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Kovács Imre Attila

Vázakép a XIX. századból
háttérben a haladás váltott díszleteivel

a végén örkényi lövés dördül
Erkel s Gárdonyi sakkozának,
öreg székekb�l ki-kinyúlva,
bortól, pipától szótlanulva.
Orcájukon napfényes bánat.

(Thomas Willis oxfordi professzor 
a De Anima Brutorum [1672] cím� 
m�vében azt állítja, hogy a hang 
haladása és feler�sítése a csiga fél-
kör alakú kanyarulataiban történik. 
� az els�, aki felismeri a csiga sze-
repét a hang érzékelésében.)

Szobányi csönd, játékszabályok.
A kerten túl a megélt élet,
süket gyalogok, álvitézek,
csak okulni nem tudó bábok.

(Békésy György 1961-ben orvosi 
Nobel-díjat kapott „a bels� fül, a 
csiga ingerlésének fizikai mecha-
nizmusával kapcsolatos fölfedezé-
seiért”.)

Hát így van ez… tán mindétiglen.
Majd valami anekdót pora
facsarja orruk, oh tempora
labuntur… s nevetnek a viccen.

Hogy is volt hát, mikor Bartay
Himnuszt szerezni kulcsra zárta?
Balsorsra orvosság a zárka,
morog Erkel, s derül Gárdonyi.

(Csigabiga, gyere ki, ég a házad 
ide ki, kapsz tejet, vajat, holnapra 
is marad. Csigabiga, gyere ki, ég a 
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házad ide ki, szántsunk, vessünk, 
hogy jobban élhessünk. Csigabiga, 
told ki szarvadat, ha nem tolod, 
összetöröm házadat.)

Még hosszan t�n�dnek a sakkon,
a sötét-fehér utópián.
Csöndben jön és lámpát gyújt a lány,
kis kezét�l kigyúl az alkony

(A megjelölt ház el�tt egy fehér 
szín� furgon állt, melyben 12 zsák 
méreten aluli csigát találtak a rend-
�rök. Az eljárás során megállapítást 
nyert, hogy az autó tulajdonosa, 
B. A. 25 éves erd�kertesi lakos úgy 
gy�jtötte és vette át az állatokat, 
hogy szükséges engedélyekkel nem 
rendelkezett hozzá. A zsákokban 
összesen 2136 darab 30 mm alatti 
méret� csiga volt, melyek eszmei 
értéke 51 264 000 forint.
B.  A.-t természetkárosítás b�ntett 
megalapozott gyanúja miatt hall-
gatta ki a Gödöll�i Rend�rkapi-
tányság, melynek során a férfi azzal 
védekezett, hogy tudomása van ar-
ról, hogy a méreten aluli csigákat 
nem veszik át, de azokat a hely-
színen nem tudta megmérni. A csi-
gákat a természet�r április 21-én 
szabadon engedte.)

derengést hozva a szobának.
Min� nagy dolgokon vagyunk túl…
És várnak tovább hangtalanul.
(Erkel s Gárdonyi sakkozának.)

(És most mennek…)


