
nincsen, nem is volt, mint itt leszen. Mert hogy tanÁtani valÂ ifjak k¡ldettessenek az
igen k¢sû lenne, mÁg azok megtanulnak. Errûl is vÀlaszt vÀrok.

(Magyar OrszÀgos Lev¢ltÀr, a Teleki csalÀd marosvÀsÀrhelyi lev¢ltÀra [P 658], 9. cs. 2216 a/1ä2.)
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1. Sp¦tar Barbul ä Barbul fegyverhordozÂ.
2. Teleki SÀndor (1679ä1754) ä guberniumi
tanÀcsos.
3. Gyulai IstvÀn (1682ä1754) ä altÀbornagy a
csÀszÀri hadseregben.
4. VisszautasÁtÀs.
5. El¢gt¢tel.
6. Teleki LÀszlÂ tanÀcsÃr, Feh¢r megye fûis-
pÀnjÀnak feles¢ge: Vay Anna.
7. Ig¢ny, k´vetel¢s.

8. FelÀllÁtÀs, l¢tesÁt¢s.
9. GazdÀlkodni.
10. K´szv¢ny.
11. Megromlik.
12. RitkasÀg.
13. Megkeresni.
14. KivÀltk¢ppen, r¢szletesen.
15. ElzÀrÂdott.
16. Csalogassa, csÀbÁtgassa.

FÀbri P¢ter

A SZAVAK M°LY°N

Ki lÀt a szavak belsej¢be?
HÀny betübûl Àll a hegy?
Ki lÀt a hegyek belsej¢be?
Mik vannak ott? K´vek?
Ki lÀt a k´vek belsej¢be?
Ami ott van, van arra szÂ?
Ami bel¡l van, n¢zhetû?
Nincs bel¡l mÀr, ha lÀthatÂ!
S mi mindent lÀt ott, aki lÀt?
HÀny szÂbÂl Àll a kû?
S ha v¢g¡l m¢gis megnevezhetû,
ez a rÁm egy versre utal;
nem tudhatom, hogy ez a vers
akkor benne van-e a kûben,
hiszen a kû is az idûben
l¢tezik, ¢s ha Árva Àll,
akkor hol Àll? Egy verssor m¢ly¢n,
egy verssorrÀ lett utca sz¢l¢n,
vagy egy hegy aljÀn: n¢ma rÁm?
De ki lÀt Àt egy verssor k´vein?



(TalÀn inkÀbb a sorok k´zti r¢sen,
gondolatok sikÀtor-k´zein.)

S ha lÀt, mit lÀt a szavak belsej¢ben?

Eltakarnak a sajÀt szavaim.

TYöKESZþ VERS

A szavak, mint a tojÀs h¢ja: benn¡k
valami ¢l, talÀn ¢ppen a kÂd,
s v¢g¡l a tojÀsh¢jat ¢s a kÂdot
f´lt´ri majd a t´rekvû utÂd,

¢s Ágy ¢letre kel ä csipogni kezd, ¢s
eleinte m¢g ¢rti ´nmagÀt,
de f´lnû, s minden egyre titkosabb lesz,
¢rthetetlen ¢s zÀrt, mint egy tojÀs.

EGY R°G°SZ çSíTçSA

An unknown language ä mondjÀk, ûsmagyar.
Eltelt pÀr ezer ¢v, egy-k¢t tudÂs
besz¢li m¢g a nyelvet, passziÂbÂl,
de elvesztek a konnotÀciÂk.

Hol vesztek el? R¢g¢szek,* ÀsatÀsok
szÀza sorÀn immÀr meg nem lelik:
talÀlnak egy sz¢p tÀrgyas ragozÀst,
m¢g friss! KÂstolgatjÀk, Ázlelgetik.

Egy kibaszott, fucking kÀromkodÀs¢rt
mit nem adnÀnak, ¢des Istenem!
JÂl kicsesz¡nk vel¡k, ha kivesz¡nk:
jel´lve lesz¡nk, s nem lesz¡nk jelen.
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* P¢lda. Fiam n¢gy-´t ¢ves korÀban, amikor egyszer r¢g¢szekrûl besz¢ltem neki: àR¢g¢szek? °s hogy
r¢giznek?Ê



Lel¢p¡nk a jelekrûl, s Ágy azok
ott Àllnak majd n¢lk¡l¡nk ¡resen:
lÀthatÂ, ¢rthetetlen nyelv-romok,
beautiful paintings in an empty den.

Claude L¢vi-Strauss

MONTAIGNE °S AZ öJVILçG1

çdÀm P¢ter fordÁtÀsa

Minden arra vall, hogy az öjvilÀg felfedez¢se nem izgatta fel k¡l´n´sebben az eurÂpai
ked¢lyeket a rÀ k´vetkezû ¢vtizedekben. Mik¢nt mÀs eszmet´rt¢n¢szek, mÀr Lucien
Febvre is rÀmutatott, hogy a f´ldrajztudÂsok mekkora k´z´nnyel fogadtÀk az ese-
m¢nyt, ¢s hogy àhiÀba adtÀk k´zre franciÀul Vespucci ÃtleÁrÀsÀt, a kozmogrÀfusok m¢g a k´nyv
megjelen¢se utÀn n¢gy ¢vtizeddel sem vettek tudomÀst a k¢t Amerika l¢tez¢s¢rûl, amelynek felfe-
dez¢se ä gondolhatnÀnk ä soha nem tapasztalt szellemi ¢s filozÂfiai fordulatot jelentett eg¢sz Eu-
rÂpÀbanÊ. Majd mÀsutt: àV¢g¡l is nem t´rt¢nt semmi ä m¢g Rabelais korÀban sem, hiÀba is
vÀrnÀnk, ezt az ¢rvet bizony kihasznÀlatlanul hagytÀk Kolumbusz, Cortez, Cobral ¢s MagellÀn
kortÀrsai ä, hacsak az nem, hogy kider¡lt: a kereszt¢nys¢g nem terjeszkedik ki az eg¢sz f´ldkerek-
s¢gre, ¢s sok az olyan n¢p, amely, mivel nem ismeri, kimarad jÂt¢tem¢nyeibûl, ¢s kimarad az ¡d-
v´z¡l¢sbûl is; bÀr e hatalmas embert´meg l¢tez¢s¢rûl [...] a hajÂsok azonnal tudÂsÁtottÀk az ñvi-
lÀgot, az öjvilÀg, vagyis a negyedik ÏVilÀgr¢szÎ felfedez¢se egyÀltalÀn nem keltett valami nagy
meglepet¢st. Ez t¢ny. °s sok mindent elÀrul az akkori k´zgondolkodÀsrÂl.Ê2

HÀt Montaigne? JÂllehet 1533-ban sz¡letett, csak az ¢vszÀzad utolsÂ negyed¢nek
k¡sz´b¢n, vagyis hosszÃ ¢vekkel a nagy esem¢ny utÀn lÀt hozzÀ az ESSZ°K megÁrÀsÀ-
hoz, Ágy aztÀn az öjvilÀggal, az öjvilÀg n¢peivel szemben tanÃsÁtott magatartÀsa, mi-
k¢nt a nagy mü nem egy r¢szlet¢bûl is kider¡l, jÂval bonyolultabb, mint ahogyan n¢-
hÀny hÁresebb passzus alapjÀn gondolnÀnk. T¢ny, hogy az öjvilÀg minden¡tt jelen
van a müben, sût Montaigne hÀrom fejezetben behatÂan is foglalkozik vele; ez a hÀrom
fejezet: AZ EMBEREVýKRýL (I., xxx.); A KOCSIKRñL (III., vi.), valamint a RAIMOND

SEBOND APOLñGIçJç-nak (I., xii.) egyik ä d´ntû jelentûs¢gü ä r¢szlete. Ezt a hÀrom
fejezetet esetleg A SZOKçSRñL (I., xxii.) cÁmüvel is megtoldhatjuk, bÀr igaz, hogy itt
az AmerikÀra valÂ utalÀs sokkal k´zvetettebb, mint mÀsutt. Mind´ssze az a probl¢ma,
hogy Montaigne korÀntsem ugyanazt mondja ezekben a fejezetekben, pontosabban
szÂlva nem ugyanazon a szinten fejti ki gondolatait.

A KOCSIKRñL cÁmü fejezetben, amely a legk¢sûbb keletkezett (a III. k´nyvet az
1588-as kiadÀs tartalmazza elûsz´r), kizÀrÂlag arra korlÀtozza vizsgÀlÂdÀsÀt, amit ma
amerikai magas kultÃrÀnak nevezn¢nk: vagyis MexikÂra ¢s Perura. Montaigne t´rt¢-
n¢szk¢nt elemzi a hÂdÁtÀs legtragikusabb epizÂdjait; az ÁrÂ term¢szetesen elÁt¢li ûket,
kiemelve, milyen sok a hasonlÂsÀg az amerikai magas kultÃrÀk meg a mi¢nk k´z´tt,
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