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Ükanyám: por és lélek
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Üres fl askák, keser ű cigarettacsikkek – ráomlott egy délel őtt a bonc-
asztalra, melyen annyi testből folyt ki víz, vér, genny, miközben 
mellkast bontott, koponyát fűrészelt, szikéjével hasfalat metszett, 
szívet emelt ki, mely nemrég még lüktetett, vesét, mely tegnap még 
szorgosan szűrte a salakot.

Egy délelőtt nem bírta tovább a kiterített test szagát, a belek labirin-
tusát, a gyomorból szivárgó sarat, savat, a rákban megaszott tüd őt, ci-
rózisban szétmállott májat.

Nem bírta tovább a csendet, a testhideget, a kimosott n ői mellek 
löttyedtségét, kisgyermekek pupillájában a félbeszakadt álmot, a ki-
vasalt arcokat, miket cserbenhagyott a vágy, eltorzított méreg, sza-
kadó csigolya.

Nem bírta, hogy nem perel test a lélekért, se testért a lélek, hogy a 
kuncsaftok vegyszerezett magányukban összevarrva, bebalzsamozva 
szépen fekszenek, míg értük jönnek megtört rokonok, dühös örökösök.

A hidegsebész egy délelőtt nem bírta tovább, s tán lehetett volna 
lélekbúvár, lelkész, neki csak a test jutott, és tudta, hogy egyszer őt 
is becsapja: látja magát egy inoxasztalon, fojtó formalinban, ahogy 
teste fölött diákoknak valami Tulp nevezet ű tanár okoskodik, és a 
diagnózis, persze, nem talál, de ő maga lepődik meg a legjobban, 
hogy már egyáltalán nem zavarja.

Egy ládára gondol, kétméternyi mélyre, jó meleg földre, hol majd 
hernyókra, hangyákra vár, gyakorolja a feltámadást, míg felszívják 
hajszálgyökerek.

A kötekedő

VALAMI FURCSA ÉS MEGMAGYARÁZHATATLAN
Ükanyám a vakvágányra futott reformkor (Oh! irgalom atyja, ne 
hagyj el.), ükanyám a forradalmi remények (Oh! irgalom atyja, ne 
hagyj el.), ükanyám a bukott forradalom (Oh! irgalom atyja, ne 
hagyj el.), ükanyám az abszolutizmus kora (Oh! irgalom atyja, ne 
hagyj el.), ükanyám a kiegyezés (Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.), 
ükanyám ükapám s a pásztorélet kezdete (Oh! irgalom atyja, ne 
hagyj el.), ükanyám tavasztól őszig egyedül (Oh! irgalom atyja, ne 
hagyj el.), ükanyám két gyermekkel (Oh! irgalom atyja, ne hagyj 
el.), ükanyám Gavrilo Princip és Ferenc Ferdinánd (Oh! irgalom 
atyja, ne hagyj el.), ükanyám fegyverek, vér (Oh! irgalom atyja, ne 
hagyj el.), ükanyám: ükapám nem jön haza többé (Oh! irgalom aty-
ja, ne hagyj el.), ükanyám a lányát temeti (Oh! irgalom atyja, ne 
hagyj el.), ükanyám: készülődik Mussolini és Hitler (Oh! irgalom 
atyja, ne hagyj el.), ükanyám csont, ükanyám torz ránc (Oh! irga-
lom atyja, ne hagyj el, mindent így higgy el, ne hagyj itt, vigyél el.), 
ükanyám lélek, lélek, tenyérnyi por.
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Nehezen sorolható be bár-
melyik műfajba Borsodi L. 
László Szétszórt némaság 
című legfrissebb, immár 
nyolcadik kötete. Szeren-
csére ezzel a szerzőnek 
is állandóan meggy űlik a 
baja. Mindenesetre itt első 
és sokadik érzésre is valami 
erősen szépről és megma-
gyarázhatatlanról van szó, 
mely nem is igazán próza, 
és nem egyértelműen vers 
formájában jön elénk.

A magyar irodalomban sem sok 
előzménye van, amelyhez roko-
nítani lehetne a kötetet, ráadá-
sul azok jó részét szintén Bor-
sodi jegyzi, hiszen a Szétszórt 
némaság egyenesen követi az 
előző három könyvét, a Parton, 
a Feljegyzések a földről és az 
Utolér, szembejön című próza-
verskötetek alkotta triptichont. 
Talán Bözödi György művei és 
Sántha Attila Razglednicák 
című kötete kerülhetnek szó-
ba, de a legjobban Edgar Lee 
Masters bő száz évvel ezelőt-
ti Spoon River-i holtak című 
könyvéhez hasonlítva ragadha-
tó meg a lényege.

Egy összefüggő családtörté-
netként olvashatjuk a lábukon 
önállóan is állni képes dara-
bokat, melyek egymásnak fe-
lelgetve kirajzolják a Borsodi-
hoz közel álló személyek, ősök 
viszonyrendszerét. A szerző 
keveri a fi kciót és a valóságot, 

felkutatta a családfáját egészen 
a szépszülőkig, ugyanakkor a 
nem egyenes ági rokonainak, 
lelki barátainak, a ferencesek-
nek is emléket állít a kötet hét 
ciklusa közül a negyedikben, 
központi helyen. 

A családi legendáriumot ele-
gyítette levéltári és egyházi 
anyakönyvi adatokkal, hogy 
megrajzolhassa azon felmenői 
arcélét is, akikkel személyesen 
soha nem találkozhatott, de né-
hány olyan írás is található a 
kötetben, melyek magja valós 
nekrológként íródott. A teljes 
kötet hangneme visszafogott, 
és talán épp ettől annyira drá-
mai hatású a mű, ezért is olvas-
tatja magát. Egyik legerősebb 
darabja még zanzásítva is elemi 
erővel adja vissza ezt: 

„Ükapám állatokat tart, üka-
pám az apjától örökölt erdők 
után adót fi zet, legelőre juhot, 
marhát hajt, adót fi zet, kaszál, 
adót fi zet, télre fát vág, adót 
fi zet... ha bicskát ránt, fi zet, 
ha nem fi zet, meg fi zet, ura-
ság fenyegeti, fi zet, és addig 
fi zet, addig fi zet, mígnem egy 
nap, mikor jön a nagy vihar, 
eget-földet rázó, ükapám ká-
romkodva felöltözik, kezébe 
lámpást vesz, lámpásban lán-
got gyújt. / Éjjel van, mire szű-
nik a vihar, de a gyermekek re-
megnek, sírnak az asszonyok, 
mert nem maradtak, csak a 
házakból az üszkös falak, a 
fákból a csutakok, és a hegy 
sziklás-gyászos pusztaság. / 
Ükapám nem fi zet adót. Üka-
pám után más fi zet. Ükapám 
csont, ükapám hamu – emléke-
zetben szétszórt némaság.”

Sok jó kötet jelent meg mos-
tanában, de a Szétszórt néma-
ság közülük is kiemelkedik. 
Borsodi L. László már-már 
túlságosan elkényezteti az ol-
vasóit, ajánlója szerint – és ta-
lán ez ragadja meg legjobban 
a lényeget – nem csupán lírai 
családtörténet, amit írt, ha-
nem egyben Erdély-história is: 
„Alig akar virradni, alig, csak 
nő, egyre nő az árnyék, és nem 
mozdul az eresztől a madár.”

Borsodi L. László, Szétszórt né-
maság, Erdélyi Híradó Kiadó – 
Fiatal Írók Szövetsége, 2018

Valamikor nyolcadikos korom 
táján vált nyilvánvalóvá, hogy 
minden tudományterületek kö-
zül az irodalomhoz van a leg-
inkább érzékem, vagyis a fene 
tudja, de ekkor kezdett kibon-
takozni bennem az az ösztön, 
amely később elmozdított a köl-
tészet felé. Kisiskolás voltam, 
akkoriban még lelkiismeretes 
tanuló – de nem szeretem ezt 
a szót, annyira rossz hangzá-
sú! –, és év vége felé, a közelgő 
felvételi miatt is talán, de úgy 
általában is, mintha a szellemi 
érés új szintjére értem volna, 
igényesebben kezdtem el fi gyelni 
a saját teljesítményemre. Ha jól 
emlékszem, Adyval fejeztük be 
az évet, hosszan, sok izgalmas 
magyarórán át olvastuk verseit, 
értelmezgettük és élveztük ben-
nük azt a felszabadító érzést, ami 
megkülönböztette szerzőjüket 
minden addig ismert tankönyvi 
fi gurától, a verseket pedig az ösz-
szes ismert tankönyvi szövegt ől.

A közelgő felvételi rémképe 
alaposan beárnyékolta a rá való 
felkészülést, így édesanyám 

ezidőtájt szelíd szigorral be-
szállt a felkészítésembe, neve-
zetesen úgy, hogy az évharmadi 
dolgozatra (akkor még az volt) 
egészen szabályszerűen kidolgo-
zott nekem egy Ady-tételt. Erős 
felismerés volt, hogy van egy 
ilyen magyar nyelv is – amikor 
elolvastam a szöveget, olyan ér-
zésem volt, hogy ezen az új nyel-
ven édesanyám új titkokat árul 
el a világról, hirtelen újra fel-
fénylettek Ady versei is, és picit 
úgy éreztem, mintha a tengeren 
hányódó részeg hajóról bámul-
nám a viharban alig pislákoló 
parti fényeket.

Ekkor kellett eldöntenem, 
hogy a részeg hajót választom, 
a tengert vagy a parti fényt, a 
pislákolást, ami valami teljesen 
érdektelen szimbólumnak tűnt 
már akkor is. A vihar adott, eb-
ben lehettem biztos csupán. Ma 
már tudom, hogy jól döntöttem.

Emlékszem erre a kidolgo-
zott Adyra. Valami olyasmivel 
indult, hogy vele kezdődött a 
XX. század, s hogy új látást 
és új hangot hozott a magyar 

költészetben. Meg Móricz meg-
állapítása, hogy „ő volt a nagy 
felszabadító”. Ady parancsnok, 
a nagy huszadikszázados. Aki 
aztán sokáig elsőszámú példa-
kép lett: költő és férfi, dörgő 
parancsokban beszélő hadve-
zér, akinél szebben és igazabbul 
szeretni se tudott senki a vilá-
gon, s akinek halálát a jóisten 
elhamarkodott ítéletei között 
tartom számon a mai napig.

Sok idő eltelt azóta, én már 
korban túléltem őt, és még 
mindig csodálattal lapozom az 
életművét, alázattal bámulom 
az emberi szellem nagyságát, 
amely egyedül őbenne mu-
tatkozott meg ekképpen, a hit 
erejét, a szerelem igazságát és 
vétójogát az élettel és halállal 
szemben, a szabadság végtelen, 
beteges imádatát. Köszönöm, 
százados! És persze köszönöm, 
Édesanyám!

Megjelent testvérlapunk, a ma-
gyarországi Előretolt Helyőrség 
2019. január 26-ai számában 
(III. évfolyam 4. szám)




