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Játék az időben, játék az idővel 

Különös, különös versvilág Zselicki Józsefé. Látszólag csak 
forgatja a szavakat, kifejezéseket játszik a nyelvvel. De vele is 
játszik a nyelv, a nyelvteremtő erő. Vannak olyan pillanatai, amikor 
- mint Chomsky példázataiban - önálló életre kelnek szavak, a 
megszokott jelentéstartalmak átlényegülnek. 

Van ebben valami megragadó és félelmetes. A vers amúgy is 
többet mond, mint a leírt szavak. Különösen igaz ez ezekben az 
általában rövid opusokban. A szerző ujjai közt forgatja a nyelvi 
leleményt, a felvillanó ötletet s az hirtelen kicsúszik a kezéből, 
önálló életre kel s olyan tartalmakat ölt magára, amelyek a vers 
megszólalásánál még nem voltak érzékelhetők. 

Igaz, ez így természetes. A költő általában nem egy kimódolt 
mondanivalóhoz keres szavakat, hanem a szavak vezetik el a belső 
vagy külső látványhoz. Mert Zselicki általában csak a látványig 
akar eljutni, következtetéseket, konklúziókat nemigen keres. 
Azokat a nyelvnek, a szavaknak kell megadniuk. Még akkor is, 
ha ma, az előre gyártott klisék világában kevesen vállalkoznak a 
titkok felfejtésére. 

Ez a titok lehet egy egyszerű természeti látvány áthallásos para-
frázisa, de lehet a történelem és a létezés törvényeinek az önállósult 
nyelv általi kimondatásá. Kinek nem vérzik át a kötés feltépett 
sebein, amikor azt olvassa, hogy „az összetartó magyarokról / 
prédikálok /а / halaknak" (Antal)?\ Vagy feledhető-e az 
otthontalanság, a sorstalanság, amikor azt írja a költő, hogy „más 
népek kenyerén / koldus a nótás" (katalin). Mert a vörösből bámuló 
világban mindannyian keservesen érezzük, hogy „imává kurtul a 
jog" (Pogány) 

A könnyed, légies verssorokban ott a jelenbe oldódó történelem. 
Ott a látvány, a történelem és a létezés törvénye, amelyek ilyen 
egybeforrottsága igazán csak a kisebbségi világban érthető. Mert 
mit kezdene egy européer a trikolór verseivel (piros; fehér; zöld). 
Mert ott, ahol a tomboló természettel forr össze a zene, szinte 
természetes következetességgel mondatik ki: „meg sem tanultuk 



énekelni / magunksirató énekeink" (hamisan). Szubjektív értékelésként: 
ennek a versnek a dinamizmusa, belső logikája az, amit a más poézishez 
szokott olvasók igazán értékelhetnek. Ahogy a Tavasz zárt, pontos 
versvilágát is. 

Mert aki nem nézi látó szemekkel ezeket az írásokat, nyugodtan 
gondolhatja, hogy mindez csak játék. 

Igen, játék. 
Játék életre, halálra! 

S. BENEDEK ANDRÁS 



Comedia 





POGÁNY 

Kik tehetik a sorsot sorssá, 
Álmot bájolni idejük jár, 
Félni mért tanítod őket? 

Én térdre nem rogyok. 
Halál lett és volt. 

Kevés. 

Imává kurtul a jog. 

Űzd papjaid prédikálni: 

Segíts magadon. 



szabadság 

mikor a szabadság ásít 
és gyáva 

sündörgő hatalmak 
farkához bújik 

sántít a szó ideje 

bigott nótások 
piaci 

ordibárék 
vonítják 

a csöndet 
nyögessék 

mással nyögni 
a nyöghetőt 

ki fejet nem emel 
az szolga marad 

vajúdik a hajnal 
a szél kifújta a szám 





ZSELICKI JÓZSEF 

Ima 

kinek 
ha halni 

muszáj 
rokona 

már 
nincsen 

hiába rí gyászos sereg 

harangok 

ércei 
ha 

menybe is 
emelnék 

azt se tudja 
hogy volt 

élete 
egyetlen 
várúr várja 
a KUKAC 

legalább 
az élő élet 

pondróitól 
ments meg urunk minket 





ANTAL 

Antal 
te szent 
állj elém 
nézz rám 

hitemet vesztettem el 
menj 

ásd elő 
ha nem 

az Óperenciás partjára megyek 
sós vízbe 

lógatom lábam 
és 

az összetartó magyarokról 
prédikálok 

a 
halaknak 



...most... 

a lány az jó 
de csak 
a szép 

a szebbtől szebbek 
bilincsének 

ez a világ 
rosszul emészt 

- Párizs gyomráról 
nem beszélek-

húzza hát 
a harangot 

Notre Dame-i toronyőr 



comedia 

pojáca rikkancs időben 
a bűvész 

nyulak helyett 
a gyárakból bűvködi 

a semmit 
az ehetetlent 

szentül térdepli 
templomok kövét 

az ateista 
kofa 

árulja tudományát 
a professzor 

petrezselymet 

a költőt 
hogy szomjan ne fúlna 

a szó 
közhelyek bódíthatnák bambán 

újgazdagék 
háza előtt 

- se j ha j -
pusztulásig vigyorog 

és tartja tenyerét 
a nyomorúság 

a pondrónak 
kész röhej 
a tragédia 





Az örök 

... Megtaláltam a semmit. 
Torkára hang nem jött. Béna volt, 

Vigyorgott. 
A Valamire csak 

Ő 
Jut, 

Nem én... 





katalin 

félkaréj kenyerét 
küldi a hold 

udvarát 
tisztára seperte 

ne kopogj 
jöjjenek a jók 

szakállas igazak 
virgács idők után 

katalin táncolj 
más népek kenyerén 

koldus a nótás 
ránk meleget 

majd a marha lehel 





NE TÉRJ!... 

Dante, ha látnád, 
elmondanád, 
ily mélységet látni 
nincs képzelet. 

Vannak, kik hiszik, 
pokolnak 
elég ez is. 

ö k a somfordaság 
sanda papjai, 

ringatnak 
kínzót, 

gyilkost, 
rablót, 

balga hitben 

ha 
megtér, 
Isten angyalai 

MAJD 
az égbe emelik. 
Ha bűnbe térsz 
várnak 
a pokol bugyrai 





jog 

volt joga 
verni 

baromnak az épeszűt 
ki forrásvízre 

készült 
büdöskútra 

verték 
félelemben csattogó 

szívét 
jogát 

az isten agyoncsapta 
káromkodni 

csak 
nekem hagyott 

okot 
rongy emberek 
akármik partján 
pattog a szívem 

KARÁCSONY jön 
hullani fog a hó 



Piros 



és akkor 
a nap földre száll 

piros 

a tűz csodája 
sárgában 
senyved 

felnéz a napba 
a pici parázs 

látok fent kékeket 

a lenti tóban 
zöldebb 

az ég 

a pipacsra 
rászólt a hajnal 





hamisan 

hamisan játszik 
most 

a brácsás 
hiába zöldell 

a prímhegedű 
toporzékol 

bomlik 
a csárdás 

rétjét e táncnak 
nem ropom én 

jégbetört tánc ez 
nem járom én 

félre a brácsást 
sutába lépni 

nem tudhatok 

ősz van 
bámulom a csöndet 

hét hegedűre 
sárgából pirosba 

hull az idő 
a fehérbe 

füttyöm virít 
halunk 

meg sem tanultuk 
énekelni 

magunksirató énekeink 



november 

valahol rózsaszál virít 

tarka szemű krizantémok 
csudálják 

hogy 
még itt vagyok 



ZsELiCKi JÓZSEF 

Őrző 

nem mondom el 
az elmondhatatlant 

sírva se sírom 
a sírhatatlant 

vigyázom 
a csöndek ágyát 
a gyepek gyepét 
fenyvesek álmát 
a kiirthatatlant 

a fájságot is 
a muszájt 





HÓFAL PARTJÁN 

hókoronám gyöngykristálya 
nem hullik nem hullik 

le le 

jégkarc o r c á m 
hóvirágzik 

Ó 
a d ü l ő h ó f a l p a r t j á n 

b ö m b ö l h e t ü n k patyolat ig 
felsikít 

a t ü z e k j ege 
szeret te lek 
s ze re t t e l ek 





ZSELICKI JÓZSEF 

Koszorú 

Anyám 
most 

halottak napján 
könnyem nem csordul 
szívem talpamig sajog 

virágot hoztam 
meg 

égő gyertyát 
lelkemben táncol 

élő szíved 





ZsEUCKi JÓZSEF 

fázni 

ha fázni indulok 
int a nap 
vihog a nyár 

hamubasült 
semmimért 

bódítnak lilára 
az orgonák 



ha mozdul 

ha mozdul 
az ég 

szívem is dörren 
harangot 

himbál a torony 
az ék 

a hit cöveke 

ha felhők vonulnak 
bárányszépen 
keserű sárgán 

a csorbóka 
rám mosolyog 

a zöld 
majdnem örök 

a fehér után 
utadra indulj 
toronyiránt 



part 

szemed a felkelő nap 
csókunk a tenger 
hol vagyok 





Tavasz 

gyűrött idő írott papír 
az íráson a pecsét rejtve 
hatalmát a hóvirágnak 

inkább rovom márványégre 





zseliczki József 



Fehér 



vándoroltak a fellegek 

fehér 

ha a hegyekre 
pattannak 

az akaratok 
hiába csámcsog 

a jámbor idő 
s fűszál 

kínálja magát 
nyalintó nyelvre 

barom bömbölhet 
jászla előtt 

az egek 
az egek 

a kék az enyém 
zöldet lép 

a rét 
talpam alatt 



Betlehembe 

aki indul 
Betlehembe 
jól nézzen 

a csillagokra 

ropog a hó 
ragyog az ég 

didergek 

ajándékul 
hitem viszem 

kicsi vagy még 
mikor váltsz meg 

rianok 
sikító jegeken 

ha elérsz a keresztig 
válts meg 
legalább 

egy egyszónyi hazát 



Karácsony 

ha azt a lányt 
egyetlen egyszer 
egyetlen napra visszakapnám 

megkeresném hol a lelke 
halált is győző tüzparazsa 

karácsony volna 
gyöngyfehér hó 

hullna 
az ég magasából 
a csók emeletein át 

alulra 

a hó hullna 
szállna szállna szállna 

el számról 
soha nem engedném 

kiénekelném a mennyből az angyalt 



újév 

ha megfagy 
a napfény 

a csordult eresz 
jégcsapján 

a szél orgonál 
hull a hó 

hogyha 
hogyha 

újév 
vóna 

bámulnék 
a 

jámbor égre 

hazám ha vóna 
hitem lenne hozzá 

itthon lennék 
szeretném én 

a vezérlő csillagot 
hozzá 

három angyalt 
de 

ne hozzák 

cipeljék 
nékünk 

a bort 
a búzát 

a békességet 



ZsEUCKi JÓZSEF 

tavasz 

mikor a világ 
gyönyörül 

sarjad a vetés 
combjaiban 

feszül 
a határ 

hét körtefák 
vadak 

mellük a szélnek 
az északinak 

nekifeszül 

simításit ámulom 
a dél-keleti szélnek 



akkor 

az időt 
kőbe vésem 

felülök 
a göncölszekérre 

a vágtató 
csöndbe elmegyek 



mosoly 

egyszer majd 
ledül 

a jégbeli ég 
fény csorran 

szívem 
a dübörgő 
égbe kiált 

liliom 
pottyan 

fehér a kékből 
sárgát 

csak a hold 
mosolyít 



elvész 

elvész a szívem 
a héthatárba 

csattan 
az egyszó 

bámul a szem 
patak 

ha patakzón 
is retten 

tükre 
szívembe bámuljon 

inkább 
de follyon 

a messzi kékbe 



tisztaság 

el kéne indulni 
akkor 

elkövetni a bűnt 
ha 

méltóbbnak tartod 
a megtérő bűnöst 

pogánylom magam visszább 
s apácák álmodott 

bűneit 
lovam hátára kapom 
vágtatom sztyeppék mezeit 
pap már rám sem szólhat 
bűnökből megtérni 
ráérek én 



itthon 

születésem se volt 
hazámban 

bölcsőm szétrúgó 
ringóságban 

ajajja ajajtom én 

hazám ha nincsen 
kezem még sincsen 
ringó kilincsen 

ajajja ajajtom én 





Zöld 



ZSEL/CKI JÓZSEF 

az eső gyepre hull 

zöld 

itt 
ennél az ivókútnál 

törte nyakát 
a tatár 

lova se volt 
ivott a muszka 

erdőnkre bömbölt 
tankja csöve 

hegyet is látott 
visszanézett 

pázsitra lépnék 
de 

szántani kell 





H 
í 
R 

HÍR 
ha lennék 

a szó közepén 
mondanám 

jól van 
anyám apám 

a csönd szögletében 
üldögél 

nagyanyám nagyapám 

HÍR 
ha lennék 

a szó legközepén 
mondanám ki 

van szerelmem 
tüze az egekre ver 

HÍR 
ha lennék 

a szó legeslegközepén 
mondanám el 

fiakat szült 
a legszebb drága 



HÍR 
ha lennék 

a szó legközepén 
mondanám 

1 
e 
g 

e 
s 
1 
e 
g 

t 
e 
1 
e 
n 
1 
e 
g 

1 
e 
g 

ü 
1 

hegyek tövében 
rónák ölében 

tiszta vízre leltem 
tüzet csiholtam 

VAN HAZÁM 



vihar 

átrágta magát a hegyeken 
nyakakat harap 
vonít a vámpír 
tarolt oldalakon 

sikít a szél 

szelíd lesz majd az 
majd szelíd 
csak szellő 

hárfák irigylik 
fenyveseit 





farsang 

farsangba 
szívem ha táncol 

csudákat 
látni 

majd fogok én 
hitem ha hőköl 

a bamba időben 
szívem majd táncol 

farsangolok 
nótám 

ha labancok 
csapni akarnák 

agyon 
kurucul fütyülök 

ezt a pacsirta 
réges de régen 

megmondta már 





VERECKE 

igéző szép időkkel 
szeress meg 

minket urunk 

eljönnek őseink 
elmondják 

minden idők titkát 

szoknyád 
nyakadba csapja a szél 





pocsolyaíz 

túlszívű lettél 
sanyvadt szemű mások 

néztek 
térdeplő szemedre várva 

mikor törik meg 
hited gerince 

hogy vergődik szíved 
írinyó kegyre várva 

tudom 
a menekülésnek 

íze van 
- a pocsolyáé-
megmenekültél 

de 
a bűntudat 

visszahoz egy kézfogásig 





ZsEUCKi JÓZSEF 

Dudva vagy ibolya 

Ha halnak az emberek, 
fázom. 
Kérdeni se lehet, 
hogy érzik maguk 
a halottas ágyon. 

A rög csókja vár, 
- nincs igazibb-
dudva, ha dudva 
vagy ibolya 

csak kivirít. 



Nagyszombat 

Nagyszombat van. 
Halott a Megváltó. 
A Hozsanna elszállt. 
Sziklával zárt 
a titok. 

Rajtam a hazátlanság 
néma harangja. 

Holnap majd 
az Ige 
fennhangon csendül. 
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Zselicki József a Forrás Stúdió 
prominens tagja. Újabb kötete 
négy ciklusra oszlik: Comedia, 

a Piros, Fehér, Zöld. A Comedia, 
valójában emberi színjáték, Dantéval 

vitázva inkább a közéletet, a jelen 
mindennapiságát célozza meg. 

Magyarságverseiben a 
nemzet jelenét a pogány múlttal, az 

eredettel veti össze, ütközteti szinte 
folyamatosan. Úgy tűnik Zselicki 

József nemzetünk hányattatását ebből 
a dilemmából eredezteti. A színek 

szimbolikus jelentését aknázza ki a 
Piros, Fehér, Zöld ciklusokban. A piros 
vitalitásán, a reménykedésen keresztül 

jut el a fehér éteri magasához, 
tisztaságához. 

Kifejezésmódja jellemzően 
tömör, axiomatikus. A lazán tördelt 

sorok, a cezúrák teret adnak a 
képzettársításnak, költészetét ez a 

legnemesebb hagyományhoz rendeli. 

Kovács Gábor 


