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Dorogságiné iskolatitkár közölte, hogy nincsenek meg a régi osztálykönyvek, semmi-
féle iratot nem tud mutatni. Hova kerültek az iskola iratai? Fogalma sincs. Már le akar-
ja tenni a kagylót, mikor megkérdezem, hogy szerinte a Vöröskereszt iskolai adatok
nélkül is keresni fogja?

Árendás azt mondta, ô emlékszik egy Orbánhegyi nevû osztálytársunkra, aki a szom-
széd házban lakott, ugyanolyan kertes házban, mint a Bandiéké, csak kicsit kisebben.
Megint odamegyek, semmiféle Orbánhegyi nincs a névtáblákon, és a telefonkönyvben
sincs. Prunyainé, aki özv. Perényiné szerint a Fény utcai piacra jár, ô sincs bent a tele-
fonkönyvben. Perényiné azt mondta, a Hattyú vagy a Csalogány utcában lakik. Végig-
jártam a Hattyú és a Csalogány utcát, Prunyai név – vagy hasonló – semelyik kapun
nem szerepel. Megint egész éjjel keresem Bandit az interneten a Yahoo-val és a
Google-lal. Keresem a magyar Altavizsla keresôn is. „Not found: Endre Kertész.” Meg
ilyet írnak: „Access denied.” Aztán a magyar keresôprogram is kiírja: „Téves adatok –
hozzáférés megtagadva.”

Tandori Dezsô

AD NOTAM KÁLNOKY

(Lecsengetés se! Lecsengés)

A nóta maradt el. A Szanatóriumi
dallama. De elmaradhat-e,
hogy szakadatlan zakatol a szív, nem hagy aludni,
hogy oly mindegy – tételes sorolás következik,
a pingvinek Sarki Fagylaltárusa az Ülôkádban:
tevékeny! –, hol nyugszanak, mely gödörben,
csontjaink, vagy madaraink pora a Tabánban,
és ha kiforgatják a földet is
termálszállodák építése érdekében,
utolsót repül Szpéró, Éliás, Samu s a Többiek
rég porrá vált szárnya, csontja, semmije,
a Légi Semmi lesz az, valón.

Hanem ahogy a légi semmi már kicsivel is íródik!
Nem kapja meg lakhelyét, nevét, személyi számát,
államháztartáselônyszempontú, állítólag szükséges,
egyéb numeróit és numeráit? Ez visszahökkent.

E megfontolás volt az, mely az ülôkád lakóját,
ha ugyan
volt szellemének annyi lakhelyessége,
is,
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ha nem szédült át a Helytelenség (Deviancia) Szent Ballikába
végre az Egész (mikor már oly kevés, alig van! a szappan
mûhabja rég leszáradt, a törülközôk legszebbikét
rég más kölyökkutya szaggatja szét, vagy
a csavargó is a containerbe hajította; Container, ez állt
egy hatalmas vas tartó-trapéztér rozsdás oldalán
a váltakozva át- meg átkeresztelt
Hadnagy vagy Kereszt utca sarkán,
természetest a Tabánban!), igen,
a pontosság, homályunké s fényeinké,
hol vannak a lázas csillagok,
Einstein, Newton, egyszeregyet és haladó magatartást
feledve, hol emlékszünk miniszterek nevére,
és a többi,
ó, igen, Éliás, Samu, Szpéró s a Többiek
elsôsorban a „többiek” névre hallgatva
fordulnak még egyet majd egy lapát nyomán,
mikorra már – merthogy mára, rég már! –
a Gellérthegy s a Naphegy
oldalában rendezett koncerteken ott ücsörgôk
az ô jeltelen, laposan a földbe döngölt
sírköveiket, ha le nem pisálták
– nem szentséggyalázás –, hát összefingták,
gatyarepesésig-repedésig sorozták
megfelelô falatok s dobozos italok
fogyasztását követôen Samu, Szpéró, Éliás sírkövét:
ha! mondom, ha és ha!
Nem is tudom, mi lesz.

Lesz? A köveket elhordta a Területfenntartás.

Elvész a nóta, s hogy félnóta volt, ez
derül ki minden elhagyatással.
Nincs már elhagyó, nincs elhagyatottság,
a légi semmi, neve nélkül, az van,
mert az van, hogy ezt én már nem, ezt én nem,
kapunkon kilépek, nincsen Tabán,
nincs hajnali taxi a Keleti
pályaudvarra, nincs Bécs, Ferihegy rég
nincs, annyi sincs, hogy meggyôzôdésbôl
mennél a Fény, a Vám, a Hold Csarnokba,
pedig oda kell érned, vásárlás végett,
fôleg utolsó madaratoknak, ki
Mándy Iván „Totyi” nevére hallgat,
és nem ennek a versnek témája, most nem.
De salátát, kenyeret, burgonyát
csak neki vásárolsz, egyáltalán,
csak a Totyinak vásárolsz flakonos



borodon kívül, mást jószerén semmit,
ha nincs itthon a feleséged, nyáron, olykor,
a pirospaprikát, a neszkávét is
az utolsókig kotrod üvegükbôl,
akkor mégy csak, venni. De olyan hosszú!
Úgy únod a lírai megnyilatkozást. A kritikaírást.
A beszámolót arról, mi volt, mi várható, mi szar,
hová lettek a lovak, a levelezések,
találkozások minimuma is hova lett,
s nem öröm, hogy ezzel – vagy más egyébbel –
ülôkádadban még bármint orgiázol,
ha nótával, ha... jaj, hogy ne is mondjam.
Ne! mondod, hogy összekapod magad
a ritkaságos szent mosakodás
után így – orgia! –, holott hányszor fogadtad,
igenis, megmosod mindennap kétszer a segged,
igenis leállsz a flakonos borral,
igenis... és igenis... és akkor nem s nem.

Mert, hogy kicsit belejöjj, búcsú elôtt,
oly zagyvák, logikátlanok
a napok, nem dolguk, hogy mások legyenek,
egy gitáros hangszere után kutatva
– mert valaki telefonon bevadított, jönnek hülyeségekkel!
min játszik Ron Wood, s a német s az angol „bass” kifejezése
basszusgitárt és ritmusgitárt is dob, na akkor –
összevissza telefonálsz, idôd megy,
te, aki egy kiadót nem tudsz már „pénzedért” felhívni,
bankba nem mégy be, mert nyolc óra után van,
vagy egész délutánig otthon maradsz,
mit tudom én, lerohansz fél kettôkor, fél háromkor,
egy óra múlva hazaérsz
így is, vagy már csak a hajnali hétkor nyitó postán
tudsz feladni valamit, ott hagysz könyvesboltokban,
portákon
neked járó könyveket, én nem tudom, és a lebonyolítás
bármi terhe is elviselhetetlen, nagy teher.

„Egy cetlit” nem tudsz fölvenni a földrôl!
Megtaláltad bûvigéd: dolgozni tudsz csak – – –
és azt is amikor, akkor,
most már. (Aki munkát vállal, ülôkádján se
tegyen ily vallomásokat, mint én imént.)
S mégis! Mind többször mondom: jön még
kutyára dér, még visszasírjuk, hajdan
hogy is volt ez: volt egy sorozat írás,
elküldtem emide, amoda azt, ezt,
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jó, jött a válasz, most kicsit elég, de
ahogy a Llanwilbenshire-Alsó helyiérdekû megálló Walesben
nem lát engem soha, ahogy Dublin, lópálya, semmi,
ó, és ez a gyalázat, ahogy e derekas helyeket,
mint ebeiket gonosz gépkocsizók
csapják ki, kötik fákhoz, boldoguljanak,
vagy nem is mondom... ó, ez a gyalázat, igen,
trallázom félnótám a – jó, ha megjön vidékrôl a feleségem,
ô kimossa, de most nem sajnáltatni akarok senkit! –
tíz napja kimosatlanság jeleit mutató ülôkádban,
gyalázat, így elhagyni szegény Dublint, Llanwilben...-t,
lópályát, elpályázni alagvást. Ennyi van abból,
hogy szabadságunkkal élünk.

Végsô szabadságunkkal, tehát hogy: ne éljünk:
nehéz élni. Ám errôl már szóltam a fulladásos versekben
és a Kálnokyt formája szerint jobban megidézô Hashártyaszakadás
elégiájában. Elég az iázásból!

Elég! Mert a hômérséklet lehûlt.
(Hidegebben hagy.) – Elég, mert
a zagyva napok totyadéka ismét
csúfot ûz veled: zacc, telefonálás,
miben mind a hibás te vagy,
rossz kávé, agyondumált délelôtt
ellenére is: életedben ennyit
nem fordítottál egy nap, nyers nélkül, Poe-t,
nem fordítottál hátat oly széles ívben
kis örömeidnek s nagy gyarlóságok
sorának, mint e szarnak is igencsak
nevezhetô napon; nem érezted,
mily... lassan ugyan nem, de biztosan
távolodik tôled, hogy tartsd a rendet,
ha deviáns is, dolgozz folyamatlag
isteneid által adott anyagból,
hozott anyagból, ezerszer megútált
mozdulatokat teszel meg újra, szélben
napilapot olvasol egy hét éve lefosztott
deszkázatú padon, megfogadsz mindent, a nóta fele,
hôstett, hogy nem tartod be, mit ígértél,
hôstett, hogy isteneid betartatnak
veled mégis valamit, s az igazi
hôstett az lesz, hogy szíved szakadatlan
zakatolása (és tudod!) leáll,
és kétségbeesve kapaszkodnál
az ülôkád peremébe – de már csak magadra borítod.

*
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Du. hát, hogy szívem dadogott nem szakadtan,
edzetten inkább, mint szokott,
szemközt az utcán, néztem, gyûlnek hosszú sorokban
megszokott kocsik, parkolók:
arra gondoltam, én csak egy közeli KÖZÉRT-be,
mit sokan nevezünk így, tudomást se véve,
mint változtak a piacok:

egy közeli KÖZÉRT-be, más nevezetûbe
se bírnék már lemenni, én,
ily döbbenetesen mentem át vértetûbe,
ki lógtam bármi ürügyén,
semmi sem volt nehézség; félfordulat, s legyûrtem!
és néztem zöldeket, ott sorakozva hûsen
árusok során, szegletén,

az ismert helyeken, és vettem laskagombát,
spárgát máskor, vagy sajtokat,
tejfölt, kis majonézt, mustárt virslire, tormát,
tepertôst, vagy túrós rudat,
én, igen, bár a szél kellemesen beleng ma
az ablakunkon is, az elmúlt cigarella,
utazás, s minden „ámulat”

tagadása után egyszerû lemenések
blokkoltja is vagyok már, s
nincs „szomszéd falu” (Kafka), semmi étel ízének
nem örvendek e kocsmás,
e piacos világon, örülök, ha az álom
nem kerül el, s hogy öt-hat órát alszom: csodálom,
ritmust vétek, aló márs!

A sorok, persze, itt már nem mûvésziek, nem!
feledtem néhány részletet,
hogy lelkem nem lakik azokban a kövekben,
a Tabánban rend tétetett,
s még jó, hogy e negyed nem házak, praktikus
micsodák gyülevésze, mert annak lenne: kuss...!
Ezzel így tehetetlenebb

a továbbhaladás, mely Jékely szerinti
sómalmi ló utat, ha jár,
s zilált-nyugodt agyam, ha kényszerét tekinti,
messze lehet még a halál,
s addig bírnom kell ezt itt, mihez semmi közöm,
és nem remélhetem, hogy majd a vízözön;
megértem, mi a „Sohamár”:
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itt nincs többé, hogy annál jobb lenne, minél rosszabb,
elértük ama Rendet, mely meg már sose bukhat,
s tán nagyobb úgy lenne a kár.
Emeljük hálósipkánk Néked, Kálnoky László,
tétova ülôkádunk vonhassa el a gyászló,
ne legyen többé, ami fáj,
s jutalmul lenne könnyebb, hogy égbe vagy pokolba,
mintha ebben akármi még fantázia volna,
az ember innen kitalál,
s legalább hirtelen, s nem szörnyen fuldokolva
száll el lélegzete, pöf-porú bolondgomba,
ahogy nem szól többet a száj.

Gábor György

SZINAJ ÉS JABNE
Hit és tudás a zsidó hagyományban

„Aki négy dolgot kísérel meg elméjével kikutatni, meg
sem érdemli, hogy a világra jött: azt, hogy mi van fönt,
hogy mi van alant, hogy mi volt, és hogy mi lesz.”

(CHAGIGA, 77b)

Az 1090-es évek közepe táján valahol a ködös (szmogról még nem idôszerû szólni)
Londonban egy különös disputa zajlott le, melynek résztvevôje egy bizonyos Gilbertus
Crispinus, korábban a normandiai Bec apátságának bencés szerzetese, az említett idô-
pontban már Westminster apátja és egy, a mayance-i pogrom elôl Angliába menekült
zsidó személy között, kinek nevét ugyan nem ismerjük, de egyesek szívesen azonosít-
ják az illetôt Rabbi Simon haHasziddal.1 A disputa igazi újszerûségét és jelentôségét
csak részben szolgáltatta az a korántsem mellôzhetô tény, hogy említett Gilbertus Cris-
pinus Anzelmnek, a jeles teológusnak és filozófusnak, Canterbury érsekének a barát-
ja s tanítványa, s maga is felkészült bölcselô, azaz nem azonosítható a kor elterjedt mû-
fajának, a megannyi „Contra” és „Adversus Iudaeos” (és sohasem Tractatus de Iudaeis)
szerzôinek egyikével sem, akik leginkább silány propagandacéloknak igyekeztek meg-
felelni, ám elméleti kérdésekben felettébb alul teljesítô, jól ismert sztereotípiákat unos-
untig ismételgetô, harcos hitvédô bajnokoknak bizonyultak csupán.2 Az újdonságot,
ami valóban megkülönböztette a DISPUTATIO IUDAEI CUM CHRISTIANO címû munkát a töb-
bi korabeli rokon mûtôl, részben a dialógust megörökítô keresztény félnek a zsidó vi-
tapartnere iránt tanúsított nagyrabecsülése és elismerése – „rendkívül éles elméjûnek”
tartja, az ellenérveit „következetesnek és a témához illeszkedônek” mondja, s egyáltalán a vi-
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