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nímiára épül� metaforának nevezett: „A távoli nagy hegyek, ahol lobogó hajú 

erd�k daloltak, a növekv� kalászok fejei, az elterült zöld vetemények (…) sírták 

vágyukat az er�s, a munkás szép férfi  után. Olyanok voltak a nagy üres mez�k, 

mint egy egyetemes tetemre hívás, mint egy kiürült ház, ahol meggyilkoltak 

valakit. (…) Felbukkant a falu, mint nyomasztó ólom a nagy csend leped�n. 

Tornya úgy állott, mint egy üres kalász, a háború kicsépelte bel�le a harangot. 

A harangot, mely a falu minden szívéb�l volt s minden lelkiismeretnek megvolt 

benne az emlékeztet�je. És ha a munkásemberben felriadt az �s bestia, ha a 

szántó kéz ököllé vadult, odatáncoltak a kis hangok, mint rövidszoknyás édes 

sz�ke lánykák és visszacirógatták emberré a meglódult állatot…” Kísértetiesen 

emlékeztet ez a torony Proust combray-i búzakalász-tornyára. A különbség po-

étikailag mindössze annyi, hogy Proust hanyagul használta az elbeszélésb�l 

metonimikusan nyert metaforákat a tökéletes megfelelés igénye nélkül, Szabó 

Dezs� pedig sokkal következetesebben ragaszkodott a megfelelésekhez. Mind-

ezek nem jogosítanak fel arra, hogy Szabó Dezs�t a magyar Marcel Proustnak 

tekintsük, ám mindenesetre a századforduló francia irodalmára terelik a fi gyel-

met. Szabó Dezs� franciás m�veltségére gondolva, valószín�leg Ady költésze-

te és az avantgárd mellett a francia irodalomban találhatóak az Elsodort falu 

pretextusai. Szabó Dezs� a magyar és a francia irodalmi kánonhoz valamint 

a nemzetközi avantgárd kánonjához is olyan er�sen köt�dik, hogy csak ezek 

szintéziséb�l érthet� meg irodalmi értéke.

bóbita bóbita táncol
filcboa csüng a nyakában
tanga dagasztja szemérmét
krómkarikák ajakában

bóbita bóbita szexi
ujjaival fuvolázik
körben az ördögök ülnek
zsebhokizó paparazzik

bóbita bóbita narkós
dús aceton-szagot áraszt
bárkivel elmegy a cuccért
megteszi bármit ajánlasz

bóbita bóbita b�nbán
húslila térde a rácson
fázva rodáz a blahánál
gazdag idén a karácsony

bóbita bóbita kámfor
zajtalanul jön a ment�
mária szív a volánnál
bóbita pulzusa megn�

bóbita bóbita bólint
nincs amivé ne fajulna
felnyög a túli szerájból
bóbita bóbita hulla

Tolvaj Zoltán

A tündér metamorfózisa


