
mindennel, többek közt saját bensőjével is. Vannak helyzetek, mikor nem le
het tévedni. Bartók egész életében a művészet -  és ember! -  alázatára tanított, 
nem fölényeskedésre.
•  T. O., a megátalkodott avantgarde költő, aki nem restellte Kodály szép met
ronóm-fejét is megénekelni, azt írta valahol Szabados Györgyről: „korunk 
Bartókja”. Szabados, a virtuóz dzsesszmuzsikus, aligha kaphatott volna ki- 
tüntetőbb jellemzést. A szeretet túlzása? Inkább a por különféle alakzataiból 
-  gipsz, púder, világpor -  költői létet építő poéta közeledése a hangok ismerő
jéhez. Egyértelmű kinyilatkoztatás: akkora földrengés sohasem lehet, mit ne 
bírna ki a gipszhegedű húrja. Amíg az újvidéki folyóiratnak azt a számát kere
sem, melyben T. O. Szabadost olyannyira megtisztelte, minduntalan eszembe 
jut: T. kedvenc zeneszerszámának, a Bayer-aszpirinnek, van-e hangja? Mert a 
dráma is hangokból áll -  az említettet talán Ladik Kati fogja előadni a szer
ző előírásai szerint játszani nem is olyan könnyű feladat. Gondolom, ha Sza
bados színész lenne, a gipszhegedűből is ki tudná hozni az utánozhatatlan ze
nét. A virtuozitás nem más, mint tökéletes anyagismeret.
0  Marosvécsi kirándulás, évekkel ezelőtt. Megmásszuk a dombot, hogy lás
suk : Kós Károly „kőfaragói” teljesítményével, a remekbe szabott Helikon-asz- 
tallal is jelen van. Nem messze tőle a nagy mecénás, Kemény János friss sírja. 
Egyszer csak S. A. megszólal: állj János mellé! Noha látom, hogy S. fényképe
zőgépével babrál, hirtelen megrezzenek. De csak egy pillanatig tart tanácsta
lanságom, s odaállok az egyszerű fejfához. Kattanás. S. halottat föltámasztó 
cselekedete a kedveskedő mondással mindvégig bennem él. S nincs-e igaza? 
Kemény János a földben sem költözhetett mélyebbre, mint ahová az ötvenes 
évek megaláztatása tette. „Jánoska” -  éppen Sütő András írt erről -  a kétkezi
ek közt is megmaradt embernek. Ha bántották, a mosolyával szúrt vissza. 
A Kós tervezte asztal mellett, ha laposodik is az a halom -  a mosolyával él.
0  Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály közös műve, a Magyar Füvészkönyv, a 
fészkes virágú bogáncsnemű tövises füvet, a bábakalácsot, körfénynek nevezi. 
A természeti erőkkel küszködő ember -  ez Páll Lajos második verseskönyvét 
olvasva jut az eszembe -  mikor érdemli ki, hogy őt is hasonlóan nevezzék?
0  Keheled-pataka -  így a köröndi nyelv. Mikor a falut átszelő öt folyócska 
legszebbikére gondolok, alig bírom ki, hogy Juditot meg ne simogassam. 
A szomszéd szobában éppen fotóival: „festett mennyezeteivel” bíbelődik. 
Szertartását most még nem zavarom meg. Ha nehezen bírom is: szomjazzék 
még egy kicsit a test. A megmerülés egyben forróságot is ígér. Ahogy a víz is 
fölborzol, ha ilyen szép nevű: Kebeled-pataka.
0  Legendás kezdés: „Hétszer főbelőtt narancs / Az út kifeszített pora. . . ” 
A szerkesztői önkény, ki tudja, mi okból, a narancsot harangra változtatta. 
Miért nem lehet a narancsot főbe lőni? Ki vigyáz úgy -  rosszul! -  a természet
re, hogy közben költők szavát lopja el, cseréli ki, másítja meg, mintha egész 
életében csak szócserével lett volna elfoglalva? A versben kicserélt szó, ha nem 
a szerzőtől ered a változtatás, hamisítás. Szegény Cselényi Laci gondolt-e erre, 
amikor a párizsi metró egyik lépcsőjén ült? A narancsra, mely évek múlva egy
szer csak bongani kezd. Nem jobb akkor egy süket fazék?

0  Bence, mikor kicsi volt, nem egy leleménnyel ajándékozott meg bennünket. 
Hogy a gyerekszájnak is van logikája, bizonyítja a következő. Az állatkertben

60


