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KELL ÉS KELLENE 

KELL és LEHETNE párbajában 
Mindig a KELL a dölyfösebb 
Galambszürke a ruhája 
Az arc feszes, a száj merev. 

LEHETNEfehérbe öltözött 
És kicsi harmatarcú lány 
Kifakult cipője gesztenye 
Lecsorgó vére padlizsán. 

(1995) 
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CSENDÉLET 

Kaszaéles csonka tárgyak 
hevernek kinn a réteken 
kifejlett hernyó araszol 
kibuggyant vér a félelem. 

Szerelem ajka felhasadt, 
Szerelem hőre megkopott, 
hajadban kígyó énekel 
üvöltenek az angyalok. 

Ps. 
Rózsaszín felhő csorog a tájra, 
alatta hullák bűzlenek. 
Bogarak percegnek lassú tűzön, 
kihaltak mind az emberek. 

(1995) 
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A FA MÖGÖTT 

A fa mögött valaki áll. Nem tudom, hogy ki, ezért egy 
kicsit félek tőle. 

Hátranézek, s mire visszafordulok, az ember már nincs 
ott. 

Kicsit gondolkodom, majd beállok a fa mögé. Most 
már mások félnek... 

(1990) 



FALAK 

Fáztam. Három oldalról sötét, hideg falak szorítottak. 
De előttem egy üvegfal állt. Erre talán kitörhetnék. Szabad 
az űt... Csak be kell törni ezt az üveget. 

Kintről biztatóan sütött a nap. A fal másik oldalán tavasz 
volt. 

Mások is be voltak zárva, de ők nem fáztak. Melegítették 
egymást és beszélgettek. Néha átnéztek a másik oldalra, de 
biztos, hogy egy percig sem gondoltak arra, hogy betörjék a 
falat. 

Hívtak engem is maguk közé, de én már döntöttem. 
Egyetlen ökölcsapás kellett csak hozzá, s már ott is voltam a 
tavaszban, a melegben és a napfényben. 

Az emberek gyanakodva mértek végig és nem hívtak 
maguk közé. Mégis: egy ideig jól éreztem magam, hiszen 
sütött a nap. De aztán visszavágytam. Keresni kezdtem a 
helyet, ahonnan eljöttem. 

A falak már nem voltak meg. Közös erővel lerombolták 
őket. Itt is ugyanúgy sütött a nap, mint máshol, s az emberek 
boldogok voltak. De már nem hívtak maguk közé. És én 
éreztem, hogy nekik van igazuk: többé már nem tudom 
széttörni az üvegfalat... 

(1990) 
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SZEPTEMBERI HANGULAT 

Szeptember: fák, levelek, színek, szivárvány, eső. 
Szeptember. Derűre ború, fáradtság, melankólia, töprengés. 

Ülök a fenekelten tó partján. Lábamat belelógatom a 
vízbe. Nézem a feltörő csodát. A járókelők megnéznek: 
micsoda alak! Fényes nappal áztatja a lábát, ahelyett, hogy 
valami fontosat tenne a társadalomért. Egyébként is: mi 
érdekes van abban a hétköznapi tóban? Ja: egy szökőkút 
van a közepén. Ez is valami? Gyakorlatilag semmi haszna. És 
hány olyan dolog van a világon, ami százszor felülmúlja... 

A tó partján szomorúfűzfák. Csupa szenvedés minden 
mozdulatuk. A nap sápadtan világít. A vadkacsák olyan 
e l lenszenvesen gondta lanok, akárcsak én a járókelők 
szemében. 

Szeptember. Olyan jó lenne sírni. Megsiratni az elmúlt 
nyarat. Aztán megkönnyebbül ten felállni és hódolni üj 
királyunknak, az ősznek. 

De hiába. Az elmúlás félelmetes. Az őszt mindig 
olyannak éreztem, mint a haldokló lassú vergődését a biztos 
halál előtt. 

így hát el sem kezdek sírni, mert nem lenne értelme 
abbahagyni. 

Ülök a tó partján. Lassan bealkonyul. Vörös naplemente 
- szeles reggelt ígér. Várnak rám. Felállók hát és elindulok 
október felé... 

(1992) 



ÓDA 

A hiány ködbe burkol és lassan kiszívja belőlem a józan 
ész összes érvét, hogy miért ne szeresselek. Szeretlek hát. A 
mások által szürkére koptatott szavakon kívül csak évezredes 
testiséget adhatok , eset leg kü ldhe tek valamit ha todik 
érzékednek is, hiszen a szerelem „vak és süket"..., de érez! 

Szeretlek... Olyan buta szó ez. Üres. A három E betű 
gúnyosan nyávog, az Sz irigykedik, az R közömbös, az L 
szamárfület mutat, а К csak legyint, a T keresztre feszít. 

Miért van, hogy így változtat a szerelem? Mióta ismerlek, 
ott csücsülsz a lelkem forgószínpadának közepén. Mindig 
látlak, s minden porcikád egyszerre tűnik föl a képen. Mégis: 
igazából nem látlak soha. 

... Tompán, szégyenlősen hangzik a szó, s én ostoba 
módon mégis ismételgetem. Az óramutató gyorsan pörög 
tovább. A világ nem érzi, hogy mi sóhajt, dörömböl, kiáltozik 
bennem. Az utcán közömbösen hömpölyög a tömeg, a 
házakban továbbra is folyik a közhelyemberek közhelyélete. 
De én most beleordítom a szélbe, hogy mindenki hallja: 
szeretlek!!! 

Lehet, hogy éppen hozzád nem jut el? 

(1992) 
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APOKALIPSZIS 

Máskor menekülésül megadatott a sírás. Most az sem. 
Csak a tompa, erőszakosan egyenletes fájdalom... 

A repedések egyre szélesedtek, a világ szétesőfélben 
volt, a falak befelé zsugorodtak, nőtt a feketeség... 

Máskor menekülésül megadatott az önsajnálat. Most 
az sem. Csak az önvád, az elmulasztott órák őrjítő szorítása... 

És a vizek visszafelé folytak, a tavak kiöntötték, a 
tengereket vihar korbácsolta fel. 

Máskor szeretett élni és várta a Találkozást. Most a 
távolság, az idő múlása sehogy sem akart szűkülni, és 
betonfalak emelkedtek a jövő felé. 

Aztán eljött a világvége: mert nincsenek már órák és 
napok, és Találkozás sincs, csak a semmi, a semmi vigyorog 
kajánul a semmibe... 

(1992) 



ZÉRÓ-ÁLLAPOT 

Mottó: Az árnyékok feketepétert játszanak a téren. 
A tét nagy: a nyertes a soros rém a környéken. Már csak 
ennyi örömük maradt, de ez is megszokottá válik, mert 
az emberek mind egyformán félnek: vinnyogva, 
behúzott nyakkal menekülnek az elkerülhetetlen elől. 

... Egyedül volt. Az üres, fekete csönd süketre sebezte 
már, s mégsem vágyta a nyüzsgő lárvák undorítóan puha 
társadalmát. Beesett szeméből a fény elköltözött régen. Három 
dalt tudott a zongorán. Több időt nem töltött nála senki. 

Amikor már az egész teret betöltötte a hiányérzet, 
odament a mosdóhoz: a csapot ütközésig eresztette és 
alátartotta a fejét. A víz hosszan folyt, az eltévedt cseppek 
csillogóvá tették a fürdőszoba kövezetét. 

Sírt. 
Egészen észrevétlenül: a csuromvizes arcon nem látszott 

semmi szokatlan. 
A szemét egyre gyűlt körülötte. Bár mások ezt nem 

láthatták, mégis szégyellte és félt. El akarta rejteni azt, ami 
valójában volt. 

A falak csíkosán mutogatták a vakolat alatti sivár 
testüket, mert a gazdájuk néha használta a körmeit. Olyankor 
a fiatal orvosnő elsősegélyt nyújtott neki. 

Ha kicsit akarta, mást is... 
A boldogság olyan észrevétlen volt az életében, hogy 

a kudarcok a tragédia erejével sújtották. A legnagyobb örömöt 
is természetesnek tartotta, míg a bánat feketére festette a 
jövővel a jelent is. Ha pedig elmúlt, a sötét árnyakat újra és 
újra felszínre hozta. 



Az emberi kapcsolatok egy gyenge selyemszálon 
függenek. A selyemszál színe változik, vagy változatlan marad, 
de ha elszakad, mindkét vége fáj. Rosszabb esetben csak a 
gyengébb sajog... 

A lámpák átlátszóan üresek, szürkén buták s mégis: 
f ényük izgalmasan megfoghata t lan . A lámpák söté ten 
számítóak, világosan, tolakodóan kíváncsiak, mesterkélten 
vigyorogva fürkészik ki rejtett titkaidat. Mégis: ne törd össze 
őket - fény nélkül egyhangú a sötét is... 

(1992) 



EGYENES A VÉGESBE 

... és egyre sokasodnak ráncaink, mint jelentéssel bíró 
idő-rovások. 

X. A kezem puha és fehér. Félénken ismerkedik a durva 
szó vet-valósággal... 

XX. A testem remegve simulni vágyik. Éhesen keres 
valódi társat. 

XL. Fáradt vagyok. Mindennapos Prométheusz-harcaim 
hitetlenné tettek az évek során. 

L. Lábaim elfelejtették az utat, amelyen annyi évig 
j á r t am. Fé lek már a za j tó l és n e m v a g y o k jó az 
igazságkeresésre. 

LXX. Valami vonz és taszít a mélyből. Mentsetek meg 
a muszáj-feladattól, mert egyre sokasodnak ráncaim, mint 
értelmetlen idő-rovások. 

(1993) 
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RAZZIA 

Az é j szaka r e m e g v e é r k e z i k . Lábai m e r e v e k . 
Bizalmatlanul, tapogatva keresi a talajt. Kristályos, sarki levegőt 
áraszt magából. Megrémülök. 

Nem tudom, mi történik. Valahogy megváltozott ez az 
akvárium. Körülöttem döglenek a halak, a víz egyre hidegebb, 
lassanként befagy. Az üveg repedezik, s én, mirelit-gondolat, 
sikoltva, jégbe fagyva török szét a kövezeten. 

Az éjszaka elmosolyodik. Szelíd, ártatlan feketeség ül 
az arcán. Munkája részben elvégeztetett. Zsebéből listát vesz 
elő, lassan végigböngészi, majd tekintete megállapodik egy 
barázdán, s már indul is egy újabb akvárium felé... 

(1993) 



A JÓSNŐ 

Ha e l ő r e n é z e k , aká rha t ö m ö r ü v e g b e n é z n é k : 
erőlködöm, hogy átlássak rajta, de tisztán és pontosan 
sohasem látom a túloldalt. 

A tartalom nélküli jövőbuborékokat kergetem és nem 
értem, ha szétpukkannak, miért nem tudok meg semmivel 
sem többet. 

A gőz fölött rikoltozom, de torkomból csak értelmetlen 
hangokat csalhatok elő. 

Kártyát vetek, de figuráim üzeneté t nem tudom 
megfejteni. Szemeim kimeredve erőlködnek látni a semmiben, 
de révületem csak jelentés nélküli, fáradt önkívület. 

Szeretnék meghalni. Mondd, Uram, engeded? 

(1993) 





Mester Magdolna 



ARCKÉP 

Napfejű lányok menetelnek sorban, ütemre lépve. 
Mögöttük korbácskezű alak hadonászik. 
Sötét sikátorok között siklik a bánat, éberen keresve 

kiszemeltjeit. Szürke ruhája mindent beborít, fejével néha 
biccent az ismerősöknek. 

Rekedten kínálja portékáját: önsajnálatot, könnyeket, 
hervadt emlékvirágokat. Ráncos arca maga a történelem. 

(1993) 



IDŐNK 

Pillantások nélkül telnek napjaink. Lehajtott fejjel, 
bárgyú mosollyal pózolunk. Arcunkat lilára festi az igyekezet, 
hajunk kuszált, szemünk a semmibe réved. 

A kirakat másik oldalán laposfejú emberek rohannak 
szavak nélkül, felemelt fejjel. Arcukat feketére festik a 
mindennapok. Hajuk lakkozott, szemük az egész teret betöltő 
órára tapad. A kasza alakú percmutatót csuklyás alak 
markolássza, miközben árnyak és fények váltakozása lassan 
visszahívja a Kezdetet. 

(1993) 
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VÁDIRAT 

Takargatom sebeimet vastag, sokszínű leplekkel, de 
mégis átviláglanak. 

Közeledtem hozzátok - kitaszítottatok, menekültem 
tőletek - megtaláltatok. így hát közétek vegyülve rejtőzöm 
előletek. 

Minden szürke körülöttem: piszkosszürke, arcnélküli 
tenger a világ. Hullámzó, sokfejű, egytestű szörny vagytok, 
és igyekeztek befonni a kirekesztetteket, hogy egy fej legyen 
csak undorító nyakatokon. 

Fekete törpék kacagnak körülöttem. Sugárnyelvükkel 
reszelősre ponyvázzák a szavakat. 

Nézem tükörcserepeiket, a suhanó létdarabkákat, de 
csak a remegő iszonyat kocsonyái tartanak a sikamló felszínen. 

Kalodám vasfala lassan olvadozni kezd. És fekete törpék 
sírnak körülöttem. Szivárványszemükből zubog a valóság. 

Szabadságra ment a félelem. 

(1993) 



VÁGYAK 

Valami megváltás kellene. Ne legyen túl gyors, a 
sebesség félelmetes. Lassan találjon rám, hogy meg tudjam 
érteni, hogy örülhessek az érkezésének. 

Valami fény hiányzik. De ne legyen bántó. Az éles sugár 
felsebezhet. Fokozatosan ömöljön szét, hogy hozzászokjam 
a jelenléthez. 

Élni lenne jó. Gondolatok nélkül, vak érzésekkel, 
ösztönszerűen. Megbámulni a rikító virágot, és rálépni a 
megbúvóra. Örülni mindennek, boldognak lenni: gondolatok 
nélkül, fényben - emberietlenül. 

Pedig a kitömött madarak mind azt várják, hogy egyszer 
még repülhessenek. Tollpihéik lassan kifakulva fejünkre 
h u l l n a k . M é l y b e l o b b a n á s u k egy -egy v a d á s z a t és 
tavaszdicséret, egyetlen szemrehányás - hogy létezik enyészet 
és ember. 

Szemvillanásaink összefonnak és taszítanak, míg végül 
meleg vonaglások szorítják libabőrös testünket. Vágyaink 
fölszegeznek, meggyötörnek - halálra boldogítanak. 

(1993) 
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A FÖLD 

Szakadékszínű hullámokon korcsolyázik az este. Lassan 
körbeöleli a füveket, a bokrot, a fákat. Sokáig keresi magát, 
de nem találja. 

Remegő fényén alszik a Hold. Szirup-sugarai halkan 
csorognak a Földre. 

Sebes a Föld. Megsebezték hideg, számító lövedékek. 
Fáj neki benn ez a szürke, jeges idegenség, de néma marad. 
Csak néha rándul egy izma, bár egyre nehezebben tartja, 
öleli óvón gyilkosait. 

Rettenetes-hideg fuvallatok törnek elő az égből, s fekete 
fogukat vicsorgatva rekedtre kiabálják torkukat a fák. 

Ajtók csapódnak szüntelenül, sűrű nyitódásaik szinte 
láthatatlanok. 

Félelmetes-fehér ágyán kiterítve fekszik a Föld. Teste 
már é r zéke t l en . Fagyos keze mereven ad á ldást az 
emberiségre, majd görcsbe rándulva lehanyatlik. 

(1993) 



VALLATÓ 

Aranylánccal, szépségillattal, halványzöld hangokkal 
körbezárt rab vagyok. Falaimat veled együtt építettem, és te 
is bennmaradtál. 

Bánod? 
Nézd, a falaink körbefonnak és elreteszelnek mindent, 

ami idegen. Jótékony rózsaszínű üvegfalként védenek, de 
egyben el is zárnak a valóságtól. Míg belül vagyunk, hiába 
vicsorog a hétköznap-szörnyeteg és az unalom-boszorkány. 

Ugye, nem akarsz kitörni? Ugye, vállalod? 

Mellékdal. 
K ö r ü l ö t t e m áll a l evegő . Lassan f e l e s z m é l e k . 

Reménytelen. Te messze vagy s én vallatóst játszom a 
Semmivel. 

(1994) 
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HAJSZÁL ÉS PENGE 

A küszöb deszkáit simára gyalulták a csoszogó cipők 
remény-lépései. Fejed felett kikandikál az ég. 

Remegésed szikrát vet a kopott rézkilincsen, agyadban 
kiégnek a lámpák. 

Villamosszéked talpán próbababák másnapos hajtincsei 
reccsennek meg a belülről szögezett cipők alatt. 

Hiúságod üvegburája szétolvad, miközben a lelkiismeret 
megcsonkított darabkái lassan átütik nyakcsigolyádat. 

Lakkozott hajszálaid sorra töredeznek: csavarok közé 
szorult önbizalmad. Csupaszra nyírt álladról lefolyik a 
tegnapszínű borotvahab - homályosan látod a pengéről 
visszatükröződő alázatot. 

Ta rkódon lüktetni kezd a vér, és v í z c s e p p e k e n 
számolod a másodperceket, míg meg nem pattannak, szét 
nem robbannak a mindennapok. 

(1994) 



HARMADNAPON 

Vannak do lgok , amikke l s o h a s e m fogsz közeli 
kapcsolatba kerülni, ezért ellenállhatatlanul vonzanak. 
Szeretnél beléjük hatolni, megtapogatni a formájukat , 
megmártózni bennük . Szeretnéd megnézni a színüket, 
megízlelni őket. El akarsz merülni az illatukban és hallani 
akarod mozgásuk minden rezzenését. 

Óvatosan próbálod bekeríteni: csobbanás nélkül buksz 
a víz alá, láthatatlan léptekkel jutsz át posványokon, mezítláb 
mászol meg sziklákat érte. 

Mégsem érheted el. 
Az éles kövek felsebzik lábadat, a mocsárbűz fojtogat, 

a tengervíz szétfeszíti tüdődet. 
Ilyenkor elsötétül minden: lebegsz valahol a bolygók 

között, eltűnik a Föld, felrobban az úr. s te átengeded magad 
a zuhanásnak. 

Másnapra helyreáll a rend. Megérted, hogy lehetetlen, 
emlékeztet rá a fejed lüktetése. 

De harmadnap mindig újrakezded... 

(1995) 





NAPFOGYATKOZÁS 

ISZONYATSZAGÚ EZ AZ ESTE. 
Verejtékében látni a világot. 
Szennyes kendő lobog kötélen. Savas eső hiába tépi 

ronggyá. Patkányok futnak át a kerten, szőrük borzolja 
szennysugár, bajszukon pihenne árnyék. Kerítésed nem adja 
meg magát - fogaik beletörnek, kibicsaklik az igyekezet. 

A villanykörte megszakadt, vermedben meghaltak a 
szentjánosbogarak, cuppog a borzalom. Agyad vákuum, 
hajadban gondolatok tekeregnek. 

Kinek is játszd meg magad? Üvöltésed rémíti a fákat, 
de még a visszhang sem válaszol. Gombodon megpattan a 
cérna, kezed remegése láthatatlan. 

A levéltetvek lassan felfalják egymást. Kiszáradt bokor 
reszket eszelősen. Libabőrös pocsolyák rejtőznek, vihog a 
szél. Patkányok futnak át a kerten. Beleremeg sírod e 
dobogásba. Szennyes kendő lobog kötélen. Göröngyök 
hullnak koporsódra. 

ISZONYATSZAGÚ EZ A REGGEL. 
Hajnalnak tűnik a lámpafény. 
Ti tokízű p o r k a t o n á k l e b e g n e k . Előt ted nyitott 

esernyőről törekszik le az esőcseppnek álcázott üvegszilánk. 
Mert felsebez minden odakint: tüskekarú emberek 

h ívoga tnak , szöges -ku tyák csóvál ják fa rkuka t fe léd, 
kihegyezett karók merednek fák helyett és bicskák nőnek a 
virágoskertben. 

A dobozban, ahol élsz, minden elérhető. Néhány lépés 
a sarok, a rács az ablakon, a kilincs nélküli ajtó. 

Ma bevittek ketten. Nem akartad: üvöltötték karmoltad 
őket. Mégis. Kígyószemükből lövellt a méreg, nyelvükről 



kábító szavakat fröcskölt az erőszak. Az égből egyre potyogtak 
a kiélezett üvegforgácsok, bőrödet szétszabdalták, hiába 
tartottak ernyőt föléd. 

Most lebegsz. Visszahoztak. Élsz. Lábadon egy halált 
hozó mérges pók kúszik - kintről maradhatott. Morogni 
kezdesz, egyre hangosabban, rekedt hörgéseidet félelemmel 
dobják vissza a falak. 

Nyílik az ajtó, ellenség jön. Rohanni próbálsz, tűi közeli 
minden: a sarok, a rács az ablakon, a kilincs nélküli ajtó. 
Bekerítenek - kezükben a mérges pók tűvé változik, bőrödön 
áthatol a megszokott folyadék. Lassan eltűnik a világ, szárnyas 
cipők repülnek az égen. 

Éjszakává lesz a sötétség. 

(1995) 



ŐSZI VERKLI 

A varjak, mint ormótlan fagyöngyök tapadnak a fákra. 
Repülésük portya, portyájuk repülés. Hangjuk kereplő: 
falakról csap le, megfiirdik a szennyes kis folyóban, visszaszól 
a dobozházak mentén. 

A varjak, mint üszkös rongyok terülnek a földre. 
Fagyott lábuk a sárba markol. Temetőjük az utcakő. 
Fekete tollúk takaró, fényes szőnyeget rajzol a porba. 

Tollaik lebegve hullnak kezedre. Csendjük rádhajol, elkísér. 

(1999) 
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REKVIEM 

Ma ledobtad magad a szakadékba. Hidegen nézted a 
zuhanó testet. Fekélyes, fekete hús-és csonthalmaz volt csak, 
bűzlött is. 

Álltál fölöt ted mereven, kabá tod alatt c s e n d b e n 
hömpölygött a közöny. 

Kavics- és földdarabkák estek utánad. S lassan már 
eltakartak téged előled, de elkezdett zuhogni, szaggatni a 
jég. Függönyt vont szemedre, te mégis láttad magad, ahogy 
feloldódsz a szilánkok között. 

Kígyóvá váltál. Kifakíttattad bőrödet a jéggel. De kavics-
és földdarabkák gurulnak a mélybe. Állni akarsz, de 
agyagcsomóként kerget a víz tovább. 

Fekete, fekélyes hűshalmaz vagy már csak, bűzlesz is. 
Állnak fölötted mereven. Kabátjuk alatt csendben 

hömpölyög a közöny. 
Magad maradtál. Szólni akarsz, de szád helyén férgek 

tekeregnek. 

Elül a vihar. 
Szemed kérdőn mered az égre: nem érted, hogyan 

süthet a nap, mikor feloldódsz a szilánkok között. 
(1999) 



PORTRÉ 

Címeredben köpönyeg és két kulacs. Hordozod a 
csavaros végű zászlót. A lengetéstől fáradt a kezed. Fonogatod 
szóhálóidat. 

Tudod, hogy tudják, zsoldosuk vagy, csak ciklusra 
szerződsz, új idényre. Fő a helyzet és a gázsi. 

Ami saját volt, elrohadt. 

A tévében ott vagy, a lapok lehoznak; sározni, mosni 
megtanul tá l . Diszkrét hul larablók mosolyát vigyázod. 
Eltüntetsz minket, kiemelsz. 

Több életed több halálod: palettád végtelen plakát. 
Kenyér helyett csak cirkuszra telik: szonettet írsz, himnuszra 
hívsz. 

Testet kereső szervdonor vagy. Apró, kifakult lego-elem. 
A hályog néha szétoszlik szemedről. Visszanöveszted. 
Nyakörvedbe új gazdi-nevet ír a csaták nélküli , 

percenként újraírható áltörténelem. 

(1999) 
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SORS 

Ami körülvesz: szűk, barázdált műanyag doboz . 
Tápoldatot szór rád a ráncos kezű, velődig érő zöld magány. 

Majd végül kitárhatod magad. De még vegetatív a mázas 
üvegház. Senki nem fullaszt celofánba. Nem tesznek ki az 
utcakőre. Nem alkuszik a két világ feletted. Csak áhíthatod 
az évszakváltozást. 

Kitakarózni - érzed - nem szabad. Mert kiszáradnak a 
bőséges erek és elgurulsz vagy messze dobnak. 

A gyökereiddel átölelt dobozba kaktuszt hoznak 
helyetted. 

(1999) 



[...] 
Akkor másképp írtam volna meg. Most azt a szót már 

nem - talán dacból - kihagyom és visszautalok, hogy csak 
az értse, akié és akiért kihagyom azt a szót. 

Kiírtam volna NAGYBETŰKKEL, aztán szemétbe vagy 
műanyag dossziéba - egy hanyag mozdulattal, kávézás előtt 
és már nem is zavarna így. Elvitte volna a c s ö p ö g ő 
szemeteskocsi vagy lefoglalnák a padláson csámpázó árnyék-
egerek. 

Aki képes rá, értse meg a kihagyások beszédét. 
Pontok kopognak, de van kohézió, az összefüggés 

kifecsegi mégis. Tá-ti-ti ti-ti-tá. 

Nem hagy nyugodni . Fogfájósán hozzám tapad. 
Átértékel és visszautal: meghatároz. 

Fákat villant fel, házakat, egy szót, ami csak ott és sehol 
máshol... Ki nem ejthető, de bentragadt. 

Nem elfelejtve, csak egy réteggel lejjebb, hogy ne zavarja 
a vegetációt. 

Éjszaka erősebb az íze. Villanás - és ott vagy... Foltok 
a szomszéd ház falán, nehezen záródó kertkapu. 

Már nem írhatom le. Sem nekik, sem értük. 
Sem ti sem ők.. . Volt egy jelrendszer, de eltűnt, aki 

megfejtené. 
Csak pontok kopognak. 
Ti....tá 
A MI útközben elveszett. 

(1999) 



a és fi 

Te sem hiheted, hogy nem hinned lehet. Felé törni 
kényszer. 

Tompa miértek nem pufognak hátba. Nem élsz 
reszketve fiolákkal, csúszós üvegek levén. Nem merenghetsz 
öngyilkos-halálon. 

Mí tosza ink s z é p t ö r t é n e t e k . Igaz csak egy , a 
megtartható, világló. Gyufaszálból lett égő csipkeláng. 

Az Ő házában üzenet a közhely. Beléd hasító, érted 
elhangzó panasz. Mélyen már tudtad, most előtört. Bár 
professzor nem analizált. 

Könnyebb leszel vagy lelkifurdalásos. Átalakulsz. 
Elkerül most a föld szaga. 

Távolról egyszer már mindenki látta. Kitakarózva állsz 
előtte, ismer. 

Nem Ő volt, aki elhagyott... 

(1999) 



KÓRTÖRTÉNET 

Üzenetrögzítőknek fenyegetőztél, ma visszapörgeted 
a vacak szalagot... ha van mit letörölni rajta. 

De leginkább csak házimozit nézel, és szivarkarikákkal 
gurigázod át a perceket. 

Befutottál, s a versenylovakat ünnepelni szokták: 
pezsgő, virágfüzér... 

Pezsgőre telne jócskán, te mégis pál inkafélékkel 
kürálgatod a lelkedet, ezt a fránya csökevényt, mely sehogy 
sem akar mögötted elmaradni. Pedig láthattad: köreidben 
másoknak ez rögtön sikerült. 

Korábban rád kérdeztek néha. Toporogtak izzadó 
tenyérrel, ha túl őszinte voltál. Elég lett volna egy félszeg 
„jól", aztán a visszakérdezés, majd hallgatni őket érdeklődő 
arccal.. . Már csak a tőzsdeárfolyam tűnyomai villannak 
monitorodon. 

Akad azért még jó pillanatod: kihúzod magad, ha 
koldust látsz az úton. Ő nem TE vagy, s ez büszkeséggel tölt 
el. 

Felszólítod a bejárónőt: pancsoljon csak a kivilágított 
márványmedencében. 

Időnként izgatott leszel. Beléd nyilall, hogy fegyvert 
kell tisztogatnod. Talán az ólom tiszta lesz fejedben. 

(2003) 







A NINCS UTÁN 

„Az ember végül homokos 
szomorú, vizes síkra ér, 
Szétnéz merengve és okos 
Fejével biccent, nem remél... " 

(József Attila: Reménytelenül) 

Mert ha már gyógyulgatnak a körmöd alá csúszott 
festékdarabkák, szálkák hasadékai, ha összemosódnak végül 
az ép falak és a karmolásnyomok - nem keresel már gyenge 
rést, ahol kijuthatsz. Hangodat sem koppantja rád a visszhang. 

Egy tojást cipelő hangyára bámulsz, de mást látsz: 
állószürke tócsát, nyúlós ködszitálást, korhadt lécdarabot. 

A plafon csöpög. Mögötted penészgombából rajzolt 
freskót tapogat lábával egy pók. 

Néhány szó önálló életre kelve lüktet keresztül rajtad. 
Zsibbadt térdedet végigdörzsölöd. Valami szúr: egy éles tárgy 
a zsebben. Tapogatsz félve... lyukas zsebedből továbblököd 
az ércesen koppanót a földre. 

Még állsz, fagyottan, hitetlen, visszafojtott szusszal. 
Mellényúlsz, majd remegve újra érte; s már elhiszed: kezedben 
mégis ott a kulcs. 

(2003) 



KÁBULAT 

Feltekered a néma rádiót, hogy ez fojtsa meg a benn 
dübörgő csendet. Alfahullámra állítod magad: kezed motoz 
csak, agyadba könnyű szlogenek tapadnak erős markolással. 

Nem érdekel, hogy miért a piros címkés vonz majd a 
sarki boltban. Csak kitapogatsz ernyedten magadból. 

Felébrednél lehet, de ott a vibráló doboz. Andalító, 
hogy tudja, mit kívánsz, s ha mégsem tetszik, átkapcsolhatod. 

Duzzadoznak a hírmagocskák benned. Dzsungelbozót-
tá vadul el a táj. 

Már fel sem kell tekerned.. . fojtogat magától. 
Virágzik vígan sok torz kis üzenet. Trópusi viráguk 

húsevő növény, s Te boldogan lépsz a csábító kehelybe. 

(2004) 
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HIPERMARKÓZIS 

Százalékszemükkel koppannak az árak, vonalkód-
szálakba rejtőzve sorban. Lesből ugranak rád, lihegve, 
kipirultán az izgalmas fogástól. 

Kosárból, futószalagon, táskákból röhögnek utánad. 
Fagyottan bámulsz, hogy ennyien... 
Keresgélsz. Győzhetsz-e még a számerdő-csatában? 
Pénzkatonáid kártyás hátvédet is kapnak, na így ma 

még te nyertél. 

Izgatottan szórod ki a zsákmányt, tobzódhatsz néhány 
ajzott pillanatra. De unod is azonnal, akárcsak a gyermek, ha 
a játék nem csillog, kialudt fóliáját vesztve. Vagy az író, transz 
után, ha megvizsgálja végre az új kis szüleményt. 

Nem állhatod e rettentő pazarlást. Hűvösre búsult 
kezedet leejtve, ülsz zsibbadtan, bénán, kiszikkadt erekkel. 

Holnaptól! - kiáltod virultan, nyílt mosollyal. És tényleg 
hiszed, hogy így lesz... 

De százalékszemükkel már kutatva pislognak feléd az 
árak, vonalkód-szálakba rejtőzve sorban. 

(2004) 



A TÉVELYGŐKHÖZ 

Feladatrémek közt meglapulva pislogsz: lepréselődsz, 
akár egy szárított virág. 

Nyüszít a kell: mutatók ütése űzi dobhártyád nyugodt 
lüktetését. 

Az Ő képmása elcsűfíttatik. 

Mákonnyal hímzett álpercek görögnek. Tükörsimává 
oldódik a görcs 

Lágy kezekből hajló göbös karomrémek kapkodnak 
utánad, futóhomok, mocsárnedv ölelne, fojtogatna. Ökölbe 
sorvadt förtelmes kincsed kell-e még? 

Vagy nyújtanád kezed? 

Metronómmá redukál a rontás. 
Kirántanálak - újra visszacsusszansz. 

Csak föl ke l lene nézned : nemcsak nézni , látni! 
Köszönni, hogy voltál és lehetnél. 

Már nem pihegnél újra, lélegzetvisszafojtva, nem várnád 
kínba fúlva a zsibbadt álvilágot... 

Nehéz a könnyebbet választanod. 
(2005) 
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FUTÓSZALAG 

Letompítod a belőled beszélőt. Csak egyik láb tapos a 
másik láb után. 

Metronóm-óráid nesztelenül egybecsűsznak, s már nem 
is tudod végül, hogy tegnap-e vagy máskor... 

Fénykép-mankó jelekkel emlékeztetsz magadra. Fel-
felvillansz néha. De biztos ez? Te voltál? Vagy fantázia-férc 
csak, s most múlttá rögzíted? 

Köszöntél, ettél, szóltál, átintettek, ha mentél. Volt tortád 
is, és egyszer egy csípőspaprikázás. 

De mikor korhadtál mássá, változtál meg színedben, 
hogy azzá idomultál, amivé hisznek ők bódultan, és te is 
hinnéd - ha bírnád - még görcsösen magad? Apránként 
simultál, sejtszintig-észrevétlen, vagy ébren érzékelted a 
folytonos változást? 

Kamerát veszel a paraván-világhoz. Múlt-építésből 
szerkeszted képkönyvtár-falad. Hogy holnap újra kérdezd: 
biztos ez, te voltál? 

Mert nem tudhatod aznap, hogy tegnap volt vagy 
máskor, ha futószalag-pályádon - egy végső lassításban -
díszlet-kapukat törve a fény felé haladsz. 

(2005) 



DOBOZHÁZAK MENTÉN 

Sóval hintik meg vánkos-utadat. Latyakra vált a kristály 
hópihe Fehér erecskés csizmák toporognak. Olajfoltokba 
tűnnek a jégvirágok. 

Autók finomkodnak dombra fel a jégen. Lent beállt 
sorokban időznek, dohognak. Ujjak dobolnak sok ideges 
térden. Hókotróért sikít sok ráncba gyűrt tekintet... 

Ablakpályáján könnycseppbe olvad, siklik el a pára. 

Érdesre fázott kézfejed szederjes. 
Vörösre hűtött arcod égni kezd. Olvadsz 
is már, forró kamrádba lépve, és magasra 
szállsz a szennyváros felett. 

(2006) 
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TETSZHALOTTAK BALLADÁJA 

fakófehér uszályos 
sóvárgó arcú bánat 

jővőbeváltó aznap és 
visszanyúló máshol 

karbénító a látszat nem 
biztat változással 

kávészagúba olvadt 
morgással múló reggel 

lazultan körbejárva 
csalódó arcot rajzol 

és ragaszkodón szorongat 
a fájdalom hiánya 

(2006) 
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Vallásos-metafizikai motívumok 
Mester Magdolna költészetében 

„Megvilágosodottnak mondják, aki az emberi élet határait 
áttöri, és az életnél magasabb eredetű fényben részesedik." Ha 
egyeseknek van is teóriája, ez önmagában zárt, az élettől külön, 
többnyire az élet fölött lebeg. „Ahhoz, hogy a teória megvaló-
sítható legyen, ami azt jelenti, hogy az elgondolt életrend megva-
lósuljon, elhatározó lépést kell tenni. Címszó: realizálás. A lépést 
az archaikus korban beavatásnak nevezték. A beavatás követ-
kezménye, hogy az ember oly erö fölött való hatalmat szerez, amely 
a teóriát az életgyakorlatba át tudja vinni." 

Buddha és Nietzsche megvilágosodásának körülményei 
közismertek. Buddha hosszas lelki gyakorlatok eredményeként a 
szent ligetben a nirvánában ébredt. Nietzsche Sils-Mariában, 
egzisztenciáját a vitális alapokig átvilágítva, leszámolt minden 
illúzióval, szembenézett ontológiai semmisségével (zéró állapot) -
a következményeket ismerjük. Nietzsche az európai szellem 
emblematikus személyisége, az emberi lény eszenciáját az indi-
viduális alakzatban látta. Megvilágosodásakor, vagy beszéljünk 
inkább traszparenciáról, átvilágításról, természetesen nem történik 
semmi. A zéró ál/apoúg való dekondicionálás önmagában, csak a 
tisztánlátás, az intellektuális becsület gyakorlása, az említett 
ontológiai ugrás (beavatás) nélkül nem vezet sehová. Buddhával 
viszont a hagyomány új állomása kezdődött. 

De ugyanez a kölcsönviszony figyelhető meg mondjuk 
Rámakrisna és Pascal esetében. Amit Rámakrisna, a modem kori 
megvilágosodott mond, az nemcsak mindenkinek szól, ténylegesen 
mindenkit meg is szólít. Nem térhetek ki előle. „Nem igazságot 
vár, hanem igaz életet. Nem azt, hogy igazat mondjon, hanem 



hogy igaz legyen." A hiteles életrend híjával Európa vallása és 
tudománya fantazmává lesz, amely mögött olyan lények élnek, 
akik semmitől sem félnek jobban, mint saját gondolataik radikális 
következményeitől - mondja Hamvas. 

Guenonnak alighanem igaza van, amikor azt állítja, hogy a 
kora középkortól a kereszténység, mint hagyomány, vált lényeg-
telenné azzal, hogy elvesztette initiatikus (beavató) jellegét. Pedig 
a kereszténység eredetileg nem lenne más, mint magasrendű bea-
vatás, minden exotérikus sallang nélkül. Végül már a helyzetet 
leginkább a Nagyinkvizítor legendája jellemzi. Dosztojevszkij 
megfogalmazásában, a világunkban újból megtestesülő Krisztust 
a Nagyinkvizítor börtönbe veti, és máglyahalálra ítéli. De a kivég-
zés előtti nap éjszakáján meglátogatja és rábeszéli, hogy távozzék, 
térjen vissza a mennybe, ne avatkozzon az ember dolgaiba, 
amelyeken úgysem lehet változtatni. 

Az európai ember kitért a kereszténység kínálta életrend elől, 
a kereszténység már, mint megtagadott, denunciált, megrágal-
mazott van jelen, mint hiány és irritáció. A kinyilatkoztatás ilyetén 
ignoranciája „negetív csoda", hiszen realitássá vált a lehetetlen -
Isten meghalt. 

Természetesen az ember metafizikai függelmei alól nem tudja 
kivonni magát és ez így marad az idők végezetéig. Innen a minden-
re kiterjedő válság. Az ember szellem által irányított lény, még 
akkor is, ha ezt nem akarja The divine is only real. Isten az egyetlen 
valóság. (Coventry Patmore) 

Ennek igazságnak a megvallásához manapság egyre nagyobb 
bátorság kell, Mester Magdolna azonban megteszi: Te sem hiheted, 
hogy nem hinned lehet. Felé törni kényszer/ (...) Mítoszaink szép 
történetek. Igaz csak egy, a megtartható, világló/... Távolról már 
mindenki látta. Kitakarózva állsz előtte, ismer./.Nem О volt, aki 
elhagyott (a és D) Az eszközeit, szemléletét tekintve, koherens 



képet mutat, megfigyelhető bizonyos érés, a hangsúlyok eltolódása 
is, amire majd kitérek. Altalánosságban elmondható, hogy e 
költészet meghatározó eleme az egzisztencia válságos pillanatainak 
megragadása és szuggesztív megjelenítése, a határszituációig való 
lecsupaszítás, ezt szolgálja a poentírozás is. 

A jelenkori világválság látása a spirituális, metafizikai rend 
intuitív ismeretének függvénye. A válságtudat az egyetemes 
involúciós folyamat tapasztalása, amelyben egy még nem lefo-
kozott lét és tudat állapot emléke él. Ez az emlék valójában az 
ember metafizikai eredetének tudata, a válságmentes tiszta lét. A 
környezetben tapasztalt világ ezzel feszültségben áll, ebből a 
feszültségből adódik a válság. „A társadalomban való részvétel, 
az élet akár minimális szükségleteinek a megszerzése 
szükségképpen a létrontásban való részvételt követeli, az anyagi 
javakért az „égieket" fel kell áldozni, amit nem egy ember - két 
idegösszeomlás között - önként, sportos jókedvvel tesz meg. A 
társadalom nem az úgynevezett munkát fizeti, hanem az alapján 
enged az anyagi javakból, a (pusztán anyagiakon alapuló) hata-
lomban részesedni, amennyire az ember képes az „üdvét" felál-
dozni. Ez az öntudatlan áldozat, mint kárhozat, mint automatikus 
önmegsemmisítés az, ami teljesen általános" 

„Korunk hősét" a sikeres üzletembert, Mester Magdolna 
jellemző módon abban a pillanatban idézi meg amikor „hiúságának 
üvegburája szétolvad" és a „lelkiismeret megcsonkított darabkái 
átütik csigolyáját". A világi boldogulás attribútumai tűnnek fel: 
házimozirendszer, tőzsdeárfolyamok villódzása a monitoron, 
bejárónő, márványmedence. Csakhogy valami hibázik. A sikeres 
élet delén is csak egy koldussal összemérve magát nyeri vissza az 
önbizalmát. Majd az összeroppanás: Felszólítod a bejárónőt: 
pancsoljon csak a kivilágított márványmedencében.(...) Beléd 
nyilall hogy fegyvert kell tisztogatnod. Talán az ólom tiszta lesz 



fejedben (Kórtörténet) A szuicidum visszatérő motívum, Albert 
Camus gondolatát juttatja eszünkbe, szerinte egyetlen filozófiai 
probléma létezik, az öngyilkosságé, tudniillik érdemes-e leélni 
az életet. A kétség itt gyakran elmerül. De ebben a világban még 
válságtudat sem adatik meg mindenkinek. 

Mester Magdolnánál találkozunk a dolgokkal való illúziótlan 
szembenézés pozíciójával; a válsággal való számolás, tudomásul 
vétele ez, még ha a válság oldása reménytelennek tűnik is: Pillan-
tások nélkiU telnek napjaink. Lehajtott fejjel, bárgyú mosollyal 
pózolunk. Arcunkat lilára festi az igyekezet, hajunk kuszált, 
szemünk a semmibe réved. Szemben a válságalatti páriák öntudat-
lan rovar-léte:... laposfejű emberek rohannak szavak nélkül,... 
Arcukat feketére festik a mindennapok... szemük az egész teret 
betöltő órára tapad. A kasza alakú percmutatót csuklyás alak 
markolássza, miközben árnyak és fények váltakozása lassan 
visszahívja a Kezdetet.(Időnk) Szinte állandóan visszatérő 
motívum az idő, félreérthetetlen negetív konnotációval: A kasza 
alakú percmutatót csuklyás alak markolássza. 

Az egyirányú, minden teleológiát nélkülöző idő, az idö és a 
lét azonosítása, a világnak, mint létesülésnek pozitív ontológiai 
és axiológiai felfogása a jelenkori paradigma legfontosabb jellem-
zője. Ez az axióma e nyelvi mezőben minden kétség felett áll. 
Mindaz, ami az időn kívül foglal helyet, ha elgondolható is, 
mesterségesen konstruált absztrakcióként jelenik meg, mely 
nélkülözi az önálló létet. Ha az érdemes is a vizsgálódásra, 
lényegében ontológiailag semmis. Örökkévalóság ebben a nyelv-
ben nincs. Az ember elveszti legfontosabb dimenzióját: lepré-
selődik mint egy virág. A feladatrémek mellett a könyörtelen 
determinizmust tehát az időjelenti: nyüszít a kell: mutatók ütése 
űzi dobhártyád nyugodt lüktetését. Metronómmá redukál a rontás. 
Marad az „örök visszatérés", ami ebben az összefüggésben egyenlő 



az örök kárhozattak Még harmadnapra sem történik semmi, a 
biblia rusztikus hasonlata jut eszünkbe a kutyáról, amelyik 
visszatér a tulajdon okádékára. (Harmadnapra) Minden kezdődik 
elölről, a mákonnyal hímzett álpercek görögnek, miközben az 
árnyak és fények váltakozása lassan visszahívja a kezdetet. A kör 
bezárult. 

Menekülés gyanánt feltűnik az „aranyketrec" . A 
Napfogyatkozás c. versben külvilág, az anyatermészet 
lázálomszerűen fenyegető, az esőcsepp álcázott üvegszilánk, a táj 
megszemélyesítve szorong, verejtékben úszik, az üvöltés rémíti a 
fákat. Innen menekülni kell. Mert felsebez minden odakint: 
tüskekarú emberek hívogatnak, (...) kihegyezett karók merednek 

fák helyett és bicskák nőnek a virágoskertben. Ehhez képest a 
rácsos ablakú épület is enyhet ad, ahol minden karnyújtásnyira 
van, és átlátható: Néhány lépés a sarok, a rács az ablakon, a kilincs 
nélküli ajtó. A szorongató valóságot kábulatot okozó gyógyszerek 
eliminálják, hogy éjszakává legyen a sötétség (Napfogyatkozás) 

A költő az Apokalipszis c. korai versében szinte a „lélek sötét 
é jszakáját" idézi meg. A hanyatlás olyan mérvű, hogy a 
kinyilatkoztatás fénye, a szakralitás teljesen eltűnik ebből a 
világból. Mintha a megtestesülés, Isten és ember szövetsége meg 
sem történt volna, olyannyira, hogy a második eljövetel, a túlvilági 
lét válik kétségessé. 

Ebből a valóságból kitörni lehetetlen, az ember beledermed 
szótlanul, még a sírás sem adatik meg, csak a fájdalom monotóniája 
marad: 

... a világ szétesőfélben volt, a falak befelé zsugorodtak, nőtt 
a feketeség.../ Máskor menekülésül megadatott az önsajnálat. 
Most az sem. Csak az önvád, az elmulasztott órák őrjítő 
szorítása.../ Es a vizek visszafelé folytak, a tavak kiöntötték, a 
tengereket vihar korbácsolta fel./ Máskor szeretett élni és várta a 



Találkozást. Most a távolság, az idő múlása sehogy sem akart 
szűkülni, és betonfalak emelkedtek a jövő felé./ Aztán eljött a vi-
lágvége: mert nincsenek már órák és napok, és Találkozás sincs, 
csak a semmi, a semmi vigyorog kajánul a semmibe.../Apokalip-
szis) 

Az alternatívák, a megromlott valósággal szemben felvett 
attitűdök, stratégiák között megtaláljuk tehát a menekülést a 
szuicidumba vagy az „aranyketrec" motívumát, mint a valóságtól 
(álvalóságtól) való elzárkózást, vagy a társadalomi ranglétrán való 
emelkedést a sikerember, korunk hőse, a konjuktúralovagok 
megidézésével. Feltűnik a percemberke, csavaros végű zászlóval, 
címerében köpenyeg és két kulacs, a médiasztár, a komercializált 
világnézetű zsurnaliszta, a tévéből, sajtóból elővigyorgó arca. 
(Portré) Aki egyszerre manipulál és végsőkig manipulált, és aki 
hordozója és fenntartója a romlott valóságnak. Csal, de önmagát 
is becsapja. Mint mindannyiszor arra a következtetésre jutunk, 
hogy az életért való aggodalomtól ösztönzött hazugság az emberi 
létet bomlasztja fel. A hibás egzisztencia nemlétezővé tesz. 

Mester Magdolna a kétely pokla után jut el az egyetlen igaz 
mítoszig. A következő sorok súlyát éppen a katabázis adja: Az Ő 
házában üzenet a közhely. Beléd hasító, érted elhangzó panasz. 
Mélyen már tudtad, most előtört...! Könnyebb leszel vagy lel-
kifurdalásos. Átalakulsz. Elkerül most a föld szaga./Távolról egy-
szer már mindenki látta. Kitakarózva állsz előtte, ismer. ( a és Q) 
E költészet tanúsága, hogy a vita nuova már itt van. „Egziszten-
ciálisan, most is, ebben a pillanatban, egyszerre az aranykor és az 
újjászületett világ. De történetileg is, különben tehetetlenségemnél 
fogva nem lennék képes a fennálló helyzetet elutasítani, ha bennem 
az új már nem lenne kész." 

A teória eredeti jelentése Istenlátás, ezzel összefüggésben 
Mester Magdolna lírájának tendenciáját latolgatva a misztikussal 



elmondható „ Isten az, aki, és aki Isten, az enyém, és aki az enyém, 
azt szeretem, és akit szeretek, az szeret engem, az magához vonz, 
és aki magához vonz, az inkább én vagyok mint saját magam." A 
végső és egyetlen azonosság a Védanta szerint: Aham Atma 
Brahma Aszmi - én mint Atma (Önvaló) egyenlő vagyok 
Brahmával. Az Evangéliumban Atya és én egyek vagyunk - ez 
minden metafizikai realizáció summája. De a megvalósítás ezen 
magaslatai dilemmatikus módon az elhallgatás felé hatnak. 
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