
Nagy csend maradt a mondat utÀn, aztÀn anyÀm sz¢ps¢ges szeme felt¡nd´k´lt.
àHolnap hÃslevest fûz´k AmÀlkÀnak ä k´z´lte ä, hagymamÀrtÀst krumplival, ¢s ma-
gam viszem ki neki a kÂrhÀzba. A kislÀny erre nem alkalmas, amellett, sajnos, nem
szereti AmÀlkÀt.Ê

ä Vettem ¢szre ä sÂhajtott apÀm. ä ButtrÀt se, a boldogtalant. LegalÀbb szÀnnÀ ezt
is, azt is, szeg¢ny kisfiÃt is, nem jÂ, ha a müv¢szt sokk ¢ri. Figyelsz, Magdolna? HÀrom
trag¢dia egy napon. R¢mes.

Az asztalterÁtû selyembojtjait fonogattam figyelemmel ¢s ÀhÁtattal. BÂlintottam,
hogyne figyeln¢k. °reztem valami k´nnyü zavart, mintha n¢mileg, csak eg¢szen picit,
de felelûs voln¢k minden¢rt, ¢s javasoltam valamit.

ä MegbolondultÀl? ä k¢rdezte apÀm. ä Hogy Gizella n¢ninek is vannak eltett fogai
B¢la bÀcsi utÀn, ¢s azt vigy¡k el AmÀlkÀnak, ¢s mondjuk, hogy Strausz¢k visszak¡ld-
t¢k? HÀt mi vagy te, mondd? CsalÂ? HalottgyalÀzÂ? HamisÁtÂ?

Most mÀr rÀ is haragudtam. Ekkora igazsÀgtalansÀgot! Nem mindegy MihÀlyom
´zvegy¢nek, kinek a fogÀt cs´rgeti? Nincs ember, aki tudnÀ a k¡l´nbs¢get. Fog, az
fog. FelÀlltam, hogy szeretn¢k f¡r´dni ¢s lefek¡dni.

ä Menj a szemem elûl! ä mondta apÀm, ¢s erre megÀlltam menet k´zben, mert soha
¢letemben nem mondott nekem ilyet. ä Nemcsak amiatt, amit mondtÀl, ¢s nemcsak
amiatt, hogy ´nzû vagy, ¢s nem ismersz irgalmat. Valami mÀs miatt, ami nem tudom,
mi. Mit csinÀltÀl, Magdolna? Te ´lt¢l meg, tett¢l lehetetlenn¢ valami csak Àltalad is-
mert, rejtelmes mÂdon egy nagyon jÂ embert, ¢s tett¢l esetleg jÂvÀtehetetlen¡l beteg-
g¢ k¢t mÀsikat.

ä °n?
Mint csillag, f¢nylett a szemem, az Àrtatlan, jÂ kislÀnyok pillantÀsÀval. Ez a n¢z¢s is

idegen volt a csalÀdnak, sose szoktam Ãgy n¢zni, mint a jÂ kislÀnyok.
ä Menj aludni! ä mondta apÀm. ä Ha nem tudsz, meg¢rdemelted.
Tudtam. Nem azonnal, de elaludtam, ¢s gondolatok n¢lk¡l v¢gigszunnyadtam az

¢jszakÀt. Reggel megtudtam, Buttra doktor mÀr el is hagyta a vÀrost, Pubi kÂrhÀzban
van, AmÀlkÀhoz Balog doktor jÀr. A kosztot anyÀm vitte el, ¢n Ártam Szibill cÁmü re-
g¢nyemet egy halhatatlan szerelemrûl.

RÀba Gy´rgy

A KEGYELET LçNYAI

A fûÃtrÂl mell¢k´sv¢nyre t¢rve
´lt´zve k´zhÁrr¢ tett feket¢be
arcukon k´nny barÀzda m¢labÃ
kez¡kben virÀg ÀsÂ koszorÃ
asszonyok t´rnek lÀnyok seregest¡l
bokÀig z´rgû avaron kereszt¡l
ki dacosan a semmibe mered
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ki sÃly alatt botorkÀl t¢veteg
ki elgurult derü utÀn a f´ldet
vizslatva konokul elûreg´rnyed
¢s akad harsÀny kelm¢ben aki
f¡ggetlens¢g¢t fennen hirdeti
de mind-mind sÁrkûh´z kereszthez ¢rnek
ahol a fiak nyugszanak a f¢rjek
vagy bal k¢zrûl az uruk legalÀbb
s a nûsz´vets¢g nyomban nekilÀt
gyomlÀl ¡ltet majd meggyÃjtja a m¢csest
markÀban tartja v¢gk¢pp mÀr az ¢dest
lehetett h¢tszÀm tekergû zsugÀs
otthon rideg mÀshol szoknyavadÀsz
hajnalban hazatÀntorgÂ borissza
kinek belsû zsebbûl fordul ki titka
ki szÀjÀt bevarrja a k¡sz´b´n
ki a drÀgÀnak ´k´llel k´sz´n
csib¢szek ¡tûd´ttek valahÀnyan
zsarnokok papucsok v¢gleges Àgyban
ahol t´bb¢ egyik¡k sem szabad
elviselnek b¡tyk´s lÀgy ujjakat
z´ld paplanukat egyengesse f¡rge
mozdulat s rÀ is ¡lnek nyughely¡kre
rÀjuk k¡l´n´s ig¢i peregnek
a gyül´letnek ¢s a kegyeletnek
Àm ha f´l´tt¡k rep¡lû d´r´g
a kiszolgÀltatott had ny´sz´r´g
felh´rd¡l ¢s sÂhajtozik utÀna
sorompÂt nem tür a g¢p ÃtirÀnya

¹NK°NYURAM

Swift motÁvumÀra

Laputa trÂnusÀn ¡l´k
¢n meg te meg û
olykor orrba b´k kicsoda
a lÁrai hûs a figyelmeztetû
mert bonyolult feladatom
fels¢ges ´regÁtû terhe
hogy mindens¢g beszÁvjalak
s kifÃjjalak a v¢gtelenbe

RÀba Gy´rgy: Versek ã 615



¢s kirÀlyn¢mmal Àgyba bÃjnom
ism¢tlendû ny´gve sikongva
staf¢tÀjÀt cÀrnak parasztnak
min ¡gyk´dtek ¢vezrek Âta
elgondolnom is iszonyÃ
folytatnom az emberis¢get
eszem iszom sat´bb az ürben
lebegve ¢s talppal az ¢gnek
csillagjÂsom miniszterem
idû s t¢r sodrÀbÂl emelj ki
lÁrai °n nyers ingereddel
hadd tudjak m¢g rÀd is figyelni

FÂnagy IvÀn

A FELSOROLçSRñL

Nem foglalkozott vele igazÀban sem a szintaxis, sem a szemantika, sem a szemiolÂgia.
A felsorolÀs szabÀlyai a müv¢szi (k´ltûi, ÁrÂi) szabÀlys¢rt¢sek alapjÀn rajzolÂdnak ki
fokozatosan. K´r¡lhatÀroljÀk, meghatÀrozzÀk a k´znapi, semleges felsorolÀsokat.

A szabÀlys¢rt¢sek szabÀlyai
Irodalmi prÂzÀban, posztromantikus k´ltem¢nyben a felsorolÀs keret¢ben egymÀst
k´vetû fûnevek, ig¢k vagy az ûket kÁs¢rû mell¢knevek ́ sszhatÀsa t´bbnyire kellemesen
disszonÀns. Az egymÀst k´vetû k¢t szÂ m¢g ha k´znapi is, nem k´vethetn¢ egymÀst
ebben a sorrendben k´znapi besz¢lget¢s folyamÀn akkor sem, ha k¢t egyetemi tanÀr
vagy k¢t ÁrÂ besz¢l egymÀssal.

MegkÁs¢rlem irodalmi korszakoktÂl f¡ggetlen¡l, nyelvi szempontok szerint csopor-
tosÁtani a szabÀlys¢rt¢seket.

(a) A legenyh¢bb szabÀlytalansÀgot tenn¢m elsû helyre: az egymÀst k´vetû antitetikus
minûsÁtûket.1

àThou wovest dream of joy and fear,
Which makes thee terrible and dear, äÊ

(Shelley: TO NIGHT)

KosztolÀnyi ker¡li fordÁtÀsÀban a kettûs antiszimmetriÀt (à´r´mteli ¢s f¢lelmetes... bor-
zasztÂ ¢s kedvesÊ). Az elsût tompÁtja, felbontja (a àkev¢lyÊ-t a rÁm is vonzotta), ¢s csak a
mÀsodik esetben tartja meg a nyÁlt antit¢zist.
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1 A szÂpÀrokat a felsorolÀs k¡ltagjainak tekintem. Ugyanazokat a szemantikai szabÀlyokat k´vetik vagy s¢r-
tik, mint a hÀrom- ¢s t´bbtagÃak.




