
Térey János

PARTY ZONE
Baksay Leventének

Egy alsóbbrendű útvonal, 
egy felsőbbrendű indíték.

De korrigálhatom-e még,
vagy így marad? Kihűlt lakás

még evakuálás előtt;
egy m indent átható, édeskés 

dallam. Akár gyerekkorunk 
szovjet kisfilmjei. -  Belép,

megejti, azután kiszédül.
Hogyan lehetne m ég közöm 

ehhez? Nem  tesznek jó t nekem 
a kínos telefonok és

a rendszertelen étkezések.
Ez átm eneti lüktetés, 

és elcsitul. Végképp kifárad. 
Tehát? Tehát hétkor Savoy.

KIRÁLY UTCAI PANASZ

Itt ténfergek hat óra tájt. 
Adoptálj végre. Hold m e tight. 
Koszlott, kádárista kifőzde. 
Kérlek, ne boncolgasd, ki főzte 
ki így. ízetlen évadok.
Az önkiben tömény szagok, 
pállott rakott kel, zónapörkölt 
(lassan ki). Néhány régi, dörzsölt 
klosár tekintete követ.
Épp hogy lekéssük a követ
kező 70-est. Ámde jobb így. 
Ürügy akad, mely visszafordít. 
Elvégre kibúvót ki lát?



1476 •  Cynthia Ozick: A pogány rabbi

Vilma királynő úti fák, 
írószövetség, Bajza utca.
Nem  érem  föl, mi ajzza útra 
e furcsa párt. így túl kevés. 
Csődöt m ondott a szervezés. 
Vakon törekszünk m ég az üdvre, 
ne  tedd szóvá: „Te be vagy ütve.”

Mivel tu  m ’as donné ta boue.
És m inden más köztünk tabu.

Cynthia Ozick

A POGÁNY RABBI
Nemes Anna fordítása

Jákob rabbi: „A ki já rk á lv a  ta n u l, d e  ezen k ö zb en  
m eg áll és m egjegyzi: »De gyönyö
r ű  ez  a  fa!« vagy  »D e szép  ez a  szán 
tóföld!* -  a z  ily en rő l a z t ta r tja  az 
ír á s ,  seb e t e jte tt sa já t lén y én .”

(Idézet A z APÁK ERKÖLCSÉ-MZ)

Amikor m egtudtam , hogy Isaac Komfeld, ez a  jám bor és bölcs férfiú felakasztotta ma
gát a városi parkban, kimetróztam a  helyszínre, hogy megnézzem a fát.

Együtt já rtunk  a rabbiképzőbe. M indkettőnknek rabbi volt az apja. Ő k is barátkoz
tak egymással, de csak felszínesen -  valójában ellenségek voltak. M indenáron túl akar
tak tenni egymáson látványos jótékonykodásban, körm önfont okoskodásban, híveik 
számában. Kettejük közül Isaac apja volt a  szelídebb. Én bizony féltem az apámtól; 
gégebaj kínozta, s ha odaszólt anyámnak, hogy „Hozd be a  teát”, m ég ez a köznapi 
m ondat is fenyegetően recsegve szakadt fel a torkából.

Egyikünk apjában se lakott a  legcsekélyebb filozofikus hajlam. Ebben az egyben 
nem  különböztek. -  A filozófia maga a fertő -  m ondta Isaac apja. -  A görögök mennyit 
filozofáltak, mégis m egm aradtak hátulgombolós kisgyerekeknek. Még a monoteista 
Szókratész is a rra  pocsékolta az adományait, hogy egy bábut tömjéneztessen a  tem p
lomban.

-  A bálványimádás a fertő, nem  a filozófia -  okoskodott apám.
-  Emez előszobája am annak -  replikázott Isaac apja.
Tulajdon apám  szentül hitte: ha nincs a  filozófia, sose ju tok  el az istentagadásig, 

melytől egyenes ú t vezetett oda, hogy másodéves koromban kimaradjak a rabbikép
zőből. Pedig nem  a filozófia volt a bűnös; belőlem hiányzott Isaac tehetsége: tanárai 
későbbi véleménye szerint Isaacnek akkora volt a  képzelőereje, hogy egy betű hajszál
vékony szárát is szentséggé tud ta  szublimálni. Temetése napján sokakban visszatet-


