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Ezt a könyvet nem szabad egy ülésben elolvasni. 
Talán rosszul fogalmaztam, helyesebb és ponto-
sabb úgy volna, hogy ezt a könyvet nem lehet egy 
ülésben elolvasni, és nem is elsősorban a terjedel-
me miatt. 
E művek minősége az, ami folyton megállít, nincs 
egyetlen darab sem köztük, amelyen csakúgy át 
lehetne siklani, mert egyetlen olvasással lehetetlen 
átfogni, képzelettel követni, teljes mélységében 
felfogni azokat a művészi értékeket, amelyeket 
magukban hordoznak. 
Zajácz Edinát négy évvel ezelőtt ismertem meg 
futólag az ünnepi könyvhét budapesti, központi 
rendezvényén. Az írók, költők és jelöltek sokasá-
gában csupán a kölcsönös bemutatkozás egy rövid 
percére sejlett fel a lénye, mire sort, szót keríthet-
tünk volna az irodalomra, költészetre, el is tűnt, 
nem tudtam még akkor: életre szóló sorsvállalása, 
kötelezettsége szólította. Nekem, akinek irodalmi 
eszmélkedését évtizedekkel ezelőtt elsőként Váci 
Mihály költészete jelentette, már akkor, Budapes-
ten feltűnt a költőnő neve. A Zajácz név először 
Vácinál bukkan fel a Paraszt-legenda című műben, 
úgy rémlik vissza az évek távlatából, hogy talán ezt 
fel is vetettem neki, s csak egy csendes bólintás 
volt a válasz. Később egy interjúban arról is tudó-
sít Nyíregyháza jeles szülötte, Váci Mihály, hogy 
öreg nagynénje, Zajácz Zsuzsi néni milyen megha-
tározó személyiség volt az ő költővé fejlődésében, s 
azóta már e könyv szerzőjéről is tudjuk: bizony, 
ugyanannak a Zajácz famíliának vér szerinti le-
származottja. Tehetség dolgában tehát megvolna a 
genetikai magyarázat, ám amilyen titkosak a kí-
vülálló számára a leszármazási csatornák, olyany-
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nyira nehéz volna Váci Mihály és Zajácz Edina 
költészetének világos párhuzamait megvonni. 
A család nőági költőtagja bár vallja a Váci-
örökséget, alkotásai sajátos, csak rá jellemző lírai 
öntörvényűséget mutatnak, költőként senki más-
hoz nem hasonlítható önmagán kívül. Amiben 
mégis hasonlók, az annak a szinte filozófiai tétel-
nek az igazolása, hogy az embert költővé a sorsa 
teszi. Különös, ha belegondolunk, hogy miféle 
átkok sújtották ezt a családot. A Paraszt-
legendában felvillantott alakot, Zajácz Mihályt a 
megváltó tüdőbaj „ifjan megmenté”, a költő a há-
borúból hozott haza olyan vesebajt, amely a 
bármikori halálhoz vezethetett, így jutott neki alig 
negyvenhat év. Hogy milyen sors jutott e könyv 
versei szerzőjének, azt nem szükséges itt e pár 
bevezető sorban ecsetelni, hogy egy apa és egy 
gyermek tragédiáját cipeli a lelkében immár életre 
szólóan, benne van minden e művekben, olvasójuk 
csak azon csodálkozhat el, és tán éppen ebben 
rejlik ennek a lírának a csodája, hogy egyfelől ily 
sorscsapásokat is képes versben eldalolni, másfelől 
még az olyan szinte köznyelvi mondatokat is képes 
a líra magasságába emelni, mint a „Tizenhárom 
éve egy béna fiúval alszom”, vagy a „Vigyázz, ki-
csim, el ne ess!” 
Költővé a sors nevel, említettem fentebb. Ennek 
folyománya, hogy minden verssort, kompozíciót 
maga a sors hitelesít is egyben. Ettől van e versek-
ben a szinte robbanni kész erő, amely talán az Ál-
lóképek kettős szonettjében áll legközelebb a rob-
banáshoz. De mert a költészet egy bizonyos pontig 
szakma is, fogásait, eszközeinek használatát meg 
kell tanulni. Zajácz Edina bizton kezeli akár a leg-
szigorúbban zárt formákat is, mint példának oká-
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A gyermek 

Hétköznapi ruhában álltam az útját, 
elé térdelve néztem milyen a horizont 
ott, ahol lelke az üveghegyen túllát, 
és hajlékában minden holt virágot kibont. 
 
Figyeltem csendben homlokának ráncait, 
ahogy a gyenge harag még barázdát farag, 
elsimulva rajta egy titkot újranyit, 
s akkor lehullik arcáról, mint selyemszalag. 
 
Szeméből a melegség egyre csak árad, 
előttem nincsenek már szentségtelen utak, 
magához hív, miként a Nap csábít fákat, 
és két karomban menedéke után kutat. 
 
Nagy szárnyával betakarja a képzelet, 
mi esténként hunyt pillái mögé visszajár, 
szívében nem lakik más, csak a kikelet, 
és az álomrügyek közt fészkelő kék madár. 
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A halál fekete libegőjén 

Nézem a teret, a hintát, 
anyám szívének meghasadását, 
a hófehér krizantémokat arca helyén, 
ahogy elszállnak álmaink 
a semmi ezüstködén. 
Fodros ruhás angyalok hívnak, 
gyere… 
Milyen hatalmas a halál játszótere, 
s míg térdei közül el nem enged 
az utolsó törvény, 
csak ringatózunk fekete libegőjén, 
anyám és én. 


