
II. Játszma a mozisötétben
Ha az arc sze mér mes, ak kor gyen ge (vé kony) bõr fe di,
Nem kell rá L’Oréal, Estée Lauder, Max Factor trutymókot rá pa kol ni, 
Sem ken dõz ni, zsí ros kré mek kel, szem fes ték kel, pú der rel meg rúzzsal el ron ta ni, 
Ta lán le het vaj mi ter mé sze tes fi nom ken cét kicsinyeg reá ke ne get ni, 

5. Mert úgy mu tat ko zik meg a szí nek vál to zá sa, né ha pi ros, hol meg fe hér, 
Hol pe dig ha lo vány pi ru lás bo rít ja el, mint a nyá ri kert ben nyí ló ró zsá kat, 
Hi szen a hölgy mint szép sé ges Sze mi rá misz fek szik nyug ágyá ban, 
A szel lõ ját sza do zik ha já val, mely nem hul lá mos saj na, csak lóg kó co san, 
Ami kor csen get a pos tás, és egy hosszú kás cso ma got nyújt át, 

10 Jaj, mi le het ben ne, csak nem? A franc ba, két az az ket tõ da rab kí gyó ubor ka, 
Kü lön-kü lön fé nyes ce lo fán pa pír ba gon do san be csa var va.
A drá ga hölgy elõ ször kis sé paff ugyan, az tán meg lát ja a fel adó ne vét, 
Elmosolyíntja ma gát, ér ti, hogy nem va la mi gé zen gúz ci ki zik ve le, sõt!  

15. Na jó, ha ubor ka-sze zon még nincs, egy pár dél ceg ubinak csak le het örül ni, 
Plá ne, ha szív kül di szív nek, mint az a tá vo li ud var ló nékie áhí tott já nak! 
De csak nem sa lá tá ba? Egyik pom pá sabb, mint a má sik, he gye zett sé ge, 
Nya ka, kar csú hen ge res tes te, héj fel szí ne re dõ zött, egyi ke sze möl csös, 
Má si ka fi no man tüs kés, éret tek, fris sek, ütõ dés tõl men tes mind ket te jük,

20 Most mi le gyen? Bár egye dül van, gyor san kör be pil lant még is, 
Egyik után mé rics ké li a má si kat, át fog ja ke reszt ben a vé ko nyab bi kát, 
Ab ból azért még is án gyom asszony pem põt ke ver majd estvéli be ke nés re, 
Üde hamvatag bõ rét még üdéb bé sely me seb bé va rá zso lan dó ki tud ja mi re, 
Ám a leg passzen to sab bat meg si mo gat ja, pár nás hü velyk- s mu ta tó uj ját 

25 An nak jás pis nya ka kö ré fon ja, le-fel hu zi gál ja, szo rít ja, el-el en ge di, 
Hogy a já ték ba be le pi rul, mint ha nedvedzenék már pen de lye alatt 
Hü ve lyé nek két ró zsál ló szir mos aja ka, s szotty! bent van a mo hócs ka lyuk ban, 
Sik kant is hoz zá ki csi két, hát nem szebbjobb így büsz ke-be re gi mó din, 
Mit? an nak a vén kandurnak ad ja mézesbödönét, ki nyal ná fe né kig? B-r-r-r!

30 Még sem si ke rül ké je sen nyúj tóz ni utá na, mert el ma radt a kéj (más kor is el ma ra doz gat)
Plusz az MP3 le ját szó ból Marlis Petersen? Di a na Damrau? Elïna Garanča? 
hal lod a csa lo gány édes da lát (les oiseaux dans la charmille) he lyett 

Zách Klá ra si ko lyai szól nak
Csak elõt tük nem he lyet tük Káz mér bú gó bu ga tó ke ser ve zeng:

35 Királyasszon né ném az egek re kér ném
Azt a ró zsát pi ros Klá ra ró zsás kis izé jét
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A SZE MÉT TE LEP
Ni hil igitur mors est ad nos neque  pertinet hilum, 

quandoquidem natura animi mortalis habetur.

In memoriam T. S. Eliot, Ezra Pound, 
Weöres Sán dor, Vas Ist ván e gli altri migliori fabbri

A szöveg elsõ része a Korunk 2018. januári számában jelent meg.



Haj be sze ret ném én a hi deg ráz ér te
Rozumiesz? Musisz mi pomóc  aby ją posiąść !!

Klá ra ke res králnéi ol va sót de nem ta lál csak ál ló her ce gi far kat a szó fán
40 Sze gény Klá ra szûz hár tyá ja át sza kadt

Caróberti aga rá szott ez alatt
Piast ki rály né hím zõ vol tál
Õr zi míved sok szép ol tár
Ke rí tõ nõ lett be lõ led                   

45 Öcsé dé lett Klá ra tõ led
Õ meg a ba kóé Csiborc nem te len Jan kó uram man csa kö zé 
mer Anzsó kerált importáni kölle ugye bár 

de hó hért nem vaót abbó még Etilközbû annyi mint a kö les
Kozel fi am te Pe tur te, aggy mán ide valymi gyócsot 

50 mer eevérzik ez a kur va (no va sed prima)
Úgy csinájjuk mint Zebegénybe Ci li bo szor ká val
or rát le, mind két ojokát elõ re, nyóc uj ját is, a hü velyk ma rad hat, így a kerálné
oszt nyissz! az zal az új mi cso dá val ogló po lák vagy bur ku si invenc
a fo ga is kilássék ami kor kátozza majd a ma gá ét or szág szer te

55 MIND ÍGY JÁR KI KERÁL EL LEN, ninda hogy össze fos ta ma gát
penig béadtam vón ne ki mielétt a lúra kö töz zük, kurwa

Ha már lú, le gyen vas de res, a da li ás fõ úr is azon haj ku rász ta elõ ször 
nyeregbül a selmeci hen tes szép sé ges öz ve gyét

60 majd pa ri pá ról pat tan ván be a ve tés be, he ve sen té pi le ró la
fõ kö tõ jét, ken dõ jét, mell szo rí tó ját, kö té nyét, övét (bu gyi? ak kor? quod est hoc?)

Aber geehrte Herr, ich bin Frau Sommer naccságos uram, az Hanzi öz ve gye,
wenn Ihr Knecht vagy mi cso dá ja még szegin uram nál azt a bor nyút 
is te nem se gíts dieses Kalb zum halben Preis kaufte Hilfe! Hilfe! Mekkora…

65 csak hogy meg za var ják mek ko ra mek ko ra azér sikíta az hü lye
kur vá ja mert hogy szûk vala nékie Herr Herr nyög di csél ge ti langsamer bitte
Ihr… Ding… ist so Groß und Hart, diese Blauen Adern mein Gott

herausragen Hanzi sze gény vala jó hen tes és tutta mi ként de ez…   meg za var ták
nem de, mi dõn a zó lyo mi meg máshovai bé kés pol gá rok 

70 fe le sé ge it-le á nya it erõ szak kal is kényszergeti hó do lás ra
MI RE MÉG ÕKEL ME A FEL SÉG NEK PANASZT… ésmeg a zó lyo mi bí ró nak:
hogy én néminemõ asszony ál la tot sza bad utában nem csak meg fer tõz tet tem

ha nem még ugyan meg fosz tot tam vol na
hazuttak tisz tes sé gem ben praktikáló ároló kurvájok és bes te kurvafiajok  

75 mert sem rapina sem violentum adulterium so ha nem bi zo nyo so dott
mert ha fe le sé gek jám bor, mi ért fél tik, ha tud ja hogy ara nyat rozs da nem fog
ha pe dig nem az, mi ért õr zik, ho lott tud ják, hogy az Filelfus gyû rû je nél kül

meg nem ol tal maz hat ják
te szép fü le mi le / zöld ágak kal kö zi be / mon dod el éne ke det

80 de vi szont az el len / az én ve szett fe jem / mond ke ser ves ver se ket
de a fü le mü le sza va éne két nem mond ja mert nem vaj mi mítikus csa lit ban 
fa ra gott ké pen meg áb rá zolt Filoméla ha nem a va ló ve tés be ve szett csa lo gány
és nem el szállt ha nem ad dig ver ték a tal pát míg a talp el né mult à la Babinski

és ott lóg kö tél lel szép nya ká ban
85 30 per cen ke resz tül a ha lál be áll ta után

az bör tön ud va rán
28. junii 1957

„Nincs jó ked vem ma. Té pett va gyok. Ha zu dós. Be lül. Kí vül ka cag. Nem ez kell. Úsz ni. Nem
ér zek sem mit. Utrechtbe, elõ adás ra. Az tán vissza, nem ide, igen Be reg szász ba. 

90 Csak ne fá rassz, jaj, azt ne.” Pe dig lát ha tod ja vu lok,70
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A film alatt csak egy szer jött rám mo zi-ro ham
„Fáj a fe jem, s ha nem is mon dom ki, NEM KEL LESZ va cso ráz ga tás okés, de ennyi, jaj”

Igen, mi kor Cellbõl el in dul tam, jaj  
„ez most mi fé le vicc? te nyér be-csók, rend ben”

95 azt a Mó ricz-for dí tást Ér ted, Mi at tad, Hoz zád, Ne ked, Fe léd, so sem írsz iga zán 
„Sze ret lek én, tu dod te de az tán mit tudsz? Tu dod hol van Sárosoroszi? 

ar ra fe lé mi má sok va gyunk, úgy-ahogy ki tar tok mel let ted,
csak itt a sö tét ben ne, meg se hol se, in tim szfé ra, utál lak igazából…”

Be le szu sza kol tál egy apa-nagy apa fi gu ra kény szer zub bo nyá ba míg egy ren des nagyapa…
100 míg én ren det len vir tu á lis mar ha ha a mo zi ban kö nyö köm ép pen csak hoz zád ér

már el ug rasz há rom szék kel odébb vagy tu ti hogy ugranál…
„BUÉK, vissza jöt tem, mi kor mo zi zunk?”

Na de ak kor mi ez? kér dez tem Clara-Linda Bagert, aki ott volt ve le több ször is a hí res
tá bo rok ban. Denne kvinde har is (iga zá ból azt kér dez tem vol na: a pun ci já ban de CLB

105 szi go rú hölgy így az tán): mel lem hendes lår? Jég kis asszony? Buzilány? 
Nej nej ráz ta szõ ke für tös skandi fe jét Hun er en hykler, en løgner, og en drille

hun gjorde alt sammen med alle, bare ikke med dig, ha-ha, 
det er DIN skyld, du stakkel… igen, már mond tam, én mar ha, s ma ra dok is az…

Ami kor anyát nyug dí jaz ták ’57-ben, én meg fel ke rül tem Pest re, bérelszá mo ló let tem a MÁV-
110 nál, nem volt élet, nem volt ha lál, nem volt sem mi. A Pén tek Ka ri hen tes bolt já ban egy csont tá

aszott ser tés ol da las ló gott a kam pón. Min den hét vé gén ha za u taz tam, de nem volt iga zán
ér tel me, anya csak Arthurt si rat ta. O én ézes urodumeggyen-egy fiodum. Anya 1899-ben
szü le tett Sá gon, nagy apám 1915-ben tü dõ vészben meg halt, 10 élõ gye re ket ha gyott ma ga után,
akik kö zül a leg kisebb 3 he tes volt. Be te ges, ideg bé nu lás ban szen ve dõ nagy anyám mel lett

115 anyá ra há rult a nagy csa lád ne vel te té sé nek min den sú lyos gond ja. Nagyanyám nyug dí ja ke vés
volt, ezért anya két nagy né ném mel együtt nap szá mos mun kát vál lalt a Wittmann-
téglagyárban, ahol a leg ne hezebb fér fi mun kát vé gez ték. 1917-ben anya a celli Por ko láb 
ügy vé di irodá ban ka pott al kalma zást, majd 1920-ban a já rás bí ró ság hoz vet ték fel be tét má so ló
díj nok ként. Anya pár év múl va ren des ál lo mány ba ke rült,ahol 37 éven át be csü let tel 

120 dol go zott, 1957. feb ru ár 28-ig, ami kor is ko ra mi att nyug dí jaz ták. Nem a ko ra mi att, ha nem 
mert Arthur a For ra da lom alatt el sza val ta a… meg beválasztották… meg Gyõr be ok tó ber 30-
án… Na mind egy, csak 1936-ban ment férj hez dr. Pálóczi Kemenes Géfin Iván já rás bí ró sá gi
fõ tiszt vi se lõ höz, a há zas ság ból két gyer mek szü le tett, az Arthur 1937. au gusz tus 6-án, én
pe dig 1939. jú li us 2-án. Apa 1943-ban agy vér zés ben meghalt,így anya öz ve gyen sok gond és

125 mun ka és csa ló-lo pós daj kák és cse léd lány ok kö ze pet te ne velt ben nün ket. Arthur 1956-ban, én
1957-ben érett sé giz tem, anya mé lyen val lá sos volt, el ment a hús vé ti kör me net re is, pe dig az
Õry já rás bí ró kér lel te, marad jon ott hon, de õ nem. Ott volt még a szom bat he lyi Gyu ri bá tyánk
pá pai pre lá tus ár nyé ka, így az tán Arthurt ter mé sze te sen nem vet ték fel az ELTÉ-re, pe dig az
Ilo na el szö kött ve le a fel vé te li vizs gá ra. Anya sze rint nem a for ra da lom ban vál lalt sze re pe,

130 ha nem Ilo na mi att disszi dált. Ezt ír ta Jo han na ke reszt anyám nak Szom bat hely re 1960
má ju sá ban: „Tu dod, Arthurom egyet len élet cél ja a ta nu lás volt. Az tán jött az a lány az éle té be,
osz tály tár sa volt, aki nem tá gított mel lõ le. El ér ke zett 1956 ok tó be re, ami kor a lány
al kal mas nak ta lálta a hely ze tet ar ra, hogy cél ja it meg va ló sít sa, s biz tos az õ rá be szé lé sé re
sze ren csét len fi am 1956 ok tó be ré ben (sic: s nem no vem ber 12-én, nem mi u tán a Sághegyen

135 bújkált, mert vár ta a le tar tóz ta tást) szó nél kül itthagyott és kül föld re ment a lánnyal együtt,
akit ott künn gye rek ésszel és gye rek kor ban fe le sé gül vett. Jól tu dod Jo han nám, az óta is
szen ved jük mind nyá jan ezt az õrü le tes lé pést, egy pil la na tig sem tu dok meg nyu god ni fi am
sor sa mi att, s ne ki is min den vá gya (nem mu tat tam leg utób bi le ve lét?), hogy ha zá já ba
vissza jö hes sen.” Stb. Én meg va gyok mi je? „sze gény lá nya”, ahogy min den ki elõtt ti tu lál,

140 nincs sen kim, el jött egy fiú lá to ga tó ba, anya már az el sõ korty tea után ne ki tá madt, hogy
re mé li, „ko moly szán dé kai” van nak a lá nyá val, per sze a fiú (Pa li) az óta fe lém se néz.
Fon to sabb volt a szom bat he lyi KÖJÁL-nál el in téz ni, hogy Jo han na (Jan ka) né ném holt test ét
ex hu mál ják és föl di ma rad vá nya it a celli csa lá di sír bolt ba el he lyez zék. Tu dod lá nyom na gyon
vi gyázz ma gad ra, az Ily mond ta a Jan ka nem volt med dõ, szép ség ide vagy oda, az a gróf 
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145  Pá rizs ban fel csi nál ta, így az Ily, a gróf né aki nek a Jan ka vagy 20 évig komor ná ja volt, na az 
is fû vel-fá val, még sze re csen nel is, vé gül a gróf be le ug rott a je ges Du ná ba. Azért per sze 
to vább ra is ha za já rok Pest rõl, a Péntek Ka ri lát ja a húst a sza tyor ban, anya kor hol de azért 
há lás is, csak va la hogy a nap vé gén nem tu dok ne ki jó éj sza kát kívánni…

Jegy ze tek A sze mét te lep hez

A szö veg T.S. Eliot The Waste Land cí mû ver sé hez va ló kap cso la tá nak is mer te té sét
lásd Ko runk 2018. ja nu á ri szá má ban, 34–38. 

II. Játsz ma mozisötétben

1. sor. Vö. Gyön gyö si Ist ván: Márssal tár sal ko dó Mu rá nyi Vénus (Ba las si Ki adó, Bp., gon -
doz ta, jegy ze tek Jankovics Jó zsef, Nyer ges Ju dit, 1998). II. 135.

7. i.m. II. 143. és kk.
10. lásd i.m. 119. és kk. Wes se lé nyi Fe renc „mes ter sé ges ta lál má nya” sze rel mes le ve le

mel lé:
Egy iszák ubor kát azért ha mar sze det,
Tud ván, hogy Murányban az még új ság le het,
Mert ké sõb ben vir rad ott az szép ki ke let,
Az mo soly gó nyár is nem ide jén nevet….

31. Marlis Petersen (1968–) né met ko lo ra túr szop rán
Di a na Damrau (1971–) né met ko lo ra túr szop rán
Elïna Garanča (1976–) lett mez zo szop rán

32. Lásd Joseph Haydn: Nachtigallen Ka non. Az ere de ti né met szö veg „Alles schweiget,
/ Nachtigallen Locken mit süßen Melodien, Tränen ins Auge, Schwermut ins Herz”,
stb. ke vés bé ér zel gõs, mint a ma gyar át köl tés. 

les oiseaux dans la charmille: lásd Offenbach, Les contes d’Hoffmann. Olympia (a bá bu) ári á ja
az egész szö veg rész szem pont já ból kü lön le ges fon tos ság gal bír.

33. Zách Klá ra (?–1330), Zách, Záh Fe li ci án (1260?–1330) nóg rá di fõ úr le á nya. Váz la tos,
ám hi á nyos tör té ne tét, az apa ál tal Kár oly Ró bert ki rály és csa lád ja el len el kö ve tett
me rény le tet lásd Ké pes Kró ni ka 1526–1543. A Kró ni ka szer zõ je (Kálti Márk?) „a bé ke -
há bo rí tó és kon koly hin tõ ör dög” (sic!) su gal ma zá sát vé li Zách tet te mö gött, más tör -
té net írók sze rint vi szont nem a go nosz fe le lõs Zách Fe li ci án tet té ért, ha nem azért bõ -
szült vol na fel, (1) mert a ki rály nem bí zott ben ne töb bé, s bir to ka i tól meg akar ta fosz -
ta ni, va la mint (2) (ez a leg gyen gébb fel té te le zés) mert egyéb ki áb rán dult oli gar chák
szer vez te össze es kü vés ré sze se ként tört a ki rály ra s csa lád já ra. A Ké pes Kró ni ka szer -
zõ je és sok más kö ve tõ je fel tû nõ en hall gat ar ról a ki rály gyil kos ság szán dé kát va ló já -
ban ki vál tó ok ról, me lyet a „ré gi he ge dõ sök” mel lett mo dern tör té né szek is fel ve tet -
tek, lásd pl. Szalay-Barótinál: mi u tán Zách Csák Má té tól át pár tolt a ki rály hoz, az õt
bi zal má ba fo gad ta, s „lá nyát, a szép Klá rát a ki rály né föl vet te ud var höl gyei kö zé. Tör -
tént egy szer – így be szé li a ha gyo mány – hogy Káz mér len gyel her ceg, Kár oly ki rály
har ma dik ne jé nek, Er zsé bet ki rály né nak öccse, nén jé nél Vi seg rá don mu lat ván, a szép
Klá ra iránt bû nös sze re lem re gyul ladt. Meg is ejté az ár tat lan le ányt, még pe dig a ki -
rály né hoz zá já ru lá sá val, a ki Klá rát öccse ke zé re játszá. Záh /sic/ meg ért vén le á nya
gya lá za tát. mint hogy a csá bí tó her ceg idõ köz ben el il lant, a ki rá lyi csa lá don akart
bosszút áll ni” (ki eme lés KGL), Szalay Jó zsef, Baróti La jos: A ma gyar nem zet tör té ne te
(Wodianer, Bp., 1896) II 25, lásd még uo. 26. Arany Já nos is er re a min den más nál
meg gyõ zõbb „ha gyo mány”-ra ala poz ta Zács Klá ra cí mû bal la dá ját. (A Zách név Zács-
ra vál toz ta tá sa Arany hi bás „újí tá sa”, mely utá na ter jedt el.) Az a tény is tisz tá zat lan,
hogy no ha a ki rá lyi bosszú cél ja a Zách-csa lád harmadízigleni ki ir tá sa volt, s Fe li ci -
án fia, idõ sebb lá nya, ve je le fe jez tet nek, mi ért Klá rát éri még is a leg el bor zasz tóbb
bün te tés, mi sze rint (áll a Kró ni ká ban): „Klá ra ne vû gyö nyö rû szûz (sic!) le á nyát is a72
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ki rá lyi ud var ból ki von szol ják, s or rát és aj ka it oly csú ful le vag dal ván, hogy csak a fo -
gai lát szot tak, s két ke zé rõl nyolcz uj ját le vág ván, hogy csak a két hü vely ke ma radt,
ló há ton fél hol tan több vá ros utczáin meghurczolják és a sze ren csét lent ezen sza va kat
ki ál ta ni kény sze rí tik: Ilyen bün te tés sel la kol jon, aki a ki rály hoz hû te len”. Ha csak
nem a ki rály né akar ja ily (becs te len) mó don meg cá fol ni s meg to rol ni öccse bûn tett ét,
mint ha nem az, ha nem Klá ra lett vol na a csá bí tó. 

34. Káz mér: lásd fent, ké sõbb III. Káz mér (Kazimierz, 1310–1370) len gyel ki rály
35. Vö. Arany, Zács Klá ra, 5. sor és kk.
38. Rozumiesz? etc. Lásd Paweł Jasienica, Polska Piastów (Zakład Narodowy, Wrocław-

Warszawa, 1961) 269 és kk.
40. Piast: Er zsé bet ki rály né (Elżbieta) a Piast di nasz ti á ból szár ma zó Władysław £okietek

(a.m. „rõf nyi”, ma gya rán töpszli), lá nya volt, aki 1310-ben Kár oly Ró bert 2. fe le sé ge
lett. 

41. Caróberti: Caroberto volt Kár oly Ró bert csak a csa lá don be lül hasz nált be ce ne ve. Sem
a ki rály, sem ud va ra nem tu dott ma gya rul. Lásd Rokay Pé ter: A ma gyar nyelv is me re -
te az An jou-kor ban (Szar vas Gá bor Nyelv mû ve lõ Egye sü let, d.n.)

58. da li ás fõ úr: Gyarmathy Balassa (Ba las si) Bá lint. Az õ „dol gát” Sommer Já nos selmeci
hen tes öz ve gyé vel 1583 má ju sá ban lásd Szá za dok 1901. 914, 915.

60. he ve sen té pi le ró la: „A lo vag (B.B.) kar ja i ba kap va he ve sen té pi le ró la fõ kö tõ jét, ken -
dõ jét, mell szo rí tó ját, kö té nyét, kontyát….” (i.m. 914.) Vö: „A ko ro sabb (értsd: 25 év fö -
löt ti) nõk vá szon ból ké szült al só ingöket, melly szám ta lan ránc ba van szed ve, kes -
keny sza lag gal kö tik meg; fel sõ ingök, mely uj jas vagy rekli for ma, félkönyökig ta kar -
ja el karukat…. Van nak még ollyanok is, kik szok nyá juk hoz var rott uj jast, va gyis
egész ka bá tot vi sel nek, mit hám mód ra akasz ta nak nya kuk ba, em lõ ik nél fûz ve össze.
Né me ti mód ra ké szült ú.n. brusthaltert sen ki fia asszo nya, nem hogy lá nya nem hord,
hír bõl sem ösmeri, ha hal la na fe lõ le, ki ne vet né. A bu gyo gó nad rág hal la tán pe dig
min den asszony s le ány vagy fe jét ráz ná, vagy el pi rul na, mert azon s ha son ló ru ha -
ne mû csak a fér fi a kat il le ti meg.” (Uszkay Mi hály: Ti sza há ti nép élet Bereg me gyé ben.
In: S. Be ne dek And rás: „Itt él ned, hal nod kell…” Kár pát al jai hon is me re ti ol va só könyv
(Intermix Ki adó, Ung vár, 1994) 78–79.

64. csak hogy meg za var ják: „már-már le te pe ri az út szé li szán tó föld re, a mi kor más uta sok
jön nek, az asszony se gít sé gé re si et nek, a lo vag pe dig ló ra pat tan és to va vág tat” (i.m.
915). Lásd még más kép pen: „Mert õ (B.B.) a sze gény öz vegy rõl pó lyát, fej kö tõt, haj fo -
na tot, övet, er szényt le sza kí tott, és a me zõn lo von ül ve fel s alá haj szol ta, és vég re a
ló ról le száll va õt a ga bo ná ba ve tet te, s ha az õ szol gá ja két más sze méllyel együtt nem
men tet te vol na meg, ké nyét raj ta ki tölt het te volna….” („29. A selmeci ta nács kö ve ti
uta sí tá sa Sommerné dol gá ban” (For dí tás né met bõl), Ba las si Bá lint Összes ver sei, Szép
Ma gyar Comoediája és le ve le zé se (Szép iro dal mi, Bp., 1968, szerk. Eckhardt Sán dor),
252. o. Lásd még „30. Barbaryth György zó lyo mi fõ is pán a selmeci bí ró hoz és ta nács -
hoz B.B. dol gá ban,” i.m. 252–253.

70. fe le sé ge it-le á nya it: lásd fent, 253.
71–77. hogy én néminemõ…: lásd 42. Balassa Bá lint uram fe le le te a zó lyo mi bí ró és ta -

nács el len, ar ról az mint az Fe je de lem elõtt ez na pok ban be vá dol ta tott vol na írá sok ál -
tal, i.m. 265, 266.

77. Filelfus gyû rû je, a.m. cunnus, lásd Poggio Bracciolini (1380–1459) anek do ta-gyûj te -
mé nyét (Facietarium Libri, 133) s an nak vál to za ta it, ame lyek va la me lyik ét B.B. is ol -
vas hat ta. Ar ról, hogy B.B. a tör té net leg hí re sebb ver zi ó ját François Rabelais
Gargantua et Pantagruel cí mû mû vé ben (1533) is mer het te-e (III. könyv, 28. fe je zet,
„L’anneau de Hans Cervel”), a je len so rok író já nak nincs tu do má sa.

78–79. te szép fü le mi le: lásd B.B.: Altera inventio: az fü le mi lé nek szól. i.m. 75.
80–81: nem vaj mi mítikus csa lit ban: vö WL, 98-103. Lásd Ovi di us: Mertamorphoses. VI.

(TSE jegy ze te). Lásd Tóth Ilo na, A sze mét te lep I. 
82. és kk. és nem el szállt: lásd Kiss Ré ka – M. Kiss Sán dor: A csa lo gány el szállt: Tóth Ilo -

na tra gi ku ma (Kairosz, Bp., 2007.) 
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83. a talp el né mult à la Babinski: a talp nem mû kö dik Babinski-reflexszel, mert az ide -
gek kó ros el vál to zás vagy gu mi bot tal tör tént ve rés ha tá sá ra meg szûn tek re a gál ni. Lásd
Job bá gyi Gá bor: A né ma talp 1-3, Ma gyar Szem le új fo lyam XXVII. kü lö nö sen 2. rész,
1–2. szám. Lásd még uõ. Tény meg ál la pí tás: mind két ol dalt né ma talp. Ma gyar Nem -
zet 2002. feb ru ár 5. 

112. ó én ézes…: Óma gyar Má ria si ra lom.
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