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PÁLFI Á G N E S 

ÜNNEPEINK 
„Már rég csak azért van Húsvét/ Hogy az emberek ünne

pelhessenek/ Most ennek jegyében készül a város/ Kavarog a 
piaci tömeg" - írta a tízéves gyereklány, a bölcs koravén, aki 
voltam. 

Nagy László Arccal a tengernek című új kötetét, s benne a 
Menyegzőt úgy három évvel később, 1966-ban olvashattam. A 
költő prózai vallomása e versről mostanában került újra a ke
zembe: „... a bolgár tenger Neszebar nevű szigetén, a szabad ég 
alatt láttam egy lakodalom kezdetét. Állt az új pár a sziget 
csücskén, szólt a zene, ivott a násznép, koccintott a fényképe
zőgépes külföldi turistákkal. Folyt az ünnepi ceremónia. De ez 
nagyon sokáig tartott. Úgy éreztem, a két fiatal egybekelése 
csupán merő ürügy a huzamos dáridózásra. Nekik csak várniok 
lehetett, csak állrak szoborszerűen, fájdalmasan nézve a hullá
mokat, a tenger fenséges aktivitását." 

Én nem akartam ott lenni a saját esküvőmön. 
És nem tudom ma sem, hogy ott voltam-e. 
De 1972-ben bizonyosan ott voltam Halász Péter lakás

színházában, amikor leült közénk a kisdedet szoptató Mária, s 
mellé a felnőtt, mosolytalan Krisztus - miközben a padlón egy 
újságpapírral letakart vak hadirokkant arról beszélt, hogy mi
ért is szereti úgy a Mestert, a Nagy Rendezőt. 

Én azóta tudom, hogy mégis igaz, hogy mégse csak ürügy a 
Húsvét, és azóta tudom azt is, hogy mire való a színház. 

S a versek? Magát az ünnep szót, amennyire emlékszem, 
egyetlen egyszer írtam csak le, a vér metaforájaként: „Fölri
adsz/ arcomra látsz/ sötét és könnyű/ Elszabadult/ egy ökölbe 
szorított kendő// Vér az ujjadon/ ünnep/ Megsimogattad a lá-
bom/ mielőtt futni kezdett// Csizmás asszonyok mossák a hi
dat/ Hány fellobogózott víz!/ Megkettőzi az arcod és visszabe
szél// Olvashatatlan múlt időből/ apám sír, ajtót nem nyitott// 
Elejtett görbe kő szemembe karikázik (...)" (Perceink, 1977.) 

Egyik barátom a nyolcvanas évek elején, odahagyva a tu
dományos intézetet és a várost, házat vett falun, s lovakat. 
Pünkösdkor az ő pilisi birtokán gyűltünk össze éveken át. Po
gány tavaszünnep volt, majdnem zavartalan, s majdnem egé
szen a mienk. Erről is született egy vers: „kislány integetett a 
pajta tetejéről/ és megindultak az ég vizei// valaki gyertyát 
gyújtott a füvön/ valaki akácvirágot morzsolt ujja közt/ valaki 
megfogant és álmában mosolygott/ valaki virrasztott a baljós 
szigeten// nem gondolt árulásra" (Pünkösd, 1981.). 

1980-ban először jártam Nyugaton. A következő idézet ak
kori naplómból való: „Egy kicsi gótikus templomban végigné
zünk egy esküvőt, majd a Notre-Dame-ban egy misét. Közna
pi, családias rituálé mind a kettő, a misén a főpap zöld alapon 
sárga mintás „impresszionista" palástot visel. Nyilvános ma
gánügy a ceremónia, s mikor a felszólításra a véletlenül épp 
egymás mellett állók kezet fognak, egészen természetesen te
szem meg én is." 

Az ünnep képessége egyenértékű a munkára való képes
séggel - ez jut eszembe az Eiffel-torony előtt görkorcsolyázó 
felnőttek és gyerekek láttán. Itt a középkorúaknak és az öre
geknek is joguk van a játékhoz. De vajon alkotni, teremteni 
lehet-e itt, ahol örökké mintha vasárnap volna? Új ismerő
söm, a képzőművész Major Kamill nyolc, éve él Párizsban, a 
temetőket festi. 

Életem első nyilvános ünnepét, 45. születésnapomat 1998 
januárjában rendeztem meg a Szkénében. Ez a Hattyúdal Szín
ház regöléséhez kapcsolódó rituálé a magam „apokrif óév-bú
csúztatója volt. „Halálnak halála": az újra 18 éves Mária (egy 
tanítványom) Kánai Menyegzője azon a januári éjszakán, mi
kor a Vízöntő havába lépünk. 

Az égi nász csodája: ingyen kegyelem. 
S az ünnep: örök Advent - készenlét e csodára. 

1998. október 4-én, Assisi Szent Ferenc névünnepén 

Pálfi Ágnes 
Három haiku 

Tömöry Mártának 

izzad a Mtrány 
színarany pikkelyeket 
pattogat a Nap 

o 

szívem a gyilkos 
késedet köszörüli 
megnyílik a Föld 

o 

úszik a házunk 
életem elkötöd-e 
hintáztat a Hold 

Nyírbátor, 1999. 

Tömöry Márta 

Szent László 

álomból előcsillanó 
aranylemez 
leheletvékony 
aranyfüst'lemez 
elfújja egy száj • 
gyűrődik meghasad 
akár a kárpit 
mögötte fény por kavarog 
kékezüstarany 
lepke/iímpor 
lassan leszáll 
s a László'hernvi 
kiforog 
belül üres 
a páncéling 
szemei rózsaablakok 
belül méhecske fény darázsfény 
felerősödő zümmögés... 
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