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In memoriam Szepesi Attila
Versek a hagyatékból1

Bolondok könyve
Előkerül kusza könyvespolcom takarításakor mindenféle
kacat. Némelyiket azonosítani sem tudom. Régi vers-irkafirkám –
olvashatatlan. Elfeketült lófog a Dunából. Lexikon gerincén
fürkészdarázs agyagból tapasztott gyöngysora. Herman
Ottó névjegykártyája – hogyan került ide? Poros
füzetben középkori imádságok sülyről, torok-
gyíkról, „emberállatot kénzó kelevénrűl”. Csipkés ősvilági kő-
darab legyezőkagylók lenyomatával. Pókhálón
fennakadt fátyolszárnyú lepke. Konnektorba való, ismeretlen
rendeltetésű dróthuzal. És Kajguszuz Abdáltól, a török
bölcstől a Bolondok könyve, melyben az álmuk mélyén
Sátánnal hadakozó dervisekről ír, akik kacagnak az
okosokon meg a haszonlesőkön és kerge táncot
ropnak a fütyörésző széllel meg a napsugárral.

Hírharang
Végigfutok, mint rég, a gyerekkori utcán. Becsöngetnék egy-egy
csukott kapun, de nincs kinek. Sehol a négy-
kerekű deszkán guruló, katonasipkás hadirokkant, a görbült
órásmester, aki szemére csippentett nagyítóval leste naphosszat a
csillám rugókat meg a rakoncátlan fogaskerekeket. Sehol a csihi-puhi
szódás-kocsis, a sakál-dalt vonító ószeres. Sem a siheder, aki
színpadra vágyott, de kamaszként elnyelte a föld. A hórihorgas
férfi se caplat szárnyait vállán cipelve, aki sárkányrepülőn
keringett a pilisi szirtek fölött, míg egyszer alányaklott a
szélben. Nyoma veszett a hírharang nénikének is, aki csillag-
csipkét horgolt óraszám. Csak a kirakatok tükrén fénylik valami távoli
karnevál: utcaseprőké, börtöntöltelékeké, maszkába bújt bolondoké,
verkliseké meg tenyérjósoké, akik árnyéktáncot járnak, hiába
szakad az Illés-napi zápor.

1 Közzéteszi Szepesiné Gyarmathy Edith.



4545

Gyerektolvajok
Csöngén éltek még Weöres gyerekkorában
a népszokások, a lucázás meg a regölés. Szívesen
idézte fel a kolompszónál kántált mondókát: „Luca, luca,
kitty-kotty!” és „Haj, regülejtem,
neked ejtem!” Feltűntek időnként
falujukban mindenféle kósza lelkek, drótos-
tótok, tollas zsidók, tenyérjósok meg gólya-
lábon illegő-billegő mutatványosok, de
ráolvasást tudó, gyerektolvaj-hírű vándor-
cigányok is. Sőt egyszer megállt a piactéren egy
toprongyos fűzfapoéta, bizonyos Kiskamondi Német
Jóska, Idők Tanújaként mutatkozott be, és
felolvasott, pontosabban szólva: elrikácsolt
néhány hősszerelmes meg honfibúval átitatott verset.

Bombakráter
Még a háború előtt
elvitte az ifjú Weörest valaki
egy pesti polgárlakásba
a legnagyobb Gulácsy-gyűjteményt megtekinteni.
Olasz kolostorkertet ciprusokkal,
fanyar pojácákat, ló hátán figurázó
artistalányokat, margarétás bolondokat meg zúzott orrú
szerzeteseket. Elborították a szobák falait az ismeretlen
csodák. Aranybarna vásznon tücsök-arcú alkimista,
görbült rabbi, vásári kikiáltó és
rikácsoló kártyavető.
A háború után a költő elvetődött
ugyanabba az utcába. Egy
bombakráter tátongott az öreg ház helyén.
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Pinocchio
Károlyi Amynak több érzéke volt a gyerekekhez, mint
Weöresnek, akiből hiányzott a tanítói mentalitás.
Ha vendégek jöttek hozzájuk gyerekekkel,
Amy néni le tudta kötni a kicsiket egy ideig mesékkel-
mondókákkal. Sándor közben leszedte a szekrény tetejéről a
sípoló gumikacsát, a papírsárkányt meg a Pinocchio-bábut,
amit ilyen alkalmakra tartogattak, ám a
gyerekek hamar elunták magukat a szobában,
kézen fogták az apró termetű költőt
és magukkal cipelték a kertbe.
Azt hihették róla, valami cérnahangú kamasz.
Cibálták jobbra-balra, bújócskázni meg
fogócskázni akartak vele a tüskés
málnabokrok között.

Kajla bábok
Amikor az óbudai Térszínházban
bemutatták a Holdbeli csónakost,
WS-t díszvendégül meghívták az előadásra.
Ő túl volt ekkor már egy szélütésen, nehezen mozgott és a
figyelme ki-kihagyott. Ketten vittük fel a lépcsősoron Fábián
Lacival – lába a levegőben kalimpált. Nem tudta,
hol van és mi történik vele. Ráadásul
tisztelete jeléül a rendező kiültette a nézőtér
közepén álló pulpitusra, ami egy-magasságban volt a
színpaddal, ahol színészek, és kajla bábok egyszerre
alakították a szerepeket. Ő láthatóan csak leromlott testi
valójában volt jelen. Nem a fényárban libegő csónakos, ő volt az
igazi holdbeli. Magába roskadva szundikált az
egyszemélyes kakasülőn.
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Isten gyülevész serege
Kutyák és macskák barátja, panyigai
Sándor, micsoda szőrmók
regiment gomolyoghat térded körül a mennyei
margarétás réten. Oda-
gyűlik a félszemű, fogahullató
csipás komondor, régi komád, a bandzsi vizsla, a boka-
kapdosó Leánka-patak-parti puli, a sárcsimbókos
kuvasz, a misinai tacskó, aki újra hátsó lábán billegve
törleszkedik hozzád. Sorra az egész törvényen túli
falka, Isten éhenkórász és
gyülevész serege. És mind a régi cirmosok, csöngeiek, csont-
sovány indiaiak, kaukázusi miákolók, vagy félig-beomlott
római katakombák bujdosói, dorombolva
hempergők és titkokat tudók.

Csillagképek
Látomásos költőim, Budáról elűzött bujdosó,
Bornemisza Péter, a kénköves pokol kajlaszarvú
ördögével viaskodó, akit – hogy békét sose leljen – hol
csábosan magát illegető szépasszony, hol meg dús
adakozó képében kísértett a Gonosz. Vályi Nagy Ferenc, aki
ámulva nézte a rothadt vízcseppben a mikroszkópi pörge
parányok tusakodását, odafönn meg a sziporkázó csillag-
képek – a Hattyú, a Lant meg az Aldebaran – közömbösen
elforgó, árvizet és földrengést hozó ábráit. Pesti
magányában antik próféták és mindentudó mágusok inasául el-
szegődött, igazlátó Füst Milán. Sosem volt
nyugovásotok e – hol rusztikus lakomákkal, hol kard-
fenő keserűséggel vendégelő – puszta földön, az
idők legalján.
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Arany katonagombok
Diákkori kandi barátom, Polgár Csaba, hány zenebonás
csehóban darvadoztunk savanyú lőrét kortyolgatva, és
filléres füzetekben csodálva a dadaisták meg az álomfürkész
szürrealisták becsali képeit. Aztán évtizedekre elveszítettük
egymást – már csak vénülő fejjel találkoztunk újra zsennyei
kerted bogos alma- meg körtefái közt, ahol kartonjaidat és
goromba vásznaidat kifeszítve közösen alkottál a zúgó
atlanti széllel, meg a hószakadással. Most hetvennégy
évesen örökre félrelökted kipp-kopp görbebotod, neki-
vágtál valami ki-tudja-hová kanyargó, szellemek-járta
ösvénynek, és már nem okos szemüveged világít
felém az éjszakából, hanem a Katyn emlékére
általad megálmodott gyászfekete leplen néhány
arany katonagomb.

Kelekótya Orpheusz
Csetlő-botló komám, kelekótya Orpheusz, akit
már por-alakban űz kénye-kedvére a szél. Gyerek-
korodban ávós őrtorony árnyékán kóstolgattad az anyanyelv
hol édes, hol keserű ízeit a vadmadarakat vendégelő
Hortobágyon. Lettél aztán futóbajnok, majd költő-
csodagyerek, rövidnadrágos igric, szökkenő szavak
muzsikása. Gyors poharak közt hexameterben fecsegtünk a becsali
kocsmán. Titkon körmölted a verseid éjszakai mécsvilágnál, örökké
tusakodva a balga kishitűséggel, pedig egykor nem
botlasztott semmi kétely. Hajdani ivócimboráid lesajnáltak és a hátad
mögött Rozogának gúnyoltak, örökké mámor-vendége valahai
bálványukat, aki után néhány félbemaradt költemény és
szennyes ruhák maradtak az elfüggönyözött
szobában.
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A gólemkészítő
Ismertem a szobrászt, aki agyagból
esetlen óriásokat mintázott. Magát
gólemkészítőnek mondta. Egy-egy
mozdulatába fagyott vagy billenten egyensúlyozó
monstrum krumpliorral vigyorogva vagy épp
konok elszántsággal nézett szembe az elébe tévedő
tanácstalan bámészkodóval. Hitte-e, várta-e, hogy
– tapp-tapp! – suta léptekkel és karjaival kalimpálva
elinduljon egyik-másik szobra, nem tudhatom. Isten
papírra körmölt neve lehelt életet egykor a
zsidó legenda szerint a prágai Löw
rabbi mesterművébe, a borzongató
éjszakának nekivágó
gigantikus igazságosztóba.

Tükörszobák
Éjszakai tükör mélyén önmagukat sokszorozó
félálomi szobák. Mintha föl-le bolyongana bennük
valaki, arcát veszítve. Háta görbülete
apámat idézi. Kormos árnyék, ide-oda
téved, száz alakká sokasodva. Dünnyög, csetlik-
botlik szobáról szobára, mintha önmagát
keresné, akit nem sikerült megtalálnia hosszú és
hányt-vetett életében. Lim-lomok közt
botorkál, meg-meghőköl, kihúz egy fiókot, bele-
kotor, közben legyintve vissza-visszanéz, aztán újra neki-
lódul, mintha tartana valahová, de az árnyéka egyre
homályosabb. Végül eltakarják a
táruló szobák egymást összekaszaboló
visszfényei.
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Halottlátók
Falusi tanító-koromban néha – család-
látogatás ürügyén – ki kellett caplatnom hó-
buckák közt a tanyavilágba. Szívesebben mentem volna
napnyugatnak, Párizsba, akár gyalogszerrel fél
Európán át, ahogy hajdan Kassák, mert ott tán meg-
pillanthattam volna egyik-másik bálványomat – élt még
Reverdy, Cocteau, Picasso. Kusza őz- és vaddisznó-
nyomok közt ballagtam napkelet felé. A széljárta tanyákon
élt még az eltávozottakat megidéző halottlátók hite, a
boszorkányoké, akik a kéménykürtőn ki-be szállnak. Lesték a
garabonciást – számukra tán magam is efféle furfangos
kópé lehettem. Tiltották, hogy valaki rámutasson a teli-
holdra, mert leszárad az ujja. És a kapukra kiszögeztek – rontást
elhárítani – egy-egy kitárt szárnyú bőregeret.

Napköve
Jólfésült garabonciás, tengtél-lengtél
eleget a vakvilágban, legszívesebben a
csalogató vadvizek nyomán csavarogtál és a kósza
szelekkel emelgetted a pipiskedő
lányok szoknyáját. Ám néha, fél-
bolond fiú, lakkcipő kellett neked,
napköve-pecsétes gyűrű, csingilingi ordó meg
fontoskodó hivatal. Mennyivel
bölcsebb lett volna megtanulnod azt a
hangokon túli nyelvet, amit csak kapiskálsz, és ami
bölcsebb a balga igéknél, a kusza mondatok cserfes
muzsikájánál: álmon túli álom, zenén túli
zene, amit már csak a göcsörtös fák, ficseri fecskék meg a
berekben csúszkáló csigák értenek.
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