
3. S¢tÀbÂl j´vet

TÃl MÀtyÀsf´ld-alsÂn, tÃl a szem¢ttelepen,
tÃl egy-k¢t cseh filmbe illû jeleneten,
egymÀstÂl egyre tÀvolabb azonban,
a poros Ãton, f¢nybubor¢k-halomban
rezgett az ûsz.

Szoktam a g´mbakÀcok egyensorfalÀt,
a rÀm hÃzott vigyori hÀzibarÀt
papucskÀt, az ¢n kerestem botrÀnyt.
MÀs nem s¡lt ki belûle, csak hogy a nap s¡t rÀnk
ä ma legalÀbb.

MÁg finom rajzÃ szÀdbÂl dûlt a szÂ,
a csipkedû inkÀbb, mint a simogatÂ,
v¢gig az jÀrt a fejemben,
hogy lÀthatok olyasmit a szemedben,
amit te nem...?

BalÀzsovics MihÀly

HçLAP°NZ

az utÂkor ÀltalÀban kegyetlen
mindez n¢zûpont k¢rd¢se innen
onnan akÀr keresztbe s az idû
csak n¢ha nagyÁtÂ inkÀbb c¢l-
kereszt-optikÀja szembogarÀba emeli
a mikrÂ r¢szleteket csiszolatlan ¡veg-
lencse ha akarod homÀlyosabb
mint a l¢lekbÃvÀrok kutatta
m¢lys¢g a semmi m¢lys¢ge ez¢rt
kegyetlenebb az eml¢kez¢s a gyors
egyszerü halÀlnÀl mikor mÀr
megsuhintottak az ¢vek a fel-
habzsolt f¢rfikor Ãgy n¢zel ki
mint amaz Àldozati Àllat aki
n¢mÀn-ordÁtva a taglÂt vÀrja
egy elhagyott vÀgÂhÁd hÃsszÁnü
t¢glÀkkal kirakott udvarÀn egyed¡l
¢s nincs aki megkegyelmezzen
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¢s nincs aki kiereszten¢ v¢redet
az iszamos k´vezetre nincs senki
magad vagy elcsapott pr¢dikÀtor
lesajnÀlt-csakaz¢rtis didergû ¢jek
vacogÂ nappalok vÀltjÀk egymÀst
s az Àllat szem¢ben tarka-r¢tes-
-homÀllyÀ foszlik a f¢lelem nem
¢rti nem ¢rtheti hogy eg¢sz l¢nye
olyan mint egy ¢letrekelt hÀla-
p¢nz amit elfelejtettek ott hagyni
senki asztalÀnÀl

HatÀr Gyûzû

MíG °LT, CIMBALMOZOTT;
MíG CIMBALMOZOTT ä °LT

Sz¢ljegyzetek RÀcz AladÀr ¢let¢hez ä müv¢szet¢hez

K¢t ellens¢ge volt. Az egyikrûl csak hallott, a mÀsikat naponta sÁnylette.
Az egyik. Violet Gordon Woodhouse (1872ä1959). A szÀzadelû angol zenei vilÀgÀnak
Lilitje: noha nem û a nûi fûszereplû, vÀltig ker¡lgeti az °denkertet, ¢s minden szem
rÀtapad. F¢larisztokrata, dÃsgazdag; testûrtiszten/milliomoson/müv¢szen/irodalmÀ-
ron alul nem Àll szÂba senkivel. ParÀnyi termetü, de olyannyira tudatÀban van mÀg-
neses hatÀsÀnak, hogy egyszerre n¢gy müv¢sszel/tudÂssal ¢l egy fed¢l alatt, bÀr udva-
rÀba ¢jszakai vend¢gnek azt hÁvja be, akit akar. Szeretûinek felvonultatÀsa kÀprÀzatos:
Wilfred Owen, Bertrand Russell, Stravinsky, Kipling, Shaw ä talÀn m¢g Gyagilev meg
Picasso is. Selyembe-bÀrsonyba ´lt´zik, egzotikus ruhak´ltem¢nyeit ä orientÀlis bu-
gyogÂit-turbÀnjait-toll¢keit ä maga tervezi. Annyi az ¢kszere, hogy barÀtnûinek nem
gyûzi elajÀnd¢kozni; csak attÂl az egytûl nem vÀlik meg: van egy akvÀrium-f¡l´nf¡g-
gûje, melynek parÀnyi medenc¢j¢ben gombostüfejnyi igazi aranyhalacska ÃszkÀl. No-
ha müv¢szet¢vel bejÀrja a vilÀgot, jobban szereti, ha csupÀn a kivÀlasztottaknak jÀtsz-
hat palotaszalonokban ä amilyen az ´v¢ is londoni palotÀjÀban. A Bloomsbury-k´rrel
imÀdtatja magÀt, barÀtkozik Lady Diana Coopertûl Virginia Woolfig mindenkivel, a
k¢t Sitwell fiv¢r is odavan ¢rte, Osbert Ãgy Ár rÂla, ahogyan a megbüv´lt kÁgyÂ Árhatna
a kÁgyÂbüv´lûrûl: Violet keze alatt ànem az a kisszerü, Âdon hangszer volt a klavicsembalÂ,
aminek a XIX. szÀzad elhÁresztelte: felduzzadt, megnûtt, ¢s ami kicsend¡lt belûle, maga volt az
ifjÃsÀg zenei nagyegy¡tteseÊ. Violet Gordon Woodhouse volt az elsû, akinek jÀt¢kÀt fo-
nogrÀfhengerre vett¢k, ¢s aki csembalÂrepertoÀrjÀt a barokk ¢s a preklasszikusok re-
mekeibûl, Bach, Couperin ¢s a k¢t Scarlatti müveibûl merÁtette.

S ez volt a l¢nyeg ä nem bizarr ´lt´zk´d¢se, pazarlÀsa, Ãti kalandjai, szerelmi sze-
sz¢lyei, amirûl a vilÀg alig-alig tudhatott valamit; hanem ez, amirûl nagyon is tudott:




