekbe röpített el, a többi színész alakítása eltörpült mellette számomra. Fantasztikus, hogy ilyen tehetségek kalauzolnak minket a színház, s azon
keresztül saját világunkban.
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Agria Lilla: Súgó
Egyedül ülök titkos csendemben.
A sötétség lassan olvad meg,
De sziluettet nem színez rám.
Senki sem láthat.
Érzem, ahogy
Mögöttem megrajzolódik valaki,
De reflektorfénnyé válik,
Mielőtt még árnyékot vetne
A függönyön.
A sötétség cseppekben folyik
A létrák közé.
Csend már csak itt van.
A függöny túloldalán
Őrjöng, nevet, ordibál
A sok árnyék.
Csak engem ölel körül titkos csendem,
Csak engem nem bántanak.
Ujjak nyúlnak ki a sötétből.
Nem ismerem őket,
De az érintésüket igen.
A vállamhoz, hajamhoz érnek,
Mielőtt kilépnének a színpadra.
Itt mindenki küzd egymás ellen,
Csak hozzám ér mindenki ugyanúgy.
Rácsárnyékot vet rám a suttogás,
Fehér papír világít
A díszletek között.
Semmi sem igazi,
Csak az, ahogy hozzám érnek.
Még egyetlen érintés sem hazudott.
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Bernáth Csaba: A XXI. századi költőkért
Tudom, ma megvetik a költőt.
Elűzik, kigúnyolják,
sírjukban forognak veszékelve
a Petőfik és József Attilák.
Dühödten űzhettek ki az országból,
de ami bennetek sok van, az én vagyok.
Én az vagyok, ami bennetek kevés,
hallgass meg Úristen –
az egyetlen kérésem.
Szeretnék még egyszer szántani,
nem hat, de hét ökröt hajtani;
tanítani nem középiskolás fokon,
tisztán élni, mint a széljárta havasok;
vérző zászlók előtt leborulni,
hol egy új forradalom csavarog;
üldözném a hatalommal-vert buta gőgöt,
táramba venném a múzsák golyóbisát;
Rousseau-t hívnám segítségül
és nem holmi demagóg kövesd szabályt.
Mentettem Annát, Lédát, Flórát,
de a saját múzsámat már nem tudom;
szemed szomját, csókod csápját,
legszentebb kincseid, halld, csak koldulom.
Alamizsna ma a vers csupán,
rigó csőrébe vetett magcafat;
engem többé hiába várnak
Sodoma kertjei alatt.
S egyre rendületlenebbül őrzöm
továbbra is múzsám tisztaságát,
a verset, a szent fát.
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F. Bodó Imre: Advent 1960.
Hosszú hideg éjszakák jártak az ötvenes évek végén, a hatvanas évek
elején karácsony táján szülőfalum lakóira, házaira, szérűskertjeire.
Csak az istálló ajtaján szállt kifelé a pára. A marhák reggeli kérődzése
és a kisborjú ficánkolása zavarta meg a nagy-nagy csendet. No, meg
édesapám csörgetve a vödröket az itatáshoz készülődve – kiballagott az
istállóból és a kerekes kúthoz ment vízért. Abban az időben vezetékes
vízről álmodni sem mertünk volna.
Hó még ugyan nem esett, de a dér ott ült a szalmaszálakon, melyek a
szérűskertben (szűrűben) elszórva hevertek a földön. A trágyadombon
gőzölgött a frissen kitalicskázott trágya.
Korán keltem minden reggel, mert vártam a Jézuskát.
Édesanyám ébresztett fel:
- Kisfiam, felöltöztetlek, és kicsit sétálj reggeli előtt, keresgélj a szűrűben, mert a Jézuska már erre is jár. Viszi a jó gyerekeknek a karácsonyfát, és néha-néha le esik egy-egy szaloncukor a fáról.
- Mihozzánk nem jön a Jézuska? – kérdeztem kíváncsian.
- Dehogynem, csak tudod a távoliaknak viszi előbb a fát, meg a jó tanulóknak.
Nagyon megörültem, hogy kimehetek az udvarra és a szűrűbe. Mondtam
is édesanyámnak, hogy én is jó leszek és imádkozom, kistestvéremért
is, aki talán másfél éves lehetett.
Kimentem hát a hátsó udvarba.
- Jó reggelt, édesapám. Dicsértessék a Jézus Krisztus! – mondtam.
- Jó reggelt, mindörökké, fiam – hangzott a válasz.
Akkor abban az időben egy vallásos magyar faluban a kisdiákoknak így
illett köszönni, nemcsak a plébános úrnak, hanem az idősebb embereknek is. Ez akkor nekem is természetes volt.
- No, felébredtél? – kérdezte édesapám.
- Igen, édesapám. Édesanyám mondta, hogy a Jézuska már viszi a karácsonyfákat a jóravaló gyerekeknek.
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- Az előbb láttam, amikor itt felettünk repült a karácsonyfával. Nézd
meg, nem esett-e le szaloncukor a fáról?
- Tényleg itt járt a Jézuska?
- Igen, kisfiam. Még egy hét van karácsonyig. Nagyon sok helyre kell ám
neki mennie, mire mindenkihez eljut.
Nagy izgalommal kerestem a cukorkát a megdermedt, deres szérűben.
A széna és a szalmakazlakat is körbe-körbejártam. Bodri kutyánk is
jött segíteni, nem tudta mire vélni ezt a nagy nyüzsgést. A deres szalmaszálak között megpillantottam az első ezüstpapírba csomagolt cukrot, ezután a másodikat, a harmadikat, majd a negyediket is megtaláltam a polyváskunyhó előtt.
Édesapám munkája végzése közben messziről figyelte ténykedésemet.
Amikor mind megtaláltam, megszólalt:
- Látod, a Jézuska szeret téged, mert elszórta ezeket a cukrokat, hogy
megtaláld.
- Én is szeretem a Jézuskát, és nagyon várom már a szentestét, édesapám.
- Hát, ha jó leszel, még mást is hoz a fa alá, kisfiam.
- Jó leszek és imádkozom, hogy mihozzánk is eljöjjön a Jézuska.
Közben a kis ajándékokkal büszkén ballagtam befelé, majd kis idő múlva
megszólalt templomunk harangja.
Ilyen korán harangoznak és elindultam az utca felé. Szépen fehérre
meszelt betonkerítésünk volt, zöldre festett, fából készült nagy- és
kiskapuval.
Hét óra tájban járt az idő, az emberek már mentek a tejcsarnokba, a
boltba, de voltak, akik már az iskolába ballagtak.
Egyszer csak látom ám, hogy jönnek ki a nénik és bácsik a templomból.
Gondoltam, várok egy kicsit. S nagy meglepetésemre odaért elénk dédanyám, édesapám nagymamája.
- Dicsértessék a Jézus Krisztus, Messzi Mama!
- Dicsértessék Mindörökké, fiam! – hangzott a válasz.
Nálunk a dédi mamákat messzi mamának hívták, a nagymamát pedig szülőnek szólították.
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- Hol volt ilyen korán? – kérdeztem.
- Édes fiam, elvoltam a Jóra!
Csak később értettem meg, hogy a misét jelentette, lehetet az
ún.hajnali mise, illetve általában a templomba járás, mert még később is
ezt mondta, Naca dédanyám, amikor a templomból ballagott hazafelé.
Édesanyám is kijött közben és szólt, hogy reggelizni kellene és készülődni az iskolába. Dédanyám megfogta a kezemet, és elbúcsúzott, majd
megkérdezte:
- Mit szorongatsz a kezedben?
- Szaloncukrot! – mondtam neki. – A szűrűben találtam, a Jézuska karácsonyfájáról pottyantak le.
Messzi mamám elgondolkodott, és így válaszolt:
- Annak idején mi is nagyon vártuk a Jézuskát. Úgy látom, Te is nagyon
várod.
- Igen, mamám, már csak ötöt kell aludni, és elérkezik mihozzánk is a
Jézuska.
- Holnap is jövök a Jóra és imádkozom értetek is.
- Köszönöm Messzi mama! – mondtam.
Megsimogatta kezemet és arcomat, majd elballagott hazafelé.
A reggelit hamar elintéztük. Frissen fejt tejet ittam minden reggel egy
szelet házikenyérrel. Mert abban az időben minden héten volt kenyérsütés az udvari kemencében. Még ma is érzem annak a tejnek az ízét és
a finom kenyér illatát.
De azt a meleg simogatást is érzem a kezemen, és a szaloncukrokat
még ma is a markomban tudom, amikor közeleg a karácsony.
Gyermeki lelkemben felébred a vágy Jézuska iránt. Ezek a régi karácsonyok soha nem múlnak el az idővel, évről-évre visszatérnek.
De visszatér Tapaszti Anna dédanyám egyszerű, alázatos tekintete
ráncos orcája, és munkától meggyötört kérges keze, édesanyám és
édesapám mosolya, öröme, visszavonhatatlanul és kitörölhetetlenül velem vannak így karácsony táján.
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D. Nagy Nóra: Vers-elemzés: ad eadem iterum
(Rembrandt: A tékozló fiú)
Mintha karok ölelő vonzása tartaná fogva
a bűnt, hogy vak szempár tükrében elvesszen
a múlt, vagy mint atyai kéz anyai gyengédsége
zárja közre a lelket, mely megélt száz háborút —
testvéri tekintet tüzében égne a kimondatlan kín,
hogy nincs jobb, se méltóbb ha arcot rejt
izzó palást, s elválaszt hangtalan az önző tartózkodás —
Tar alázat vetné le saruját
a porba,
hogy sebet gyógyítson
a tekintet,
s meztelen szívre köntöst terítve ölné le
a múltat
a hízott borjú vére.

K. E. Bliss: Boleyn Anna
Az opera számomra mindig különleges élményt tartogat. Nemrég Boleyn
Annát néztem/hallgattam meg, ami lebilincselő volt, szinte a székhez
tűzdelt, pedig elég kényelmetlen volt. A helyválasztás nem volt a legtökéletesebb, de ha valami igazán a szívcsakrához énekel, ezek olyan apró
kis szösszenetek, amik nem befolyásolják az élményt.
Boleyn Anna nem feltétlenül egy pozitív figura a történelemben, de az
énekesnő színészi alakítása zsugorítani kezdte a köztünk tátongó űrt.
Felemelő énekével körbefont, s húzott magába, hogy éljem meg ezt a
karaktert az örömével, szerelmével, szenvedésével és bátorságával
együtt. Miközben ebben a különös összeolvadásban lüktettem, ráeszméltem a párhuzamokra köztem és Boleyn Anna között. Megvilágított
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olyan részeket az életemben, amelyek felett eddig elsiklott a figyelmem és nem tudatosítottam azokat. Hirtelen életem eseményei egy láncon futottak, amelyet én fűztem a döntéseimmel és azok következményeivel. Hirtelen annyira tisztán láttam, hogy hol követtem el hibákat,
és ezek a hibák mind ugyanarra az egy dologra mutattak rá, ugyanaz ismételtem újra és újra: hogy megfelelésből hoztam döntéseket. Ezekben
a múltbéli eseményekben egy volt közös, hogy nem a szívem szerint cselekedtem, hanem engedtem, hogy az elvárások a közelembe férkőzzenek, mázas álarcukkal elrejtsék az igaz valójukat, hízelgő szavukkal eltereljék a figyelmemet Magamról.
Boleyn Anna megmutatta, hogy nem a saját életemet éltem, nem az érzéseimet követtem, hanem mások bábjaként igyekeztem „jól” cselekedni.
Mindig szeretettel álltam minden helyzethez és minden emberhez, ez
volt a legtöbb, amit egy helyzetből ki tudtam hozni. De én, a ragyogó lélekláng sehol nem voltam. Magányosan ültem a testem egy sötét pontján,
mert nem számítottam. Sem magamnak, sem másnak. Ott ültem és egyre
magányosabbnak éreztem magam, egyre inkább elhagyatottnak, miközben
az elvárás már az én arcomat díszítette hamis mosollyal, gyér álarccal.
Az én szerencsém, ami Boleyn Annának nem volt, hogy akkor és ott voltak szívkapcsolataim. Voltak, akik szívből szerettek, bármilyen is voltam
és szeretnek ma is, hogy végre önmagamra találtam. És míg Boleyn Annát kivégezték vélt vagy valós „hibáiért”, én időben eszméltem, s fordítottam az életemen. Ha nem tettem volna meg, én is halálra ítéltem volna magam, és bár tovább dobogott volna a szívem, tovább éltem volna az
életem, a lélek nélküli élet olyan, mintha elmúlnánk szépen, csendben.
Akkor nehéz volt ezt a harcot megvívni, a sok támadásban stabilan állni,
de egy csodálatos kegyelemi pillanatban döntöttem: élni akarok. Szívem
szerint, őszintén, hazugságok nélkül. Ehhez porrá kellett zúznom magam, összetörni az álarcokat, és főnixként újra a magasba szárnyalni.
Nem változtam meg gyökeresen, nem lettem más ember, csak új.
De ezt eddig még így sosem gondoltam végig, intenzív az életem, sok
mindent csinálok, lendületesen élem az életem, mert szeretnék minden
pillanatot kiélvezni benne. És figyelek mindenre, ami hatással van rám,
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hogy megtaláljam benne az ajándékokat. Az opera világa számomra egy
varázsvilág, a zene és az ének szárnyukon röpítenek, a művészek pedig
átégetik rajtam a saját gondolataimat, hogy érzelmekkel töltődjenek
meg. Mindez egy fennkölt, magasztos atmoszférában, amely megtámogat minden rám rezonáló érzést.
Tökéletes összhangban voltam aznap este a darabbal, csukott szemmel
hallgattam már a végét, nem olvastam a feliratot, így nem értettem a
szöveget, mégis pontosan tudtam, hogy mi történik, mert arra figyeltem,
hogy bennem mi zajlik, és csak engedtem, hogy vezessen az ének, s a záró jelenetben, amikor Anna felemelt fejjel vonult a kivégzésére és megkönnyebbülten lélegeztem fel, hogy én jól választottam. Mert az életet
választottam és a fényt. És ez a legjobb választás, a legörömtelibb.

Dombi Tinódy László: A Lorca – est
Fellépők,
fények, hangszerek.
Szemlélők,
székek, halk terek.
Csended
mozduló képzelet.
Árnyad
elhangzó szép neved.
Kiáltásod
kövek gördülése.
Kezed
sirály repülése.
Hajad
holdja hagyott éj.
Tested
sárba hullt levél.
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Suttogásod
kavics koccanása.
Ajkad
alkonyi bárka.
Arcod
aleppófa kérge.
Szemed
Donana esélye.

Szíved
Kitárt
húrok rezdülése.
karral táncolsz, hevülsz.
Lényed,
Gitárt
szó, dob megidézte.
fogva mellénk leülsz.
Lelked,
Ole,
Federico Lorca,
mondod, ne félj, gyerünk! színpad,
Cante
versek örök foglya. jondo-t játszol nekünk.
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Papp Für János: Picasso-kórtan
Már nem lehetnek feszültebbek a sarkok.
Pattanásig támaszkodik az üvegvékony tér
a kockaszögek bizonytalanába. Mindennek
párja van, kereten innen és túl. Egy meghatározhatatlan alak, aki végérvényesen dönt a
harmóniáról. Szemből és oldalról mindig más
az ugyanaz. Megfeneklik a tekintet, minden
önmagára illik. A meztelen formák oly csupaszok,
akár a kiürült felhők. Tömeg nélkül vonulnak
nehéz tömbökbe ragadt hieroglifák. A beazonosíthatatlanban valahol. ott lapul ott figyel a megsántult
magyarázat.

Mecser Szilvia: Festmények
A férfi gondolkozva hajtotta le sötét fürtökkel borított fejét,
miközben vizsgálgatta a festményeket. A nő, aki hozzá tartozott, még
éppen csak átlépett a lánylétből nővé, kíváncsian figyelte, ahogy a férfi
gondolkodik. Szája sarka könnyedén ferdült fölfelé, ahogy leste, miként
gurulnak egymást követően a férfi gondolatai az éjbarna hajszálak sűrű
erdeje mögött.
Az eladó, egy idős úr, jelentőségteljesen fogadta a férfit, mint
üzletfelet, de a nőnek is odabiccentett, aki a korlátra támaszkodva
egészen megfeledkezett arról, hogy létezik, és mások is látják, de
visszabiccentett, hogy aztán újra láthatatlanná váljék. A képek sajátos
világokat zártak magukba. A nő az egyik képbe teljes lelkével belebújt.
A megfestett vártorony felső kilátóhelyén élvezte, ahogy átfúj rajta a
szél, ahogy a hegyek és az a világ - amelyben éppen áll és a férfi a
képeket nézegeti - összetöpörödik a szabadság tornya előtt.
A férfi egy mediterrán hangulatú, görög tengerparti képet
fürkészett. Az élénk virágok ki akartak törni a képről, illatozni, a víz az
ember lábához simulni...
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- Neked melyik tetszik? Mit szólsz a középsőhöz...? - lépett a nőhöz a
férfi.
- Nekem is az... - felelte a nő azonnal, kissé meginogva, csodálkozva,
hogy a férfi belépett a tornyába, pedig azt hitte ott teljesen egyedül
van, de ahogy a férfi belépett a toronyba, a szabadság egészen más
lett... Nem vadul cibálóan szeles, hanem meleg szellővé szelídült.
A férfi a megerősítést követően ismét ellépett a nőtől, az üzletre tért.
A nő nem szerette különösebben a mediterrán képeket, tájakat, de
még nem is ismerhette ezeket a vidékeket, sohasem járt arrafelé.
Akarata ellenére a választott kép életébe ragadta a férfi, aki viszont
teljes lelkével otthon érezte magát a mediterrán világban. A nőt
szédítették a virágok, a színek vidámsága, az élénkség, a napfény, a víz
nyugodt békéje, a távoli hegy, és hogy a férfi ott állt mellette, és
mindent magyarázott, mutatott, hallotta nyugodt hangját.
- Nézd csak, az a hegy a...
A nő pedig lelkében látta a férfit, és furcsa, furcsa érzés lopakodott
beléje, valami csiklandós derű, mintha a színes virágindák a szívében
nyílnának és lennének egyre színesebbek, dúsabbak. Meg szerette volna
kérdezni a férfit, hogy miért hozta ide, vagy eddig miért nem, vagy
hogy tényleg ott vannak-e...
De akkor a férfi fizetett, a képet már el is csomagolták, eltűnt a
tenger, a virágok, a melegen simogató napfény, a férfi kezetfogott az
eladóval, elköszönt, az eladó pedig ismét figyelmesen biccentett a nőnek
is, aki megint meglepetten vette tudomásul, hogy nem láthatatlan, és nem
abban a világban van, amelyikben elbújt gondolatban.
A férfi óvatosan fogta a festményt, és a nővel egymás mellett elindultak
kifelé a galériából. A nő vissza szeretett volna nézni, tetszett neki a róluk kibontakozó kép - vissza szeretett volna nézni, kacsintani egyet annak
a festőnek, aki a valóság vásznára festette őt és a férfit a becsomagolt
képpel a kezében, ahogy sétálnak egymás mellett kifelé a galériából, de a
láthatatlan festő úgy gondolta, titokzatosabb, ha nem tekint vissza, csak
éppenhogy látszik valami rejtelmes, huncut mosoly a nő ajkain és tekintetében, ahogy a lépcső felé fordulva a férfire pillant.
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Dobosi Valéria: Weöres Sándor padján
ha csak egy angyal is lenne,
s tenne jót
vagy hatalma lenne
konok szavak
és hideg szívek fölött,
ha megtalálhatnám
azt az angyalt,
akinek sóhajtása
istentelen tervek veszejtésére ösztönöz,
akinek hajába
galambok rakhatnak fészket
és markában
megédesedne a víz,
szemében gyulladna
a Szent Iván éjszakai tűz,
ha ez az angyal
testével óvná
a meztelenre vetkőzött,
meghajlott füzeket,
és tekintetével melengetne
betonba öntött lelkeket…

Losonczi Léna: A Magány
Kerülő Ferenc festménye alá
ha belülről reteszelt rácsok
zárják el tőled a világot
halott a fény az ablakon
halott a fény a szemben…
magányod semmibe tekint:
egyedül vagy megint megint
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szoborrá feslett fakó arcod
kiáltja: megharcoltad harcod
sötét a szoba
sötét a lélek…
csüggedés csöndje elragad:
így siratod magad magad
szavad némaság falába kövült
puha hangod befonta a hiány
csak a csend kérdez
csak a csend felel…
válladra ráborult a bánat:
emlék hordozza társad társad
kívül rekedt minden sugárzás
asztalodon az Ige sem fénylik
az egyetlen örök remény
az egyetlen mi maga fény
nem gyújthatja fel már hited:
páncél zárja szíved szíved
elhervadó virágok hozzák
az alkony üzenetét hozzád
színe formája illata
színek csodák varázslata…
nem ad többé gyönyört gyönyört:
térdeplő léted meggyötört
kifosztott kelyhed összetört
kifosztott kelyhed összetört!
Régi imáim elfeledtem,
pedig nagyanyám oktatott…
de itt a tömjénfüstös éjben
valami fájón felragyog.
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Papp Für János: Matisse-kórtan
A résre nyitott ablakon csak kifelé néz.
Nem és nem, nem máshová. Végérvényesen
körbejár , táncol az őrjöngő piros. Meddig
tudod még metszeni az el nem mondhatót.
Egyetlen lövés és a madarak közé fekszik ,
inkább ájul a délután. Kívülre szorul a felesleg.
A lebontott díszlet macskakövein megbillent
hintaszékben elvérzik a legutolsó mozdulat.

Agria Lilla: Művész
Kelléktár vagyok.
Szemöldököm, szemhéjam tornája,
Megszilárdításra váró emlékfoszlányok,
Tudat alatti gesztusok,
Összerakható képszilánkok,
Génben élő megszokások,
Múlton alapuló asszociációk
Tárháza él fejem felhőjében.
A mozdulat, amit most teszek,
Csak nekem jelenti éppen azt.
Hazugság vagyok.
Leeresztett szemhéjam,
Üvegtiszta hangom,
Hibátlan lépéseim
Mind-mind paravánok,
Melyek mögött őrület nyüzsög,
Mint gyémántban a szennyezés.
A zongorabillentyű alatt férgek,
A selyemfátyol végén alvadt vér.
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Eszköz vagyok.
Ujjhegyből tenyérré,
Támadóállásból ütéssé,
Suttogásból áriává,
Ívből körré alakulok.
A léggömbanyagú szerepek
Bőr helyett feszülnek rám,
Tömören töltöm ki az űrt,
Testtelen fogalmaknak adok anyagot.
Erő vagyok,
Maga a koncentráció,
Megfeszített íj minden izmom,
Ökölbe szorított kezem,
Zárt állkapcsom.
Mint a balett-táncosok,
Téglakemény erőm kell ahhoz,
Ami könnyed lendületnek hat.
Arcomon súlytalanság,
Testemben gályarabok ökle.
Ösztön vagyok.
Tudatom a sarokban,
Egy pillanatra sem térek magamhoz,
Lebegésben élem a perceket.
A testem eszköz a többi közt,
Lélegzetvételekben, lendületekben,
Érintésekben, tekintetekben,
Törékeny látszatokban létezem,
Ébredésükkel jelenek meg,
Megszűnésükkel tűnök el.
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Papp Für János: Klee-kórtan
Hold mindenekfelett.
A tetőkön és azon is túl.
Leszállópályán a tekintet.
Formák, ívek közt semmi
nem szabadulhat. A rések
szakadékaiból minden
kapaszkodik a visszavonhatatlan
éjszakába. Felhorzsolt körömágy
a horizont, önmagára fonnyad-szűkül
a tér. S ha elhiszel mindent ami túl van
a túlon: magával ránt a naplemente

Dobosi Valéria: Jelek
apró jeleket keresek a múltból,
rovások nyomát az üszkös falakon,
és kínpadra feszít a várakozás,
hogy a fojtogató csendet hallgatom,
csak a gyarló képzelet játszik velem
pedig –tudom- lennie kell valahol,
megfejteném a piramisok titkát,
ahogy ezerévnyi idő zakatol,
de torz mosolyt húz számra a szánalom,
mit akarhatnak tőlem a századok?
mikor a saját,kis ötven évemet,
ezt a porszemnyi,aprócska képletet
úgy szemlélem,mint csillagot az űrben,
ami évmilliók óta megfagyott..
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Kántor Gyöngyi:
Csontváry Kosztka Tivadar: A magányos cédrus
Libanon méhében született, régi
idők mementóját őrzi szemében,
s amíg a csillag-távolokat nézi,
szunnyadni pilled tejút-szép csendjében.
Harmatot kortyol a hajnal kertjében,
tiszta illatát szabadságként légzi,
egy pillanatra elfelejti, sorsa
gyökereit holtáig e földbe fonta.
Néha szállni vágyik lelke, ha ott fent
látja a felhők fehér galambjait,
ahogy az Ég-rónákon végtelent szelnek.
Álmodó sóhaját épphogy hallani,
mikor a szélbe leheli szavait.
Ősi léte gyönyörű, de szárnya szegett,
a legyezővirág-szín estbe fájón
mereng, miközben a horizont-kilátón
árnyékba sétálnak a fények. Karja
szinte eléri a lenyugvó Napot,
tán nem is sejti, egyedüllét-arca
a művészet vásznán örökké ragyog,
róla szólnak a történelem-lapok.
Fülünkben itt cseng levél-nesznyi szívhangja,
festője által érezzük magányát,
mert csodává emelte élő talányát.
***

A http://poeta.hu címen található Poéta Irodalmi Portálon
a pályázatra beérkezett összes írás megtekinthető.
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Mecser Szilvia: A kislány és a fehér macska
Mikor először megláttam, rögtön föltűnt, hogy valami nem stimmel vele,
nem csak egy a sok macska közül. Utáltam mindenféle kis
szőrgombolyagot, ami nyávog. Talán még most is így van, csak ő a kivétel.
Egy színházi előadásról jöttem haza akkor. Az egyik lámpa fénye csak
halványan remegett. Hirtelen elémugrott ez a macskaföldről jött
fehérség. Megtorpantam, ő meg leült velem szemben. Csak álltam,
néztem; ő ült, nézett. Sejtelmem sem volt, mi játszódhat le ilyenkor
egy állatban. Mivel elég macskaellenes érzelmeket tápláltam,
elnevettem magam és odavetettem:
- Nincs nálam vacsorának való…
Erre megmoccant, elindult előttem. Döbbenten figyeltem, milyen
emberi sértődöttséggel reagál szavaimra. Aztán nem törődtem vele,
elnyelte az egyik bokor árnyéka. Továbbindultam. Hanem elestem az
utolsó lépcsőfokon. Sziszegve néztem a karomat, amin elszakadt a
hosszúujjú felsőm, sajgott a bokám.
- Nincs nálam sebtapasz… – hallottam jobbról egy gúnyos hangot, majd a
bokorból kibontakozott a macska is.
- Te meg miféle lény vagy? Beszélsz is? Jaj, remélem nem csempésztek
valamit az italomba… - keseregtem az egész helyzet abszurditásán. Ittál alkoholt? – kérdezte derűs nyugalommal a fehérség.
- Nem, most nem – feleltem ráncolt homlokkal átgondolva az estét. - De
remélem, járni tudok még… - mozgattam volna meg a bokámat, de
iszonyú fájdalom hasított belé. – Na tessék! Ötven méterre a saját
otthonomtól kell elpusztulnom egy beszélő macska társaságában. Mondd, nem tudsz véletlenül gyógyítani?
- Bocsáss meg, nincs orvosi diplomám – nyalta meg a lábát, kifejezve
rettentő együttérzését.
- Gondoltam, ha már beszélsz, talán van más csodás képességed is.
- Az nincs, de nevem van, képzeld.
- Mondd hát, mi a neved?
- Salvador.
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Egy fél órán keresztül társalogtunk, mígnem az egyik szomszédfiú is
épp akkor járt arra, és segített hazabicegni. Később szinte minden nap
mellém szegődött Salvador az utcában. Ha más nem járt arra, akkor
beszélt is. Elköszönései után mindig azt képzeltem, álmodtam csupán.
S ha álmodtam, akkor még mindig nem ébredtem föl…
- Na jó, megyek. Majd találkozunk! – köszöntem el egy délután
Salvadortól. Csatába indultam.
Lakott az utcánkban egy öregúr, rettentő mogorva, ő is utálta a
macskákat. Egyébként sosem bántott senkit. A fiatalokra mindig
lesújtóan nézett, nem köszönt vissza nekik. Szüleim viszont szívességet
szerettek volna kérni tőle. Állítólag rajztanár volt, festő, és engem
kellett volna tanítania. Így hát aznap besétáltam a kétemeletes
társasház kapuján, felcsöngettem, bemutatkoztam, kinyílt az épület
bejárati ajtaja. A lépcsőházban aztán az első emeleten az egyik
lakásajtó nyitva állt.
- Gyere beljebb! – szólt egy recsegő, kellemetlen hang, mikor beléptem.
Bezártam magam mögött az ajtót. Az öregúr egy festmény előtt ült az
asztalnál. Rám se nézett, ahogy megálltam az ajtóban. – Mi kellene?
- Jó napot kívánok! A szüleim úgy gondolják, érdemes volna öntől rajzot,
meg festészetet tanulnom, hogy aztán művészeti iskolába jelentkezzem… - szólaltam meg. Furcsán, tompán hatott a hangom a félhomályos
szobában, aminek falain festmények figyeltek mélasággal, mint akikben
több nyugszik belül, mint odakünn a nagyvilágban.
- Úgy gondolják?
- Úgy.
- És te?
- Én?... Én nem tudom… - feleltem zavartan. Még addig rendben is van,
hogy rajzot tanuljak – gondoltam –, de éppen ettől a rigolyás öregúrtól?
Nem gondoltam úgy…
- Ha te nem így gondolod, akkor nem tanítalak – szólt, aztán köhögött. Én
csak álldogáltam zavartan, hallgattunk, ő szinte elfeledve, hogy én is ott
vagyok. Elmélyülten nézte a festményt, aminek csak a hátulját láttam.
- Szeretnék rajzolni tanulni! – törtem meg végül a csendet.
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- Tőlem? – kérdezte először föltekintve, mióta beléptem hozzá. Nyoma
sem volt korábbi gorombaságának, amit addig hordozott. Kérdésére habozva feleltem.
- Igen...
- Nem volt túl határozott válasz – jegyezte meg visszatérve a kép vizsgálásához. - Tanítalak, ha jól felelsz egy kérdésre: Szereted a macskákat?
- Nem! Haszonlesők, de vannak kivételek, amelyek barátságos példányok
– válaszoltam teljes határozottsággal.
- Nocsak! – húzta föl a szemöldökét. – Gyere ide – intett. Közelebb sétáltam, megálltam mellette. – Mit látsz ezen a képen? – kérdezte a
festmény felé biccentve, amit addig nézett.
Megfordult körülöttem a szoba. Salvador volt a festményen, és
mellette egy lány, aki a bokáját fogja egy lépcsőn ülve.
- A kivételt látom – feleltem halkan, a macskára értve. Láttam, hogy a
rigolyás, goromba, utálatos ember szemében derű villan, tekintete barátságosan mosolyog.
- Tanítalak, leányka. Tanítalak, mondd meg a szüleidnek. De csak hogy
tudd… Ennek a képnek címe is van.
- Mi a címe? – kérdeztem visszafojthatatlan kíváncsisággal.
Fölnézett rám, és hunyorgón, mosolyogva felelt:
- A kivételek. Ez a címe: A kivételek…

Papp Für János: Dalí-kórtan
Ízeltlábú pillanaton egyensúlyozik az idő,
Newton fejéről fára pattan a törvényen kívüli
alma , Éva a kígyóba harap, faágon szárad az
óceán sarka: alatta évezredes üledékben halmozódik a teremtés. Egy kereszten mesterien rövidül
a feszült szenvedés. Légnemű halállal töltött ballonélet
kötelét szorítjuk (nem megy az elengedés) Magunk után
csupán kérdőjelet hagyunk, az összecsapott könyvek
nehéz bölcsességporában melyik galaxis vagyunk?
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Juhászné Ihász Magdolna: Művészet…
Mielőtt a „fűzfa poétához” hasonlóan nyelvi leleménnyel, vagy inkább
borzadállyal, „fűzfa esztétaként” összegzem a művészethez való viszonyomat, a sok „művészet” fogalomból nézzünk meg egyet. Művészet:
azon emberi alkotások összessége, amelyeknek értékstruktúrájában az
esztétikai értékek kizárólagos vagy uralkodó helyzetben vannak, illetve
az ilyen alkotásokat létrehozó tevékenységformák összessége.
Az egyedit és az általánost a különösség érzéki egynemű közegében
egyesíti, s ezért az emberi megismerés egyik sajátos, semmi mással
nem pótolható formája.
A művészet produktumainak megítélése szubjektív, mégis van egy viszonylag általánosan elfogadott mérce, ami alapján a művészek és alkotásaik a művészettörténet jelentős alkotói és művei közé soroltatnak,
míg mások a felejtés jótékony ködébe vesznek. Amitől a silány, a bóvli,
az értéktelen, a giccs elkülönül a maradandótól, a művészitől. Ettől a
művészettörténeti, esztétikai megítéléstől függ javarészt a műalkotások pénzbeni értéke, ugyanakkor néha más körülmény is jelentősen befolyásolhatja azt, például a műalkotás sorsa (megsemmisültnek hitt gyűjteményből előkerült, ellopták – majd előkerült stb.). Ezt a mércét gyakran befolyásolni szándékoznak a hatalom képviselői, így például a szocialista Magyarországon Aczél György a három T (támogat, tűr, tilt)
kultúrpolitikájával jelentős befolyást gyakorolt a kulturális élet minden
területére. Érdekes, a minap olvastam egy írást, amiben ennek valamely
formáját visszasírta a szerző, a hazánkban jelenlévő kultúrszenny, fasiszta, kirekesztő gondolatvilágú, vagy éppenséggel pornográf művek
megtiltását szorgalmazta, ugyanakkor széles tömegek érdeklődésére
számot nem tartható kimagasló művészi teljesítmények támogatását
javasolja! Az amerikai szesztilalom óta tudjuk, hogy a tiltás ellenkező
hatást válthat ki, megnövekedne az érdeklődés, a kereslet a tiltott művészi termékek iránt. Azt azonban nem gondoltuk még nem oly régen,
hogy lesz pornó Oscar-díj és büszkének kell lennünk (?) Kovi díjaira!
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A művészet kapcsolata a hittel, a vallással szinte mindenütt jelen van.
Kezdődött az ősember barlangrajzaival, amely a jó vadászzsákmányt, a
természeti elemek jóindulatát célozta meg, majd a sokistenhit ábrázolásait láthatjuk az ókor művészeitől. A kereszténység kialakulásakor
törvény tiltotta az emberi alak ábrázolását, Gergely pápa azonban a 6.
század végén azzal érvelt, hogy a „Ami az olvasni tudóknak az írás, a
tanulatlan szemlélőnek ugyanez a festészet.” Ettől kezdve bibliai történetek, szereplők jelennek meg a festészetben, szobrászatban.
Érdekesség viszont, hogy a muszlim művészetben a mai napig fennmaradt, hogy tilos az emberábrázolás. Napjainkban néhány európai országban megjelent Mohamed-ábrázolás miatt zavargások törtek ki a
mohamedán lakosság körében.
A művészeti ágaknak van alaptechnikája, pl. az aranymetszés, a perspektíva. Az emberábrázolásnak Michelangelo, Leonardo da Vinci voltak a
legkiemelkedőbb mesterei, illetőleg a mi Barcsay Jenőnk Anatómiai atlasza is alapműnek számít e téren. A technika maximális birtoklása a
profizmus, a mester kritériuma, de önmagában még nem elég, kell hozzá
az a plussz! A katarzis! Azt is tudjuk, hogy a művészet nem a valóság
szolgai leképezése, Myron Diszkoszvetője, Lóverseny, a Laokoón és fiai
mind-mind az tanúsítja, hogy a fizika törvényeinek nem megfelelően,
nem fényképszerű hitelességgel készültek s mégis, vagy éppen ezért
lettek a művészettörténet jelentős alkotásai. A művészettörténet
számtalan nagy alkotót feljegyzett, műveiket elemezték, de vajon hányat ismerünk közülük? Michelangelo Buonarotti, Leonardo da Vinci, Dürer, Donatello, Henry Moore, Rembrandt és még hányan, de tudjuk például, hogy Masaccio (Tommaso de Giovanni di Simone Guidi) mindössze
28 évet élt, és ezalatt forradalmasította az egész festészetet?
A művészeti alkotások túlnyomórészt megrendelésre készültek. Így bizony gyakorta előfordult, hogy egy portrét újra el kellett készíteni,
mert a megrendelő nem találta elég tetszetősnek, nem idealizáltnak,
hanem valósághűnek készítette el a mester. Így pl. Holbein mester is
arra kényszerült, hogy újra elkészítse VIII. Henrik király portréját.
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A művészek azonban korlátokon belül, lehetőségeik határát feszegetve
megvalósították saját elképzelésüket.
Vannak divatos műfajok, irányzatok, trendek és vannak korszerűtlen,
idejétmúlt műfajok, irányzatok. Ha a zenét nézzük, a dzsessz mintha
időtlennek tűnne, az opera, a kórusmuzsika már inkább csak a
vájtfülűeké, a magyar nóta, az operett ugyan tömegigényt elégít ki, populáris műfaj, de kritikai megítélése a giccses, retrográd, igénytelen
kategória, ugyanakkor a rockopera és a musical is túl van a fénykorán.
Én bizonyos értelemben „mindenevő vagyok”, talán csak bizonyos műfajokat, előadókat nem szeretek, mint például a magyar nótát, operettet,
kedvenceim: Al DiMeola, Chick Corea, Jean-Michel Jarre, Carlos
Santana, Chopin, Bizet, Puccini, kelta-ír népzene, Edwin Marton, Ravi
Shankar, görög archaikus népzene, Deep Purple, Black Sabbath.
Jártam Párizsban a Louvre-ban, a Musée d’Orsay-ben, Bécsben a
Hofburgban, a Belvedere-ben, a Schönbrunni kastélyban, a drezdai
Zwingerben, Szépművészeti Múzeumunkban, a moszkvai Tretyakov Képtárban. Láttam a Milói Vénuszt és Bécsben az éppen ott kiállított
Willendorfi Vénuszt, a kölni és a milánói dómot. Ugyanakkor nem jártam
a Pradoban, a Tate Gallery-ben, az Uffiziben, a Guggenheim Múzeumban
és még sorolhatnám, de úgy gondolom, hogy a művészetnek nem a kipipálós, a mennyiségű szemlélet dukál, hanem a mély érzések, gondolatok
generálása. Egy időben én diákat gyűjtöttem, rendszeresen eljártam az
Astoriánál lévő diaboltba és képzőművészeti tárgyú diákat vettem.
Katartikus filmélményeimre néhány példa, a „homo homini lupus’ (ember
embernek farkasa) az uralkodás vágyának, a lelki terrornak, az emberi
méltóság sárba tiprásának filmes remekei: A homok asszonya, Orfeusz
alászáll, Országúton, Száll a kakukk fészkére, A szakasz, A nevem
Khan, Cabíria éjszakái, Apokalipszis most, Gettómilliomos.
Azt is szokták mondani, hogy a művészet szeretete jellemformáló erő
is, de akkor mit kezdjünk a náci Németország művészetkedvelő fasiszta
vezéreivel? Az egyszerű életet élő, művészettel alig találkozó ember
nem lehet jellemes? Az emberi jellemet igen sok tényező alakítja, az
örökletes génektől kezdve a makro és mikrokörnyezet, a gyermekkori
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hatások, a nevelés, a kortársak modellje, amelyekkel a gyermeklélektan,
szociálpszichológia és más interdiszciplinák foglalkoznak.
A művészet jelen van mindennapjainkban, nélküle lehet élni, de jobb
vele!

Flórián Judit: Katarzis
A tömeggel együtt hömpölyögsz be az ajtón, és töprengsz. A gázt lekapcsoltad otthon, jó, a kocsit bezártad, a bébiszitter elvállalta a késői
munkát. Az extra fizu amúgy is jól jön neki, az asszonynak meg kell már
egy este, amikor nem csak a tévét bámuljátok. A forgalom sem volt vészes, habár a parkolás kész rémálom. Persze ez is az asszony miatt van,
aki minden egyes alkalommal képes elszöszölni az indulást. Mialatt ő kiválaszt egy cipőt, te három életbevágó döntést hozol meg a cégről. Persze inkább hallgatsz, mert többnyire amúgy sem érdekel annyira az éppen aktuális program, így az ő baja, ha elkéstek – a gyorshajtásért pedig nem fizetsz büntetést egy pár nyavalyás cipő miatt.
A helyet keresgélve (miért nem lehet a sorokat láthatóan beszámozni?)
véletlenül rálépsz egy lábra, és automatikusan bocsánatot kérsz. Később a te lábadra taposnak, és mérgesen konstatálod, hogy már az udvariasság is kihalófélben van, az „elnézést” használata pedig nem dívik
manapság. Persze az is lehet, hogy csak a zaj nyomta el a hangot. Miért
nem lehet normális hangerővel beszélni egy színházteremben? Egyáltalán minek kell beszélgetni egy előadás előtt? Feleséged rád mosolyog,
és ő is beszélgetést kezdeményez. Erőltetett mosollyal válaszolgatsz,
oda sem figyelve. Reméled, hogy a gyerek már ágyban van, mert ha nem,
akkor fuccs a pluszpénznek, és talán másik dadust is keresel. Előkotrod
a telefonod, hogy hazacsörögj, és megkérdezd, alszik-e már a kölyök,
ám ugyanebben a pillanatban kéri meg a hangosbemondó a kedves nézőket, hogy kapcsolják ki vagy némítsák el… a fenébe is, akkor majd a
szünetben felhívod. Szórakozottan nyomkodod a gombokat, bár a mobilt
már rég némára állítottad. Hosszú percek után végre félhomályba borul
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a nézőtér, majd lassanként teljes sötétségbe. Érzed a drága parfüm illatát, amit nemrég vettél szerelmednek, ahogyan odahajol, és a füledbe
suttogja:
- Remélem, tényleg olyan jó, mint mondtad. Olyan boldog vagyok, hogy
végre nem miattam jöttünk el.
Szemöldököd felszalad, és egy pillanatig nem érted, miről beszél.
Azután eszedbe jut, hogy kivételesen nem az ő kedvéért tolongtátok
végig az elmúlt félórát. Kissé furcsállod, hogy nem dörgölte az orrod alá
egész este – bár az is lehet, hogy csak épp nem figyeltél oda.
- Bízz bennem, drágám – suttogod vissza, és kacsintasz. Amikor a függöny felgördül, és az első alak kibontakozik a színpadi derengésben,
már pontosan emlékszel, hogy miért is vállalkoztál önként az ehhez hasonló estéket átszövő apró tortúrákra. Ez tényleg a te műfajod, és már
évek óta nem láttál táncelőadást. Régi szenvedélyed követelőzőn ugrott
be, amikor az asszony azzal kezdett nyaggatni, hogy te is válassz valamit. Ahelyett, hogy véletlenszerűen ráböktél volna egy jól hangzó címre, valamiért utánajártál a közelgő premiereknek, és régi kedvenc társulatod nevét meglátva cseppnyi kételkedés nélkül vásároltál jegyeket
legújabb darabjukra. Ez persze hetekkel ezelőtt történt, de a homályos
emlék most újra feldereng – a színpadi fényekkel egy időben.
Kíváncsi tekintettel vizslatod a színpadot, ismerős alakokat, rég nem látott arcokat keresve. Egy-egy mozdulatról felismered a táncosokat, és
különös, jóleső bizsergés járja át a tested. Észre sem veszed, hogy lábad megmoccan az ütemet követve, a kibontakozó zene pedig mintha
megpendítene egy poros húrt valahol bent, mélyen. Fejek rebbennek,
lábak repülnek precíziós munkával, és érzed, szinte látod, ahogyan a
táncosok lelke összefonódik a zenével, ahogyan átadják magukat a mozdulatnak. Furcsa, hogy a rohanás, a forgalom és a bébiszitter a boszszantó tömeggel együtt egyszerűen kitörlődnek a gondolataidból, bár
még időről időre kizökkensz. Idejét sem tudod már, mióta nem szántál
akár egy percet is arra, hogy valamire odafigyelj, hogy láss és hallgass,
és érezz. Hogy egyszerre egy dolog foglalja el a figyelmedet, és ne három, négy, öt, tíz… Legfőképp pedig, hogy ez az egy dolog furcsa módon
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te magad legyél. Mert bár a táncosokat nézed, és az első percek után
feloldódva képes vagy minden idegszáladdal átadni magad annak a földöntúli valaminek, amit pillanatról pillanatra hoznak létre, az mégis benned visszhangzik, a lelkedig nyúl, és annak suttog, és üvölt, és sikolt.
Becézi, simogatja, majd marokra fogja, és nem ereszti. Kérdésekkel
bombázza, de kész válaszokkal nem szolgál. Gátak és szégyen nélkül áll
elé, meglöki, figyelmet ragad, tudni akar, és követel. Majd elhallgat, és
némán bámul, de csendje több száz emberi szónál. Lágyan ringat, majd
vad örvénybe ránt, és te csak hagyod magad, boldogan, tudva, hogy célja van – célja van veled, de nem kényszerít. Csak kérdez, és ha válaszolsz, hát tovább kérdez, és ha visszakérdezel, mesél neked – a világról, az emberről, a létről és a nemlétről, arról, hogy miért, és arról,
hogy miért nem.
Kiszakít az ülésből, a teremből, a mindennapok bódító egyformaságából,
és magával repít a csillagokon túl és vissza, és fáj – fáj, hogy gondolkodni kell, fáj, hogy érezni kell, fáj, hogy lenni kell. És amikor túl nagy
már a nyomás, hogy elviseld, amikor a világ körülötted nem illik többé a
sablonos képbe, amikor lehunyod a szemed, hogy túléld, hogy átlépd,
hogy átszakítsd, akkor valami reccsen. Hangosan, ellenállhatatlanul
üvölti a füledbe, hogy ez az igaz, hogy ez a való, hogy ez vagy te, és ez
mindenki más is. És amikor újra felnézel, a pupillák mögött a megértés
ragyog. Ez már valaki más. Valaki több.
A függöny már rég összezárult, a tapsvihar lassanként elhalt, de te
csak ülsz.
- Na, tetszett, drágám? – hallod, bár a füled még zúg, mintha beleüvöltöttek volna. Lassan fordítod a fejed, és most nemcsak ránézel. Megnézed a nőt, akit életed párjául választottál, és aki téged választott, és
megint látod őt. Úgy látod, mint aznap, amikor a gyűrűvel a kezedben
félszegen letérdeltél elé. És legközelebb, amikor a múzeumban sétáltok, talán azt is meglátod majd, amit a kőbe vésett alakok mesélnek annak, aki meghallgatja őket.
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Gombor Lili: A Vitruviusi ember tanulmány születése
(Leonardo mű)
Lassan kezdem elnyerni végső formámat, kinézetemet. Sötét van, nem
érzek, látok semmit, csak a „toll” sercegését hallom. Határozott, de finom mozdulatok ezek. Óvatosan dolgozik. Körültekintően.
Napok telnek el, most már látok, figyelek. Mozogni sem tudok, de agyam
dolgozik, gondolataim tengerében lassan elveszek. Kezdem megismerni
önmagam. Amennyire lehet. Mégis bezártnak érzem magam. Körülöttem
egy négyzet és egy kör. Méretarányos vagyok. De ez nem elég! Szeretnék innét kijutni, szabadnak lenni. De voltaképpen mi is a szabadság?
Még ha el is mozdulhatnék innét, fizikai értelemben soha nem volnék
szabad. Lehetetlen volna. Azt hiszem, csupán döntéseink nyomán ízlelhetjük meg a szabadság ízét. Miért teremtett? Vágyai felelősek tetteiért, tehát célja van velem. Környezetemet vizsgálva tudományos kutatást folytathat. Saját képére formált. Tehát hisz önmagában. Kell, hogy
higgyen, ez az egyetlen támasza.
Sokat dolgozik, rendíthetetlenül küzd környezetével és önmagával.
Megfigyeltem munkáit, melyekhez újból és újból hozzányúl, elvesz, kiegészít valamit. Lételeme az alkotás. Mindezek mellet megfigyel. Előszeretettel ábrázolja saját faját’. Fontos lehet neki, érdekli. Talán meg
akarja érteni önmagát, kísérletezik. Anatómia, éppen ez a témája. Én is
e téma gondolatából „fogantam”.Tudomány és művészet. Gyönyörű, és
veszélyes egységet alkotnak.
Látok körülötte másokat is. Éreznek, szeretnek, örülnek, szenvednek.
Mindezekkel engem nem ruházott föl. Sosem leszek bűnös, mivel nincsenek szándékaim, vágyaim.
Miért? A kérdés, amely mindig és mindenhol ott van.
Lelked és elméd szüntelen nyughatatlanságának nem én adom meg a választ. Síkban fekszem, tehetetlen vagyok, én is csak a része vagyok valami
nagyobbnak, teljesebbnek. Majd Ő, az Alkotó fog tovább szolgálni helytettem is, kinek teste és értelme által nagyobb szabadság adatott meg mint
nekem. Választ mindenre nem kaphat, de mégis hisz benne, küzd érte,
amely irdatlan mennyiségű szenvedéssel jár. De ember vagy, ez a sorsod.
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Papp Für János: Chagall-kórtan
Romokkal épül be a képzelet, az ablakokon
túl lakatlan lakótelepek, a szél lángol, háttal
támaszkodik egy tál hasára. Kifordul az alkonyból a hold és rádermed roggyant térdű kémények
nincs-is-ablakára. A semmi tengelyében öngyilkos
hurkolja kötelét. Épp csak résnyire látok a szobába.
Egy elárvult szék, felette villanykörte leng, egyetlen
tompa roppanás és elvérzik az éjszaka.
(drótra feszül a csend)

Molnár József Bálint: Íme az Ember!
(Munkácsy Mihály Ecce Homo! festményére)
Íme az Ember, elhoztam elétek
arca fagyos, fáradt, fakó
vérét ontanátok, életét vennétek
hisz a véretek, közületek való?
Akarjátok vélt bűnét torolni
hogy szenvedjen vérben és mocsokban
kiabáltok szitkot, átkot róla
hogy lássátok meggyötörve, holtan?
de nálam a hatalom, az utolsó szó
intésemre vár a sereg, a bakó
felettem Róma örök csillaga ragyog
Pontius Pilatus, Judea helytartója vagyok
Jézus testén feltépett, vérző sebek
Feszítsd meg, Feszítsd meg!
lázong a megbolydult tömeg
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fejedelmi pózban, bíbor lepelben áll
gúnyolják :”Isten fia, zsidó király”
vérző fején tövisből korona
kezében nádszál, királyi jogara
gyűlölet, megvetés, undor az arcokon
dühödt szemek forró lázban égnek
ármány és rágalom az öléssel rokon
útjában szenvedés, kínhalál és végzet;
A názáreti szemében a messze láthatár
érzi, hogy rá kereszthalál vár
már a teremtő közelségét látja
Isten megbékélt, szenvedő szolgája

Papp Für János: Monet-kórtan
Minden éppen összeillik. Harmónia bújik
az árnyékok alá. Vakítóan fehér ruhában
csodálkozik a Nap. Minden ág tartja egy kicsit
a megroggyant eget. Illat egyensúlyozik a
mandulafa virágai közt. Hanyagul összedobált
vihar, keretbe feszített tökéletes egész.
Éppen ott van vége ahol én folytatnám.
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