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RÀkos SÀndor

MAGA-K¹SZ¹NT°SE
HETVEN¹T¹DIK SZºLET°SNAPJçN
uram nagy baj vagyon kenddel
haja kÂcos mint a kender
bûre sÀrga mint a sÀfrÀny
eld´bbenek szÁne lÀttÀn
beomlÂ kÃt szeme s¡pped
k´r¡lte k¢k udvar l¡ktet
orra hosszÃ mint az ormÀny
Hippokrat¢sz ilyenformÀn
festi arcÀt az elmenûnek
kit majd kÁs¢r halotti ¢nek
nem segÁt rajta patika
facies hippokratica
lÀm csak hÀt ide jutott kelmed
k´v¢r kilÂi Ãtra kelnek
tegnap sûre ¢s mÀra mÀr
se hÀj se hÃs mint a madÀr
csupasz csontvÀza Ãgy rep¡l
pehely a sz¢lben sÃly nek¡l
ott kezdûdik a pokol-Ãt
hol domborÃra homorÃt
cser¢l kelmednek minden tagja
s ha àûsz leheÊ oldalba kapja
hitvÀny teste ledûl legottan
fantom-r´pt¢bûl porba pottyan
az m¢g csak jÀtszÀsbÂl pokol
mikor kicsiny¢g fuldokol
mert a szusz kegyedben megÀll
nem f¢r ki a hÃs-fuvolÀn
k¢t lyukja annak Ãgy beszük¡l
fÃjtat zihÀl t¡deje szük´l
s kerek¡lû szÀjjal sutÀn
kapkod kend levegû utÀn
Àm e csek¢lyke ´r´m hagyjÀn
kivÀltk¢pp sz¡let¢se napjÀn
gyülik k¡l´nb is jÂ nehÀny
ilyesf¢l¢kben nincs hiÀny
nem tudom hallotta-e kelmed
hÁr¢t ama rût pokolhelynek
ahol csak f¢rfiak lakolnak
t¡z¢ben altesti pokolnak
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egy diÂnyi szerv nûni kezd
s ´ltv¢n birsalmam¢retet
vizek folyÀsÀt elt´mi
szeg¢ny urat a frÀsz t´ri
minden vÁz a szÁv¢re gy¡l
Ãgy ¢rzi sz¢tszakad bel¡l
nincs nappala nincs ¢jjele
´rd´g´k bagzanak vele
all´vet krist¢ly kat¢ter
seb¢sz-szike müt¢ti ¢ter
mindebben m¢g r¢sze lehet
m¢rt kegyeln¢ a sors ¢pp kegyedet ä ä ä
az Àcs ki mell¢ben kopÀcsol
s b´lcsûtûl koporsÂig Àcsol
csoda hogy mÀig is kitart
nem adta be m¢g az ipart
noha k¢sz¡l rÀ egyre jobban
s ha fÀradtsÀgtÂl f¢lredobban
lassÃdik-megszalad cifrÀzva
kelmedet a hideg kirÀzza
erej¢bûl ha futja m¢g
tapinthatja ¡tûer¢t
azt veri rajt az Àcs àleÀllokÊ
s tudni valÂ hogy ez halÀl-ok
Ágy f¢lhalottan noha ¢l m¢g
vÀrhatja gyors napjai v¢g¢t
lÀba dagad k¢k¡l keze
halÀlverejt¢k lepi be
szÂlal a hajnali kakas
k¢sz¡lhet Ãtra az utas
csomagol is bÃcsÃzik is
fenn ¡l a bakon a kocsis
mert a fogat befogva vÀr
nyihog a lÂ indulna mÀr
Àm kend ugyan ravaszdi agg
teszi mintha menne s marad
kifogÀst nem egyet talÀl
hogy m¢g matasson asztalÀn
majd kutassa Àt a szobÀt
keresve azt a micsodÀt
mit v¢tek lenne elutazvÀn
itt hagyni ebek harmincadjÀn
ajtÂbÂl is visszafarol
hÀtha megleli valahol
n¢gyk¢zlÀbra Àll hiÀba
lenn a f´ld´n sem talÀlja
eg¢rlyukba is bekukkant
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talÀn ott nyomÀra bukkan
s amint kuporogva ¢ppen
farÀt mutatja a k¢pen
ahelyett hogy szobrot Àllna
j´het a gyûzelmi pÀlma
s az ¡nnepi laudÀciÂ
hirdesse sajtÂ rÀdiÂ
szemf¡les televÁziÂ
hogy kend hetven´t baljÂs ¢vet
mely igen hûsien kiv¢dett

Jurij Lotman

A KçRTYA*
Szûke Katalin fordÁtÀsa

Ahogyan a barokk korban a vilÀgot egy hatalmas, Isten Àltal alkotott k´nyv formÀjÀban
k¢pzelt¢k el, ¢s a k´nyv k¢pe szÀmos bonyolult fogalom modellj¢v¢ vÀlt (az irodalmi
sz´vegbe ker¡lve pedig a t´rt¢net tematikus eleme lett), a kÀrtya ¢s a kÀrtyajÀt¢k a
XV III. szÀzad v¢g¢n ¢s a XIX. szÀzad elej¢n egyetemes modell vonÀsait ´lti magÀra
ä a kÀrtyÀ¢t, amely a korszak sajÀtos mÁtoszk¢pzû k´zpontjak¢nt mük´dik.
A k´vetkezû p¢lda jÂl bizonyÁtja, hogy a kÀrtya valÂban az ¢let sajÀtos modellje volt.
E. Th. A. Hoffmann SPIELERSGLºCK cÁmü elbesz¢l¢s¢t 1820-ban adtÀk ki; az orosz
fordÁtÀsok nem vÀrattak magukra: 1822-ben jelent meg V. Poljakov fordÁtÀsa, 1836ban J. Bezszomkin¢.1 Nem maradt visszhang n¢lk¡l az elbesz¢l¢sben kibontott t´rt¢net, a szeretett nû elkÀrtyÀzÀsa sem; valÂszÁnünek lÀtszik, hogy ez a t¢ma ker¡lt Lermontov lÀtÂsz´g¢be is, mikor 1837 mÀsodik fel¢ben hozzÀkezdett A TAMBOVI P°NZTçROSN° 2 cÁmü elbesz¢lû k´ltem¢nye megÁrÀsÀhoz. E. Th. A. Hoffmann, amikor müv¢n dolgozott, bizonyÀra nem tudott arrÂl az esetrûl, amely 1802-ben nagy port vert
fel MoszkvÀban: a szenved¢lyes kÀrtyÀs, t¢kozlÂ, nagyvilÀgi naplopÂ, Alekszandr
Nyikolajevics Golicin herceg elkÀrtyÀzta a feles¢g¢t, Maria GavrilovnÀt (lÀnykori nev¢n V jazemszkajÀt), a nyertes pedig nem volt mÀs, mint az egyik legnevezetesebb
moszkvai arisztokrata ä Lev Kirillovics Razumovszkij grÂf, nagyvilÀgi nev¢n le comte
L¢on, a hetman fia, szabadkûmüves ¢s mec¢nÀs, kinek Tverszkaja utcai hÀzÀban ¢s
petrovszkijärazumovszkiji birtokÀn rendezett tivornyÀirÂl Moszkva-szerte legendÀk
terjedtek. A botrÀnyt csak fokozta, hogy a kÀrtyavesztes¢g utÀn a hercegn¢ elvÀlt, majd
feles¢g¡l ment Razumovszkijhoz.3
* Az itt k´z´lt sz´veg Jurij Lotman: BESZ°LGET°SEK AZ OROSZ
egy fejezete. A k´nyv adatai e szÀm 886. oldalÀn talÀlhatÂk.
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