
irodalmi hatás lélektana. Homérosz fölébreszti Vergiliust, Vergilius
Dantét, és a századok nem számítanak. Egymás nyelvén felelnek
egymásnak: ez a világirodalmi tradíció. Egymás formáit, képeit, té-
máit veszik át. Nincs tökéletes eredetiség. (…) Lehet a szavaknak új
értelmet adni, lehet egy-egy új szót is csinálni: de csupa új szóval nem
lehet beszélni.”15 — Babits Az európai irodalom története előszavában
megfogalmazott gondolatai, vagyis az irodalmi tradíció felélesztése,
idő és tér távolságain át egymásnak felelő művészek párbeszéde az
Arany Jánoshoz írott vers szövegvariánsaival is beigazolódott; a ba-
bitsi gondolatmenet logikájával azt is mondhatnánk: Arany János
fölébreszti Babitsot, Babits feléleszti Kovács András Ferencet, a szá-
zadok nem számítanak. Az intertextualitásnak kivételes szerepe
van a kulturális hagyományok, az irodalmi tradíciók továbbélésé-
ben: dinamikus szövegszervező ereje révén kitágítja a költészet ha-
tárait. Babits Mihály Arany Jánoshoz és Kovács András Ferenc Ba-
bits Mihályhoz írott szonettje is azt bizonyítja, hogy Arany János
emberi-művészi alakja egyazon szövegvilág eltérő jelentésváltoza-
tai ban ugyanúgy jelen van a Nyugat-nemzedék hagyományőrző
modernségében, mint a posztmodern költészetben.

Szintis vén fazon
Egy szintit szerzett csóri valahonnan,
Ül kinn a téren, hol nagy forgalom van.
Nyomja az ócska, ványadt régi slágert,
Mint akire az élet párat rávert.

Oda se bagóz nyüzsgő arrajáró,
Törtet, mint a tank, mint az alvajáró.
Úgysem érteni orrhangú danáját,
Annyira meg nem cuki, hogy sajnálják.

E nótákat már rojtosra zenélték,
Macskaköves út, homokóra, még szép,
Vén szintis fazon, kire jó nem várhat,
Vonyítja a millió rózsaszálat.

Kóbor kutya jön, emeli a lábát,
A galambok is olykor lecsinálják,
De ő nem tágít, kiskút, kerekeskút,
Hisz kedveli az elnyűtt, veretes bút.

15Babits Mihály:
Az európai irodalom

története. Auktor,
Budapest, 1991, 13.
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Selypít szegényke, billentyűkre dűlve,
Úgy zengerél, mint hogyha hegedülne,
A hangok fura pókok, szökdösődnek,
Nem várják meg, hogy összeszedje őket.

A felhozatal vérszegény, silányka,
Ámde az érzés robban a világba,
Amit nyöszörög, bizony ember kínja,
Hozzája képest törpeállam Kína.

Tingli-tangliban az ötvenes évek,
S hát eltemetett három feleséget,
A gyermekei szerte a világban,
Neki magának totálkár a lába.

Nem is tesz neki jót az üldögélés,
De hát mit tegyen, se kabát, se bélés.
S hogyha elcsuklik torkában már a dal,
Mindent, ami volt, ő azért belehall.

S ha ülne otthon, a Szulejmánt nézve?
Nem telne neki gyógyszerre meg gézre.
Meg ha egy napon abbahagyná szépen,
Pont ez a zene menne a fejében.

A szintis fazon mikor azt dalolja,
Hogy édesanyám, anyját látja, ó, jaj,
Rejt a nótaszó sok ezernyi arcot,
Kiket föld alá temettek a harcok.

Arcai között bóklászik csak egyre,
Három jön elő, ha egyet feledne.
Néha megszökik a nyavalyás dallam,
Máskor összenő kettő: furcsa hajlam.

Kezdi valahol, előbukkan máshol,
„Akkor szép a nyár… hogyha télben fázol.”
Hogy művészet ez? Ugyan ki mondhatja?
Örül, ha kerül bármi a kalapba.

Vén szintis fazon te is lehetsz, kincsem,
Hogyha majd a vant kitúrja a nincsen.
Csak arra ügyelj, pár nótád legyen még,
Addig nem leszel a halálnál gyengébb!
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