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A  H Ó N A P  A L K O T Ó J A

ORBÁN JÁNOS DÉNES

Boszorkányok lüktető jambusokban

NOMÁD

Nomád zenét hallgatok
a Youtube-on, nem tudom, mi lelt,
fölbukkant majd elragadott egy kazah
történelmi giccs, és fölébredt bennem
az őskelet. Végtelen puszták, feneketlen
ég, sólymok és véres harcosok,
és egyetlen erény: a győzelem.
Evolúciós szempontból a történelem
legeredményesebb férfiúja
Dzsingisz kán. A kutatások szerint
minden kétszázadik férfi a világon
hordozza génjét. Ennek érdekében
több mint száz gyermeket nemzett,
és mintegy huszonötmillió vetélytársát
mészároltatta le, utódai ezt még
megtriplázták. Nem az én világom
– az univerzum: a kávéház és a könyvtár –,
mégis lenyűgöző a véres erő,
melynek bűvöletében az ősök éltek.
Nem volt semmi más az életükben,
csak a szenvedély. Harc és szerelem.
Nem udvaroltak: asszonyaikat
elragadták. És az elrabolt
nők példás feleségként imádták
a rablót. A Stockholm-szindrómára
ennél jobb esettanulmányok
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aligha vannak. Hát magába szívott
az éjjel ez a véres, vad szabadság,
és vágtattam volna ész nélkül
szembe bármilyen túlerővel.
Ehhez képest ébredés után
nyulat pácoltam, és a vadsághoz
ennek csupán annyi köze volt,
hogy vadhúsra való fűszerrel
ízesítettem. Az állatot,
mit le nem vadásztam, hanem
a Lidlben raktam bevásárlókocsimba.
A szomszéd törzs legszebb lányának,
akibe fülig szerelmes vagyok,
verseket írok. Pedig csak néhány száz év
telt el. Egy fél perc sem az evolúcióban.
 

TÖBBES
 
Kéne egy ego, aki válaszol
a napi hetven levélre. És egy másik
nem telefonfóbiás, aki bájcseveg
mindazokkal, kik szentül azt hiszik,
öt másodpercnél több időm van rájuk.
Egy harmadik, ki megszervezi
a teendőket és beosztja az időt,
és hű titkárként emlékeztet
arra, hogy mit és hogyan kéne tennem.
Egy negyedik és egy ötödik,
ki megírja a mindenféle textust,
szinopszist vagy épp stratégiai tervet.
Egy hatodik, ki cinikus pamfletet
farag politikai ellen ellen.
„A hetedik te magad légy”
már meghaladott. A hetedik
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háztáji munkát végez, s mikor a szükség
úgy diktálja, hát párátlanító
vakolatért dúlja föl a járást,
és kőműveskanalat is fog kezébe.
A nyolcadik – a művész – verset írna,
regényt s még inkább drámai költeményt,
melyben minden szereplő más-más
versformában beszél. Az ördög disztichonban,
Isten fenséges hexameterekben,
s a boszorkányok lüktető jambusokban.
A kilencedik, a duhaj, szórakozna,
víg cimboráknak töltené a sört, bort,
röpködnének poénok, szóvirágok,
és éktelen röhögés rázná az asztalt.
A tizedik? A tizedik pihenne,
meg sportolna, és ápolná a testet,
és szembeszállna idővel és halállal,
és dagálykor a láthatárig úszna
egy enyhén déli tenger kék vizében.
És még hány én kéne szeretni téged,
lesni lelkednek minden rezdülését,
arcod – e folyton átrendeződő térkép –
titkait és szemed mély csodáját?
Végigcsókolni észbontó, drága tested,
a karcsú, csupasz, csíkok nélküli tigrist,
és bűvös, buja ágyékodba hatolni,
s lüktetni benned holnap hajnalig,
s reggel megint, és délelőtt, délben, este.
Nem is tudom, még hányan lehetünk,
mindenütt csak téged, téged keresve.
Egymillió vers után rád találtam,
és már tudom, rólad szólt mindegyik,
szó szerint, na meg úgy általában.
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DON DIHORE PAJZÁN SZERENÁDJA

madonna ó madonnám
találkozunk a kékben
donodtól elrabolván

versembe hozlak éppen
con permiso hebegném
felé hajszolt a vérem

s ez most egy új cselekmény
én éneklem a dívát
mert éppen elszeretném

és nincs alternatívád
ez az én szerenádom
kösz hogy megérted viszlát

itt s most csak én imádom
madonna ó madonnám
szívspecialitásom

te hétpróbás boszorkány
lépjél hát versszobámba
s ha túl vagyunk a vodkán

fekhetsz is föl az ágyra
hogy a lényegre térjünk
hiszen mi másra vágyna

örökkön ajzott vérünk
mint hogy göncünk letépve
a next levelre lépjünk
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s a lelkemet is végre
meglásd s véle hatoljak
megvadulva tiédbe

s ne jöjjön el a holnap
legyen virágvasárnap
intsünk fityiszt a kornak

s a szörnyü elmúlásnak
madonna ó madonnám
mutasd mit úgy kívánhat

mit elejtett a portyán
a lüktető vadállat
az izmokat a bordán

s mit combod közt találhat
s a diadalmas mellet
csomagolás-csodákat

mit az isten teremtett
hogy árulja a földön
a pajzán égi lelket

de testünk csak egy börtön
hagyd hát fölszabadítnom
(előtte jól betöltöm)

s minden kelyhedből innom
barangolnom a bőrön
mint pók a rózsaszirmon

engedd jövőnket szőnöm
és minden terzinával
méhedet telelőnöm
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bizony ez itt a nászdal
járulj hát te is hozzá
a hamvas kis pináddal

és katarzist okozzál
s a katarzist akard is
a dramaturgiában

kell hüvelyhez a kard is
a párzó szerenádom
sorok között a kaddis

s ha tudnád hogy kévánom
madonna ó madonnám
nem hagynál itten állnom

magányom rút porondján
szeretnél agyba-főbe
így öregen és rondán

versembe belefőve



68
I   r   o   d   a   l   m   i

A Szótár tragédiája 

Sántha Atthila Bharma ind gurunak és székely rabonbánnak,
a Székely szótár és A bühnagy székely szótár szerzőjének

 

Első bélszín
(A mennyekben, Kézdivásárhely fölött. Az Úr egy zsámo-
lyon ül, előtte egy kosár jóféle vereshagyma. Angyalok serege 
közeleg, élin Áron és Pista arkangyalokkal.)

 

ÁRON ARKANGYAL
Dicsőség a magasban istenünknek,
megtettük, mire kértél, jó uram,
mögöttem ím a cepelő sereg,
s hozzuk, igen. 

PISTA ARKANGYAL
Vonakodott a beste, s visított,
de győztünk rajta, húszan is lefogtuk,
s már csorgott is a cseberbe a vére. 

ÁRON ARKANGYAL
Be van fejezve a nagy mű, igen… 

AZ ÚR
(türelmetlenül félbeszakítja):
Jól megfüstöltétek, miként szeretem? 

PISTA ARKANGYAL
(kihúzza magát):
Uram? Csalódtál eddig hentesedben?
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ANGYALOK KARA
Szalonna néked, mi urunk,
meg van füstölve étked,
Szalonna néked, Eszme
Szalonna néked! 

AZ ÚR
(bugylibicskát vesz elő, lekanyarít egy darabot, és beléharap)
Fölséges. Mondhatnám isteni.
Csak hódolat illeti, s persze hagyma. 

ANGYALOK KARA
Ki a világot építetted,
és disznót teremtél beléje,
Szalonna néked, ó, erő,
Szalonna néked, Hatalom.
Ugye finom? Ugye finom? 

DURUMÓ
(hátulról előre lép)
Mit kornyikáltok? Persze, hogy finom,
a pokol belső bugyráig hatol
illata, ezért is jöttem ily sietve,
megkívánván a toros kóstolót.
Mily jól is megy a sorotok a mennyben,
míg szegény ördög tejbegrízt eszik,
müzlit, szóját és ünnepnapon is
aligha futja tarhonyánál többre.
Szalonna, oh, szalonna, oh be fincsi!
Én is, én is kérem a jussomat. 

AZ ÚR
Mit méncseregsz itt, hitvány zelegor,
rápenyes zagyva fuzsitus tepelák,
nyeletlenkecc, mint bőcs ricskó, mutuj.
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Rusnya kélgyó, csemer, büh bőrmadár,
kanyvadt féreg, te kacsuba kölődör,
kutyakaláka ez, hogy itt kösönködsz? 

DURUMÓ
Egy árva szót nem értek, jó uram! 

AZ ÚR
Ejszen berdózol, s meginn baszkanyál
benned a zákhány, s rajtam rühölődsz? 

DURUMÓ
(kétségbeesetten)
Én csak egy kis szalonnát kunyeráltam,
mi történik? Nem értem egy szavad,
csak a névmást, kötőszót s névelőt!

AZ ÚR
Megdöböcsköllek, hogy megcsámborodsz,
s mind köpörödsz, s a kujakom esszetácskál,
tojogalóval tángállak, míg a szusszt
kivacskolom, s még kapsz egy kalafintát. 

DURUMÓ
(Áron arkangyalhoz)
Mondd Áron, lécci, ez a kalafinta
szalonnát jelent eme furcsa nyelven? 

PISTA ARKANGYAL
(félre)
Egy frászt. Nem jelent mást, mint nyaklevest,
de hadd bizakodjon a rusnya férge. 

ÁRON ARKANGYAL
Én sem tudom, de könnyen meglehet.
Urunk újabban kiválasztott népe
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nyelvét beszéli. Mi sem nagyon értjük.
Szalonnát kívánsz? Nyelvet kell tanulnod. 

AZ ÚR
Menyen már innen ez a kanbagoly,
vagy szétküpülöm lusztos valagát. 

DURUMÓ
Mit mond? 

PISTA ARKANGYAL
A nyelvén kérd, csak úgy kapsz a finomból. 

DURUMÓ
Jaj, Pista, Áron, úgy, de úgy kívánom
a lét céljának megfüstölt falatját.
Segítsetek, nem tudom, mit tegyek. 

ÁRON ARKANGYAL
Alant vagyon az Isten városa,
s a kiválasztott népség szorgosan
aratja a burungot meg a peccset,
és káposztájuk olyan zamatos,
főleg, ha a csülköt beléje rakják… 

DURUMÓ
Jaj, ne kínozz, jaj, ne légy ily kegyetlen
− tudtommal az ördög itt én vagyok;
gyomrom korog, s a nyálam is csorog. 

PISTA ARKANGYAL
Akkor szaporán. Ereszkedj a földre,
s keress embert, ki szótárt ír neked.
Megtanulod a nyelvet, hisz okos vagy,
és szalonnádat máris kérheted.
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DURUMÓ
De kit keressek, ki ezt megteszi? 

ÁRON ARKANGYAL
Az úr városa költőkkel teli,
ők mindkét nyelvet ékesen beszélik,
és oly ügyesen forgatják a szót,
akár a bicskát a székely legények. 

DURUMÓ
Aha. És miről ismerem föl a költőt? 

PISTA ARKANGYAL
Könnyű. Míg mások nevelik a disznót,
avagy kapálnak, földjük művelik,
a költők füstös korcsmákban vedelnek,
vagy asszonyok szoknyáját kergetik,
a Főtéren, a Gábor Áron-szobornál,
vagy udvarterek setét kapui alatt
oskolás lánykákkal üzekednek… 

ÁRON ARKANGYAL
Megszállott fény ragyog dülledt szemükben… 

DURUMÓ
Mi sem egyszerűbb. Megkísértem őket,
bor, pénz, asszony − mind az én fegyverem,
s meglátjátok, úgy fújom majd a nyelvet,
túlteszek Istenen. 

(el) 

Az Úr, az arkangyalok és az angyalok a hasukat fogva, röhögve 
fetrengenek a trónteremben tizenkét és fél percen keresztül.

(szünet és ozsonna)
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A következő bélszínek tartalmából 

Durumó megérkezik Kézdivásárhely szélire. Kocsmáról kocsmá-
ra jár. Az első kocsmában nem talál költőt, ellenben jól megitatják 
szilvapálinkával, és össszehányja magát. A következő kocsmában 
sem talál poétát, de itt is leitatják, majd megverik. A harmadik-
ban előbb megverik, aztán következik a békítő ivászat − azaz 
érződik, hogy közelebb került a székely civilizációhoz és a Fő-
térhez. Költő még mindig nincs, ám egy elmés székely megígéri 
neki, hogy bordélyházba viszi, majd a szerencsétlen, hullarészeg 
fajzatot pisolyogva betuszkolja a Zsuzsi-babák múzeumába. Sze-
gény pára csak a tizedik keserves monyókolás után jön rá, hogy 
csúfot űztek belőle. Végül a múzeumőr szíve megesik rajta, és 
elárulja, hol vannak a költők: egyesítendő a kocsmázást a korzó-
zással és a nemzeti eszménnyel, nyárikertet nyitottak a főtéren, 
a Gábor Áron szobor körül. Itt Durumó végre megismerkedik 
Kézdivásárhely nagy költőivel, sorrendben Markó Bélával, Fe-
kete Vincével, Gáll Attilával és Muszka Sándorral, akik szétszo-
patják, de nem írnak neki székely szótárt. Végül Sántha Attilával 
kiegyezik, de nagy árat kell fizetnie érte: az alkotói ösztöndíj és 
a honorárium mellett garantálnia kell tízezer példány eladását, 
ezenkívül el kell adnia a lelkét is a kérlelhetetlen nyelvész-poé-
tának. Azóta nincs az ördögnek lelke, ezért próbálja a másokét 
megvásárolni. Végül elkészül a szótár, Durumó megtanul széke-
lyül, és újra az Úr elé járul, szalonnát kunyerálni. Az Úr azonban 
ezúttal a kortárs magyar irodalomkritika Kulcsár Szabó Ernő ál-
tal stilizált nyelvén válaszol, Durumó epilepsziás rohamot kap, 
lemond a szalonnáról és a pokol trónjáról, átteszi a székhelyét 
Budapestre, és politikus lesz belőle.


