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Varga Melinda
reneszánsz szerelmesek

Varga Melinda hatodik verses-
kötete egy olyasfajta révbe érke-
zés, amilyen nem igazán jellem-
zi a magyar irodalmat. A kezdeti 
buja, erotikus töltetű kötetek 
után (melyekben ott lappangott 
ennek a kötetnek az ígérete is) a 
költő teljesen váratlanul lantot 
váltott. Erős gondolatiság ve-
szi át az erotika helyét, utóbbi 
az érintés vágyává szelídül: „az 
ölelés kikapcsolható, / a bánat 
lehalkítható. / a fény torzóban 
marad. / a szembogarak mögé 
/ kövek költöznek” (Kövek). Pi-
linszky Jánoséhoz hasonló erős 
képek belecsomagolva a mai vi-
lágba, borzongást előidéző mély-
ség, melyet csak az tud átnyúj-
tani olvasójának, aki megjárta 
ezt a fajta magányos, már-már 

borzalmas, mégis kápráztatóan 
szép mélységet.

A két ciklusba válogatott ver-
sek ugyancsak eltérnek egymás-
tól. Míg az elsőt (Madárnyelv) a 
fokozott líraiság, gondolatiság, 
elmélkedés, a szűkszavúság, a 
szeretet keresése és annak oly-
kori megtalálása jellemzi, a má-
sodik részben (Evilági színház) 
már csaknem harcias a költő, 
legyen e harciasság olykor méla-
bús, szorongással teli, s őt gunyo-
ros: „A kézzel varrt jelen vászna 
túlságosan / szorít, nem elég 
divatos, néhol látszik a vastag 
cérna nyoma. / Helyette rende-
lünk a világhálóról / műanyag 
macskaruhát trendi maszkkal, / 
porondra állunk, retusálunk ki-
csit, / majd elkészül a mai szelfi , 

/ úgy tűnik, belakható ez az illú-
zió” (Szelfi magány). 

E sorok írója számára éppen-
séggel a cikluscímadó vers a kö-
tet legfontosabbika, egyebek közt 
azért, mert benne van az egész 
kötet hangulata: „Poharak mel-
lett berzenkedik a tudat. / Ebben 
a földi színházban már tudom, 
/ melyik maszkot és mikor kell 
/ arcom elé tennem, ne legyek 
sebezhető, / de önmagam temp-
lomában meztelennek, / csupasz 
vállú, horgas hátú elesettnek / 
kell lennem, és ez nem könnyű.” 
E műben tetten érhető Kolozsvár, 
a Kolozsvár elől való rejtőzés, a 
halál elől való rejtőzés, az egykori 
mester, François Bréda jelenléte 
után való sóvárgás (kinek halála 
gyászos sort nyitott meg: Egyed 
Péter, Bogdán László, Szőcs Géza, 
Farkas Árpád; túl hosszú és túl 
félelmetes, fájdalmas e sor), az 
egzisztencia riasztó magánya, a 
szerepvállalás és a sokszor fájdal-
masan groteszk szerepharc: „Pró-
bálkozás a lét, / főpróba suta szí-
nészekkel, / égiek színházába be 
nem kerülhet, / próbálkozás, csa-

lóka bóvli minden, / tünékeny, 
mint ez az illuzórikus hajnal.” 

Míg az előző köteteknek a pol-
gárpukkasztás volt az egyik jel-
lemzőjük, most mesteri módon 
jelenik meg az elmélkedés. A szer-

ző egy-egy pillanatban reneszánsz 
képeket talál, máskor a Férfi ban 
szárnyat, tengert, verset. Sok képe 
forog az eső, a tenger, a víz körül; 
ha elfogadjuk Jung azon feltéte-
lezését, hogy a víz a tudatalatti 

megjelenítője, ez sok mindenre 
magyarázatot ad. Ugyanakkor 
feltevődik a nyugtalanító kérdés: 
szabad valakinek ennyire lemez-
telenítenie magát az olvasó előtt, 
vagy ez is csak szerepjáték? Ha 
szerepjáték, szabad ennyire bevál-
lalni? Hiszen az átveheti az ural-
mat a valóság felett. Ezt a kérdést 
azonban feledtetik a mesteri so-
rok: „esik, / opálos fényben nyúj-
tóznak a fák, / a víz kibérli ezt a 
hosszú sétát” (reneszánsz szerel-
mesek). Nagy érdeme a kötetnek, 
hogy sok versben önmagát fedezi 
fel az olvasó, ami – valljuk be – az 
irodalom egyik legfontosabb sze-
repe az életben; az alkotó olykor 
leveszi a terhet a mindennapok-
ról, és magára vállalja azt.

Nem maradt más hátra, mint 
szerkesztőségünk nevében gra-
tulálni a szerzőnek, aki eddigi 
munkásságáért idén megkapta a 
József Attila-díjat.

Varga Melinda: A Pacsirta és a 
Sas utca sarkán. Előretolt Hely-
őrség Íróakadémia, Budapest, 
2020

Játék a líra, és játék az epika is, de a szerz ő számára álta-
lában halálosan komoly játék. Amit nem tud (s talán nem 
is szabad tudjon) az olvasó, hogy minden sor mögött több 
száz leírt, de a megsemmisülésnek dobott sor rejt őzik, és 
jobb esetben legalább ennyi olvasata van a könyveknek. A 
saját hang megtalálása és az azon való megszólalás az, ami 
általában eldönti: lesz-e író az illet őből vagy sem. Mert 
írni könnyű, de saját hangon megszólalni pokolian nehéz.
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esik, 
opálos fényben nyújtóznak a fák,
a víz kibérli ezt a hosszú sétát.
a szürke égről is a férfi  jut eszébe. 
egy repülőtéren várt rá. 
január volt. 
olaszos tél csiklandozta orrát. 
a szoros ölelésre gondol, 
a kezekre, a lábakra, 
a hátra, a hasra, a vállra, 
a gyönyör domborműveire.
Michelangelónak képzeli magát, 
reneszánsz aktot 
fest a pillanatról.

székely nyarak 
a két hónapos nyarak földjén 
nincs idő az álmodozásra, 
dologidőben, nagymosáskor, 
rendtakaráskor legfeljebb 
egy-egy bódult éjszaka rázza fel.
tanul szenvtelen lenni,
elrejtőzni a szív apró jelzései elől, 
hagyja megkocsonyásodni a közönyt.

padláson alvó szobák
első tízszálas LM-es doboz
hátán félbemaradt verssel, 
szétpréselt hóvirág,
koncertjegyek,
a hét szoba fegyverekkel, 
kínzókamrával, 
virágoskerttel, folyókkal, 
csörgedező patakokkal,
férfi akkal és nőkkel, 
egy meggyilkolt magzattal, 
képzelt utakkal, 
apahiánnyal,
tömény szeretetéhséggel, 
hűvös űrrel a szíve körül. 
konoksággal, élni akarással.

babák

apró babatestekkel álmodik.
ablaka előtt, a dombon
Perszephoné virágai piroslanak.

a nő imája
lampionvirágok, 
kínai szellőrózsák, 
borzas púpliliomok 
színezik ki az egyre 
táguló idő kifestőjét, 
minden nappal 
arasznyival kisebb 
lesz a folyó, 
míg teljesen ki nem szárad, 
és nem sétálhatok át 
hozzád rajta, 
hogy áfonyamelleimet 
tenyeredben tartsd, 
s a szerelem cukornádját 
bőrömbe elültesd.

Jövő
Fagyhínárok szövik be az estét,
szokatlanul hideg a nyár, egészen olyan, 
mint a Gyergyói-havasokban,
székelyesedik az időjárás,
Európa jövőjét megoldja egy újabb jégkorszak,
az arabok visszaszaladnak a hazájukba, 
Amerika nem mer több fegyvert gyártani, 
az oroszok még több vodkagyárat nyitnak, 
és kivonulnak a Közel-Keletről, 
a törökök visszaállítják a szultanátust, 
hódító hadjáratra indulnak, bekebelezik Perzsiát,
Nándorfehérvár és Bécs már nem lesz tétel,
a többit megoldja a természetes szelekció.
Nem fog kímélni senkit. 
Az erősebb túléli a dérbe dermedt kontinens agóniáját.

reggeli szavak a férfi hoz 
hajnallá változom,
mert te szereted a reggeleket,
napszak leszek a kedvedért,
kosárba fogom a fényt, 
majd visszavonulok a puha csendbe,
a reggel kontyába illatnak,
lenge szélnek.
nehéz a mellkasom,
kő ült a fényre.

Fent a lenttel
Az ablakon túl nagy, sötét hegyek 
áznak a zöldes fényben.
Ki tudja, mit rejt a tudat mélye, 
mi lenn, az fenn is, 
a bármikor változóra fordul. 
Tűzben perzselődünk,
bárgyún a múltba szaladunk, 
de a nosztalgia még nem ment 
meg a magánytól, 
százlábú pók hálójában vergődünk,
esendő prédák, 
rácsok között körbe-körbe
szaladó párducok.




