
teljen egy-egy szentenciát. Ma a végtelen könyvtár univerzuma,22 áttekinthetetlen szö-
veghalmaza vár ránk, illetve a Xanadu-terv: az álom és valóság, a felejtés és a gyôztes
emlékezet metaforája, a hálózat általi digitális „megvalósítása”, a világméretû utalá-
sok, glosszáriumok, hierarchiák hálója.

Az emlékezet palotája szövegekbôl áll. A látogatók az olvasók. Ha a palota labirin-
tus: akkor az emlékezet elveszett. Ha szobái és terei egymásból nyílva szabad szárnya-
lást kínálnak a fantáziának, akkor nem pusztán a szövegek emlékezete maradhat fenn,
hanem ami fontosabb: a szövegek általi emlékezet.

Térey János

NAGYPÉNTEKI BESZÉD

Saját árnyékom ugrom át. Hogyha egyesülnék
Az árnyéktalanokkal, sosemvolt egyszerûség
Szabályait tanulva: sakkoznék egyedül,
Minden kötél szakadtán, ha társam nem kerül.

Honfoglaláson innen, túl páli fordulónkon
A tudás is teher; tavaszi paradoxon:
Dicsôségünk dele jottányi nyugtot ád,
Viselni kell utána üres lap undorát.
Nos, élünk! egyre élünk, még-magunknak-valóbban,
Szétnézünk újszülöttként szikár magánvalónkban
És fölfedezzük – égtáj – az ablaknégyszöget,
Szemközti alma mater falán az ékkövet,
Dombormûvet, melyen kisfiúk, kisleányok
Mûvelik kertjüket, e mintagazdaságot
– Pajtásaink Paulus nyarán, hótlan telén:
Hányszor került s talált meg minket józan remény! –;
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22 Némely könyvtárépület nyilvánvaló szimbóluma a memóriapalota univerzalizmusának. A Yale egyetem
Beindecke Rare Book and Manuscript Libraryje kiváló példát nyújt erre. A Gutenberg-biblia egyik példányát is
ôrzô, azt oltáriszentségként prezentáló könyvtár egyik technikai kulcskérdése a világítás. A vermonti már-
vány-, bronz- és üvegépületet Gordon Bunshaft tervezte. A terv lényegéhez tartozott a mintegy 180 000 kö-
tet elhelyezése a felszíni részben s 600 000 könyv és 500 000 kézirat elhelyezése a föld alatt. A mesterséges
fényforrások lehetôség szerinti minimumra csökkentése és a napfény kiszûrése ugyanolyan lényeges eleme
a múzeumként és könyvtárként mûködô intézménynek. A megoldás az ablakok roppant vékony márvány-
lemezekkel való elfedése, kiváltása volt. Ezek a lemezek „féligáteresztô hártyaként” a kellô derengést és fél-
homályt biztosítják: ám az éles napfényt kiszûrik. Az épület kívülrôl vaknak tûnik, azaz zárt, áthatolhatat-
lan erôd, belülrôl nézvést a hatás épp az ellenkezôje: a derengés, a szûrt fény áradása áhítatot követel. Az
ablakok nagy száma a teljes falfelületeket derengô képernyôvé változtatja: a világ felé való szellemi nyitott-
ság és fizikai elkülönültség példájaként. E ritka tudatos épület azt mutatja, hogy a könyvtár szimbólumként
értelmezése roppant kreatív lehetôséget biztosít az építészet számára is.



Forog négy óriás toronydaru a Cézár-
Ház majdani helyén, épûl üveg- s acélvár;
Egy távolabbi telken Lehel tér csarnokát
Sejtjük, s a szürke Váci út kockaházsorát –
Mindazt, mi játszva túlél, rovásunkra: örök lesz,
Szilárdabb, mint sorunkban a fejedelmi többes.

Amíg látómezômön szaporán áthalad
Néhány új nô, barát és sovány staffázsalak,
Épp arra gondolok, amire mesterem, P.:
Nem váltam-é a célnál vénné, kedveszegetté?
A dolce stil nuovo nem volt-e hattyudal?
Nekropoliszt varázsolt házamból – épp e sarj?
Nem. Mert a böjtidô hû hieroglifái
Megtett pályát jeleznek: királyi volt, királyi!
A hajnalban kitett pont biztosít jogokat
Lélekgyújtogatáshoz. Izzási fokozat
Mércéi! Túl a páli eseményhorizonton,
Innen nagyszombaton, zászlóimat kibontom,
És álmos szellemem ha megvilágosul,
Leszek cselédeim fölött talányos úr;
Majd – árnyat ûzve – szólok: „Nekem nôsz nagyra, szentem!”,
Elsôszülött fiam (fattyam!) szélnek eresztem,
S nyugtázom kurvaságát. És rágyújtok megint.
Csúnyulok. Semmi dolgom sincs ez idô szerint.
Mint hagy végleg magamra. Mily szökési sebesség
Lendíti. Meddig hordja édesapja keresztjét – – –

A száj, a fül, az ágyék szokott örömeit
Kétkedve kóstolom. Az étvágy földerít.
Ha állástalanul, félrokkantan, de szebb így!
A nagypénteki eszme kitisztít és öregbít.
Dél van. Hallgatom a rigóseregletet,
Lôportár utca, légûr! embermentes terep!
A bagolyvár, melyet nem tataroznak újra,
A versenyragyogástól fényes nómenklatúra...
Az udvarias élet mesterfogásait
Ellestem s nem gyakorlom; maradtam álnaiv:
Sors választóvizében? Eldôl, mi hû, mi álság?
Poklaiból az auktort fômûvei kiváltják?
Még eszembe idézem – a tettvágy nullfokán –
Minden volt körutam, meglakott szállodám;
Mért nem avat dalossá a megelégedettség,
S „az új ember kovácsa”: mért volna épp a nagyhét?

A darukra tekintve – megannyi góliát –,
Mellôzve a kerítô, ripôk retorikát...
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...Adjuk tudtára mindnek, kit bizalmunk megillet:
Árnyékunk útravált, nem kísér a sírba minket.
Mi, Isten kegyelmébôl másodszor-hamvasak
Táborozunk a puszta nagy fellege alatt.

FÖLDVÁRI ELÉGIA

1

Akárki végigpörgetheti kátém:
Társával felesel a delikát én.
A Mocsár kérdi, közelítek-e,
Homálylik férfikorom színese;
Thanatosz biztat: nincs jobb sorra érdem,
Nyugágyam lelem nüxi anyaméhben.

Ha kamaszmásom telepszik elém
– Fülkagylóján áttûz a lámpafény –,
Megsülök régi szempár tûzkörébe
Kerülve, sehol jobb-magam fölénye.
A fiú, kivel bíbelôdni gond,
Szelíd, de szinte kéri a pofont –

„A DÉLIVASÚT!” – meséli bolondom,
És végigvezet a földvári mólón,
És apjával halászcsárdába ül.
Még nem utált ily embertelenül
Szagot, mint most a halvész nádi bûzét...
„Tolakodó, névtelen nônemûség!
Ôsasszony öle, bozótbéli mély,
Macséta kell, hogy barlangjába érj” –
Gondolja késôbb, mert a nyár a Halban
Lakik, halvészben és ágyékcsatakban,
És amabban benne van emez is;
Így gyôz a szemérmetlen Nemezis.

2

Gyûlöllek, évszak! Nap meg éj egyenlô,
S egy mályvaszín, csészealj-forma felhô
Úszik egemre. Kérdi a Magas:
„Hogy ízlik most a földvári szakasz?”
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Megnyugtatom, hogy pályaelhagyásra
Készültem úgyis, mennytôl mit se várva.
A mennybolt-íz kékoportó zamat;
Kockák és kockavetô poharak
Forognak; s hogyha testet ölt szabályzat,
Nem csapom össze tetszetôs bokámat.
Még szép. Életbe lép akármi rend:
Fûszert, rubintot, csersavat jelent.
Szépmûvészet tiszta fôvel – bevallom –
Églakók között fegyelmezni arcom,
S bár ülepem nem foglal fönt helyet,
Még megillet az ember nevezet.

Hát járok benne: Schönbrunn-sárga Földvár,
A Galambsziget fôztje most se jobb;
Sunyin a síküveghez tapadok,
És rettegek: kis társam is elôáll.
Ólom a fülben! Légszomj! Sóhajok!
Figyelmeztessetek a porhüvelyre,
Megszüntetve-sem-ôrzött kegyre. Ejnye,
Mit takar bôrhám és bordakosár?
„Ölemre jössz-e?”, kérdi a Mocsár.
S halakkal alszom. És hajnali hatkor
Az orkán kiszaggat a foglalatból
– No nézd! – egy nemzetiszín lobogót,
Kövér cseppektôl lucskos a bozót,
Teraszra lépek, gránitkocka mellvéd
Óv – – – Hányszor mondjam, hogy Elégtelenség
Meg Restség: két dolog, lásd át vakon,
Utóbbi elmulasztott alkalom,
Elôbbi viszont halálos itélet,
S ha rád szabták: napod tenyérnyivé lett.
Míg a trikolórt szélvész pörgeti,
A kicsi alszik. Rosszabb ôneki.

Charles Cros

CIGÁNYOSAN

Céltalan rohanó, elrémült életemben
Megvetve kitiport, túl hosszú utakat
Léptem rögös hegyen, csapda völgyön haladt,
Nyomom nagyon soká marad követhetetlen.
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