
s múlatja magát, észre se veszi, hogy mikép Aranyon, vagy a Nyugaton, úgy immár a Holmin 
ke resztül is olvas, netán ír, s elmélkedik. 

*

Megállapodott, komoly emberek, lelkük és huszonöt évük rajta, hogy hosszas vitatás, 
mérlegelés után azt a döntést hozzák, nemcsak ôk hagyják abba ez év végén, hanem, 
isten áldja a képzavart, lehúzza a rolót az általuk kormányzott, de a szerzôk gôzétôl 
hajtott nagy, lomha hajó is. Ha ez a magyar kultúra nem lenne ennyire hagyományhiá-
nyos, azt mondanám, igazuk van. Így se mondom, hogy nincs. Egy múzeum biztos és 
megérdemelt kikötô, különösen ahhoz képest, hogy a folytatásban, akármilyen jó ke-
zekben is, bármikor fennakadhatna valamely lapos zátonyon, zúgón, csipkebokron. 
Szent igaz, nehéz lenne utánuk behajózni, mégse gondolom, hogy a Holmi nagyszabá-
sú gôzöse a maga idôtálló ottliki palánkjaival ne lenne belakható egy késôbbi legénység 
számára is. Hely van, mûvek születnek, a világ elég randa ahhoz, hogy jó maradjon az 
irodalom. De még mindig nem ez, amivel kezdeni kellett volna.

*

Hanem a fôhajtás és a köszönet. 

Rakovszky Zsuzsa

FORTEPAN* (I)
Tárgyak

A tollseprô ízelt nádszáron ingó
fejetlen madara. Padlókefe kopott
sörtéi, pántja a cipôtlen lábfejen,
lakkozott lámpaernyôn átizzó lámpafény.
Gyúródeszkán a bádog tésztaformák: 
hal, rombusz és csillag. Szárnyas tükör.
Csillagképek a gyermekkor egén. 

Plafonig érô fenyôfa alatt
matrózruhás kislányok játszanak
a padló fényezett kockáin. Úgy tudom, hogy 
a karácsonyfa-állítás viszonylag 
új keletû szokás, úgy száz-százötven éve
a Rajna-vidékrôl indult ki, nálunk
egy osztrák bárónô honosította meg.

* Az interneten elérhetô fényképgyûjtemény. A képek az 1900–1990 közötti idôszakból származnak.
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A matrózblúz divatja állítólag 
annak köszönhetô, hogy a német hajóhad
gyors fejlôdése egykor azzal kecsegtetett, hogy 
Germánia úr lesz a tengerek felett,
míg a facsúcs lángcsóvás csillaga 
egy több mint kétezer év elôtti éjszaka 
emlékét idézi. A homályos
sarokban egy fotel (csak a csíkos huzatból
látszik egy kis darab) valami dédanyáé
lehetett és túlélt két háborút,
bár egyszer kis híján fölvágták tûzifának.

Gyerekkorunk idôtlen
tárgyak között telik: akkor születtek,
amikor mi, s elôtte vélhetôleg
miránk vártak egy lét elôtti létben.
Viszonylag késôi felismerés, hogy
minden tárgy az idô gyümölcse, és 
sötét magként hordozza belsejében
létének elôzményeit, ok-okozat
láncolatát, mint egy összetekert
láncot, amely kibontva s visszafelé követve 
mint egy fûvel benôtt erdei ösvény,
egyszer csak eltûnik a semmiben.
Ettôl fogva kísért a gondolat, hogy
ezek a tükrök és lámpák és tintatartók
nincsenek is, létezésük merô
káprázat, egy sötét és rejtezô
tenger véletlen habfoszlányai, 
futólag megszilárdulnak, és külvilágot 
játszva kísértenek látóterünkben,
mielôtt sietôsen visszahanyatlanának
a tollseprô-, tükör- vagy lámpaforma lyukba,
melyet távollétük hagyott a nemlét
képlékeny anyagában. Mégis, ahogy a képen 
átlényegülve, az emlékezés 
villanófényében kirajzolódnak,
mintha átlátszóak lennének, és 
átsüt rajtuk valami létezés 
mögötti fény, napfény az ólomablak
színes karikáin (bár meglehet, ez is csak
holmi érzékcsalódás, színtávlat, az idôé,
akár az ég, a semmi kékje), és úgy ragyognak
elô a múltból, mint mikor egy pinceablak,
üvegpohár vagy fésû megdicsôül
alkonyatkor a földöntúli tûzben,
és velük összevetve a jelen
kísérteties és kissé valószerûtlen.
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