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Hagymás István 
 

Pipacslelés 
 
Elhangzott Mayer Erzsébet: Íme, a Nőember – 
kulturális nőtani ismeretek című könyvének 
(Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pi-
lisvörösvár, 2016) bemutatóján a budapesti 
Marczibányi Téri Művelődési Központban, 2016. 
november 25-én 

 
Üres parton 
üres csónak. 
 
Nefelejcsek 
locsolódnak. 
 
Tág a világ 
mint az álom. 
 
Mégis elfér 
egy virágon. 
 

Az egyesek által Ezüst Eliz néven számon tartott 
Mayer Erzsébet világa nemcsak Weöres Sándor 
Pára című versének nefelejcse, virága, de Olescher 
Tamás Pipacsában is ott tágul, sűrül, lüktet…  

A Nőember – akiben már nemcsak a Hold 
ezüstje, hanem a Nap aranya is ragyog – búcsú-
szójában (értsd: bú csúszó) jelzi, hogy elolvastat-
ta velünk könyvét, és – mint maga is idézi és mi 
is ide idézzük-időzzük – „most magyarázatot fű-
zünk hozzá. E tevékenység során észrevesszük, 
hogy maga a könyv is olyan könyvek magyaráza-
ta, könyvvé átalakítása, melyekre hivatkozik. Az-
által, hogy papírra vetjük, a mi értelmezésünk is 
írásmű rangjára emelődik. Ha kiadják, azaz köz-
zéteszik, maga is kiválthat észrevételeket, ame-
lyek azután ismét…” 

Eddig az idézet idézete, s hogy ne időzzünk 
feleslegesen, ha nem megy hátulról, hát kezdhet-
jük elölről (a bú-csúsztatást), legyen a kezdet a 
folytatás: 

 
Pipacslány 
 
Az anyám is tudja,  
nagyanyám is tudta: 
 
lányok ülnek a vetésben, 
fejükön a szoknya. 
 

Erzsébet, akinek Isten az esküvése, nevéhez híven, 
az Istenre, az Istennel esküszik, amikor a pipacs-
hoz nyúl és kitárja azt, miközben a (vad)
máktündér fejéről a szirmokat lehajtja, és a szok-
nya már nem a fejeket takarja, hanem a virágot 

rejti. A pipacs feje – gubója, magháza – ezen a 
réven kiszabadul, megszabadul, felszabadul 
(elszabadul) a szoknya fogságából, és a 
születőfélben lévő pipacsbabában lassan felismer-
hetővé kezdenek válni Weöres Sándor és Bódy 
Gábor Psychéjének mélysötét világosságai, Bee-
thoven hal(l)hatatlan Elize [azaz Elise nevű ihlető-
je], A. Tóth Sándor szent-dekoratív báb-zárványa, 
annak ígéretes rózsás, pipacsos, magos, kenyeres 
öle, amelynek Wagner is hangot adott… 

A kulturális nőtani ismeretek Nőembere 
nemcsak a pipacstündérek megszületésénél bá-
báskodik, de a vadvirág bimbajából világra segíti 
az (ős)apát is, a pipacspapot, aki lehet minist-
ráns, püspök vagy éppen bíboros. A pipacsbimbó 
kinyílása előtt a zöld csészelevelekből palástot 
sző, a sziromleveleket pedig papi szoknyává, re-
verendává szabja-varrja, majd egy elfelejtett gu-
bóból megformázza, életre kelti a pap-baba fejét 
is… Igen, a bodollói, Sarlós Boldogasszony nevű 
templom (Sarlós Boldogasszony = Mária látoga-
tása Erzsébetnél) esperes-plébánosa, Gábor Ber-
talan áll előttünk, annak rendje és módja szerint, 
teljes papi ruházatban, az éppen elkészült új ol-
tár előtt. A szárnyas hársfaoltár pillangószárnya-
it Király Tamás faragta pipacsba, a Vizitációt 
Kiss Virág öltöztette pipacsszínekbe. A lélek mű-
vészeit a törvényes véletlen, másik néven: Mayer 
Erzsébet egészítette ki egymással, s az oltár két 
szárnyát, mint egy pipacsbimbót, már egy 
VirágKirályVirág nyílatta ki… 
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Az Erzsébetek festőműhelyében tett látogatá-
sai során írónőnk írásai mögött áll ugyan, mint 
ahogy az Erzsébetek is a képeik mögött, már 
csak az a kérdés, ki van a képek előtt, ki nézi, 
írja, olvassa a képeket? Erzsébet… A kettő egy… 

Ha Lovász Erzsébet Kossal-Kosokkal kezdi a 
képet, akkor Mayer Erzsébet Halakkal bú-
csúztatja énünk darabkáit, hogy a vég és a kezdet 
egybeessék: fejhez a láb, hogy tetőtől talpig ke-
rek lehessen a teljesség, és a két Erzsébettel, a 
Pásztorral és a Halásszal sikeres a megváltás… 

Ha Zsombori Erzsébet virágokba rejtve ad 
számot a matriarchátus idejéről, akkor Mayer 
Erzsébet Weöres Sándor már idézett virág világ-
nyelvén fejti meg a rejtvényt… 

Ha Mészáros Erzsébet meseillusztrációinak 
jótékony tündérei elbíznák magukat jótétségük-
ben, akkor Mayer Erzsébet a rend kedvéért Weö-
res Sándortól kér kölcsön (kis)fiúkat, hogy min-
den(ki) a helyére kerüljön: 

 
1. 
Ha majd hatéves leszek 
Ibit elveszem feleségül 
mercédes kocsit vezetek 
Ibi nem ülhet bele 
otthun a hele. 
2. 
|KARESZ HÜJE| 
|GYÖNGYI HÜJE| 
csak én vagyok okos 
énnekem a segembe is felyem van. 
 

Igen, a fiúk a mákvirágok. Ez a fi virág-világ úgy 
és akkor teljes, ha a fej a seggben foglal helyet. 
Van erre egy találó kifejezésünk: seggfej… 

Ezekből a mákvirágokból nevelt seggfejek 
gyalázták meg és tették kopárrá az anyaföldet az 
írás szerint. Ez a gyalázat szülte a Grbavica – 
Szerelmem, Szarajevó című filmet, amelyet 
Jasmila Zbanic rendezett. A film a győzelem fe-
dezetéről, a nőkön elkövetett szexuális erőszak-
ról ad hírt, ezt adja tovább az írás, és aki hallja, 
adja át… 

Ugyanez az ősgyalázat késztette az észt–finn 
írónőt, Sofi Oksanent a Tisztogatás című regény 
megírására, amely a legyőzöttek történelmi ta-
pasztalatait önti szóba és írásba. A gyalázatnak a 
testi-lelki fájdalmából merít megrázó ihletet 
Polcz Alaine, aki a férjet, az orosz katonát 
(szovjet katona lenne a pontosabb kifejezés), a 
papot járja végig, vagyis mindazokat, akik rajta 
is átmentek. Ezeknek az (át)meneteknek a vissz-
hangjait hallhatjuk felerősítve a Nőemberben. 

Herta Müller, a mélyből kiáltó asszonyok szólis-
tája, Mayer Erzsébet Herta Müller szószólója… 
Ezen a T. S. Eliot Átokföldjénél is kopárabb földön 
már semmi sem nő, senki sem Nő, nem ember… 

Hacsak nem a pipacs, amellyel a háborús ál-
dozatok emléknapját ünneplik. Az első világhá-
borúban a hosszú, elhúzódó harcok során a 
harcterek lepusztultak, sík, kopár területekké 
váltak, ahol semmi sem maradt meg, kivéve az 
igénytelen pipacsot. A harcmezőket már a hábo-
rú idején is pipacsok borították, úgy, hogy kör-
benőtték az elesettek sírhalmait. Tudni vélik, 
hogy a virág az elesettek véréből hajtott ki… 

Miért van az, hogy a magyar, első világhábo-
rús katonadalok sohasem a győzelmet éneklik 
meg, hanem a nők (anyák, szeretők) és a kato-
nák vesztét siratják…? 

 
Ellőtték a jobb karomat, folyik piros vérem, 
nincsen nékem édesanyám, ki bekösse nékem. 
Gyere kisangyalom, kösd be sebeimet, 
s gyógyítsd meg a bánatos szívemet. 
 
Gyere kisangyalom, kösd be sebeimet, 
s gyógyítsd meg a bánatos szívemet. 
 
Odakünn a Kárpátokban dörögnek az ágyúk. 
Szegény magyar honvédeknek elfagyott a lábuk. 
Nincsen, aki megsajnálja, csak az a sok 
árva gyerek odahaza várja. 
 
Nincsen, aki megsajnálja, csak az a sok 
árva gyerek odahaza várja. 
(…) 
 

De a háborúk nemcsak a katonákat sodorták 
messze a hazájuktól, babájuktól, családjuktól, 
anyjuktól, maguk az édesanyák is idegenek let-
tek, maradtak saját földjeiken. A békét a győzte-
sek diktálják, de a győzelem nem mindig fényes, 
maga a fény sem mindig fényes. 

Mayer Erzsébetnél például az égi szikra kife-
jezetten sápadt (lásd: Az égi szikra sápadt fé-
nye. Fejezetek a vakság és a sötétség kultúrtör-
ténetéből című könyvét, Muravidék Baráti Kör 
Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2014). 
Zágorec-Csuka Judit viszont A fény győzelméről 
ír levélregényt (szintén MBKKE, 2015), amelyet 
napraforgóba csomagol. A Nőember ezzel szem-
ben pipacsba borul. 

A pipacs – vagy ha úgy tetszik, vadmák – az 
érzékenység vadvirága, amely az extravagancia, 
a vigasz, a képzelőerő, a kreativitás, de a múló 
szépség, a feslettség, valamint a gyorsan múló, 
heves fellángolás magjait is ígéri. Ígéret szép 
szó… 

S vajon mit ígérnek az Annák, a Jókaiak, a 
Sudarak, a nagy anyák, a nagymamák, az ős-
anyák? Az írások szerint: 

Önzést, bénultságot, kisajátító ragaszkodást, 
amit szeretetnek szoktak nevezni, anyósok kö-
zötti viszályt, mentális kegyetlenkedést… 
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Szegény Sudár Anna, (fény)Sugár Anna… 
Csak a betűket, neveket kell felcserélni a pa-

píron, hogy megváltozzék a dolgok előjele. Igen, 
a vizitáció, ez a megoldás: Mayer Erzsébet láto-
gatása az Anyánál, vizitációja az Annáknál, az 
Íme, a Nőember című, pipacsos-könyvben, 
amely nem más, mint egy kis pipacs-zseb-
szárnyas oltár. Nyitnikék, ez segít, gyógyít, mint 
a pipacs, ami gyógynövény: nyugtat! 

De azért nem árt vigyázni ezzel a pipaccsal, 
mert még bepipul, és veszedelmes (nemi) viszo-
nyok okává-okozójává válik. 

A pipacsot egykor, egyesek afrodiziákumként 
fogyasztották, máskor, mások fogamzásgátlás, 
sőt magzatelhajtás céljából vették magukhoz. 

Talán nem véletlen, hogy a pipacsság éppen A 
kígyó árnyéka című Rakovszky Zsuzsa-regény 
kapcsán kerül a Nőember gyújtópontjába, 
aranymetszetébe. A regény és a pipacsírás bo-
szorkánykonyhájában ezúttal férfiak keverik a 
vérfertőzés kotyvalékait, akik történetesen hiva-
tásos patikusok, „profi” apák, saját lányaik urai, 
szeretői, férjei egy személyben, árnyékuktól, az 
áspiskígyótól felindult ösztönlények. Ebben a 
konstellációban a lányoknak egy, és csakis egy 
leosztott szerep juthat osztályrészül (az idézet 
idézete): 

„…a pipacs valójában ama leány elváltoztatott 
alakban, akit a holtak birodalmának fejedelme 
elragadott s magával vitt a föld alá feleségnek, de 
anyja könyörgésére és Szűz Mária közbenjárás-
ára Isten megparancsolta az alvilág urának, hogy 
minden évben eressze vissza anyjához egy rövid 
időre… Kétség sem fér hozzá, hogy egyetlen más 
virág sem lehet a holtak közül vissza-visszatérő 
leány, csakis a pipacs. Azért hullatja el olyan hir-
telen a szirmát, s azért fekete a közepe, hogy a 
holtak birodalmára emlékeztessen.” (52. oldal) 

De tartogat még titkokat a pipacsbimbó is. 
A kis- és nagylányok, nagy-kislányok, a lány-

bimbók májustól júliusig, a pipacsvirágzáskor 
régebben gyakran játszották a „Sör-e, bor-e, pá-
linka-e…?” játékot. Pipacsbimbókat gyűjtöttek a 
búzatáblák széléről (a pipacs a gabona gyomja), 
körülülték, és hol egyikük, hol másikuk kérdez-
te: „Sör-e, bor-e, pálinka-e, rózsaszínű pántlika-
e?” A válaszadónak ki kellett találnia, hogy a ke-
zében tartott pipacsbimbóban milyen színű a 
nyílatlan virág. A fehér szín volt a pálinka, az 
jelentette a fejletlen virágkezdeményt, a rózsa-
szín a sör, a már nem fejletlen, de még nem érett 
virág a bimbóban, a vörös az érett, rejtett 
„borvirág”. Aki eltalálta a színt, színét, az mege-
hette a bimbóból kihámozott pipacsszirmot, és 
átvehette a játék kérdezőjének szerepét. A na-
gyobbak tudták, hogy a teltebb bimbók az éret-
tebbek, ezek állnak legközelebb a kinyíláshoz, a 
virágba boruláshoz, a piros színhez, a vörösbor-

hoz. Ezen a réven pipacsukra leltek, színt vallot-
tak, maguk is egylényegűvé váltak a virág vörös, 
érett sziromleveleivel, havi véres szűzhártyájuk-
kal. Kijárt nekik a vörös pipacsbor, amit ha elfo-
gyasztottak, talán kicsit el is bódultak a virágital 
vadmákonyától. 

Ezekről a bódult, megbűvölt, se nem kicsi, se 
nem nagy kislányokról mesélnek a Nőemberben 
a mű-tündérmesék írói, akik egyszersmind a pe-
dofília tudós szakértői is. Csodaországban, 
Tükörországban utaztatják kis hősnőiket, miköz-
ben civilként a viktoriánus Anglia prűdül-éretlen 
férfiaiként visszaélnek a kislányok cseppet sem 
aszexuális ártatlanságával. (Lewis Carroll nem 
csak istenítette a gyerekeket – 56-os oldal.) 

56-hoz kötődik Vladimir Nabokov híres-
hírhedt Lolitájának angol nyelvű megjelenése is, 
amit már csak a magyar forradalom bukása mi-
att sem jó újraolvasni annak az embernek, aki 
történetesen Nő és még magyar is… 

Nagyon fáj: 
A Lolita név a Lola becéző alakja, ez utóbbi a 

spanyol eredetű Dolores becézője. Szűz Máriát, a 
Fájdalmas Anyát (Mater Dolorosa) rejti. 
(Spanyolul: Maria de los Dolores.) Azokat a leány-
gyermekeket nevezték régebben ezen a néven, akik 
szeptember 15-én, a Hétfájdalmú Szűz (Mária) 
napján születtek. A regény Lolitájának becserké-
szése, levadászása, rabszolgasorba való taszítása, a 
rajta elkövetett perverz erőszak és végül a számára 
halálos gyermekszülés legalább olyan fájdalmas 
lehetett, mint egy embermagyarnak a szabadság-
harc leverése… 

Így jutottunk 56-ról 65-re, a Victim oldalra, Csá-
szár László verséhez, a Stockholm-szindróma kór-
lapjához: Az áldozat azonosul az agresszorral… 

A pipacs a nevét onnan kapta, hogy sziromle-
velei pattogó, csattogó, paccsoló, pipacsoló han-
got adnak, ha például játék közben a (leány)
gyermekek a tenyerük közt vagy az ajkukon pat-
togtatják vagy felfújják és a kezükhöz csapva el-
csattantják. A pipacs tehát nemcsak hangutánzó 
szó, de maga is hangadó, hangszer a Nőember 
ajkain, amelyet Wagnerhez lehet hangolni. A 
Wagner-operákat és a férfivágyak nem teljességi 
törvényét már a Nőemberben lakozó férfi, a 
jungi animus demonstrálja. Mayer Erzsébet a 6. 
fejezetben (nota bene!, a hat latinul: sex) nemet 
vált, miközben tovább igenli a Nőt. Férfiszem-
mel, férfiszívvel Wagner, Szabó István, Bartók 
Béla, Babits Mihály, Bergman, Shakespeare, 
Hamlet, Goethe, Mínusz stb. bőrébe bújva 
pipacsolja el a vergődő férfilélek panaszdalát. 
Ebben a fejezetben tűnik fel a Nőember mellett a 
jóléti társadalom mutatós, irigylésre méltó hagy-
maembere [ennél a szónál az előadó magára mu-
tatott] is. Tükör által homályosan? Vagy víz által 
tisztán? 
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A 7. fejezet komplementer, az elemzett szer-
zők: Esterházy Péter, Weöres Sándor, Lányi 
András (micsoda név!) ezúttal maguk bújnak női 
hőseik bőrébe, a változatosság kedvéért. Ezen a 
ponton a hagymaemberek kissé elbizonytala-
nodnak, nem látják ugyanis a pipától a pipacsot, 
csak a pí(p » 3,14)-füstöt érzékelik, és jóléti tár-
sadalom ide, az irigylésre méltó lét oda-
visszafelé, kezdik mormolni a varázsszót: pipacs-
csapi-csa-pi, csapicsapicsapicsapicsapicsapi 
csapicsapicsapicsapicsapicsapicsapi… 

Hát, hová tűntél? 
Aztán a következő fejezetben a görög mitoló-

giából kerül elő Dióné, Thetisz, Rheia, Themisz, 
Mnemosyné, Déméter, Héra, Danaé, Európé, 
Szemelé, Alkméné, Létó, Asteria, Ió, Jünx, Léda, 
Nemezisz, Kallisztó, Antiópé, Lamia, Maia, Éosz, 
Láodameia képében csak azért, hogy Zeusz, az 
alfahím, aki férfibőrben jelenik meg (csak az ar-
cán nincs bőr), szóval, hogy Zeusz arcátlanul va-
lamennyit magáévá tehesse, ahogy ez egy fő-
férfiistenhez illik. A felsoroltak közül sokan Ze-
usz rokonai (anya, testvér, lány, feleség stb.). 

Hát ez a helyzet, ez a nagy helyzet Európa gyökere-
ivel, és ezen a ponton szintén csak a szócséplés ma-
rad: zeuszszuezzeuszszuezzeuszszuezzeuszszuez… 

Zeusz odafelé görög főisten, alfahím, ahogy az 
írás tartja, de visszafelé Szuez, csatorna, például 
szülőcsatorna (1956-ban az egyszerű szovjet ka-
tonák azt hitték, a Szuezi-csatornához mennek 
„felszabadítani”). 

Móricz Erzsébet útjelző táblái mutatják a ki- 
és a bemenő forgalom irányát…  

A borzongással tudomásul vett, ellenszenves 
Zeusz egészen odáig megy a megmerevedésben, 
hogy Szurcsik József festőműhelyében kövületté 
válik, majd a további metamorfózis (saját öntör-
vényei) során tartását-gerincét veszti.  

Szurcsik József és a Nőember egy cipőben 
járnak: alattvalók.  
Ősei, utódai Lovász Erzsébet Kosainak-

Halainak...  
Lassan, de biztosan záródni látszódnak a zo-

diákus-Nőember szirmai.  
A Kos a zodiákus-Nőember feje, a Hal a talpa.  
A világ, Weöres Sándor Csónakja, Locsolódó 

Nefelejcse és a Nőember pipacsa, Szurcsik Jó-
zsef Halbölcső-koporsójában halélélhal és együtt 
ring Kelle Antal élő-faszínű sakkjával, A. Tóth 
Sándor bábjával, amelyből majd újra kiröppen 
Mayer Erzsébet körpályára írott pipacspillangó-
ja, hogy újra pipacsot lelhessünk, megleljük saját 
pipacsunkat. 

Csányi Barbara 
 

A lépcsőn ülve 
 
Egy kutya ült a lábam mellé, engem nézett, bó-
lintott. 
Szemében a bánat gazdára talált, mert tudta, 
egyedül vagyok. 
Ujjaim közt végigszaladt selymes bundája, arco-
mon félmosoly, 
s mikor megköszöntem volna, már ott sem volt. 
 
 
 

Űr 
 
Lelkem mint egy kis bolygó kering egy sötét 
rendszerben. 
Idegen napok vonzásában futja köreit, 
s ha néha-néha közelebb ér, szívébe szúrják 
ólom sugaraikat. 
Oly hatalmas az űr, félek. 
Félek, hogy a tükörcsillagok nem hazudnak több 
mosolyt az arcomra, 
és a csendből kiszűrődő mély dobogás is meg-
szűnik holnapra. 
 
 
 

Csillagtalan 
 
Alkonyodik a szívem felett, minden csend és 
nyugalom, 
pára szállt a lelkemre, egyedül vagyok. 
Elfogytak az imáim, nincsenek már láncaim, 
egyedül vagyok. 
Elfogott egy gondolat, hogy eltemessem a gon-
dokat 
szemhéjam börtöne alá. 
Csillagtalan az égbolt, és nem ragyog, és nem 
ragyog, 
mert tudja, egyedül vagyok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


