
S Z E P E S I  A T T I L A   

Weöres Sándor közelében 
( „ B A R B Á R  S Z O N E T T E K ”  A  H A G Y A T É K B Ó L )  
 

„Van nyájasság is a fekete színben. 
Nem oly sugárzón áradó, 

mint a hajnali sárga, de elég, 
hogy fényt adjon az alvilágnak...” 

(Weöres Sándor) 
 
 

KÁLIJUGA 
Fekete a hajnal, a dél meg az éjfél. Cserefa ágán 
fekete a rigófütty, az éhenkórász kutyák vonítása, lombokon át a 
harangszó. A labirintus-álom, a szélbe-font sejtelem is  
fekete. Vizek mélyén sodródó arany- 
pénzen a római császár arcmása, a rögből  
előgördülő vigyori koponya, az ágyúgolyó meg a veretes  
kardmarkolat. Fekete a táncszó, a gitár-pengés, a dob- 
dübögés. Fekete a lamentálás, a remény, a füstbe-pusmogott jós- 
ige. Bodzalevélen a pöttyös bogarak násza. Fekete a  
vének panasza, a kamaszviháncolás, a fogatlan 
csecsemők sírása. Nem tudható, angyal vagy ördög  
súg-e. Ábránd, fohász, furfangos  
varázsige hiába. Fekete a  
váteszi szó meg a szívverés. 
 
VILÁGZENE 
Fauszt Bolond Istókkal kart karba öltve ropja,  
bőrduda nyenyerének visszarikolt. Füttyök fonódnak a  
fekete szélbe. Szitár, örmény duduk, cigányok száj- 
bőgője, arpeggio, havasi kürt, Telemann ezer-csendű  
fuvolája. Születő és 
múló helyet cserél. Szó, patakcsobogás, kocsmai 
dávoria, dübdüb, dadogás, zsolozsma, vulkán- 
kitörés robaja, hajnali rigófütty. Talp dobban, csörög  
kasztanyét. Örvényben forgó  
időtlen idő, futó vizek árnyéka, évszaktalan  
év, világtalan világ. Dzselal ed-din Rumi  
mámoros dervisei, tibeti bonc csengője, jódli, kantele. Belülről 
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sötétülnek el a hangok, kívülről újra 
megvilágosulnak. Későn? Korán? Ki dönti el? 
 
BOLOND ISTÓK 
Szél hátán lovagolni, 
ahogy Bolond Istók. 
Megpihenni ringó fűszál hegyén. 
Beállni a hangyák elszántan masírozó 
menetébe. A hold-tányéron visongó bőr- 
egerekkel körbe-körbe keringeni. Beleskelni egy  
éjszakai ablakon. Feleselni mindentudó 
baglyokkal. Vagy inkább, öregedőben, 
ahogy Fauszt doktor,  
horgadtan bolyongani az idő 
fekete labirintusában. Lesni éjféli 
órán, ahogy 
miazmás gőzöket pöfékel 
tégelyében a higany és a kén.  
 
TRÁGÁR BALÁZS, MOLDVAI MISKA 
Régi lator lantverők, ti, örökké gyomra-korgók és  
fogatlan-vigyorúak. Kanyar országutak vigasztalan  
vándorai, csapszékről csapszékre botló fekete árnyékok, vagabund  
rímfaragók. Kopott síp, koboz, nyirettyű, kürt és citera horgadt  
bajnokai, örökké kapatos potyalesők. Gyakran csattant pedig  
felétek a zord „odakünn tágasabb”. Akárhogy is, beavatott  
mesterei voltatok az áldott anyanyelv  
alvilágának: táncrigmusok, pajkos nóták, lakodalmi gajdok, víg  
vigalmak görbe-hátú szegénylegényei. Bicegő  
Mankóczi Pista, beszédes nevű Trágár Balázs, körmöcbányai és 
szendrői nevesincs kópé, Moldvai Miska, Pakócsás 
Péter, Márton-hegedős. Szolgáltatok, míg végül  
fáradt csontjaitok összekeveredtek kanális szennyében a szél- 
viharral versenyt vonító kóbor kutyákéival.  
 
SZILVESZTER-ÉJSZAKÁK 
Régi pest-budai szilveszter-éjszakák, megfestette-e 
kavalkádotokat valaki? Az ádáz 
papírtrombita-harsogásban, dob- 
dübögésben és mézes-mázos tangóharmonika- 
kornyikálásban a táncba szökő bolondokat, akik ropták  
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külön-külön meg összefogódzva, a dzsidás-maszkot öltő 
hadfiak, pöfeteg boszorkák és lenge tüllbe 
öltözött, tündérlányt imitáló szotykák. A meredt-tekintetű 
telihold alatt lobogó fáklyák fényénél óraszám 
tombolt a mámoros hejehuja. Önfeledten 
járta a bulldog-képű a bibircses banyával, nyivákoló 
macska-szüzikével a turbános basa, miközben 
társát kereste a delejes tekintetű 
fülesbagoly meg az ingatag-léptű medvemorgó. 
 
TRILLÁZÓ MADARAK 
Pierre magával vitt egyszer a Magyar Tudományos 
Akadémiára, ahol családi barátjuk, a zenetörténész Sz.  
Péter olvasta fel reményteli székfoglalóját, aki a  
szüleihez hasonlóan Karácsony Sándor köréhez  
tartozott. Kodály elnökölt és Szabolcsi Bence opponálta a  
jelöltet. A kusza és nehezen követhető előadásnak valami 
olyasféle volt a témája: hatott-e és hogyan a madarak 
éneke az emberi muzikalitásra. Amúgy tele volt a fel- 
olvasás madárfüttyökkel, tüneményes trillákkal, orgona, 
fuvola meg hárfa színárnyalatait idéző pianókkal és fel- 
csapó táncritmusokkal. Kodály végül csak annyit  
motyogott: sokat nem értett az egészből, ám szerinte 
fölösleges olyan kérdéseket föltenni, amelyekre nincsen és  
nem is lehet válasz.  
 
VIGYORI CSONTVÁZ 
A főiskola rajz-tanszékén 
évről évre megrendeztük farsang 
közeledtén a rongyosbált. Mindnyájan 
vásott kacabajkákba bújtunk, félszemű 
koldusnak öltöztünk, pipás martalócnak, és batyus  
vándorlegénynek, bár olyan csórók voltunk, hogy 
egyikünk-másikunk akár a mindennapi ringy-rongy 
gúnyájában is beállhatott volna maskarának. Miközben 
zajlott a dínomdánom, az alkalmi párocskák  
ki-kilopóztak a félhomályos szertárba, ahol a  
plafonig felhalmozott rajztáblák, vak- 
keretek és festőbakok közt egy kackiás 
Apolló-szobor posztolt meg a  
vigyori csontváz.  
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ÖLELKEZÔK 
Összefonódó pár egy maja cserépszobron. Bőmellű  
afrikai ősanya – csupa napfény. Azték édenkert – virágfüzérrel,  
kunkori kígyókkal és tündérlányokkal nászra-csalogató. Pajzán  
ábrákkal ékes taoista tankönyv az ölelkezésről. Gömbölyded kökény- 
dombi Vénusz. Japán porceláncsupron síp-dob muzsikában  
szeretkezők. Pompeji freskó pőre és csilingelő három  
csengettyűvel felcicomázott táncos- 
leánya. Görög vázán, csalogányfüttyös  
ligetben nimfákat üldöző, meredt- 
vesszejű faunok. Ingres törökfürdője: lányok kar-láb-öl-hajfonat  
gubancban. Picasso combjait csábosan kitáró  
mindenki-babája. Klimt heverőn elnyúló és 
félálomba szédült, mutatóujjukkal bolyhos ölüket 
bibirkélő, érett asszonyai.  
 
GYEREKTOLVAJOK 
Csöngén éltek még Weöres gyerekkorában  
a népszokások, a lucázás meg a regölés. Szívesen  
idézte fel a kolompszónál kántált mondókát: „Luca, luca, 
kitty-kotty!” és „Haj, regülejtem, 
neked ejtem!” Feltűntek időnként 
falujukban mindenféle kósza lelkek, drótos- 
tótok, tollas zsidók, tenyérjósok meg gólya- 
lábon illegő-billegő mutatványosok, de  
ráolvasást tudó, gyerektolvaj-hírű vándor- 
cigányok is. Sőt egyszer megállt a piactéren egy  
toprongyos fűzfapoéta, bizonyos Kiskamondi Német  
Jóska, Idők Tanújaként mutatkozott be, és  
felolvasott, pontosabban szólva: elrikácsolt  
néhány hősszerelmes meg honfibúval átitatott verset.  
 
SLEPP 
Egyik első találkozásunkkor 
megkérdeztem WS-t: katolikus-e, 
mert erre következtetek a verseiből. Mire ő 
tiltakozott: nem, nem, ő lutheránus. Jóval 
később viszont arról mesélt: édesanyja katolikusnak 
nevelte, katonatiszt apja viszont sehogy, csak örökké 
korholta éjszakai bagoly-természetéért. Fanyalogva 
emlegetett két pápista papot: gyakran látta a költő Mécs  
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Lászlót hófehér szerzetes-csuhában a Margit  
körúton, szépasszonyok sleppjétől  
követve. Később ugyanitt Balogh pátert, a  
rókaképű „békepapot”, aki  
behódolt a bolsevik diktatúrának és  
Rákosiék reverendás talpnyalója lett. 
 
TIKFASZ PETI 
Egyszer, gyerekkorában kis csöngei cimborája, akit  
faluszerte Tikfasz Petinek csúfoltak, megetette  
WS-t egy mákgalacsinnal. Huszonnégy órát egy- 
folytában átaludt. Szülei amúgy tiltották a szurtos és  
mosdatlan-beszédű csavargótól, hiába. Továbbra is 
vele járt pecázni a Leánka-patakra. Akkor is ott 
lábatlankodott, amikor a felnőttek méreg – tán kender – 
levét eresztették bele a csordogáló vízbe, mire a 
halak elkábultak és magatehetetlenül paskoltak a  
hullámokon. Könnyű volt összeszedni a domolykókat, cigány- 
halakat, karika-dévéreket. Kiáztatták őket – az  
áztatóvizet többször el kellett önteni. Csak  
ezután készülhetett el a csípős  
halpaprikás. 
 
ÁLMODOTT KÖLTÔK 
Alkonyatkor érkeztünk heti rendszerességgel 
WS-ékhez, amikor odalent a városban már kezdtek ki- 
gyúlni a lámpafüzérek. Hoztuk a Három veréb  
antológiához kért könyveket meg az aktuális  
nyomdai levonatokat. „Jönnek az ős- 
magyarok!” – rikkantotta rendre Károlyi Amy, aki kaput  
nyitott. Sándor ekkortájt kászálódott ki az ágyból, át- 
aludta a napot. Mindig éjszaka dolgozott. Valami rojtos  
pongyolába bújva kiszaladt a fürdőszobába. Később, már  
kávézás közben elmesélte, milyen remek középkori költőt 
talált. Ám néha hiába bogarászta a jegyzeteit meg a 
könyveket, a poétának nyoma veszett. „Álmodhattad, Sanyi!” 
– kuncogott Amy néni, mire ő csak kárvallottan  
motyogott, mint egy csínyen kapott kisfiú.  
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KISFALUDY POHARA 
A Paksi Halászcsárdában 
cirfandlit ittunk Weöres Sándorral, és mi- 
közben Amy néni  
feszengve figyelte, ahogy 
becsíp, ő a magyar poéták meg az alkohol 
szoros barátságát ecsetelte. Csokonait, Vörös- 
martyt, Ady említette, ám a legkirívóbb és leg- 
tragikusabb Kisfaludy  
Károly esete volt, aki 
egyszer állítólag 
a zenebonás kocsmában 
legénykedésből 
elropogtatott és lenyelt egy 
üvegpoharat.  
 
LOVAGI TORNA 
Volt Weöreséknek mindenféle 
macskája, Mióki, Cipcip és Vacak. Egyik cirmos, másik  
verestarka, a harmadik koromfekete. Több köze volt 
hozzájuk, mint az emberi lényekhez. Azt mondogatta: tanulni  
próbál tőlük, irigyli ultrahangokra és levegőben keringő  
sugallatokra fogékony érzékeiket. Mióki elő- 
szeretettel vonzódott az újságokhoz – figyelmesen 
lapozgatta a zizegő papírt. Cipcip éjszaka 
puha talpon kószált fel-alá a házban. Vacak viszont, a  
vérmes fekete kandúr néha eltűnt. Hiába keresték a  
kertben, csak napokkal később vetődött  
haza, bicegve, vérző sebekkel össze- 
kaszabolva a csábos macska-hölgyek kegyeiért vívott 
lovagi tornából. 
 
JÖVEL, KOGUTOWICZ MANÓ 
Tágas a mi költészetünk,  
betölti a glóbuszt, hiába fognák bizánci  
igába – tűnődött WS éjfél felé a pisla lámpa- 
világnál gomolygó cigarettafüstben. 
Jövel, Kogutowicz Manó, írj vers- 
térképet, kerüljön rá a latin Berzsenyi, a hellén 
Ungvárnémeti Tóth László, az arabosan 
kunkorgó Kalmár György, a biblikus Füst 
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Milán, a német-pedáns Szász Károly meg a 
nordikusan méla Tompa Mihály. A pannon 
Csorba Győző és Takáts Gyula, a szlávos-érzelmes 
Császár Ferenc. Mennyi mindenki elfér a 
franciás Határ Győző, meg a 
mongol-tatár Sinka István között!  
 
KISÖRDÖG 
Egyszer, Fülep Lajos emlegetése közben 
Weöresben – szokása szerint – ágaskodni kezdett a 
kisördög, és azt találta mondani: „Jó volt  
hallgatni őt, de olvasni annál keservesebb.” Károlyi 
Amy felhorkant: „Micsoda nyegle fecsegés ez, Lajos  
bácsinak sokat köszönhetünk. És – ki tudja – tán ott lapul 
hagyatékában a Nagy Esztétika, amin egy életen át 
dolgozott!” Ám máskor is kikukucskált belőle a kis- 
ördög: amikor Ránki György megzenésítette A hold- 
beli csónakost, azt mondta: „Függönyzene...” Ha  
becsípett, még Petőfiről is volt egy-két epés szava, aki  
hetykén belenézett a Napba, és félig megvakult. Hagyta továbbá,  
hogy sanda hívei megpróbáljanak parlagi futó- 
bolondot fabrikálni belőle.  
 
CSILLAGKÉPEK 
Látomásos költőim, Budáról elűzött bujdosó,  
Bornemisza Péter, a kénköves pokol kajlaszarvú  
ördögével viaskodó, akit – hogy békét sose leljen – hol 
csábosan magát illegető szépasszony, hol meg dús  
adakozó képében kísértett a Gonosz. Vályi Nagy Ferenc, aki  
ámulva nézte a rothadt vízcseppben a mikroszkópi pörge  
parányok táncát, odafönn meg a sziporkázó csillag- 
képek – a Hattyú, a Lant meg az Aldebaran – közömbösen  
elforgó, árvizet és földrengést hozó ábráit. Pesti  
magányában antik próféták és mindentudó mágusok inasául el- 
szegődött, igazlátó Füst Milán. Sosem volt  
nyugovásotok e – hol rusztikus lakomákkal, hol kard- 
fenő keserűséggel vendégelő – puszta földön, az  
idők legalján.  
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KARDTÁNC 
A Szalamanderen, a selmeciek bányász- 
ünnepi menetének élén egy roskadt, fekete 
gúnyába bújt öreg ballag. Mögötte a  
csinnadrattás fúvószenekar. Kecskeszakállú déd- 
apám is itt vonult egykor a muzsikás 
karneváli menetben. Nyomán, a hajdani  
krónikás feljegyzése szerint: kardtáncosok, majd  
zöldre, fehérre, feketére pingált tizenkét szeleburdi  
manó. Aztán a tavasz- meg a tél tündérét követő mágus,  
selyemfrakkban, szemén hatalmas ókuláréval, hogy meglássa a  
hegyek gyomrának kincseit. Bagoly, boszorka, erdő szelleme 
követi – szakálla moha, lába kusza gyökér. Éjfélre mámoros 
táncba fúl a vigalom. Végül csak néhány fáklya bolyong a  
hegyi ösvényeken.  
 
CSIGAKÜRT 
Néha leveszik unokáim porlepett 
könyvespolcom lim-lomjait: a Dunából 
kikotort – tán avarkori – csigakürtöt, az indonéz 
düb-düb bőrdobot, a lapuló jaguárral-díszített 
perui cserép-csöngettyűt. Vagy épp a  
páros sárkánnyal kipingált tibeti rézgongot, a pán- 
sípot, meg a kunsági dorombot és a 
rovátkákkal kicirkalmazott somogyi pásztor- 
furulyát. Kerekedik  
csimm-bumm hangzavar, taktusok dadogó  
káosza: mákonyos sámánok, rikoltozó 
kanászok, dünnyögő buddhista  
boncok, csillagfürkész indiánok egyszerre  
ősvilági és világvégi zenebonája.  
 
PANYIGAI 
Kutyák és macskák barátja, panyigai 
Sándor, micsoda szőrmók 
regiment gomolyoghat térded körül a mennyei 
margarétás réten. Oda- 
gyűlik a félszemű, fogahullató 
csipás komondor, régi komád, a bandzsi vizsla, a boka- 
kapdosó Leánka-patak-parti puli, a sárcsimbókos 
kuvasz, a misinai tacskó, aki újra hátsó lábán billegve  
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törleszkedik hozzád. Sorra az egész törvényen túli  
falka, Isten éhenkórász és 
gyülevész serege. És mind a régi cirmosok, csöngeiek, csont- 
sovány indiaiak, kaukázusi miákolók, vagy félig-beomlott 
római katakombák bujdosói, dorombolva 
hempergők és titkokat tudók. 
 
KAJLA BÁBOK 
Amikor az óbudai Térszínházban 
bemutatták A holdbeli csónakost, Weörest dísz- 
vendégül meghívták az előadásra. Túl volt már egy  
szélütésen, nehezen mozgott és a figyelme ki- 
kihagyott. Ketten vittük fel a lépcsőn Fábián 
Lacival – lába a levegőbe kalimpált. Láthatóan 
nem tudta, hol van és mi történik vele. Ráadásul 
tisztelete jeléül a rendező kiültette a nézőtér 
közepén magasodó pulpitusra, ami egy-magasságban 
volt a színpaddal, ahol színészek és kajla bábok 
egyszerre alakították a szerepeket. Ő csak testi 
valójában volt jelen. Nem a reflektorfényben libegő  
csónakos, ő volt a holdbeli. Magába roskadva szunyókált  
az egyszemélyes kakasülőn.  
 
A VÖRÖS KÁNYAFA 
Jelképe volt WS Muraközi utcai 
kertjének a vörös kányafa. Amikor 
romladozni kezdett, ahogy 
mondta: fadoktort hívott, aki a vizitért 
nem fogadott el egy fillért sem, csak egy dedikált 
gyerekkönyvet kért az unokájának. Néhány 
esztendeig valóban használtak is a tavasszal 
virágba boruló görbe fának a kertészi  
furfangok és csodaszerek. Ám a költő 
halála után újra megkísértette a pusztulás, és egy-két 
esztendő múltán már csak elüszkösült  
csonkja meredezett a pázsiton, de körülötte  
a burjánzó gizgazok közt vígan fütyörésztek a  
serteperte feketerigók.  
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A HEGYI VARÁZSLÓ 
Diákjai hegyi varázslónak 
mondták Kodály Zoltánt, mert 
naphosszat szenvedéllyel barangolt a  
Mátra útvesztőjében, botlasztó ösvényeken, leomló  
bércek alatt, meg a szélzúgatta fenyvesekben. Hosszan  
elemezte aztán a szövevényes  
muzsikát, mely ezernyi ezer 
szálból – madárcsivogásból, patak- 
csobogásból, hulló bükkmakk 
kopácsolásából, vihar- 
zúgásból, rovarszárnyak percegéséből, pattanó 
kérgek neszéből, lombok súrlódásából – fonódik össze  
egyetlen, minden emberi leleménynél 
varázslatosabb szimfóniává.  
 
ÁKOMBÁKOM 
Suhognak-e még félálmunkban az angyal- 
szárnyak? Éjféli műhelyében 
fürkészi-e valaki a higany és a kén 
átváltozását, ahogy Paracelsus  
nagyálmú utódai, miközben kihalnak a  
világból a csodák és dajkamesévé fakulnak az Éden- 
kert legendái. Elfogynak a látók is, minek  
fürkészni a sejtelem labirintusát, a feltündöklő 
jósjeleket, a szavak szövevényes ígéretét – a piac  
törvényei mindennél előbbre valók. Valaki tán mégis  
megérti az égen bolyongó csillagképek  
üdvözletét, a sárgult fóliánsok ákombákom 
ábráit, és megfejti a sziporkázó parázson átlélekülő  
fémek titkos tanítását.  
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BOMBAKRÁTER 
Még a háború előtt 
elvitte Weöres Sándort valaki egy 
pesti polgárlakásba a leg- 
nagyobb Gulácsy-gyűjteményt megtekinteni. 
Olasz kolostorkertet süvegciprusokkal, fanyar 
pojácákat, lóháton figurázó artista- 
lányokat, margarétás bolondot és 
zúzott orrú szerzeteseket. Elborították a 
szobafalakat az ismeretlen remek- 
művek. Aranybarna vásznon tücsök-arcú 
alkimista, görbült rabbi, vásári kikiáltó és 
rikácsoló kártyavető. A háború után a 
költő elvetődött ugyanabba az utcába: egy bombakráter 
tátongott az öreg ház helyén. 
 
 
CANTUS FIRMUS 
Hová igyekszem hetvennégy évesen, nem tudom. Talán  
egy fűszál hegyében billegő titkos birodalomba, talán a  
cserefa kérge alatt megbúvó vagy a kikeleti széllel 
sodródó szárnyas animulák közé, akik 
maguk az idő emlékezete. Kavarognak egy menta- 
illatú ösvény oldalán, forrás tükre fölött figuráznak a 
légben. Maguk a parttalan és emléktelen 
tudás. Talán a puszta szélbe, mely az idők 
kezdete óta sodorja a hangokat, hangzás maga is, sodró 
pataké, hegyomlásé meg vulkán- 
kitörésé, rég elporladt lelkek imáit idéző, halottlátók és 
gyökéren tengődő remeték varázsigéit, melyek 
évmilliók távolából is nekem dunnyognak  
az elsüllyedt ősvilágról.
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