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Jegy3eT Oiögenésjről, 
a3 alHöhcflisia filö3Ófusról

Diogenész aznap munka után úgy gondolta, hogy még mielőtt haza
indulna koszos kis albérleti szobájába, s újra veszekedni kezdene házi
nénijével a két hónapja esedékes kifizetetlen lakbér ügyében, betér a 
sarki kocsmába egy jó kancsó borra, hogy így is adózzon egy kicsit 
Dionüszosz isten előtt, akit a legtöbbre becsült az Olümposz lakói kö
zül az istenségeknek eme dicső társaságából.

Nehéz napja volt, A kuncsaftok reggel hattól megállás nélkül özön
löttek az üzletbe. Csak kilenc óra tájban sikerült fellélegeznie egy ki
csit, m iután kissé durván ugyan, de visszautasított és a neki jogosan 
kijáró, fél tízig tartó reggeliszünetre hivatkozva kituszkolt az üzletből 
egy meglehetős asszonyságot, hogy előszedhesse végre tarisznyájából 
azt a fél szelet kenyeret meg azt a kis kolbászt, amit még előző este 
készített be neki gondosan csomagolva és ügyelve a higiéniára m atu
zsálem édesanyja, akivel a koszos kis albérleti szobán osztozott,

A kocsmában jó társaság fogadta. O tt voltak utcabeli cimborái, 
akikkel együtt birkózva vagy épp futóversenyen rohangálva töltötte 
el döglesztően unalmas vasárnap délutánjait; unokatestvére, Szókra
tész is o tt volt, akivel nagy sétákat te tt szombatonként a folyóparton, 
s ilyenkor nagy-nagy vitákat folytattak az élet legkülönfélébb dolgai
ról, s akivel időről időre a tengerpartig is legyalogoltak, s ilyenkor a 
szabad ég alatt gallyakból vetve maguknak ágyat, esetleg csak valami 
könnyű, magukkal vitt kis pokróccal takarózva virradatig is képesek 
voltak beszélgetni, időközben a legkülönfélébb tudományos teóriákat 
állítva fel. És természetesen o tt volt a kocsmában Thaisz is, a kis szőke, 
hosszú hajú pincérleány, aki iránt Diogenészben egyre inkább kezdett 
elhatalmasodni a vonzalom.

O dakint lassacskán besötétedett, az utcák elnémultak, csak itt-ott 
játszadozott még néhány bátrabb s szabadabban nevelt kölyök, csak 
itt-ott sétálgatott még ölelkezve egy-két eltévedt fiatal szerelmespár, 
Diogenészt persze mindez teljesen hidegen hagyta, s még ha akart,



akkor sem vehetett volna tudom ást róla, mert még mindig a kocsma 
legbelső sarkában álló, mívesen faragott, egyiptomi népművészeti 
elemekkel díszített asztalnál ült ivócimboráivaL Az asztalon néhány 
üres kupa, oldalt amforák, itt-ott kilöttyent bor nyoma, vöröslő tócsák, 
csörgedező patakok, borfolyamok. Az asztal mellett egy fiatalon, élete 
és ereje teljében kimúlt, arab díszítésű, precízen festett, s a legnagyobb 
szakértelemmel formázott, már-már mesterien égetett amfora cse
repei tanúskodtak emlékezetül az eljövendő koroknak régi mesterek 
dicsőségéről. Szókratész lökte fel alkoholmámorában, szintén kiváló 
szakértelemmel; volt már ebben tapasztalata a gyereknek.

Diogenész érezte, hogy a lába már nem működik úgy, ahogy kel
lene. Valami tompa, ám annál kínosabb fájdalmat is érzett a talpá
ban. Támolyogva indult el az asztaltól. Nem  kellett keresnie, hiszen 
mindennapos vendég volt itt, még öntudatlan állapotban is megtalálta 
volna a latrinát. A megszokottnál valamivel nehezebben sikerült kiol
doznia ruháját, hogy végre könnyíthessen magán.

Mire visszatért az asztalhoz, már jócskán megfogyatkozott a tár
saság, és Thaisz is jelezte, hogy túl későre jár, szeretne már bezárni, 
mert neki aztán el is kell még mosogatnia, fel is kell takarítania, és a 
napi elszámolást is el kell készítenie. Ez utóbbitól irtózott mindig is 
a legjobban, s még csak nem is a gazda m iatt volt így esténként, éjnek 
évadján, szörnyek évadján ez a legfontosabb és elmaradhatatlan köte
lezettsége, hanem a régi jó szokásukhoz híven mindig a legváratlanabb 
és legkellemetlenebb pillanatban bevágódó adóellenőrök miatt, akik 
minden kis hibáért is képesek voltak a legnagyobb büntetéseket ki
róni, amit pedig aztán a gazda az utolsó fityingig levont a szépséges 
Thaisz fizetéséből.

-  H aza tudsz menni? -  kérdezte búcsúzóul Thaisz.
-  Persze, persze... Ami nincs kifizetve, azt írd hozzá a számlám

hoz -  dünnyögte Diogenész.
A város felett lassan már pirkadt, s Diogenész úgy gondolta, hogy 

nyugodtan vissza is mehetne az ivóba, hiszen hamarost újra kinyitnak. 
Távolabbról kakaskukorékolás hallott, de emberek, sőt még állatok, 
élőlények, kóbor ebek vagy cicamicák, papucsállatkák, de még csak



köztéri és közéleti galambok sem röpködtek a környéken* Ahogy az 
A kropoliszra emelte tekintetét, nagyon magányosnak érezte magát* 

Mivel enyhe, ám egyre fokozódó hányinger kerülgette, m int macs
ka a forró kását, Szophoklész és családjának otthona előtt elhaladva 
épp jól jö tt neki az a félig-meddig már rothadó hordó, amely ember- 
emlékezet óta állt o tt a ház előtt az enyészetnek vetve* De nem volt 
szerencséje: útközben egy fának támaszkodva rakta ki magából mind
azt, ami már régtől fogva kikívánkozott belőle, azt a rengeteg drága 
bort, amit az este folyamán fogyasztott el, sőt, talán még kolbászos 
reggelijét is, amiért oly határozottnak kellett lennie azzal a meglehe
tős asszonysággal szemben* Mire a hordóhoz ért, már csak annyi ereje 
volt, hogy hátát az oldalának vesse,

- J ó  volna már aludni térni -  gondolta, s motyogta is magában 
ugyanazt, mert ittas állapotban mindig hangosan gondolkodott, olyan 
tisztelettel szólította meg saját magát, ahogyan hibába várta el bárkitől 
is — ezt csak önmagától kaphatta meg; s abban a szent meggyőződés
ben, hogy az ágyába mászik, bekecmergett a hordóba* Néhány perc 
múlva horkolása már az egyre nagyobb erőre kapó, s egyre több szó
lamban, kórusban felhangzó kakaskukorékolást is túlharsogta*

Hangos gyermekzsivajra, nevetgélésre ébredt, s néhány felnőtt is a 
hordó köré gyűlt már addigra, ez utóbbiak száma pedig percről percre 
nőtt, köztük több paidagogosszal is, vagyis a gyermeket vezető, iskolá
ba kísérő rabszolgával* Diogenész kidugta fejét a hordóból, de a más
naposságtól még nem látott rendesen* Kínozta a macskajaj, émelygett 
a gyomra, a szája szélére száradt nyálat törölgette esetlenül bal kezével*

-  Ez a mi jóságos lelkű Diogenészünk újabban túl sokat iszik -  hang
zott a háta mögött*

-  Valódi alkoholista -  így egy másik vélemény*
-  Szegény anyja, ha tudná* * *! -  mondta valaki*
-  Az egész fizetését a kocsmába hordja -  így megint csak más* 
Diogenész igen-igen kellemetlenül érezte magát, különösen, hogy

az ilyen, és ehhez hasonló gunyoros, és kevésbé gúnyos, de nem ke
vésbé bántó megjegyzések továbbra is bombázták vitális pontjait* Ügy 
érezte, nagyon gyorsan ki kell találnia valamit, ezért olyan gondolkodó



pózba vágta magát, m int amilyet Thaisztól látott a legutóbbi Dionü- 
szosz'ünnepen.

Megvonta a vállát*
-  Ez, kérem tisztelettel»«* nem alkoholizmus, hanem — s itt egy 

pillanatra újra zavarba jö tt, de ham ar megtalálta a kibúvót - ,  hanem 
filozófia*

Szophoklész arcára, a bajsza alatt, kaján vigyor ült ki*



A sjarHa

-  N em  minden tarka szarka farka tarka, csak a tarka farkú tarka szar
ka farka tarka* Nem minden tarka szarka***

Helyszín: a szobám (egy lenyitott ágyon egy összegyűrt párna és 
három pokróc, az asztalon két hamutálca, egy sörösdoboz, telefon
könyv, fotók és verseskötetek, a másik asztalon az Idegen szavak szó
tára, elmosott poharak és szemét, az íróasztalon három hamutálca, 
egy üres sörösdoboz, füzetek, két szótár, zsebkendő, a földön lemezek, 
egy szakácskönyv, piszkos zokni, lábujjas papucs, használt gatya, póló, 
füzetek, törölköző, farmernadrág, zsebkendő) és még néhány hely*

-  N em  minden tarka szarka farka tarka, csak a tarka farkú tarka 
szarka farka tarka*

Figyelem, kezdődik!
Felment a függöny:
Azon gondolkodtam, hogy ültessek-e valakit a liftbe, aki már há

rom napja kuksol ott benn étlen-szomjan, m ert a felvonó elromlott* 
Aztán mégsem ültettem be senkit, mondván, hogy az banális lenne* 
Egy nyelvtörőt mondogattam magamban* Azt, amelyik az ipafai pap
ról és annak a pipájáról szól* A rádióban az R-Go bömbölt* Ahogy 
kinéztem az ablakon, a töltésen kívül semmi mást nem láttam* M ár 
épp ezt készültem leírni, amikor elgurult előttem egy szemeteskocsi* 
Elindultam a zebrán. N em  siettem, hiszen csak most váltott át zöldre 
a lámpa, és azt is tudtam, hogy majd csak fél óra múlva indul a sín
buszom* Benyúltam táskámba, és egy banánt halásztam ki belőle* A n
gélának vettem, de egyet biztos adna nekem is* Elvezettel fosztottam 
le a héját, ám ettől i nagyobb élvezet volt beleharapnom* A sínbusz 
ablakából figyeltem a távolodó állomást* Nagyot röhögtem magam
ban, amikor megláttam a leeresztett sorompó előtt várakozó autókat* 
Szerettem  ez a látványt, de utáltam  a vonatot, ha nekem kellett arra 
várnom, hogy elhaladjon* Kedvem lett volna rágyújtani, de véletlenül



egy nem dohányzó fülkébe ültem be, s nem mertem megkockáztatni 
a lebukás lehetőségét. Angéla nem várt rám, s amikor érte mentem, 
akkor közölte, hogy nem is szám ított a látogatásomra.

-  Nem  minden tarka szarka farka tarka, csak a tarka farkú tarka 
szarka farka tarka.

Beültünk egy vendéglőbe. Én kávét ittam, ő kólát. Beszélgettünk. 
Az iskoláról. U tána moziba mentünk. Steven Spielberg legújabb film' 
jé t játszották a Lifkában, A nap birodalmát. Szar. Vettem egy vonat- 
jegyet és még egyszer megcsókoltam Angélát. A kalauz mellém ült. 
Örültem  neki, m ert nem ismertem az állomást, ahol le kellett száll- 
nőm. Munkájáról beszélt. Unatkoztam. A zt is elmondta, hogy csak 
két dolog érdekli az életben: a szesz meg a pina. De azért a motoro
kat is szereti. Kinéztem az ablakon: Mali Idős Polje. Messze vagyunk 
még? M ár nem nagyon.

-  Te, oszt mondtam a havernak, hogy nézze meg a táblát, az meg 
aszongya, hogy nem lássa...

A heavy métáit szereti, de néha titokban a diszkóba is eljár. Kell a 
felüdülés. Volt egy nője, akit sikeresen felcsinált, aztán meg fizethette 
az abortuszt.

-  Az o tt a WC?
Ahogy felnyitottam, szédítő sebességgel rohantak el szemem előtt 

a vasúti talpfák. Végre csend, illetve csak a kerekek kattogása. Le
húztam. A kezemet nem mostam meg. Minek? M ár sötét volt, ami
kor megérkeztünk. Kis nehézségembe került kitalálnom a vasútállo
másról. Végre itt. A városi buszra nem kellett sokat várnom. Bevitt a 
központig. A Szerb N em zeti Színház előtt megnéztem a plakátokat, 
majd elhaladtam a N ork áruház mellett.

-  Már vártalak. Gyere be!
Levetettem a csizmámat és a meleg szobába siettem. Egy kávét szí

vesen elfogadtam. A zoknim kurva büdös volt. Nem izgattam magam. 
Bekapcsolta a videót. Samantha Fox ledobta magáról a bőrkabátját, és 
megragadta a mikrofont.

-  Te, figyelj, van egy csaj. Bomba. Atombomba. A melle sem min
dennapi, és szerelmes belém. Te, ha ezt nem fogom ki, akkor, akkor...



-  N em  minden tarka szarka farka tarka, csak a tarka farkú tarka 
szarka farka tarka*

M ár jóval hajnali kettő után volt, amikor útra keltem* Nem volt ked
vem aludni* Élveztem az egyébként mindig töm ött utca magányát* Sehol 
egy lélek* A városi busz már (még***) nem járt, ezért végiggyalogoltam a 
főutcán. Kétségbeesésemre az te tt pontot, hogy kiderült: buszom csak 
fél hatkor lesz* Elmehetek esetleg Szabadkára a fél négykor induló vo
nattal, de annyi pénzem meg nem volt, hogy aztán még onnan is meg
váltsam a hazáig szóló jegyet* Beültem a vasúti pályaudvar kocsmájába, 
de onnan négykor kidobtak* A buszállomáson ekkor már mozgolódtak, 
ezért a székhelyemet oda helyeztem át* Büdöseket fingottam* Becsén 
felébredtem* Mikor visszahelyeztem a fejem, hogy majd alszom tovább, 
a nyakam ellenkezni kezdett* Új póz után kellett néznem, de az sem 
tarto tt ki sokáig* Adán visszatértem eredeti alaphelyzetembe* A kalauz 
azzal keltett fel, hogy ők Kikindáról visszafele jövet is megállnak itt, de 
mégis jobban tenném, ha most rögtön leszállnék, mert ők máris indul
nak tovább* Bedőltem ágyamba* Palacsintaszagra ébredtem* Megvolt az 
ebéd* Apám igazán formában volt* Ismét kigyalogoltam a buszállomás
ra* Húsz perc múlva már Adán voltam* Anyámék vendégeket vártak, 
és Dragicáék is bevágódtak* Elmentem Anitához, és elmondtam neki, 
hogy merre jártam* Angéláról persze megfeledkeztem a történet elő
adásában* A tarka szarka farkáról szóló nyelvtörőt is elhadartam* O is 
tudott egyet a csacska makacska macskáról, akinek a tarka farka kacska*

2.

A kis herceg egy báránykát kért a pilótától a Szaharában, s ő három 
sikertelen próbálkozás után le is rajzolta neki* A rajzot emlékezetébe 
vésve hercegünk magával vitte távoli otthonába* Fellapoztam a köny
vet, hogy még egyszer megnézzem a művét, és én meg megpróbáltam 
egy malacot rajzolni* Először a régi, még az általános iskolából rám 
maradt, betűrendes szabály szerint. A hiba o tt kezdődött, hogy nem 
emlékeztem már minden részletére**.



A sikertelenség némileg kiábrándított, de annyi erőm azért még 
maradt, hogy egy újabbal is próbálkozzak, ..

Ez sem lett valami nagy mű, hát a Saint-Exupéry-féle végső meg
oldást választottam, S én is látni akartam, amint rajzom főszereplője 
elalszik. És elaludt, Malacos nyelvtörő nem ju to tt eszembe, Szarkásat 
ismerek, most már egy macskásat is, sőt paposat, meg egy másikat, 
amelyik G yurit hívja gyertyát gyújtani, A malacokkal meg nem tö
rődik senki. M indig utáltam nézni, amint kiskorukban elszedik a 
fogaikat, aztán meg, amikor érettebbek már, a kanokat megfosztják 
férfiasságuktól,

Zsuzsa mindig jobban érezte magát az állatok közt, m int az em
berek társaságában. Nem  volt szép lány, sőt, többnyire csúnyának 
tartották, én mégis nemegyszer határozottan szépnek láttam. Valami 
mindig azt súgta, hogy felettünk áll. Emlékszem, amikor kivonultunk 
hármasban a kutyákkal játszani. Csak akkor értettem  meg igazán. 
Nem szándékozom itt elmesélni, hogy mi és hogyan történt akkor, és 
Zsuzsa jellemrajzába sem szeretnék belefolyni most, m ert akkor egy 
magányos emberről kellene írnom, ami ugyancsak nem volna korrekt. 
Annyit azonban még hozzáfűznék, hogy amikor m egköröztettük a 
kérdést, hogy ki, milyennek látja őt, szép-e Zsuzsa, mindenki meg
próbált kitérni a válasz elől, vagy pedig hazudott.

Töltöttem  egy kis szörpöt a dobozból a poharamba, aztán meg ro
hantam ki fosni. M ár harmadik napja ment a hasam. Erősen szorítot
tam a puskám, felkészültem a hirtelen lehetőségekre. Puskás József 
előttem lovagolt. O  már tapasztalt vadász volt. Szobája tele volt külön
féle trófeákkal és a mindenféle versenyeken nyert díjakkal. Még négy 
golyóm maradt. K ettőt már kilőttem korábban, amikor egy vaddisznó 
tűn t fel előttünk. Persze nem találtam  el. Talán jobb is így. Puskás 
József újra elmagyarázta, hogy nem szabad csak úgy vaktában lövöl
dözni, hanem nyugodtan kell célozni, lehetőleg a fejére.

-  Nem  minden tarka szarka farka tarka, csak a tarka farkú tarka 
szarka farka tarka.

Bólogattam, hogy jó, persze, m indent megjegyeztem, és legköze
lebb úgy teszek majd. Csendben m entünk tovább. Karórám ra néztem,



és láttam, hogy itt a hírek ideje. Közöltem társammal, hogy szeret
ném, ha megállnánk rádiót hallgatni. Jó, M eghallgattuk, Két golyót 
csúsztattam a puskámba, m iután kitisztítottam  a csövet, Endre hajolt 
oda hozzám:

-  Te, mit gondolsz, mi a különbség köztem meg a rossz szappan 
között?

M iután tudattam  vele, hogy fogalmam sincs, nagyot röhögött, és 
elmondta, hogy ő habozik baszni, a rossz szappan meg baszik habozni. 
Puskás József intett a fejével. M ár újra nyeregben voltunk. Egy bagoly 
szunyókált az egyik ágon. Jeleztem társamnak, hogy várjon. Céloz
tam, Egy szarka röppent fel a bagoly mögül,

-  Tarka volt a farka?
Hangos kérdésemre a bagoly felriadt és elrepült. Puskás József utá

nalőtt, de már hasztalan. Szemrehányóan nézett rám,
-  Tarka volt a farka? -  kérdeztem ismét,
-  M it tudom én! M iért olyan fontos, hogy milyen a szarka farka, ha 

egyszer a bagoly elrepült?
-  Mindegy -  sóhajtottam, -  Csak azért érdekelt volna, mert nem 

minden tarka szarka farka tarka, csak a tarka farkú tarka szarka farka 
tarka,

„A szarkák (Pica) legszembetűnőbb jegye, hogy farkuk jóval hosz- 
szabb, m int a szárny s lépcsőzetes alakú; 1-ső evezőjük keskeny, kard
alakú, alig ér a 2-ik közepéig, a 4-5, evező leghosszabb; fejük tollazata 
rövid; fészküket nyíltan, de betetőzve építik,

A szarka (Pica pica L,)
Linné, Syst, Nat., X-ik kiad,, 1758, p, 106,
Az annyira ismeretes szarka vagy rudasmadár (Tokaj) feje, nyaka, 

begye, farka alja, combtollazata, felső farkfedői feketék; melle, hasa, 
valamint szárnyfedői -  nagy fehér foltot alkotva -  fehérek; a nagy eve
zők belső fele fehér, hegyük és külső szélük fekete, a többi evező fekete, 
kékes és zöldes ércfénynyel; a fark szintén fekete, tőfelén zöld, hegye 
táján bíboros, kék és aranyos fényben csillog; farcsíkja szürkésfehér; 
csőre és lábai feketék; szemei sötét-barnák. Hosszúsága 41-45, szárny
hossza 19:8-21:9, farkhossza 36:6-27, lábhossza 4 :8-5 :2 , csőrhossza



3:5—3:8 cm/' (Brehm Alfréd: Az állatok világa, 4* kötet: M adarak I*, 
Légrády testvérek, Budapest, 1902)

Francis Macomber já rt a fejemben* Neki is a vadászaton gyűltek 
meg a bajai* De az öreg Santiagónak sem volt könnyű dolga* Az ujjam 
a nyolcas lyukba dugtam, majd egy tekerés után az egyesbe helyeztem 
át, amit pedig megdupláztam* A hatos következett, utána a kilences, 
s végül a matematika valamely megmagyarázhatatlan és felfoghatat
lan törvénye szerint a hármas* Foglaltat jelzett* Újra próbálkoztam, 
de ezúttal sem jártam  több sikerrel* Visszavonulást fúvattam hát, és 
ledőltem az ágyra* A repedést figyeltem szobám plafonján, amelyik 
már akkor is megvolt* Rágyújtottam, de rögtön el is oltottam  a ciga
rettámat, hiszen nyilvános helyen tilos a dohányzás* Bezzeg*** Nem, 
ez a mondat így nem lesz jó* Jó* Ezt hagyjuk*

Gyerünk tovább***
A vállalat egész területén tilos volt a dohányzás* M unka után Jutkával 

és Ancsival beültünk az egyik bárba* Meglepetten tapasztaltam, hogy 
két asztallal kevesebb van bent, s a helyüket négy játékautomata foglalja 
el* Én sört rendeltem, Jutka vodkát, Ancsi pedig szódát* Beszélgettünk* 
Éreztem, hogy vizelnem kell, ezért a vécé felé vettem az irányt* Ahogy 
ott álltam, szemem megakadt a falba vésett feliraton: „OVDE SU SE 
IN A JH RA BRIJIU SRA LI!" A szarkákat pedig soha nem szerette sen
ki* Petőfi is inkább a farkasokat választotta a szabadság szimbólumának, 
s a fent említett madaraktól még azokat a negatív kontextusokat is el
vitatta, amelyeket a nép ragasztott rájuk, jelképezve a tolvajokat, hiszen a 
szarka madár is lop, s azt a kutyákra ruházta át* Hemingway pedig a leo
párdot választotta A Kilimandzsáró havában, és a bikákat a délután le
selkedő halálban* Kifelé jövet aztán majdnem összeütköztem Endrével:

-  Szevasz!
-  Szevasz!
***és kész* Letelepedtem vissza a csajok közé* Elmeséltem nekik a 

felfedezésem, a falba vésett feliratot, ők pedig jó t röhögtek azon* A „KI
TARTÁS!" feliratról nem szóltam nekik* Ancsi spriccert rendelt, Jutka 
vodkát, én meg sört* A második körünk volt ez* Még csak a második*** 
Most Jutka fizetett* Keservesen ordítottam, hogy egy, boldogan, hogy



kettő, félve suttogtam, Hogy három, kérdeztem, hogy négy?, örömitta- 
san kiáltottam, hogy öt, s válaszoltam, hogy hat, azt mondta: hét, nem 
minden tarka szarka farka tarka, csak a tarka farkú tarka szarka farka 
tarka* A tévében reklámok mentek épp. Akaratlanul is oda szegeződött 
m indhárm unk tekintete, de egyikünk sem figyelte.

-  A kkor jössz szombaton? -  kérdezte Jutka.
Jaditnak hívták a krémet. Ö rültünk mindig, amikor bekentem vele a 

kérdéses felületet. Wheat, mondják az angolok a búzára, barley az árpára, 
oat a zabra, hay a szénára, clover a lóherére és bean a babra. Ezt mind 
Puskás Józseftől tudom. Már tíz éve a főnököm, és eltökélt szándéka, hogy 
megtanít angolul. A legutóbb épp a rendhagyó igéket mondatta fel velem.

-  Kedves főnök, szeretném megkérni, hogy engedélyezze a lakás- 
építési hitelemet! Nagyon jó  lenne, mert most egy majdnem putriban 
(kétemeletes villa) élek a családommal (házvezetőnő).

Puskás József részletesen elmagyarázta, hogy amikor a könyvelést 
végzem, a bevételi oldalon mindig kevesebbet kell feltüntetnem. És 
akkor is, amikor friss áru érkezik. Gyorsan belejöttem. Ancsi is kiitta 
italát, és már indultunk is. Zsuzsáék előtt haladtunk el. A leeresztett 
redőnyt egy kicsit kihúzva bekukucskáltam az ablakon.

Ifj. Golyvás Endre benyújtja az illetékes szervekhez a következő 

K É R V É N Y T  

a halálát követő napok teendőiről.

1. Kérem, hogy ezen kérvény véletlenül se tekintessék végrendeletnek!
2. Kérem, hogy az általánosan bevett szokástól eltérően, semmiféle 

köszönetnyilvánítás vagy megemlékezés ne jelenjen meg a napilapok 
ilyen célra rendszeresített rovataiban!

3. Kérem, hogy a fent em lített időszakban, az ugyancsak általános 
bevett szokástól eltérően, ne rakják ki a portrém m al díszített gyász- 
jelentéseket az utcákra. Óvjuk a természetet! A zért kérem mindezek



mellőzését, mert mindig is utáltam  az ilyesmit, sőt, le is tépdestem a 
kiragasztgatott cetliket!

4. N em  minden tarka szarka farka tarka, csak a tarka farkú tarka 
szarka farka tarka*

5. „Egész Európában, Észak-Ázsiában Khináig honos s délen Per- 
zsiáig, Kasmírig terjed. Eszak-Amerikában szintén előfordul, noha 
az itt élők kissé különböznek a mieinktől s az amerikai ornithológu- 
soktól külön fajta számba vétetnek (Pica pica hudsonica Sab.). Ám ha 
közelebbről szemügyre vesszük a különféle vidékek szarkáit, nem csak 
az amerikait fogjuk eltérőnek találni, hanem a Közép-Ázsiában élő
ket is, melyek valamivel nagyobbak s fehérebb szárnyúak; szintúgy az 
Algériában és M arokkóban fészkelőket is, melyek kisebbek a közön
ségesnél, farkcsíkjuk pedig nem szürkés fehér, hanem fekete (Pica pica 
mauritanica Malh.). És még más fajtákon is megakad az élesen tekintő 
szem; de minket itt ezek kevésbé érdekelhetnek. Magyarország szarkái 
sem mind egyformák. A keletiek Cynk E. szerint már jóval nagyobbak, 
hosszabb farkúak mint a nyugatiak s közelednek a délnyugat-ázsiai faj
tához (Pica pica leucoptera Gould).” (Brehm Alfréd: Az állatok világa,
4. kötet: M adarak I., Légrády testvérek, Budapest, 1902)

Sietnünk kellett, ha idejében oda akartunk érni. S iettünk is. N é
gyen m entünk tovább. Zsuzsa a hátizsákjába berakta a hálózsákját, 
és már jö tt is velünk. De ekkor még Puskás Józsefért is be kellett ug
ranunk, ő viszont pont az ellenkező irányban lakott, ezért egy nagy 
kerülő is várt még ránk.

Valami elborzasztó volt az a mandarinlikőr, amit elénk rakott. 
Ancsi visszaöntötte a sajátját az üvegbe, Jutka egy hirtelen mozdulat
tal felhörpintette, Zsuzsa a poharában hagyta, én meg beöntöttem a 
sajátomat az ágy alá, hogy úgy tűnjön, mintha elfogyasztottam vol
na. Ekkor lépett Puskás József. M agának bezzeg nem töltött belőle. 
Megyünk? Jó, jó, gyerünk. Zsuzsa alig bírta tartani velünk az iramot. 
Lassítottunk. S közben esni kezdett a hó. Óriási pelyhekben hullott. 
Betemette az utcákat, a házakat. Tízméteres magasságig csak hó volt 
mindenfelé. Ha-ha-ha... Megérkeztünk. Feltettem egy kávét. Puskás 
József figyelmeztetett, nehogy megint olyan lábvizet rakjak elé, mint



a legutóbb. Most nem olyat főztem neki... M egjött közben Anita és 
Angéla is. Együtt. Kicsit ugyan kellemetlenül éreztem magam, de egy- 
egy testvéri puszi után nem tű n t fel senkinek semmi...

-  Vagyunk már egy páran.
-  Akarod?
-  Áááá... nem, itt volt néhány sorral feljebb!
Feszült csend volt a szobában. M ár mindenki megjött, akire vár

tunk, de még nem akartuk elkezdeni, számítva a váratlan vendégekre. 
Meddig várjunk? Még öt perc. Ritka hosszú öt perc volt az. Arra gon
doltam közben, hogy a kettőt két -  vagyis hosszú -  t-vel kell írni. Ami 
azt illeti, igen nehezen sikerült ezt megtanulnom. Mindegy, az a fő, 
hogy sikerült. Várjunk még? Ne. Felkeltem és kimentem bezárni az 
ajtót. Az utolsó pillanatban nem érkezett senki. Sőt, az utolsó utáni
ban sem... H a nem, hát nem: elfordítottam a kulcsot a zárban és visz- 
szatértem a szobába. O tt ültünk egymás mellett: Jutka, Ancsi, Puskás 
József, én, Anita és Angéla. Tudták, hogy nekem kell kezdenem, és én 
is tudtam . Megköszörültem a torkom, és felálltam. Ö t szempár tapadt 
testem hez, tíz dobhártya várta, hogy megdolgoztassam szavaimmal. 

Nem, ez most tényleg nem lett olyan szar kávé, m int a múltkori.

3-

„K ultúra-színház
Sikeres volt a X* Shakespeare Fesztivál Gyulán

Budapest, 2014. július 13♦, vasárnap (M T I) -  Sikerrel zárult a X. 
Shakespeare Fesztivál Gyulán: a tíznapos jubileumi rendezvényen 4600  
néző látta a nyolc országból érkezett 33 programot -  tájékoztatták va
sárnapi közleményükben a szervezők az M T I-t♦

A rendezvényen fellépett a londoni Globe Színház a Sok hűhó sem
m iért című komédiával, továbbá chilei és lengyel előadást is láthatott 
a közönség.



Először került sor a Fringe Fesztiválra, amelyen utcaszínházak pro- 
dukcióit láthatták és koncerteket hallgathattak a nézők. Filmeket is ve- 
títettek, valamint kétnapos nemzetközi konferenciát szerveztek, amelyen 
neves Shakespeare-kutatók és középiskolai tanárok, diákok is részt vettek.

A Shakespeare-szonetteket több zenei műfajban adták elő a meg
hívott művészek.

gpz \ pag \  bpt
M T I  2014* július 13*, vasárnap 19:49,f -  jelentette időközben a Ma
gyar Távirati Iroda.

4*

Puskás József: (ordít*) Magpie, magpie, magpie, magpie, magpie, mag- 
pie, magpie. ♦♦

- J ó .  M indannyian tudjátok, hogy miért gyűltünk itt most össze. 
Az kérdés az, hogy... Szóval azt kell eldöntenünk, hogy mi legyen 
Endrével.

Ju tka: Szerintem egy jó kis krimivonulat hiányzik még mindebből, 
talán az lenne a legjobb, ha betörne egy bankba, hosszan üldözné a 
rendőrség, majd végül elfogná.

Angéla: Hülyeség! A legegyszerűbb, ha lelép a zebrára és elüti egy autó. 
Puskás József: Az úgy túl rövid és túl hirtelen lenne, márpedig el

kapkodni sem szabad a dolgokat. Az a véleményem, hogy jó volt az 
ötlet, amelyikkel ezt az egészet el akartad kezdeni, beültetted volna 
egy beszorult liftbe, amelyben végül éhen halt volna.

-  Én nem Endrét akartam  beültetni a liftbe -  motyogtam a baj
szom alatt, m ert nekem olyan van.

Puskás József: Hanem kit?
-  N em  tudom. Valakit csak úgy...
A nita: (félénken*) Mi lenne, ha elöntené a szerelem? Meglát egy 

szép szőke csajszikát, akinek a szeme, mondjuk, lehetne kék, az orra 
pedig pisze. Egy túlcsorduló, érzelmes lőve story. No, mit szólsz?



Puskás József: Szerintem ez hülyeség, ha idáig megyünk, akkor 
akár újra leírhatnád azt is, hogy nem minden tarka szarka farka tarka, 
csak a tarka farkú tarka szarka farka tarka,

A nita: Az nagyon szép, hogy mi most így összegyűltünk, de szerin- 
tem meg ennek semmi értelme sincs. Az lenne a legokosabb, ha minket 
szépen hazaküldenél, és egyedül kitalálnád, eldöntenéd, hogy tulaj- 
donképpen mihez is kezdj Endrével,

-  H a akarsz, elmehetsz -  jegyeztem meg halkan, -  Egyedül már 
többször is próbálkoztam, de nem ju to ttam  magammal semmire,,. 
Ne gondold, hogy ha meg tudom  oldani a problémát, akkor most itt 
ülnénk így, de nem juto ttam  eredményre, s azért hívtalak össze benne
teket, m ert azt remélem, hogy segíteni tudtok,

Ju tk a : N o akkor összegezzük: bankrablás, gázolás, lift, lőve story, 
szarka tehát nem lehet,,,

-  Ú gy  van!

Puskás József: A zt hiszem, a megoldás, a helyes megoldás a felso
roltak közt van, csak ki kellene választanunk a megfelelőt. Én mara
dok a korábbi javaslatomnál, szerintem a lift!

A nita : N em  tudom  megérteni, m iért akarja m indenki megölni 
ezt a kedves fiút. Hülyeség lenne az egész, ha a végéről lem aradna a 
happy end,

Angéla: Nem  vagyok a happy end híve.
Puskás József: Én sem. Az a te nagy bajod, hogy megalkottad ezt 

az Endrét anélkül, hogy bármi célod is lett volna vele, most pedig nem 
tudod hova tenni. Nem  kell vele semmit sem csinálnod,,. Gyűrd össze 
az egészet, szemétre vele, vagy ha talán sajnálnád, majd megteszem 
helyetted én,,. Vagy tedd félre, tedd el későbbre, egyszer még úgyis 
visszatérhetsz a témádhoz, illetve az elhanyagolt szereplődhöz, akihez 
most hűtlen lettél. Majd egyszer, majd máskor befejezed,,,

-  N e feledd, hogy ha Endrét megsemmisítem, akkor vele együtt te 
is megsemmisülsz,

Ju tka : S én is, aminek pedig egyáltalán nem örülnék,
-  Úgy van. Csak Anita, Angéla és én,,. M i hárm an túlélnénk.
Puskás József: Akkor válaszd a második megoldást!



Jutka: Igen ám, de ki tudhatja, hogy mikor fogja folytatni?! Lehet, 
hogy addigra megöregszünk, a rengeteg szoptatás m iatt lóg majd a 
mellem. Én nem akarok vén trotyliként szerepelni. M ost összegyűl' 
tünk és el kell döntenünk, hogy mi legyen Endrével, ami nem is annyi' 
ra elsődlegesen fontos, m int az, hogy én is, illetve mi hárm an is életben 
maradjunk, túléljük ezt a krízist,

Ancsi: Egyetértek az előttem szólóval.
Anita: A legegyszerűbb és legbecsületesebb megoldás az lehetne, 

ha meghívnánk Endrét is, s ő elmondaná, hogy tulajdonképpen mit 
is szeretne.

-  Ez lehetetlen. Fogalmam sincs, hogy hol lehet, sose találnánk 
meg, ha most keresni kezdenénk.

Puskás József: Szép volt Jutkától, hogy helyesbített, korrigált a 
mondandója végére, hogy „mi hárm an', de én őszintén megelégszem 
azzal, ha én életben maradok a történet végéig...

-  Lenne egy kérdésem. Egyáltalán, szeretitek ti Endrét?
Anita: Izé...
Puskás József: Én őszintén bevallom, hogy nem...
Jutka: (kuncog.) Őszinteségi rohamai vannak...
Puskás József: Te találtad ki őt, neked kell őt szeretned. A mi doh 

gunk mindössze annyi, hogy éljünk a szerepünket, amit ránk ruházol, 
vele együtt vagy nélküle, teljesen egyre megy egy belőled fakadó tör' 
ténetben.

-  Többiek?
Anita: Én azt hiszem, szeretem. Nem  úgy, m int embert, m int ba- 

rátot, hanem, m int férfit. Úgy érzem, akkor is szeretném, ha függnék 
tőle, és az ő érdekében azt is szívesen elviselném, hogy megszűnjek 
létezni.

Ancsi: Tetszik, ahogy kifejezed magad, mert mi valójában nem ha' 
lünk meg, ha ő a szemeteskosárba dobja azt a néhány oldalait, amivel 
már elkészült, hanem csak megszűnünk létezni. És még valami: az a 
véleményem, hogy bérmennyire is az egyes szám első személy a legfon' 
tosabb mindenkinek, mindahányan többet nyerünk azzal, hogy most 
elsősorban Endre érdekeit tartjuk szem előtt.



Angéla: Egyetértek! Hiszen minél sikeresebb Endre, azzal egyenes 
arányban a mi sikerhányadosunk is nő, emelkedik, növekszik, felíveL 
Én persze könnyen beszélek, m ert a túlélésem biztosított, legfeljebb 
néhány kalanddal leszek csak szegényebb, ha ezek az oldalak aztán 
mégis a szemeteskosárban végzik. De itt én most csak statisztának ér
zem magam,,,

Z suzsa: Szerintem mára fejezzük be ezt a beszélgetést. Abban 
máris megegyeztünk, hogy elsődlegesen is Endre érdekeit kell szem 
előtt tartanunk, s ha úgy hozza a sors, hát a saját kárunkra is, eseten
ként tudnunk kell hátrébb lépni, épkézláb ötletünk azonban nincs. Ja
vaslom, találkozzunk egy hét múlva ugyanitt, és akkor majd mindenki 
elmondja, hogy mire ju to tt időközben,,,

-  Én benne vagyok, de tartok is tőle egy kicsit. N em  lesz az már túl 
késő Endrének?

Puskás József: (ordít) Magpie, magpie, magpie, magpie, magpie, 
magpie, magpie.,, (Majd halkabban kissé.) Magpie, magpie, magpie, 
magpie, magpie, magpie, magpie, magpie... (Egészen suttogva.) Nem  
minden tarka szarka farka tarka, csak a tarka farkú tarka szarka farka 
tarka...

„A legtöbb vidéken gyakori, másokon meg hiányzik. így Spanyolor
szág némely tartományaiban egyáltalán nem látni, ellenben másokban 
közönséges. A fában szűkölködő nagy rónaságokat, valamint a magas 
hegységeket rendszerint szintén kerüli, noha Oates szerint Kasmír
ban 1500-2500 méter magasban fészkel. Mezők határolta erdőcskék, 
facsoportok, kertek, erdőszélek azok a helyek, hol általában legszíve
sebben tanyázik. A hol nem nézik ellenséges szemmel, o tt rendkívül 
bizalmassá illetőleg tolakodóvá válik s az emberi telepek, házak körül 
üti fel otthonát. Skandináviában, ahol bizonyos tekintetben az ország 
szent m adarának tartják, helyenként a népes városok kellő közepén 
tartózkodik s az ereszeken, a külön számára készült párkányokra rak
ja fészkét. Svédországban, Göteborgban kisebb városi kertek utcára 
hajló fáin láttam fészkét, Norvégiában pedig Tromső mellett egy ha
lásztelepen, összetámasztott póznák tetejében. »Magyarország mada
rai« című művemben ezt írom róla: »Nem a magas hegyek összefüggő



erdőségeiben, hanem a dombos és sík vidéken sáfárkodik a szarka. De 
itt azután lépten-nyomon elibénk kerül. Gyümölcsösökben, kertek- 
ben, fasorokban, tanyák körül álló facsoportokban mezőkkel, utakkal 
határos erdőrészletekben, ligetekben, pajták körül azonban legszíve
sebben időzik. Fészkét is ilyen helyeken rakja, még pedig előszeretet
tel sűrű tüskés fákra, nagyobb bokrokra.«" (Brehm Alfréd: Az állatok 
világa, 4. kötet: M adarak I., Légrády testvérek, Budapest, 1902)

5-

Tisztelettel mindenkinek, különös tekintettel a szüléimre!
Ügy terveztem, hogy az újévi ünnepekben hazalátogatok. Am int tapasz
talhattátok, nem lett belőle semmi Talán, ha hiányoznátok, akkor haza
mennék, de bármily sértő legyen is ez, jól megvagyok nélkületek. Félreértés 
ne essék: nem gyűlöllek benneteket, csupán nincs rátok szükségem, énem 
nem érzi hiányotokat A  címem sem írom meg, mert akkor rögtön vála
szolnátok, s akkor majd megint nekem kellene arra reagálnom valamit, 
ami végül is oda vezetne, hogy tényleg meggyűlölnélek benneteket, s arra 
pedig nincs szükség. A z  nem lenne jó egyikünknek sem. Majd írok, ha lesz 
mondanivalóm nektek. Arra sincs szükség, hogy ti látogassatok meg. He
lyet sem tudnék biztosítani, de az ennek a legkisebb akadálya. Van nagyobb 
is: nem akarom, hogy eljöjjetek. Értsd meg, anya, nem akarlak látni. A zt 
azonban figyeld meg, hogy ezt nem felkiáltójellel írtam, hanem csak egy
szerű ponttal Még egyszer mondom, nem haragszom rátok, nem gyűlöllek 
benneteket, egyszerűen csak jó így nekem, ahogy élek, és ebben az életben 
nincs helyetek. Illetve csak annyi, hogy néha írok egy-egy levelet nektek. Elé
gedjetek meg ennyivel Nem tudom magamat úgy elképzelni, hogy remegve 
várom a postát, azonnal kibontom a frissen érkezett levelet, és élvezettel 
olvasom, mit írtok nekem. Ne akarjátok a címemet! Ti megadtatok nekem 
mindent, ami tőletek telt, de ezért egyáltalán nem érzem magam adósnak. 
Nem várom el, hogy megértsetek. Nem mondom, hogy legyetek boldogok, 
meg hogy vigyázzatok magatokra, nem úgy gondolom, hazudni meg nem 
akarok. Lehet, hogy a májusi ünnepekben hazalátogatok, de ha megyek is,



csak azért teszem, mert úgy szokás. Ha nem megyek, az azt jelenti, hogy 
velem és nálam minden a legnagyobb rendben van. Nem tudom, mikor 
írok legközelebb, de majd, igen, írok is. Miattam ne izguljatok, éljétek a 
magatok hétköznapi életét, és ne akarjatok megkeresni! Nem minden tarka 
szarka farka tarka, csak a tarka farkú tarka szarka farka tarka.

Golyvás Endre

„Az akácos sűrűségeket, fiatalosokat, fasorokat általában legtöbbször 
szokta családalapításra kiszemelni. Jegyzeteim szerint március köze- 
pén vagy végén kezdik a régi fészkeket kitatarozni, esetleg újakat épí- 
teni. Előfordul, hogy közel egymáshoz 3-4 szarkafészket lelhetünk, 
de valóságos telepes együttélésről nálunk nincsen szó. Kiválóan alkal- 
más helyeken azonban közel egymáshoz néha nagyszámú szarkapár 
tanyázik, Veszprém megyében Vinár, Pápa és Szemere táján láttam, 
hogy egy álló helyben különféle pontokról 80-100 fészek feketedett 
felém a vidéket vonalasán keresztező akácfasorok levéltelen sudarai- 
ból, A fészkek rendesen 6-8 méter magasságban állnak, jegenyefákon 
azonban gyakran jóval magasabban, ellenben sűrű galagony-, kökény-, 
sőt fűzbokrokban néha alig 2 méternyire a földtől, A dinnyési tóban 
(Fehér m,) nádban is találtam fészkelve, oly alacsonyan, hogy csaknem 
beláthattam  a fészekbe. Az emberi telepek közeiéhez, noha ritka sze
mes, vigyázó, furfangos, ravasz madár -  valóságos tollas róka -  fel
tűnően vonzódik, azonban korántsem merő rokonszenvből, mint 
érzelgős lelkek gondolnák, hanem a legpusztább önérdekből. Nála az 
anyagi érdek mindent háttérbe szorít. Okos, számító, o tt veti meg lá
bát, ahol rabolhat, élelemhez ju th a t s fejlődő apróságát is jóltarthatja," 
(Brehm Alfréd: Az állatok világa, 4. kötet: M adarak I,, Légrády test
vérek, Budapest, 1902)

Amikor kinyitottam az ajtót, Puskás József állt o tt,
-  Bemehetek?
Csak természetes, hogy beengedtem. Látszott rajta, hogy nagyobb 

lélegzetvételnyi mondandóval készült.
Töltöttem  neki m andarinlikőrt, gondolván, hogy attól talán majd 

jól összeragad a szája, és kevesebb tud ugatérozni. Az italt hirtelen ta



pétaragasztónak nevezte. Gondolom, ezen nevetnem kellett volna, de 
nem találtam benne semmi humorosat, amin kacagni tudtam  volna. 
Feltűrte ingujját, mély lélegzetet vett, és már dőlt is belőle a szó:

-  Én már a múltkor is leszögeztem, hogy szeretnék életben marad- 
ni, és abban is megállapodtunk ugyan, hogy elsősorban Endre érdekeit 
tartjuk szem előtt... Van egy ötletem! Vezesd el Endrét egy szakadék 
szélére a hegyekben... O nnan ő majd le akar ugrani, de előtte még 
valaki megpróbálhatja lebeszélni az öngyilkosságról.

-  Kérlek, József...!
N em  akartam  még lefeküdni, pedig az óra mutatója már rég átha

ladt a tizenkettesen. A rádióban épp Szergej Rahmanyinov műveiből 
játszo tt Kerekes Tamás zongoraművész. Bekapcsoltam a videót és 
beraktam  a Rambo harm adik részét, majd a tévét teljesen lehalkí
tottam .

A mozgókép és a rádióból jövő zene tökéletes kontrasztot adott.
A film nagyjából már a végénél járt, amikor az éppen játszott tétel 

véget ért. „Dragi slusaoci, nas nocni koncertje  zavrsen. U nastavku 
naseg programa emitovacemo intervju sa trenerom nasih najboljih fut- 
balera. Sa Ivicom Ősim razgovara Stojan Vasarski.” Kikapcsoltam a 
rádiót és a videót is. Még mindig nem akartam aludni. Anita kávéval 
várt. Szokásomhoz híven, megint elfelejtettem bezárni az ajtót.

-  Tejet kérsz bele?
-  Igen, lehet.
-  Cukrot?
-  Köszönöm, nem.
M ár kihűlt, de én a hideg kávét is szerettem. Anita őszintén beval

lotta, hogy ő nem gondolkodott rajta, és hogy tulajdonképpen mind
egy is neki, hogyan folytatódik mindaz, aminek folytatódnia kell... 
Időközben pedig, két mondat között, bepillantást engedett a szok
nyája alá. Használhatatlan voltam. Bezártam az ajtót. H ideg szél fújt. 
Ahogy elhaladtam a piac mellett, sült gesztenye illata ütötte meg az 
orromat. N em  bírtam ki. Vettem kétliternyit. Útközben persze mind 
meg is ettem. Elhaladtam egy trafik mellett. Nézetem  egy ideig a ki
rakatot. A Duga legújabb száma, egy régi Tarzan-képregény, egy po



rosodó Üzenet, egy marikás mesekönyv, Jó Pajtás, Képes Ifi, meg egy 
M KÜ védte az elárusítónőt a vevők tekintetétől. Vettem egy vasárnapi 
Magyar Szót, Félbehajtottam és továbbindultam.

Ahogy már itthon beléptem az ajtón, úgy éreztem, fázom, ezért hu- 
szonötösre csavartam a kályha hőszabályzóját. Levetettem a csizmá- 
mát és a nappaliba mentem. Fellapoztam az újságot, Szerencsétlensé- 
gemre pont a gyászjelentéseknél nyílt ki. Ezeket az oldalakat utáltam 
benne mindig is a legjobban,

6*

Megemlékezés
December 19-én lesz egy éve annak a borzalmas, fájdalmas nap
nak, amikor drága férjemet, egyetlen fiam

Golyvás Endrét

örökre elvesztettük, 28 éves korában ragadta el tőlünk a kegyetlen 
halál. Hiányát megszokni nehéz, beletörődni sose fogunk. Kedves 
emlékét örökre szívünkbe zártuk.
Köszönet mindazoknak, akik megemlékeznek róla,

Tiszaszentmiklós, 1988, X II, 10,

Szerető felesége, Ilona, 
édesanyja, Júlia, Pista bácsi, 
anyósa, apósa és a rokonság

Gyorsan lapoztam egyet. O tt is halottak. Majd sebtében még egyet,,. 
Végre! Apróhirdetések,

MSX Philips komputer, teljes felszereléssel. Tel,: (021)842-725, 17019



Endre szüleinél jelentkezett egy külföldi ügyvéd* Soha nem gondol
tam volna róla, hogy M ontserrat-ba utazik* H ozta a jogi képviselő a 
végrendeletet* Endre úgy kérte, hogy annak felbontásánál a szülei, 
Anita, Angéla, Jutka, Ancsi, Zsuzsa és Puskás József mellett és is ott 
legyek* Elmentem hát*

-  Olvasom -  mondta az ügyvéd*

„Ti még éltek, én meg már nem* Utolsó kívánságom meghallgatására 
gyűltetek össze* Kívánom tehát, hogy hallgassátok meg, gondolom, 
ügyvédem előadásában, a következő népdalt:

Kék a kökény, zöld a petrezselyem,
Tótágast áll bennem a szerelem*
Én Istenem, mármost mit csináljak,
Szeressek-e vagy tótágast álljak?

M ostanában ezt énekelgetem* N em  tudom, hol tanultam, de itt van a 
fejemben* Semmi különösebb célom nem volt azzal, hogy belevettem 
a végrendeletembe, ahogy szüleimnek sem volt semmi céljuk velem* 
No de mindegy is*** Tudom, hogy mindannyian arra vártok már, hogy 
az anyagi javaimról nyilatkozzak* íme hát: van egy házam Plymouth 
főutcáján, meg ezer nyugat-indiai dollárom a N ational Bankban. Nem 
sok, de talán nem is kevés* A baj o tt kezdődik, hogy nem tudom, mi 
legyen vele* A zt mindenesetre nem szeretném, ha a szüleim kezébe 
kerülne* Talán az a legjobb megoldás, ha az egész Anitáé lesz* Igen. És 
punktum* Ennyit akartam mondani* Vagy ennyit sem* Sok-sok puszi 
mindenkinek!”

-  Aláírás: Golyvás Endre, es-ká -  tette még hozzá az ügyvéd*

(— M ár elnézést, hogy közbeszólok, de én itt valamit nem egészen ér
tek. A z  állt az újságban, hogy Golyvás Endre egy évvel ezelőtt hunyt 
el Akkor pedig hogy a csudában van az, hogy csak most bontották fel 
a végrendeletét?



Én: Most persze azt hiszi, hogy mekkora nagy okosságot kotyogott itt
közbe nekem.. .  Igaza van. Én is úgy érzem, hogy vakvágányra téved-
íem. Köszönöm! Tehát memóriatörlés következik, visszamenően egé
szen addig, hogy:)

Itt volt a hirdetés. 17019

„Életmódja és viselkedése sokban emlékeztet ugyan a varjakéra, de 
mégis lényegesen eltérő. Lépkedve jár, körülbelül m int a holló, de köz- 
ben néhány szökkenést tesz s farkát feltartja, meg-megbillenti m int a 
rigók vagy a vörösbegy. Röpte elég jó, noha sokkal nehézkesebb, mint 
a varjak, és kivált nagy szélben ingadozó, nem győzős; szemmel látha
tólag kényelmetlen nekik a hosszú farok, melyet szinte húznak maga 
után. A magyar közmondás gyakran szerepelteti a szarka farkát s csak 
a legismertebbet is elég idéznem: »Sokat akar a szarka, nem bírja a far
ka.« Egyéb tulajdonságai szintén jól ismertek s beszéd közben gyakran 
példálózunk velük. »Csörög m int a szarka«, »Tarkabarka, mint a szar
ka«, »Nagy szarka (nagy lopó)« stb. Különös jelentősége is van nálunk, 
amennyiben úgy tartják, csörgésével vendég jö tté t jósolja." (Brehm 
Alfréd: Az állatok világa, 4. kötet: M adarak I., Légrády testvérek, Bu
dapest, 1902)

(Csak egy röpke kis pillanat... Elnézést kérek, de csörög a telefon!)
-  Tessék?!
-  Szia, itt Ancsi.
-  Szia, Ancsi, hogy vagy?
-  Hagyjuk most ezt. Látom, hogy szenvedsz. Azt javaslom, hogy 

azon a bizonyos december tizenkilencedikén menjünk ki mindannyian 
együtt a temetőbe Endre sírjához. O tt beszélgethetnénk egy kicsit, 
a szavainkból pedig kiderülhetne a végrendelet tartalma is. így aztán 
szépen be is fejezhetnéd ezt az egészet, mert én már kezdek belefáradni.

-  N em  tudom, a H air is hasonlóan végződött.
-  Ember! Térj már észhez. ♦♦ Hol vagy te a H airhez képest?! No, de 

mindegy is... Csak annyit még, hogy vagy összeszeded magad belátha
tó időn belül, vagy kiszállok.



-  M ost rögtöni
-  M a még talán nem. Kapsz tőlem két nap haladékot. Szia!
(Tehát folytathatjuk.)
-  Nem  minden tarka szarka farka tarka, csak a tarka farkú tarka 

szarka farka tarka.
(Mégsem. Csengetnek!)
-  Te vagy az? N em  számítottam rád.
-  Igen, én -  ront be Puskás József az ajtón. -  Te meghülyültél? 

Endre meghalt, a kérését nem teljesítették, de vége. VEGE! M it akarsz 
mégi Es egyébként is, hogy érted azt a megemlékezés alján, hogy: „Fe- 
lesége, Ilona"?! Arról nem volt szó egy pillanatra sem, hogy mindennek 
a tetejében még nős is volna az árvám. A legjobb lenne, ha ezt a részt 
szépen átdolgoznád.

-  Mi különös van abban, hogy volt neki feleségei Tiszaszentmikló- 
són... A férfiak általában megnősülnek, a nők pedig férjhez mennek. 
Tiszaszentmiklóson is. Endre férfi volt, a halála után pedig hátra
hagyott egy özvegyet. ♦ ♦

-  Ezen a ponton szépen be kell fejezned! Ki tudja, a hülye fejeddel, 
ha még tovább folytatod ezt a zagyvaságot, mikor ölsz majd meg akár 
engem is... Tedd ki a pontot: the end.

(Ettől még nyugodtan folytathatjuk... Szerintem.)
((Es szerintem is...))
Anitával ketten ültünk a szobában. Fejét az ölembe hajtotta. Nézte 

a plafont, én meg a posztert a falon.
-  Szeretném, ha minden így maradna, örökre!
Óhajod parancs! A film megáll, kimerevített kép. Egészen addig, 

amíg az utolsó néző is meg nem unja, és ki nem megy a moziból. Es 
még azután is. Egészen addig, amíg a vetítőgépben ki nem ég a lámpa 
vagy meg nem olvad a filmkocka.

-  Hülye, már Ancsi is türelmetlen. Tényleg semmi logika sincs ab
ban, hogy most kitaláltad, hogy Endrének volt felesége. Szégyellem 
magam, hogy épp a te képzelted szüleménye vagyok. Az enyelgést pe
dig fejezd be! N em  érünk rá most rom antikázni...

-  Hallgass már el, nem látod, hogy áll a kép?!



-  Nincs szükség még egy nőre ebben a történetben -  üvöltötte Pus
kás József* -  így is csak mi ketten vagyunk itt férfiak* Vissza akarod 
állítani a matriarchátust?

-  Kérem a gépészt, hogy engedje tovább a filmet! Sajnálom, Anita***
A nita: Contra vim mortis non est medicamen in hortis*
-  Igazad is van! Tisztelt közönség, kedves publikum, azon a délutá

non pocsék hangulatom volt* Az a bizonyos megemlékezés rontott-e 
m indent el, vagy valami más? N em  tudom* Puskás József épp a boltba 
sietett, m ert elfogyott a cigije, és nagyon hiányzott neki, hogy rágyújt
hasson* Látta ugyan, hogy piros a lámpa jelzése, mégis a zebrára lépett, 
annyira sietett, hogy esze ágában sem volt megállni* Egy Rába gyárt
mányú teherautó taposta laposra*

7-

Zsuzsa állított be hozzám másnap délelőtt:
-  Nézd, mit találtam Endre cuccai között! -  mondta*
Egy határidőnaplót m utatott fel* Az elején néhány dátum, név, tele
fonszámok, feljegyzések* K öztük az én nevem is* Kicsit visszalapozva 
néhány postacím:

Boris Becker, Nußlocher Straße 51*, 6806 Leinen, N SZK ;
Ivan Lendl, 8000 N orthstreet Greenwich, Connecticut, USA;
Roger Moore, London Management 253/241, Regent Street, Lon

don W* 1*, England;
Elefant Elemér, 5700 Gyula, Béke sugárút 64*, Magyarország (tel*: 

99-36-66-61-911);
Sylvester Stallone, c/o Creative Artists Agency, Inc* 1888 Century 

Park East, Snite 1400, Los Angeles, Cal* 90067, USA*
Tovább nem lapoztam*
-  M it kezdjek vele?
-  M it tudom én?! Csinálni mindenesetre csinálj vele valamit, mert 

nem azért adtam a kezedbe, hogy csak így tartogasd*
-  Hová készülődsz?



-  Telefonon beszéltem Ilonával, Endre özvegyével, és abban marad- 
tünk, hogy ma felkeresem« Meg kell ismerkednem vele, hogy tudjam, 
milyen asszony, ha már így berobbant ebbe a történetbe. Először még 
Puskás Józsefet akartam elküldeni, de most, hogy ő is meghalt, immár 
nekem kell mennem.

Úgy is történt, Ilona bevezetett egy szobába. Az egyik sarokban egy 
idős néni ült. Ahogy beléptünk, ránk emelte a tekintetét, s ahogy meg
látott, hadarni kezdett:

-  Én beteg vagyok. Beteg, Az idegsejtjeim betegek. Az idegsejtjeim! 
Tudja, csillag alakúak, meg mindenféle nyúlványaik vannak. Van, 
amelyik nyúlvány rövid, és van, amelyik hosszú. Ezek a dentritek és a 
neuritok, vagy ez utóbbiak más néven, az axonok, A hosszúak végfács- 
kákban végződnek, ezek a telodendrionok,

-  Talán orvos volt a néni?
-  H a egy hosszú nyúlványa van, akkor unipolárisról, ha kettő, ak

kor dipolárisról, ha három vagy több, akkor pedig multipolárisról be
szélhetünk, H a az elrendeződésüket vizsgáljuk az idegrendszerben, 
akkor megállapíthatjuk, hogy a csillag alakú központi rész a központi 
idegrendszerben foglal helyet,

-  Valami könyvet magolt volna be?
-  Nem, csak ő szokott tanulni az unokákkal, meg ő kérdezi ki 

őket,,,
-  A nyúlványok alkotják az idegeket. De vannak ám piramidális 

idegsejtek is! Ezek az agyban találhatóak, A nyúlványokat a mielin- 
hüvely és a Schwann-burok veszi körül, A mielinhüvely helyenként 
megszakad, a Schwann-burok végigfödi, A Nissl-féle rögöcskék 
-  vagyis az idegsejt citoplazmájában bázikus festékkel festődő szem
csék -  a sejt potenciális energiáját biztosítják,

-  Néni kérem, nagyon megtisztelő magától, mindezt a pártalan tu
dásanyagot megosztja velünk, de én, sajnos, időhöz vagyok kötve, mit 
kötve, bilincselve,,, -  vetettem közbe, mert már nagyon lelombozódtam,

A környezet okozta ezt is. És persze az, hogy Ilona szemmel lát
hatóan még élvezte is az öregasszony szövegelését. Ezek így szoktak 
beszélgetni ebéd közben?!



-  H a egy sejt fáradt, abban kevesebb van belőlük, ha pedig pihent, 
akkor nő a számuk, A vékony szálacskák, vagyis a neurofibrillumok az 
impulzusok továbbítására szolgálnak. Az idegsejtek kapcsolódása két- 
fajta lehet. Az első esetben egy dentrit egy neurithoz, a másodikban 
pedig két dentrit kapcsolódik egymáshoz* Ez utóbbi esetben kizárólag 
fiziológiailag aktív hatóanyagok találhatóak, amelyek közül a legfon- 
tosabb az acetilkolin,

-  Kérem, asszonyom, fejezze be!
-  Hagyja csak a nagymamát, nagyon ügyesen beavatja akár a legfél- 

tettebb titkaiba is,,,
-  Ez viszi át az impulzusokat az egyik sejtről a másikra. Az egysej

tűek az egész testükkel veszik fel az ingereket: fény, hő; és az egész test 
reagál rájuk, A hidránál jelentkezik a diffúz vagy szórt idegrendszer. 
Az idegsejtek szétszórtan találhatók meg az állat egész testében, s a 
nyúlványaikkal vannak összekötve,

-  No, néni, idefigyeljen! H a reggel elfelejt reggelizni, és egész nap 
csak a kávékat tömi magába, akkor a gyomra rövid időn belül ki fog 
lyukadni, A gyomor üres lesz, és a két fala egymáshoz dörgölődzik 
majd, a gyomorsav pedig kimarja a falát -  de ekkor már segítségkérőén 
néztem Ilonára, aki csak mosolygott, s kicsit talán még vihogott is 
hozzá, alig észrevehetően.

Az öregasszony pedig folytatta:
-  A fiziológia az élő szervezet normális működését vizsgálja, a sej

tek, szövetek, szervek, szervrendszerek, és az egész szervezet műkö
dését,

-  Magpie, magpie, magpie, magpie, magpie, magpie, magpie -  or
dítottam  kínomban elkeseredetten,

-  N em  minden tarka szarka farka tarka, csak a tarka farkú tarka 
szarka farka tarka,

-  Az unokákról ju t eszembe,,. Gyereket nem akartak?
-  Én igen, de Endre még várni akart,
-  Miért?
-  Maga miatt, nehogy megtudja,
-  Ezt nem értem.



-  Én sem.
Ilona kecsesen hátradőlt székében és bájosan mosolygott:
-  Tudja, Endre nem szerette magát. Mindig arról álmodozott, 

hogy egyszer majd elutazhat Kinsaszába, maga pedig nem volt képes 
eljuttatni őt oda. Pedig azt várta volna el magától. És szeretett volna 
hős lenni, akiről majd a halála után ódákat zengnek. Olyan akart lem 
ni, aki legyőzi a hétfejű sárkányt, aki megmenti Piroskát a farkastól, és 
Ábelt is Káintól. Olyan, aki haza is viszi a halat, akár a legnagyobbat 
is, ha egyszer megfogja, és nem engedi a többi halnak, az aprajának, 
hogy megegye azt, ahogy az öreg Santiagóval megesett. Szívtelen em
ber maga! H át olyan sok lett volna ez, amit ő kért?

„Ihr könnt mich mai!" -  állt a falon. Kissé lentebb pedig: „Ich 
wünsche bitté das Leben Deiner Beine!" Nem értettem . Egyszót sem 
tudtam  németül.

T A PSV IH A R

A függöny lement. Endre szerepében Varga Gábort, Puskás Józsefé
ben Tóth Imrét, Brehm Alfrédében Kálai Istvánt, Anitáéban Pintér 
Csillát, Ancsiéban Gere Júliát, Jutkáéban Barna Elvirát, Angéláéban 
Nyilas Tamarát, Zsuzsáéban Fehér Anasztáziát, Ilonáéban Váradi 
Líviát, az én szerepemben pedig Sarnyai Ö dönt láthatták. További 
szereplők: Szőke Norbert, Nagy Otília, Szép Árpád, Ajtay Tihamér, 
Kovács Tamás és Alsó Vilmos. Technikus Bőr Alfréd, díszlettervező 
Kiss Gyula, jelmeztervező Vezető Árpád, díszlet- és jelmezkivitelező 
Fény Adrienn és Kováts András. Koreográfus Boros János, fénykezelő 
Bera Ödön, ügyelő Fehér Elvira, sofőr Skita János. Az előadást ren
dezte: Kecskés Póth László.

***

Post scriptum: A turné jól sikerült, bejártuk a darabbal fél Európát. 
Londonban tombolt a közönség, s a színház visszhangzott a „Nőt 
every magpie has a speckled tail, bút only a speckled-tail speckled 
magpie has a speckled tail" felkiáltásoktól. Ham burgban egy kritikus



azt súgta a fülembe, hogy „es ist nicht alles bűnt Elster Schwanz bűnt, 
nur dér bunte Schwanz Elster Schwanz bűnt”. A párizsi közönség, ha 
nem is tombolt, de elégedett volt, s motyogtak is valamit franciául, de 
én abból, egy mukk nem sok, annyit sem értettem. Csak amikor szól
tam, hogy „inglis plíz, inglis”, akkor mondták -  de mintha valóságos 
nyelvtörő lett volna ez a számukra - ,  hogy „there is no each mottled 
magpie has the mottled tail, bút only mottled-tailed mottled magpie 
has a mottled tail”, s az egyik buzgó eszperantista is hozzám hajolt: 
„Ne havas cin bunta pigo bunta voston...” Moszkvában egy néző be
szökött az öltözőnkbe, és o tt mindenkivel kezet rázva mondogatta: 
„He y Ka>KflOM nécrpoü copoKM necrpbiü x b o c t , a t o t iö k o  y necrpox- 
b o c t o m  copoKM necTpbiü x b o c t ” (Nye u kázsdoj pjosztroj szároki 
pjösztrij hvoszt, a toljka u pesztrahvosztoj szároki pjosztrij hvoszt; 
vagy valami ebben a szellemben...). A hazai -  értsd: belgrádi -  közön
ség is láthatta a darabot. Őszintén szólva, csak azért tapsoltak, mert 
illik. És ezt az illendőséget sem vitték túlzásba... Szemrehányásként 
olvasták a képembe, hogy „néma svaka svraka saren rep, nego samo 
sarenorepa sarena svraka ima saren rep” (vagyis HeMa CBaKa CBpaica 

rnapeH pen, Hero caMO mapeHopena rnapeHa CBpaica MMa rnapeH 
pen...). M adrid volt a következő állomásunk. Egy megtermett asz- 
szonyság az előadás után a keblére ölelt, és sírva kiabálta, hogy „¡No 
pasarán!” Csak amikor kérdő tekintettel vontam fel a frissen ritkított 
szemöldököm, akkor pontosított némileg, hogy „no todas las urracas 
coloradas tienen las colas coloradas, sino solo las urracas con colas 
coloradas tienen las colas coloradas”. A római vendégjátékunk után a 
Vatikáni Rádió világgá kürtölte, hogy „non omne cauda picta picae 
varia plumis est, solum varia cauda picta picae plumis est”, vagy valami 
ilyesmit, m ert nem értettem  egészen pontosan, utazás közben ugyanis 
csak egy régi Szokolon hallgattuk az adást, és kifejezetten rossz volt a 
vétel, minden eresztékében recsegett-ropogott a bemondó hangja. In
dulás előtt azonban még betértem  éjszaka egy röpke sörre egy, a külse
je alapján viszonylag lepusztultnak tűnő kis csehóba a Colosseum mel
lett, s hát nem voltunk bent összesen hárman, de így is szűknek tűn t a 
hely... Itt egy helyi menő csávó lépett oda hozzám, és csak halkan, ki



mérten jegyezte meg, hogy „non tu tte  le gazze variopinte hanno la 
coda variopinta, solo la gazza variopinta da coda variopinta ha la coda 
variopinta”. N o de aztán Amszterdamban olyan sikerrel szerepeltünk, 
ami valóban okot ad az embernek arra, hogy a fejébe szálljon a dicső' 
ség, s minden itt hallott vélemény egyetértett abban -  ha ennél többen 
nem is egyértelműen - ,  hogy „niet allé gevlekte eksters heeft een gev- 
lekte staart, alléén een gevlekte ekster met gevlekte staart heeft een 
gevlekte staart” Szófiában is remek élményekkel lettünk gazdagabbak, 
az egyetlen gondunk csak az volt, hogy itt szabad térre hirdették meg 
az előadást, aznap este pedig zuhogott az eső. Illetve, amikor elkezdő' 
dött az előadás, még csak felhősödött az ég, majd lassan szemerkélni 
kezdett... Osszenéztünk, a közönség reakciót figyeltük. Amikor 
azonban láttuk, hogy néhány felálltak ugyan a nézőtéren, kinyitották 
esernyőjüket a fejük felett, de így is kitartanak mellettünk, és marad' 
nak, akkor bizony megéreztük, hogy ez itt most egy csodálatos közöm 
ség, és játszanunk kell tovább, m intha mi sem történt volna, mintha 
nem is esne. A végén pedig, ahogy zúgott a taps, az ütemes tenyércsa- 
pások közepette hallottuk azt is, m intha tombolva skandálnák az em- 
berek, hogy „He BCHKa n'bcrpa CBpaica MMa m>CTpa onaiiiKa, caMO 
m>CTpoonamaTaTa m>crpa CBpaica MMa írbcrpa onaiiiKa". Mire Buka- 
restbe érkeztünk, már híre ment a produkció korábbi európai sikerei' 
nek -  a hírünk megelőzött bennünket - ,  ami csak annyiban volt a hát' 
rányukra, hogy sokkal nagyobb elvárásokkal fogadtak bennünket, 
mint amekkorára mi tulajdonképpen fel voltunk készülve, talán nem 
is h ittünk rendesen magunkban, s én mondjuk, határozottan megret' 
tentem attól, hogy itt majd csalódást keltünk... Másfelől pedig mégis 
rocksztároknak kijáró ünnepléssel vártak bennünket már a reptéren 
is. Ahogy kászálódtam kifelé a csomagjaimmal a váróteremből, egy 
lesifotós csak annyit mondott, ahogy futólag a szemembe villantotta 
vakuját, hogy „nu fiecare cotofaná coloratá are coada coloratá, numai 
coada cotofanei cu coada coloratá e coloratá”. Ebből már, biztosan úgy 
vélte, m indent értenem kellett volna... Kijev polgármestere díszvacso- 
rát adott a tiszteletünkre, és a pohárköszöntőjében nem győzte hang' 
súlyozni, hogy „He KO)KHa CTpOKaTa copOKa Mae CTpoicaTMH xb íc t,



Ti/ibKM CTpoKaTa XBOCTa CTpoKaTa copoKa Mae crpoKaTun xbíct”, 

A turné befejezéseként Budapesten is bem utatkoztunk, s a közönség 
egyetértett velünk abban, hogy „nem minden tarka szarka farka tarka, 
csak a tarka farkú tarka szarka farka tarka". De be kell vallanom, ek- 
korra már annyira elragadott a siker hangulata, fejembe szállt a dicső- 
ség, hogy tengerentúli fellépési lehetőségben is reménykedtem, szeret
tem volna eljutni más földrészekre, távolabbi országokba is, 
Szabadkáról a Kosztolányi Dezső Színház nem sokkal korábban já rt 
Újdelhiben, egy fesztiválon vendégszerepeitek, s úgy véltem, régi isme
retségünkben, barátságunkban talán van még annyi muníció, hogy 
Andristól szerezzek távolabbi kapcsolatokat. De csak egy dél-indiai 
társulat címét kaptam meg tőle, végül is, tartományi székhely az is, 
annyira rossz az sem lehet, arrafelé a telugu nyelvet beszélik. Persze, az 
már az első pillanattól kezdve nyilvánvaló volt, hogy angolul fogok 
majd felajánlkozni nekik a produkciónkkal, de úgy gondoltam, köny- 
nyebben elnyerhetem a szimpátiájukat, a jóindulatukat, ha a saját nyel
vükön szólítom meg őket. Sajnos azonban a környezetemben senki 
sem bírja a telugu nyelvet, ezért saját erőből kellett megküzdenem a 
feladattal. Vagy legalább, ha egy szótárat találok,,. De semmi! Ugyan 
már, hiszen mikor is készült volna, ki is készített volna telugu-m a- 
gyar, magyar-telugu szótárat,,, így hát csak ennyit sikerült össze
ügyeskednem levelemben: „&<$<& erórotf ¿Cfca 
őorio, ¿>o& ¿ x j^ r f^ o ö  őotfo ¿ o d rié ; eírio”. Hát,
talán túl sok volt az elfogyasztott sörmennyiség, talán a szerencse is 
elpártolt tőlem, vagy egyszerűen csak nem m űködött egészen ponto
san, egészen megbízhatóan, egészen jól aznap este a Google-fordító, 
m ert választ persze azóta sem kaptam a nekik küldött levelemre,,. 
Meglepetésként ért azonban, hogy egészen máshonnan, minden erre 
utaló előjel nélkül egyszeriben csak meghívás érkezett, én gyakorlati
lag nem is tudtam  róla, csak a szervezőnk értesített, hogy csomagol
jak ,,, N em  kell több hozzá, másnap már Mogadishuban méregettük a 
színházépületet, a fényeseink a reflektorokat állítgatták, díszletezőink 
igazgatták az elemeket, A portáról szóltak fel hozzám, hogy egy helyi 
újságíró keres, interjút szeretne a színházi folyóiratnak. Még mielőtt



azonban feltette volna az első kérdését, a diktafonjával viaskodva csak 
annyit dünnyögött, de szinte nem is nekem, nem is hozzám, hanem 
csak a bajsza alatt magában, hogy £l3£l3
c_jJ  U£<i£c3 (»Jjú  J* fd jú ” (vagyis laysa kuli 3aqa3q
mulawwan lahu dhayl mulawwan, bel faqat al-3aq3aq mulawwan adh- 
dhayl lahu dhayl mulawwan, de én ezzel is felettébb bizonytalankod
tam* ♦. m ert mi az, hogy al-3aq3aq?*** mi az, hogy al-3aq3aq:**** mi az, 
hogy al-3aq3aq?*** mígnem a kedves vendéglátóink egyike megvereget
te a vállam, hogy lejsza kuli akak mulavvan lahu dzajl mulavvan, bel 
fakat al akak mulavvan addzajl lahu dzajl mulavvan, és akkor azért 
már kezdtem kapisgálni, hogy miről is van szó tulajdonképpen,,*)* 
Hasonló élményem volt aztán Tokióban is, ahol meg a Seimon Ishiba- 
shi hídnál bóklásztam épp, amikor teljesen figyelmetlenül -  igen, én 
voltam a hibás -  megbotlottam egy táskában* A közelben volt persze a 
tulajdonosa is, egy fiatalember, aki épp a kislányát fényképezgette a 
csodálatos, mesebeli környezetben, s ahogy odalépett hozzám felsegí
teni, m int aki felismert, csak annyit m ondott diszkréten, hogy „ 't'

Jól van, persze, az
még hagyján is volna mindebből, hogy subete no iroazayakana kasasa- 
gi no o ga iroazayakana wake dewanaku, iroazayakana o wo motsu 
iroazayakana kasasagi no o dake ga iroazayaka da, de akkor is*** Értet
lenkedésemet látva sokkal tagoltabban, sokkal lassabban és sokkal 
lassabban ismételte meg mondandóját, miszerint szubete no iroazaja- 
kana kaszaszagi no o ga iroazajakana vaké de va naku, iroazajakana o 
vo mocu iroazajakana kaszaszagi no o dake ga iroazajaka da* H át, így 
valahogy értünk mi is az elnyúlt, elhúzódott turnénk végére***

„A holló szórakozást talál az órákig tartó repülésben: a szarka csak 
akkor folyamodik szárnyaihoz, ha kénytelen* Egyik fáról a másikra, 
bokorról bokorra száll, ugrándozik a földön, ágakon, háztetőkre, szik
lákra felkap: egyszóval rendkívül eleven, fürge madár* Értelmi fejlett
sége csak oly magas fokú, mint a hollóé* Ellenségét hihetetlenül meg
különbözteti a közömbös járókelőtől, a vadászt a földmívestől, szinte 
leikéből kiolvassa az embernek jó  vagy rossz szándékát* Szemtelen, mi



kor bőrét biztonságban tudja, szerfölött óvatos, ha veszélyt szimatol. 
Erősebb állatokkal szemben gyáva, a védtelen, gyengébb teremtmé
nyekkel pedig érezteti felsőbbségét, üldözi őket, sőt kegyetlenkedéstől 
sem riad vissza. Többnyire bandába állva járnak, ritkán egymaguk- 
ban. Hangja, az ismeretes csörgés »s a k e r a k « vagy érdes » s a k k  «, 
»k r a k «; aszerint a mint figyelmeztetni vagy hívogatni akar, más más 
hangsúlyozással ejti e hangokat. Tavasszal, a párosodás idején néha 
órákig elfecseg, csörög s mindenféle változatban, halkabban erősebben 
hallatja szavát, mely összefüggő beszélgetés alaphangjai rendes hang
jaitól nem különböznek ugyan, mégis valóságos előadás, zenei egész 
benyomását keltik -  noha nem éppen kellemes hatást gyakorolnak a 
hallgatóra." (Brehm Alfréd: Az állatok világa, 4. kötet: M adarak L, 
Légrády testvérek, Budapest, 1902)

Thrombyval sétáltunk a töltésen. Azt kérdezte, hogy melyik az 
általam ismert leghosszabb magyar szó. Közöltem vele, hogy a wes- 
ternfilm-forgatókönyvírónőinktől. Arra számítottam, hogy válaszként 
az elkáposztástalanítottátokkal hozakodik majd elő, de tévedtem. 
Csak annyit mondott, hogy megszentségteleníthetetlenkedéseitekért. 
O győzött. S ahogy beléptem a kapun, még mindig a Dél-Indiából 
érkezett válaszlevél reményében azonnal a postaládát vizslattam, de 
csak egy cetlit találtam benne:

RO ELEK TRO V O JV O D IN A  
SEN TA

Molimo vas da stanje strujomera 
ispisete u prozor ili javite 
telefonom broj 812-855

Zahvaljujemo



M íiing

♦ ♦♦tudom, drágám, nem kell figyelmeztetned, hiszen én már tíz-egy- 
néhány éve tanulok angolul, és hidd el, hogy szívesebben írtam volna 
meetingnek, mint a leszt is hosszú sz-szel, például* lessz* leszsz. tu- 
dóm, rossz a helyesírásom, sőt, volt olyan is, aki egyenesen analfabétád 
nak nevezett, annak ellenére, hogy öt ábécét is ismerek* itt van, ugye, 
a magyar, aztán az angol, majd a latin, szerbhorváth és a horváthszerb 
(igen, igen, th* ♦.), de fogalmam sincs róla, hogy volna, hogyan is lehet
ne ez helyes* a kettőt is mindig egy tével írtam nagyon sokáig* kető* 
így* téged kerestelek* az volt épp a nagy örömhír, hogy nálunk is lesz 
míting* holnap fél egykor az iskola udvarán* aztán mégsem ott lett* 
persze az iskolásokat is kivezényelték* ott ültél* láttalak, de ihletem 
nem volt odamenni, mert tudtam , hogy ezzel fogsz előhozakodni, ma
gyarázattal pedig nem szolgálhattam volna* leszsz és készsz* inkább 
körülnéztem a tömegben, az emelvény elé beállítottak két-három sort 
tapsolni meg éljenezni* néhány ismerőst is láttam, de nem olyanokat, 
akikkel érdemes és lehetséges lett volna elbeszélgetni* akkor mentem 
oda hozzád* emlékszel? és az történt, amire már szám ítottam  is* a két 
e betű helyett írt egy í-t vetetted a szememre* nem tudom, de a Magyar 
Szóban is így írták* felhívtam figyelmed az öngyújtómra* az újfajta Ot- 
venhetes reklámja volt rajta* kérdésedre azt feleltem, hogy nem foglal
kozom napi politikával* hiába is tennél most szemrehányást, hiszen te 
sem vagy valami magas szintem tisztán emlékszem rá, hogy a nevemet 
is egy t-vel és két 1-lel írtad* cigim beleejtettem a hamutálcába (nem 
újfajta Ötvenhetes volt, hanem egyszerű rövid Partner* ♦♦), akkor is rö
högtél rajtam, amikor ügyetlenségem tudatosan jelezve, rágógumim 
átejtettem a szádba* nem vetted észre a fazont, kérlek, ne kezdd megint 
elölről, lehet, hogy külön írják, lehet, hogy kötőjellel, sőt, az is lehet, 
hogy egész hetedik módon, de én egyszerűen csak rövid Partnernek 
írom, abból kiindulva, hogy Partner a neve, s a neveket pedig nagybe
tűvel kell írni* azt is észrevehetted volna, hogy az Ö tvenhetest is nagy
betűvel írtam  (és betűkkel* **), holott a dobozon csak egy ötös és egy



hatos szerepel, hogy nyilvánvaló dolgokkal tömöm a fejed? És hogy hol 
hagytam az ef-et? a fejedET? elvégre magyarul beszélek, s az et pedig 
latin szó (annyi, mint és,.,), de már kértelek -  s nem is egyszer - ,  hogy 
ilyen hülyeségek m iatt ne kötözködj velem, nem, nem vagyok hajlan
dó így folytatni ezt a beszélgetést, ha valami nem tetszik, vagy úgy 
véled, hogy helytelenül írtam, akkor fogj egy piros örökírót, és javíts 
bele a szövegbe, de az sem fontos, hiszen a helyesírási hibák javítása 
úgyis a lektor dolga, leszsz. csak azt ne mondd erre, hogy életem lek
tora akarsz lenni, mert akkor a falra mászok. javaslom, hogy vesszünk 
össze, tépjük meg egymás haját, kaparjuk ki egymás szemét, mielőtt 
szétterpeszkednél, hogy megbasszalak. most röhögsz, o. shit -  akko
riban is mindig ezt hangoztattad, ha például azzal baszogattalak, hogy 
bánáti vagy. nem értetted, hogy semmi bajom a bánátiakkal, azok is 
csak emberek, csakúgy, m int mi. micsoda? hogy vigyázzak, mert elpate- 
tizálom a beszélgetésünket? csak hát ebben is expeditívebbnek kellene 
lennem ... csak azt próbálom értésedre adni, hogy nem vagyok lokál 
patrióta (kérlek?! hogy lokálpatrióta, s az is megeshet, hogy local... hát 
ez már így m arad...), emlékszel, egyszer, hogy röhögtél rajtam, amikor 
szegény öreg C h... Cseplin (így a legegyszerűbb; pisi kako govoris, go- 
vori kako pises -  ez sem biztos, hogy pontos... az a fontos, hogy érted, 
hogy tudod, kire gondolok...) geggjeit (de lehet, hogy csak gegjeit...) 
megszégyenítően csusszantam seggre azon a bizonyos banánhéjon? 
egy csoport tini jö tt szembe velünk (gondolom, ők is a kivezényeltek 
közé tartoztak...), s már felkészültem, hogy ők is kiröhögnek majd, 
de annyira belefeledkeztek a beszélgetésbe, annyira beleelegyedtek a 
beszédbe, hogy (a másokra is jellemző szokás szerint...) figyelemre 
sem méltattak, még annyira sem, hogy kiröhögjenek... a legnagyobb 
kérdés az volt közöttük, hogy mi ellen tiltakoznak, vagy tiltakoznak-e 
egyáltalán, vagy szolidaritást vállalnak? de kivel? a tárnákban ücsör
gő bányászokkal? én o tt voltam Szabadkán is. mást persze o tt sem 
láttam, de o tt legalább a formáját megadták, nálunk negyvenöt perc 
alatt lezajlott minden, a beszédek -  már amennyi a fülemig eljutott 
belőlük -  szépek voltak, hazafiasak, de a jelszavakon és az általános
ságokon kívül semmi érdemlegeset nem tartalm aztak, te még annyira



sem figyeltél oda, mint én, pedig lelkesedéssel m entünk ki. Hogy az 
odaérkezéskor ez miért múlt el? fasz tudja, az okok úgysem számí
tanak, ha egyszer már az okozatok megváltoztathatatlanok. délután 
már nyoma sem volt semminek, az emelvényt kétszer olyan gyorsan 
bontották el, m int amennyi ideig a felállítása tarto tt (rombolni, bon
tani, ledönteni mindig egyszerűbb volt, m int építeni -  csak most azt 
ne mondd, hogy közhelyeket kiabálok a levegőbe a sebtében megüre
sedett téren!...), különben meg kezdek megnyugodni, nem találtál 
(vagy nem akartál találni...) újabb helyesírási hibákat, koszi, tudod, 
az igazság az, hogy végül már tele voltam kétségekkel, annyira féltem a 
szavaktól, hogy biztosra vettem, ha véletlenül le kell írni a nevem (nem 
írok alá semmit!...), azt biztos egy t-vel és két 1-lel teszem majd. H a pe
dig megnézed innen visszamenőleg a negyedik zárójeles részt, a benne 
szereplő szokás szó helyett először a tulajdonságot írtam  le; hogy te 
erről nem tudsz, annak csak az lehet az oka, hogy rögtön áthúztam, 
és a letisztázott kéziratból természetesen már kihagytam (ott mások 
a vétkeim -  s innen visszamenőleg már az ötödik zárójeles részről van 
szó...), azonban tudom, hogy téged a cím zavar igazán, de ezt már 
egyszer (ez hazugság: jóval többször!...) letárgyaltuk, és már akkor 
is közöltem veled, hogy ezt megváltoztatni nem fogom, nem vagyok 
hajlandó, gyújtsunk rá inkább, s ha akarod, egy kávét is főzök neked. 
Én erősebben szeretem, úgy szoktam meg (mert anyám taníto tt meg 
kávét főzni, aki pedig rettentő erősen issza, apámmal ellentétben, aki 
viszont elviselhetetlenül édesen...), de ha akarod, gyengébbre is csinál
hatom. tejet nem kapsz bele, m ert tegnap este mind megittam, ma pe
dig még nem voltam a boltban, a legutóbbi magyarországi utam alkal
mával vásárolt sűrített tej meg már vagy két hete elfogyott, emlékszel! 
három hétig kellett járnunk, mire nyíltan ki mertem mondani, hogy le 
akarok feküdni veled, addig próbáltam utalni rá, megéreztetni veled, 
mert mindig jobban szerettem a spontán vagy legalábbis a spontánnak 
tűnő dolgokat, m int az előre megbeszélt, a tudatos vagy öntudatos cse
lekvést. az egyértelmű közlés nélküli dolgokat szeretem, untam  már, 
hogy csak a csókjaidból éltem, ha meg merészebb tájra tévedt a kezem 
a testeden, azzal intéztél el, hogy ne legyek mohó. akkor elfelejtettem



közölni veled, de talán most utólag sem lesz (lessz, leszsz**.) késő: 
a mohóság a velemszületett tulajdonságaim közé tartozik (hogy kitől 
örökölhettem, arról fogalmam sincs...), akkor tetszettél a legjobban, 
amikor azon dühöngtél, hogy már véget ért a míting (meeting -  ez 
most csak miattad áll itt!...), és, hogy be kell menned az iskolába az 
első órára, akkor régi fajta Ötvenhetes volt nálam, míting? 

történt valami?



GsjéH via VuKdvár
„Az én útlevelem még a régi, piros, ezt külön vizsgálatnak veti alá 

a komor arc. Mintha neki nem ilyen lett volna...”

Amikor a jónevű újságíró felhívott, hogy az AIM  újságíró-továbbkép- 
zést szervez, s megkérdezte, volna-e kedvem részt venni ezen a tan- 
folyamon, eszembe sem ju to tt tétovázni. Persze, hogy volna kedvem! 
Annak ellenére, hogy egészen pontosan magam sem tudtam , hogy mi 
is az az AIM , de voltam már elragadtatva ilyen aláírással ellátott cik- 
kéktől, úgyhogy sejtettem: nem lesz ez rossz nekem.

Uton-útfélen azon sajnálkozunk, hogy itt, Vajdaságban nincs új' 
ságíróképzés, meg hogy a zsurnaliszták zöme a kilencvenes években 
vette a kalapját és távozott az országból -  no meg a sajtóból. Nem 
szándékom firtatni, hogy ki miért ment el; mindannyian tudjuk, hogy 
voltak, akik egyszerűen nem választhattak, menniük kellett, ha nem 
akartak frontharcosok lenni (jut eszembe, volt akire direkt a főszer' 
kesztője szabadította rá a katonarendőrséget, s a ma már oly demok' 
ratikus szerkesztőség még csak nem is csóválta rosszallóan a fejét), 
voltak, akik a gyermekeiket akarták civilizált körülmények között fel' 
nevelni, s olyanok is, akik egyszerűen csak jobban akartak élni. Hogy 
aztán egyikükből házaló ügynök, a másikból irodista, a harmadikból 
pletykalap'főszerkesztőhelyettes, a negyedikből szerb nyelvű műsor- 
szerkesztő lett odaát, arról már nem nekem kell elgondolkodni. M int 
ahogy talán arról sem, hogy egyesek felettébb szép karriert futottak be 
o tt -  az itteniek nyomorán...

A lényeg az, hogy igencsak megcsappant a tapasztalt, szakképzett 
újságírók száma a vajdasági magyar médiában. Meg az, hogy a pálya- 
kezdő nem is igazán remélheti, hogy lesz, aki majd eligazítja a mű
fajok, az írásmódok, a klikkharcok és a telefonszámok rengetegében. 
Hogy az újságírói etika felettébb szövevényes labirintusáról ne is be
széljünk...

Szóval: nem kell csodálkozni ezen, kapva kaptam az alkalmon, 
hogy továbbképezzenek.



Az Interregionális Újságíróműhely -  Eszék 2000 három térség 
együttm űködését hivatott elősegíteni a Délkelet-európai Stabilitási 
Paktum  keretében* A horvátországi Szlavónia, a jugoszláviai Vaj' 
daság és a bosznia-hercegovinai Tuzla régió fiatal újságírói számára 
szervezett műhelyről van szó* Hogy miért éppen ez a három térség? 
A szervezők ezt a következőképpen indokolják: „A háború utáni, 
békebeli körülmények, amelyek Horvátország keleti és Bosznia-Her- 
cegovina északkeleti részében kialakultak, lehetővé teszik, hogy a 
régiók jobban kommunikáljanak egymással, és hogy létrejöjjenek a 
térségben lakók közötti emberi kapcsolatok* M indez várhatóan Vaj' 
daságban is megtörténik, különösen a Délkelet-európai Stabilitási 
Paktum  megalakulásával* Emellett a hagyományos kötődések, v ak ' 
m int a jelenleg is létező gazdasági és kulturális kapcsolatok is lehe' 
tővé teszik, hogy megvalósulhasson az újságírók közötti együttm ű' 
ködés, lévén, hogy még azok a körülmények is hasonlatosak, amelyek 
között ennek a három térségnek a fiatal újságírói léteznek*" Helyszíne 
Eszék, ahol körülbelül száz iskolai óra időtartam ban mintegy húsz 
hallgató tanulhat meg fontos dolgokat az újságírásban használatos 
korszerű technológiáról és kommunikációs eszközökről, a minősé' 
gesebb újságírói műfajok használatáról, a média számára elérhető 
forrásokról, a tényfeltáró újságírásról, a szerkesztés módjáról, a mé' 
diaszabadságról és az újságírói etikáról* M indez mindenféle politikai 
ideológiától mentesen, kim ondottan az újságírói hivatás kritérium ai' 
nak és szükségleteinek alárendelve, a három térség rangos előadóinak 
tálalásában*

Nem  volt olyan egyszerű dolog eljutni Eszékre* Először Szabadkát 
kellett megjárni, a horvát konzulátust, ahol mindenféle bonyodalmak 
után kapta meg a vajdasági társaság a horvát beutazási vízumot* An- 
nak ellenére is, hogy a rendezvény fővédnöke a horvát európai integrá- 
ciós minisztérium. (O tt már van ilyen* Hogy itt mikor lesz*.*)

A ztán 2000* szeptember 29 'én  reggel megindultunk* A vajdasági 
társaság hat hallgatója közül három nak maradnia kellett: a szerkesz' 
tőségek nem engedték el őket, m ert akkor éppen „helyzet" volt errefelé* 
Készült a forradalom, ugyebár* * *



Az újvidéki buszállomáson így csupán három tanonc, valamint Mi- 
lena Putnik, az AIM  egyik munkatársa, az Interregionális Újságíró- 
műhely vajdasági szervezője, továbbá Petar Petrovic, a Vajdasági Füg
getlen Újságíró-szövetség elnöke várta a vukovári autóbuszt* Megjött* 
A vezető megérdeklődte, hogy jugoszláv dinárban, horvát kunában 
vagy német márkában óhajtjuk-e kifizetni az egyébként borsos árú je
gyet* Aztán megindultunk; előbb át azon a borzalmas tákolmányon, 
amit jobb híján hídnak neveznek az újvidékiek, majd fel a Fruska Gora 
lankáin* H a hegyen át visz az út, aludni kell, legalábbis így diktálja 
a síksági gyomor, úgyhogy arra eszméltem, bökdös az útvezető, hogy 
most már jó lesz kikészíteni az útleveleket***

A szántóföldeket meg a szűk utat látva a józan ész kételkedne, hogy 
itt határátkelő van, ám egy kanyar mögül előbukkan a két kék konté
ner, Amolyan bádogbódék, előttük a jugoszláv zászló* Az útleveleket 
összeszedik, beviszik a bódéba* Kiszállni tilos* A szabály az szabály* 
Az ücsörgés meg unalmas* A ztán visszakapjuk az útleveleinket, me
hetünk tovább*

Kanyarog az út, sehol semmi, aztán egy újabb forduló után feltűnik 
a sakktáblás lobogó* A horvát útlevélvizsgálat már szigorúbb; minden
kinek kétszer is megnézik a vízumát, meg aztán az arcokat is alaposan 
megszemlélik. Az én útlevelem még a régi, piros, ezt komoly vizsgálat
nak veti alá a komor arc* M intha neki nem ilyen lett volna* ♦♦

A tapasztaltabb kolléganő felhívja a figyelmünket: ne csodálkoz
zunk, ha sírva fakad* O már já rt erre, tudja, miért mondja ezt, én azon
ban még nem*

Beérünk Vukovárra* S lassan kezdem felfogni az iménti figyelmez
tetés lényegét* Sokat még nem látunk, amit azonban mégis, valóban 
iszonytató. H a azt mondom, a háború nyomai m indenütt, a háború
kon edzett olvasó is csak azt hiszi, hogy érti, mire gondolok* Nem, 
kedves olvasó, most ne a légiriadók vagy a becsapódó lövedékek hang
ját idézze fel emlékezetében, s ne arra gondoljon, milyen kellemetlen 
volt víz és áram nélkül élni* A mélyhűtőben rothadó étel szaga se 
csapja meg az orrát: ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek nagyrészt 
feledésbe merültek a kumanovói szerződés aláírása után* A mi váro



saink nagyjából épek maradtak, s a kitört ablaküveget gyorsan lehetett 
pótolni, S nagyon tudom, milyen borzalmas látványt nyújtanak a h íd ' 
roncsok, de Vukovár valami egészen más, Vukovár a háború értelmet
lenségének valós szimbóluma.

Megáll a busz, innen már átszállással kell továbbmenni Eszékre, 
Az állomás kávézója JSZSZK-szocreál, Török kávé, törzsvendé

gek, kismamacipős, fehér csipkehajpántos pincérnő. Viszont nem néz 
rám döbbenten, amikor tejszínt is kérek a feketéhez. Az állomás mel
lett piac, nyüzsögnek az emberek, Sóváran lesem, de közelebbről meg
nézni már nincs idő, beállt az eszéki járat.

Gyönyörű szecessziós épület mellett megyünk el; legalábbis az le
hetett egykoron, most a fele nem létezik, minden ablaka vakon tátong, 
még meredező falai szitaszerűek a golyónyomoktól. Ez a látvány meg
ismétlődik még néhányszor,

A Borovo cipőgyár épületéből csak a kiégett fémvázak maradtak 
meg, A gyárcsarnokban derékig ér a gaz. Szemben, a túloldalon vala
mi magas épület, nem tudok rájönni, mi lehetett. Falain jól kivehető, 
nagy átmérőjű lyukak. Talán ágyúgolyó, gondolom én, aki nem értek 
a kaliberekhez.

Szétlőtt házsor. Van abban valami bénító, ahogy egymást válto
gatják a félig romba dőlt és a vadonatúj házak. Később megtudjuk, 
hogy a horvát kormány valamiféle támogatást ad a visszatelepülőknek. 
Frissen festett, vakítóan fehér épület, mellette kétoldalt, az egyko
ri szomszédság szobáiban másfél méter magasan sarjadozik a bozót. 
A valamikor volt ablakok helyén zsenge nyárfa hajlik ki. Ide már nem 
térnek vissza a lakók. M inden házfalon o tt a tulajdonos vezetékneve. 
Elnagyoltan, vastag ecsettel írták  fel. Furcsa jelenség, még nem tuda
koltam meg, mit kellene ennek jelentenie. Emeltes ház, valamikor szép 
lehetett. Ma már az emeletet egyetlen közfal képviseli. Rajta mére
tes, latin betűs felirat: „VOLE VAS SRBI.” Hogy el tudják olvasni, 
akiknek szánták. Szerb nemzetiségű útitársnőm, 1992-ben még alig 
volt tizenöt esztendős, felháborodik a szavak szerzőjének cinizmusán. 
A vukovári kórházról beszélünk neki, arról, hogy amíg a bejáratnál a 
jugoszláv katonaság egységének parancsnoka azt magyarázta a nem



zetközi szervezetek képviselőinek, hogy senkinek sem lesz bántódása, 
a hátsó kijáraton hogyan vitték ki a vesztőhelyre a sérülteket meg a 
személyzetet« Megrázkódik, nem érti« Én sem« Borzalmasan érzem 
magam« Szégyenérzet fog el« Nem  tettem  eleget ahhoz, hogy ez ne 
történjen meg« Nem elég, hogy nem vettem benne részt, az sem, hogy 
senki az enyéimek közül nem já rt erre« Talán így kellene hagyni ezt 
a várost, ilyen felemásan, hogy mindenki, akinek háborúzni szottyan 
kedve, lássa, és riadjon vissza tőle« Talán újjá kellene építeni az egé
szet, hogy nyoma se maradjon az esztelenségnek« N em  tudom« Annyi 
egészen bizonyos, hogy az ember, aki itt végigmegy az utcákon, nem 
marad közömbös«

Elhagyjuk a házakat, a romosakat és az újakat is« Gondosan művelt 
szántóföldek között visz az út. Jólesik a rendezettség a szemnek, hisz 
az agyban ekkor már a káosz uralkodik. Aztán hirtelen ismét ember- 
magasságú a gaz. Útitársnőm figyelmeztet: itt húzódott valamikor a 
választóvonal, s amit nézünk, az egy kiterjedt aknamező. Nem  ajánla
tos lelépni a betonról, s ez még elég sokáig így is marad, mivel igencsak 
drága és kockázatos művelet lesz egyszer majd a robbanószerkezetek 
kiszedegetése.

Az eszéki Saponija régi épületén még olvasható a felirat, a látvány 
azonban nem azt tanúsítja, hogy itt valaha is készült szappan meg mo
sogatószer. Ismét azok a nagy, kerek lyukak a falakon, ismét a gyomor
szorító keserűség.

Lakótelep következik. H a nem lennének a golyónyomok a falakon, 
akár azt is hihetnénk, hogy Újvidéken, a Heréskert régi részében já
runk. Vagy a Podbarán. Az ifjú kolléganő meg is jegyzi, hogy itt min
den olyan, m int ott. Idióta gondolat fordul meg a fejemben, nyomo
rultul érzem magam, de az ju t eszembe, hogy valószínűleg ugyanaz 
az építőipari vállalat építette, ugyanazon tervrajzok alapján ezeket a 
házakat itt és azokat ott.

A központ felé haladva eltűnnek a lakótömbök, itt már zömében a 
polgárinak nevezett házak sorakoznak. Golyótépte homlokzattal. „Itt 
az utcákon is lőttek?" -  kérdezi az ifjú hölgy. Bólogatunk. Aztán ké
sőbb, újdonsült ismerőseink elmondják, a vakolathegek egy része nem



golyónyom, hanem gránátszilánk helye, A kolléganő pedig nem is érti, 
a terminológiai pontosításon kívül mi a kettő között a különbség. 

Buszállomás, kiszállás, hosszas bolyongás a városban, Kérdezőskö- 
dés. Keressük a szállodát. M indenki szolgálatkész, udvarias, beleért- 
ve a rendőrt is, akihez oda m erünk menni érdeklődni, s aki beszól a 
központba is az érdekünkben. Ném i zűrzavar is támad, mert senki 
sem hallott a M ursa szállóról. Bizonyos idő után kiderül, hogy persze, 
mert minden valamirevaló eszéki azt az intézményt Vasutasotthon 
néven ismeri annak ellenére, hogy már évek óta a város ősi nevét viseli, 

A szállodaszobánk mennyezetén ismét golyónyomok. Vagy gránát
szilánk, Mindegy, Nekem legalábbis.

Rövidesen kezdődik az Interregionális Újságíróműhely hivatalos 
megnyitója, A minisztériumi szóvivő és más rangos vendégek már 
megérkeztek, itt van Dragica Mugosa, az AIM  igazgatónője is. Egye
nesen Párizsból érkezett, némi budapesti kitérővel. I tt már sehonnan 
sehová nem lehet közvetlenül utazni?

Felszólalók követik egymást. Együttműködés, tanulás, képzés -  nagy
jából mindenki erről beszél. Lehet, hogy én vagyok naiv, de nem tű n 
nek szólamoknak.

Közben az is kiderül, hogy az AIM  valójában egy újságíró-hálózat, 
amely az exjugoszláv térségben, valamint Albániában és Görögország
ban élő újságírókat tömörít. Az Alternatív Információs H álózat (Al- 
ternativna Informativna Mreza) 1992-ben alakult, amikor igencsak 
sok újságíró veszítette el a munkáját, mert nem az etnikai, hanem a 
szakmai szempontokat vette figyelembe írás közben. Akkoriban fo
gant az ötlet, hogy a szerkesztőségekből kiebrudalt újságíróknak úgy 
is lehetne m unkát adni, hogy nem háborús uszítást követelnek tőlük. 
Az A IM  megálmodói ugyanis akkor már -  tapasztalatból -  nagyon 
jól tudták: a média igenis robbanhat ki háborúkat. Sajnos azt is tud
ták, hogy ugyanezeket a háborúkat sajnos a média nem fejezheti be, 
azt azonban feltételezték, hogy hozzásegíthet a békekötéshez szüksé
ges közhangulat megteremtéséhez*

Eleinte nem sokan vettek tudom ást az AIM  létezéséről, színvona
las, alapos elemzéseiről, tárgyilagos tudósításairól. M a már a térség



független médiumainak szinte mindegyike fölhasználja az AIM  cik
keit* A hálózat létrehozói szerint az exjugoszláv, vagy akár a balkáni 
térségben is igencsak fontos (volna) egymás megismerése és a régióbeli 
együttműködés kiépítése* Tudnunk kell másokról, hogy ismerhessük 
őket* S nem árt, ha ez a tudás objektív, szakértői, professzionális újság
írók által írt elemzésekből származik*

Az A IM  arra is ügyel, hogy szerzőit a felhasználó média ne mani
pulálhassa* így inkább közöl háttérelemzéseket, m int napi informá
ciókat* S hiszi, hogy a média nagy szerepet játszik a térség demokra
tizálódásában*

Horvátok, szerbek, bosnyákok s egy szem magyarként én hallga
tom végig a felszólalókat* Többször is körbelesek* S nagyon jó érzéssel 
tölt el, hogy egyetlen arcon sem látok gunyoros félmosolyokat*

A két és fél nap után visszafelé ismét Vukováron kell áthaladni* 
Semmivel sem közömbösebb a látvány, mint első alkalommal, de ismét 
felvillannak a gúny nélküli arcok* És ez jó* H a nem is megnyugtató*



A dac városa

Vannak helyek, ahová az embernek minden jobb érzése ellenére is el 
kell mennie* Tudja, hogy nem szép, azt is, hogy nem jó, nem kellemes, 
de kell* Muszáj. M ert annak idején, de talán ma is „láttam nemzedé- 
kém legjobb elméit az őrület romjaiban", vagy azért, mert ha vétlen 
vagyok is, gyónni akarok, emlékezni arra, amit a legjobb elfelejteni 
lenne, fejet hajtani az árnyak előtt, az emlékek előtt, elmélkedni az 
érthetetlenség felett* M iérteket talán rég nem keresve, immár annak 
biztos tudatában, hogy sem okok, sem célok (közember számára ért' 
hetőek legalábbis) nem voltak, de mégis, bódult tömegek sorakoztak, 
üvöltöztek, öltek és haltak azokon az utcákon, tereken, emeleteken* 
M ár rég nem gondolva arra, hogy „milyen cement és alumínium szfinx 
törte fel koponyáikat és falta fel /  agyvelejüket és képzeletüket", vagy 
mégis, de válaszokat nem kapva, rettegve lépni, remélni, hogy Moloch 
már rég nem itt fészkel, aztán rájönni, hogy mégis***

Vannak helyek, ahová az embernek minden jobb érzése ellenére 
el kell mennie* Összevetni a régi, csak felvételeken látott képeket a 
maiakkal, érezni azt a megmagyarázhatatlan erőt, amelyet a rombo- 
lás, az erőszak, a félelem és az alantas ösztönök éltettek, érezni egy- 
szerre mindennek az elmúlását és örökös jelenlétét.

Vukovár az értelmetlenség egyik, sajnos nem az egyetlen, de igen 
erőteljes szimbóluma* A város, amely felett ma is o tt áll, borzalmas 
mementóként a hatalmas, szétlőtt víztorony, amely lehetne a barátsá- 
gos sík és a csendes folyók békét, megnyugvást sugalló színtere is* H a 
másként alakul a sorsa*

M ár ha egyáltalán alakulhatott volna másként* Hiszen már a 
névadók sem voltak kíméletesek, amikor Vlkovgrad néven (Farkas- 
vár) kezdték emlegetni a települést, amelynek nevét nagy hatalmú 
miniszterelnököknek, északi nyelvekhez szokott újságíróknak, dél- 
afrikai bíráknak kellett megtanulniuk többé-kevésbé helyesen kiejte
ni* A magyarul kicsit rom antikusan csengő Valkóvár a legújabbkori 
balkáni háborúk első, igazán véres színhelye volt* A város, amely



nek lakói talán még csak nem is sejtették végzetüket, amikor 1991. 
augusztus 15-én, azon a talán forró nyári napon, amikor a Jugoszláv 
Néphadsereg, valamint egy egész sor, ma már nevét felejtett félkato- 
nai alakulat ostromgyűrűbe fogta. A város, amely lakóinak egy részét, 
a szerbeket, addigra már elveszítette, hiszen a riogatottak, a rettegők, 
ha tehették, már elmenekültek. A város, amelyet sorkatonák, tarta
lékosok, „hétvégi harcosok”, csetnikek és „csetnikek”, kalandorok, 
zavarodottak és zavarosban halászók tám adtak meg és lőttek rom
má, a szó teljes, eredeti, valós jelentésében, mindenféle képletességet 
tökéletesen nélkülözve.

H árom  hónapig tarto tt a két folyó ölelésében, a síkságon fekvő Vu- 
kovár ostroma. H árom  hónapig védték a helybeliek és az akkorra már 
a függetlenségét is kikiáltó Horvátország katonái a várost. Akkoriban 
még megesett, hogy egyesek azt mondták, Zágráb hagyta elvérezni, 
nem védte úgy, ahogyan tehette volna. Ma már, amikor Vukovár az 
új horvát állam vértanúságának szimbóluma, ilyen hangokat nemigen 
hallani. M a már talán mindegy is. Annak a legalább ezerhétszázhar- 
minckilenc embernek, aki nem élte túl azt a három hónapot, teljesen 
mindegy. Azoknak az ezreknek, akik november 18-án egy-két sza
tyorral botorkáltak át a romokon, majd pedig évekig menekültként 
tengődtek valamelyik horvát városban, biztosan nem mindegy.

Vukovár. Az esztelenség, az embertelenség egyik, sajnos, nem az 
egyetlen szimbóluma. A város, amelynek kórházában sebesülteket 
láttak el, katonákat és civileket egyaránt, amely naponta volt kényte
len elszenvedni a lövedékek okozta károkat, amely, egy-egy település 
elestét követően remélt menedékhely volt sokaknak, s amely egyenes 
útnak bizonyult a vesztőhelyre. Arra a mezőgazdasági farmra, aho
vá -  miközben a Jugoszláv Néphadsereg ma már jogerősen felmentett 
tisztje éppen ígéretet te tt mindenféle nemzetközi szervezetnek, hogy 
biztosítja a békés elvonulást - ,  a kórházból az orvosokat, a sebesül
teket, a betegeket és a civileket tömegesen szállították el, hogy fogva 
tartsák, kínozzák és egészen egyszerűen kivégezzék őket. 1991. no
vember 20-áról 21-ére virradó éjszaka kétszázötvenöt-kétszázhatvan- 
négy, zömmel horvát nemzetiségű embert lőttek le. De voltak köztük



bosnyákok, igen, voltak magyarok is, meg szerbek, akik Vukovár védői 
közt harcoltak.

Vukovár ma is szimbólum. A dac szimbóluma. Ahol emberek élnek, 
dacolva a történelemmel, dacolva a sorssal és dacolva önmagukkal. És 
a megkeseredettség szimbóluma. Ahol a cserbenhagyást sem feledik, 
az ország és a főváros éveken át tartó mellőzését sem, ahol sokáig nem 
kezdődött meg az újjáépítés, ahol élni is csak dacból lehet.

Vukovár ma megint a horvát lapok címoldalán szerepel. A horvát és 
uniós jogrendszer értelmében ugyanis a település, a közintézmények 
nevét, a feliratokat nemcsak a latin írásmóddal, hanem cirill betűkkel 
is fel kellene tüntetni. Amit a helyiek újabb árulásként értelmeznek 
Zágráb részéről. Hiszen nem azért véreztek, hogy most a vért ontok 
betűit nézzék, amelyek (szerintük) hivalkodóan teszik értelmetlenné 
a m ártírok halálát. N oha még 1997-ben, amikor az úgynevezett béke
vonattal Vukovárra érkezett, a néhai Franjo Tudm an is felszólította 
a helybelieket, hogy bocsássanak meg, mert „a győztes, aki nem tud 
megbocsátani, újabb gonoszság magvait hinti el”.

Vukováron 2001-ben a hozzá tartozó településekkel együtt 31 670 
lakosából 18 199 (57,5 százalék) horvát, 10 412 szerb (32,9 százalék), 
387 magyar, 112 albán, 45 cigány, 39 bosnyák, 24 szlovén, 19 cseh em
ber élt, a városnak 20 301 lakosa volt. Hasonlóak lehetnek ma is az 
arányok, hiszen a 2011-es népszámlálási adatok alapján állítják a szer- 
bek, hogy arányuk 34,87 százalékos. A horvátok egy része azonban 
ezt nem hiszi el, ők azt állítják: a szerbek zöme Szerbiában él, Vuko
várra csak szavazni és a népszámláláson részt venni járnak.

S valóban: a város már felújított épületeinek egy része láthatóan la
katlan; amikor o tt jártunk, a kora esti szürkületben sok helyütt semmi 
sem utalt arra, hogy otthonok lennének a sötét ablakok mögött. N é
hány óra alatt azonban nem szerezhettünk bizonyosságot erről a fel- 
tételezésről. Csak arról, hogy a város még mindig rettenetes. A frissen 
felújított, helyreállított épületeket az utca egyik oldalán durván ellen
pontozzák a túloldalon árválkodó romok. A főtéren fekete gyászlepel 
borítja a néhai elnök mellszobrát. Azok ugyanis, akik kitartóan tün 
tetnek a cirill írásmód és a szerb nyelv hivatalossá tétele ellen, lefedték



a szobrot, hogy Franjo Tudm an ne láthassa a kihelyezett kétnyelvű 
táblákat, ne láthassa „a szégyent, ami a várost éri” A horvát védőket 
tömörítő egyesület követeli, hogy Vukovár különleges státusú kegy- 
hely minősítést kapjon*

Mások azt hiszik, hogy a cirill feliratok kifüggesztése egyszerű fi' 
gyelemelterelés. Hiszen az, hogy 2013 szeptemberében egyetlen éjsza- 
ka alatt helyezték el a kétnyelvű táblákat, oda vezetett, hogy másnap 
egész Vukovár és Horvátország jó  része erről, nem pedig a gazdasági 
nehézségekről, az uniós csatlakozás okozta turistahiányról, a költ- 
ségvetési nehézségekről, az üzemanyag drasztikus drágulásáról és a 
munkanélküliségről beszélt* És sokan figyelmeztetnek, kissé talán ci- 
nikusan is: a jog az jog ugyan, de akasztott ember házában kötélről 
beszélni illetlenség*

Vukováron ma nagyon sok házon, nagyon sok lakás ablakában leng 
a horvát zászló* A vörös'fehér mezők dacot hirdetnek* Azt, hogy a 
történtek után is, a sajátjaik árulása után is sokan visszamentek, so- 
kan élni akarnak a városban* Amelynek épületeit egyenként újítják fel, 
ahol a homlokzatok sorra nyerik vissza a barokk jelleget a golyószag' 
gatta romok helyett*

Vukovár ilyenkor, ősszel, amikor már köd lengi be a tájat, különö' 
sen szívszorító* Mécsesek villannak fel itt-ott, azokon a helyeken is, 
ahol nem hivatalos emlékművek hirdetik a pusztulást* És szorongva 
járja az ember a felásott központot, szorongva néz fel a víztorony irá- 
nyába* M ost csend van és nyugalom, a nyugati bankok leányvállalatai' 
nak fiókintézetei fényárban úsznak, a rendezett üzletek sokszínűsé' 
gükkel csalogatnak*

Csak béke nincs* Az az áldott, biztonságot árasztó béke hiányzik 
minden levegővételnél, minden lépésnél, amely beburkolja az embert, 
s amely lehetetlenné teszi, hogy a huszonkét évvel ezelőtt történtek 
valaha is megismétlődhessenek*

Ezért kell legalább egyszer elzarándokolni Vukovárra* Ilyenkor, 
amikor köd lengi be az alkonyatot, amikor mécsesek halvány fénye vib 
lan* Fejet hajtani, szégyenkezni, emlékezni, talán egy im át elrebegni, 
hogy Moloch ne legyen ismét úrrá rajtunk*



Zsírpapírba xeHerve
A  romos házfal „sebei” -  A d a léko k  a szabadkai graffiti történetéhez, 

avagy kötetlen jegyzetek K ószó A ttila  fo tó ihoz

H a lettek volna térfigyelő kamerák, teszem azt, az utrechti Buurkerk- 
templomban valamikor az 1600-as években, könnyűszerrel rögzíthet
ték volna azt a fiatal suhancot, aki ezáltal a világtörténelem legrégebbi 
jegyzett graffitisévé válhatott volna, és egy lovat, rajta négy lovast raj
zolt a szakrális falakra* A térfigyelő rendszereket azonban akkoriban 
Pieter Jansz Saenredam (1597-1665) holland festő helyettesítette, aki 
egyik alkotásán megfestette ezt a jelenetet.

Bojár Iván András művészettörténész, az Octogon című építészeti 
folyóirat főszerkesztője, a Szeretem Budapestet mozgalom egyik ala
pítója nemrég egy interjúban megállapította, hogy éves szinten a fal
firka ellenes küzdelem milliárdokat emészt fel, „az eredménye eddig 
pedig alig látható, szinte nulla, miközben ez a dolog négyszáz hülye
gyerek szórakozása', A graffiti ellenes küzdelem elsősorban azért 
emészt fel milliárdokat, m ert téves alapállásból közelít a témához.

Pieter Jansz Saenredam festményén a kép jobb szélén látható kisfiú 
falfirkát készít az utrechti Buurkerk-templom falára



A valódi, igazi graffiti ellen elsősorban nem harcolni kell, hanem te- 
rét adni neki, lehetőleg minél többet, hiszen valódi művészeti értéket 
hoz létre, a jól elhelyezett és a hatóságok részéről is jól kezelt (nem 
átmeszelt, nem lekapart, nem lemosott...) rajzok a város díszei, sőt, 
olykor akár nevezetességei is lehetnek. Vannak nagyvárosok, ahol a 
nagyobb építkezések, beruházások alkalmával előre kalkulálnak a fal
firkákkal, sőt elismert művészeket kérnek fel arra, hogy rajzoljanak 
a metrómegállóba, a vasúti váróterembe, közterekre. A graffitinek 
ugyanis ilyen szempontból kulcsszerepe van egy-egy város arculatának 
kialakításában. Gondoljunk csak Berlinre, ahol az azóta már ledön
tött, a hidegháború szimbólumává vált fal rajzolt mintái kordokumen
tumok is voltak egyben, sőt, ma már, amikor ugyanaz a fal nem is áll, 
művészettörténészek, restaurátorok és kőművesek dolgoznak azon, 
hogy megmentsék ezek közül a graffitik közül azt, ami még menthető. 
Vagy gondoljunk Brüsszelre, ahol képregényrajzolók megrendelésre 
festik fel a belvárosi tűzfalakra a legnépszerűbb képregényfigurákat, 
az Európai Unió fővárosába özönlő turisták pedig sűrű fényképező
gép-kattogások közepette örökítik meg őket. De sorolhatnánk New 
Yorkot, és az amerikai nagyvárosok sokaságát is... A graffiti a város 
arculatának fontos eleme, hangulatának leginkább spontán keletkező 
lenyomata, hiszen a művész -  igen, m iért is ne neveznénk művésznek a 
graffiti alkotóját? -  saját életérzéseit, szemléletmódját jeleníti meg raj
zaiban. Akárcsak közeli „kollégája”, aki papírra vagy vászonra dolgo
zik... A graffitikiállítások ma már mindennaposak az olyan helyeken, 
ahol meg tudják becsülni ezt az utcai művészetet (street art), szakoso
dott fotósok dolgoznak azon, hogy dokumentálják az utcákon készült, 
falakra festett alkotásokat. M ert azért nehéz lenne, mondjuk, Cony 
Island egyik-másik épületének falát becipelni, bevontatni New York 
egyik-másik galériájába...

N e gondoljuk azt, hogy a graffitik készítői a vödörrel és a festék
kel, vagy a festékszóró flakonokkal csak úgy „spontán” kiszaladnak az 
utcákra esténként -  m int holmi szatírok... - ,  hogy az éj leple alatt 
odafirkáljanak, odamaszatoljanak valamit. A valóban kimunkált, ki
dolgozott graffitiket hosszasan megtervezik, több tervet is készítenek,



alkotócsoportok többször meg is vitatják, olykor közösen módosítják. 
Csak a mindezek után végül kidolgozott, alaposan megmunkált tervet 
készítik el aztán az értő közönség örömére, a kevésbé értő polgárság 
pukkasztására.

A graffitihez való hozzáállás az, ami manapság alapvetően elhibá- 
zott, jelzi ezt az is, hogy az alkotók, a rajzolók többnyire kénytelenek 
az éj leple alatt dolgozni, titokban, biztonsági őrök és rendőrök vigyázó 
szemei elől bujkálva, kockáztatva azt is, hogy ha elkapják őket, akkor 
bizony a törvények szerinti büntetésből akár közmunkára is kötelezhe- 
tik őket. N o jó, persze a biztonsági őrök csak ritkán veszik maguknak 
a fáradságot, hogy feljelentsék, rendőrkézre adják az elkapott graffiti- 
seket, többnyire beérik annyival, hogy lekennek nekik néhány pofont, 
vagy rosszabb esetben, alaposan helybenhagyják őket. Ma még sok he- 
lyen a köztéri graffiti készítése rongálásnak minősül. Olyan ez, mintha 
azért büntetnék mg a költőt, m ert a versét a hirtelen a kezébe akadó 
zsírpapírra írta fel, amit em iatt a látványpékségben aztán már nem 
tudnak csomagolópapírként elhasználni, és rongálás vádjával arra kö~

Az összezavart érzékek balladája: mi a grafiti és mi a valóság? 
-  Nem vérzőek, sokkal inkább érzőek a romos házfal „sebei"



telezik, hogy megfizesse az okozott kárt. Persze a kérdés másik oldala, 
hogy minden esetben vitatható lehet, mennyire volt jó az a vers, művé- 
s z í  és eszmei értéke mérhető-e az elfecsérelt zsírpapír bolti árához...

M ert ha nem...
N em  minden graffiti jó graffiti, ahogy nem minden grafika, nem 

minden vers sem jó, amit a legnagyszerűbb szerzők készítenek is el... 
Valahol ott tartunk  még ezzel, m int Magyarország a képregénnyel: 
minden rendezvényen, találkozón, fesztiválon szerveznek egy-egy pó
diumbeszélgetést, ahol avatott elmék elmondják és igazolják és alátá
masztják és bizonyítják, hogy a képregény az valóban művészet. Va
lahogy tovább kellene már lépni ezen. Nem önigazolást keresni arra, 
hogy elismerünk és nagyra tartunk  valamit, nem arra törekedni, hogy 
meggyőzzük a szkeptikusokat, az ellenkezőket, a graffitimenetesítőket 
az igazunkról. H a a magunk számára tisztáztuk és elfogadtuk, hogy 
művészeti ágakról, azokon belül pedig műfajokról beszélünk, amikor a 
képregény vagy a graffiti kerül szóba, akkor lépjünk tovább, és beszél
jünk valóban a lényegről. Hiszen a Győzike-show nézőit sem akarjuk 
rábeszélni, hogy nézzenek Rainer W erner Fassbinder-filmeket...

Amikor valahol betont öntenek, mindig akad valaki, mindig akad 
egy illetéktelen, aki épp arra jár, és nem bírja ki, muszáj neki az ujja 
begyével-hegyével vagy egy, a kezébe akadó pálcával, esetleg egy apró 
kis kaviccsal beleírnia valamit, leggyakrabban a saját nevét, amolyan 
„Itt já r t Kilroy'-szellemben (Kilroy was here -  illetve Foo was here, 
ausztrál változatban.♦♦), vagy épp kedveséhez címzett üzenetét: „Sze
retlek Dóra, Sári, Panna, Zita, Csilla, Móni, Gabi, Marcsi, Panni, Jul- 
csa" -  és „megannyi név a naptárban'... De gyakran írják bele a beton 
még folyékony masszájába maguk az építtetők is az évszámot, mintegy 
emlékként talán. Az emberben ösztönösen van jelen, hogy nyomot 
szeretne hagyni. Mintegy feleselve az elmúlásnak. H iába kell elfogad
nunk már a születésünk pillanatában, hogy minden, ami él, elmúlik 
egyszer, sohasem szabadulhatunk az ösztönös kényszertől, hogy te
gyünk valamit ugyanez ellen az elmúlás ellen, ha másként nem, hát 
úgy, hogy nyomot hagyunk magunk mögött a betonban, az aszfaltban, 
a falon, vagy épp a tengerpart homokjában.



Vajon nyílik-e még egyáltalán valahova ez az ajtó?



H om okba írtam  kedvesem nevét, 

de jö tt  a hullám  s rajzom  elsöpörte: 

leírtam újra m inden betűjét, 

de jö t t  a dagály s m unkám  eltörölte.

H iú  ember, hiú vágy -  szólt pörölve 

a lány -  megfogni a pillanatot, 

hisz m agam is így om lok egykor össze 

és nevem mel együtt elpusztulok .

Tévedsz! - felelte: -  híred élni fog, 

am i porba hal, a z  csak fö ld i lom, 

szépséged a dalaim ban lobog 

s dicső neved a m ennybe fölírom .

S ott szerelm ünk, bár m inden sírba hull, 

örökké él s örökké m egúju l

így verselt egykor Edmund Spenser (1552-1599) brit költő (Szabó 
Lőrinc fordításában)» Addig pedig, amíg tombolnak a bősz graffiti- 
mentesítők, a falra rajzolni sem sokkal maradandóbb tett, m int a tem 
gerpart homokjába írni kedvesünk nevét, és a hozzá cím zett szerelmes

Ahány járókelő, annyi rajz, és kétszer annyi üzenet



szavakat. Pedig amikor az ember az első falat megépítette, azonnal 
akadt valaki, aki firkált, rajzolt, maszatolt, vésett rá valamit. így hát 
nyugodtan mondhatjuk, hogy a graffitizés az építkezésekkel, az építé
szettel egyidős. Sőt, akár még jóval korábbi időkre is visszamehetünk 
a falfirka történetében, hiszen ha a fal megépítését, mint az élettér, 
az élethely meghatározását értelmezzük, akkor már azokat a barlang
rajokat is grafíitiknek tekinthetjük, amelyekkel a crő-magnoniak az 
otthonukat díszítették ugyanolyan szertartásosan, ahogy manapság a 
grafíitik készítői megtervezik munkáikat, aztán pedig az utcákra vo
nulnak, hogy elkészítsék őket, s ugyanolyan szertartásosan, ahogyan 
a Pieter Jansz Saenredam festményén a kisfiú a templom falára rajzol 
egy lovat, rajta pedig négy lovast.

A szabadkai Kószó A ttila fotóin megörökített graffitik közül a leg
sikeresebb, amelyiken a megállni és várakozni tilos szigorú rendelke
zését parancsoló tábla áll a megfestett ház előtt. A romos falat mintegy 
antikvitássá változtatja a falfirkának ilyen szinten már nem is nevezhe
tő alkotás (kellene már egy használható magyar kifejezést találnunk a 
graffitire, egy olyat, amelyik mentes a „falfirka” szavunk lekezelő, eny
hén talán becsmérlőnek is mondható mellékzöngéjétől...), amelynek 
összhatása, kompozíciója elbizonytalanítja a szemlélőjét. Ennek az 
épületnek, ha nem tévedek, az egykori városi közfürdőnek már csak 
a homlokzata áll, az ablakon keresztül nem épített belső terekre nyí
lik/csukódik kilátás, hanem a felhőkre, a homlokzat mögött felsejlő 
kék égre. A kép szemlélője pedig elbizonytalanodik: nehéz megkülön
böztetni, hogy mindebből mi az, ami festve van, s mi az, ami még az 
épületből megmaradt. A fotós ügyességét, egyszersmind a felvétel el
készítési szögének kiváló megválasztását dicséri, hogy a romos házfal 
„sebei”, a lemállott vakolat foltjainak rajzolata olyan hatással tarkítja a 
fényképet, m intha az így, véletlenszerűen képződő formák is szándé
koltak lennének. A kompozíció olyan szerves részét képezik, amelyek 
már nemcsak vizuális elemekként jelennek meg benne, hanem a nagy
jából már elbontott épületről, a még megmaradt homlokzat sorsáról, 
„életútjáról” mesélnek. S m int ilyenek, lenyomatai is egyben, nemcsak 
annak a kornak és (politikai, társadalmi, hatalmi, vagy egyéb -  a meg



felelővel kiegészítendő!) közegnek, amelyikben épültek és fennálltak, 
hanem annak is, amelyikben elbontották őket...

H abár eredte mindmáig tisztázatlan, egyes feltételezések szerint a 
„Kilroy was here" a második világháború idejéből és az amerikai ten
gerészgyalogosok kötelékében dolgozó/szolgáló szerelőktől ered, akik 
mindenhol, ahol megfordultak, ezt a feljegyzést hagyták hátra a fala
kon. A szabadkai összefirkált ajtó leginkább erre emlékeztet, szemé
lyes üzeneteket, neveket láthatunk rajta. Ezek (a feliratok és az apró 
rajzok) egyike sem kimunkált, inkább csak véletlenszerű, mindegyik 
valóban csak egy-egy nyom az utókornak, arról, hogy valaki itt járt, 
illetve az egyenruhásoknak, ha éppenséggel rongálás m iatt keresnék 
az „elkövetőket". Sok pedig egy, a graffitihez szorosan kötődő, ön
magában művészeti tevékenységként azonban nem, csak egyfajta je
lenségként értékelhető, vagyis az úgynevezett „tagelés" kategóriájába 
tartozik. „DESTRU" -  olvashatjuk egy másik felvételen, ami önmagá
ban csak egy szövegrészlet a „destrukció" (destrukcija...) szavunkból. 
Destruction lenne angolul. A fotós lencséje ügyesen vágja ki a szöveg
ből a minden nyelven értelmezhető, egyértelmű betűsort, s internacio- 
nálissá teszi azáltal, hogy elrejti, illetve levágja a végződést, esetleges 
ragozást. Ily módon ez a fal szinte bárhol állhatna, ahol latin betűs 
írásmódot használnak. Azt, hogy valójában hol készült a felvétel, te
hát, hogy hol áll ez a fal, csak a mögötte felsejlő templomtorony hatá
rozza meg.

A hidak fémkonstrukciója a világ minden táján a graffitisek ked
velt célpontja. Ahogy Kószó A ttila felvételén is láthatjuk, rajzolnak, 
tagelnek, de kidolgozott műveket is készítenek az alapvetően szűkös, 
az építmény statikai elemei által behatárolt felületre. I tt is a feliratok a 
legárulkodóbbak azzal kapcsolatban, hogy a fotón megörökített mű
vek eredetije hol látható. Akárcsak azon a falon is, amelyikre sok-sok 
alkalmi Kilroy véste fel azonosítóját, sok-sok alkalmi rajzoló készített 
apróbb, kevésbé tervezett, kevésbé kidolgozott, hevenyészett munkát. 
Olyan ez a fal, m intha politikai üzenetet hordozna, hiszen különösen 
a választási időszakokban szórakoztatják egymást a különböző politi
kai pártok aktivistái és bérelt plakátragasztói azzal, hogy újra és újra,



estéről estére, éjszakáról éjszakára leragasztják-átragasztják a másik 
plakátjait, A különböző rajzok készítői, feliratok hátrahagyói itt sem 
tisztelik egymás munkáját, keresztübkasul rajzolnak és írnak a m á' 
sik műveire. Még szerencse, hogy a Kispál és a Borz együttes Lovasi 
András dalszövegében immár több mint egy évtizede megénekelte a 
házfalakra ragasztott politikai, választási plakátok sorsát:

M egsárgul lassan a házatok fa lán

M in d en , am i választható,

D e én nem  írok sem m it m agam ra , , ,

Bizonyítva ezzel meg aztán valami egészen mást: azt, hogy egy szereb 
mes dalszövegben is lehet politikai tartalm akat közölni. Akárcsak a 
graflitiben. M ert a Jelvény nélkül című zeneszám versszakai így hang- 
zanak: „Becsöngettem, nem jöttél ki, /  Felrúgtam a kukát, /  Pedig a 
legfrissebb jelmondatokból /  Csináltam álruhát, [♦♦,] Ki lehetett az, 
aki telefonált, /  Hogy felejtsem már el? /  Az a hideg most bennem van, 
/  A m it a fagyidban keresel, [♦.♦] M ár a szalámit nézed a kirakatba', /  
És nem a hajasbabát, /  O ltsd el a lámpát, úgy jobban látod, /  Hogy én 
megyek a kerten át,"

D E STR U  -  az üzenet, amelyik minden nyelven érthető



A városi házfalak általában a választási kampányok időszakában 
öltenek a legfrissebb jelmondatokból álruhát, de ilyenkor sincs veszve 
semmi még, hiszen a Pieter Jansz Saenredam festményén (illetve: tér
figyelő kamerás felvételén,,,) az utrechti Buurkerk-templom falára raj- 
zolgató kisfiú kései utódai, akiket ma már jószerivel graffitiseknek ne
vezünk, o tt mennek, osonnak hát a kerten át,,. Talán azt hihetnénk, 
hogy Lovasi András az egyetlen, aki meglesi-meglesheti őket, de ebben 
a vélekedésben jól megbújt a tévedés lehetősége, A fotográfus ugyanis 
már o tt lesi munkájuk eredményét a félig lerombolt házak falán (férc
m unkát végzett a rombolás és a pusztítás,,,), a homlokzaton, a hida
kon, a bezárt, talán immár sehová sem vezető ajtókon, és a templomra 
való rálátást a kémlelő szemek elől elzáró építményeken,,.

„Hogy kell átmenni a hídon /  Egyre jobban tudom /  És hogy még nem mentem át /  
A z  azért van, bizony /  M ert csak az megy át a hídon /  A k i mindent 

megbocsát /  A  folyón túl ott a felejtés /  És nekem nincs mit elfelejtenem /  
Úgyhogy, csak állok a hídon /  És nézem azt a pontot /  Ahol feltűnhet 

az emberem” -  énekli a Sziámi együttes Müller Péter Sziámi dalszövegében; 
vagyis a hídrajzok jelentésének megfejtése lesz a következő feladat...



Tizennégy Hetesben
D unakeszi-Fóti N yári Szabadegyetem  2001 -  Rendhagyó irodalmi órák

Május 21-e és 25-e között a Lisai Elekjános Alapítvány szervezésében 
a Rendhagyó irodalmi órák elnevezésű rendezvénysorozatra gyűltek 
össze szép számban Dunakesziben és Foton a Kárpát-medencében élő 
írók és költők. A szervezők alapelképzelése szerint a találkozót egy 
Kosztolányi Dezsőtől vett idézet szellemisége határozta meg: „Az a 
tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, 
írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható” A Duna
keszi-Fóti Nyári Szabadegyetem tavaszi nyitányaként m egtartott 
irodalomórák fővédnöke a Püski házaspár volt, habár ők sajnos nem 
tisztelték meg jelenlétükkel az összejövetelt.

M int ahogy az ismertetőből kiderül, a két település civil szervezetei 
2000-ben már megrendezték a Dunakeszi-Fóti Nyári Szabadegyete
met, melyen hatvanöt magyar anyanyelvű, a felsőoktatásban tanuló 
fiatal vett részt Erdélyből, Kárpátaljáról, a Felvidékről és Vajdaságból. 
A hallgatók tavaly tizenegy nap alatt huszonkét előadást hallgattak 
meg országos hírű előadóktól, valamint országjáró kirándulásokon is 
részt vettek. A szabadegyetem célja az ismertető tanúsága szerint to 
vábbra is a szakmai ismeretek gyarapításán túl a magyar nyelv ápolása, 
és a határon túli fiatalok magyarságtudatának és önbizalmának erősí
tése. A rendezvény akkor országos szinten is ismertté vált, és a szer
vezők bevallása szerint igen kedvező visszajelzéseket kaptak. A tavalyi 
tapasztalatokat felhasználva az idén augusztus 10-étől 22-éig szerve
zik meg a második tanévet.

Ennek az újabb szabadegyetemi tanévnek az előfutáraként hozta 
létre a Lisai Elek János Alapítvány a rendhagyó irodalm i órák so
rozatát. A meghívóból idézek: „Reményeink szerint e rendezvény
nyel és majdani ismétlésével, illetve a már folyamatosan zajló D una
keszi-Fóti Nyári Szabadegyetemekkel egy olyan szellemi műhelyt 
alakítunk ki, mely hatással lehet településeink lakóin kívül a tágabb 
környezetre is.”



A résztvevők

A találkozóval kapcsolatos anyagok, ismertetők és szórólapok rendre 
húsz, a Kárpát-medencében élő írót és költőt említenek, de -  sajnos -  a 
nyitó napon csak tíz-egynéhányan érkeztünk meg. Az időpontok ösz- 
szehangolása, a nagy távolságok és rendezetlen utazási viszonyok miatt 
igencsak nehézkes egyeztetések, az érintettek más elfoglaltságai is köz
rejátszottak abban, hogy ne találkozhasson mindenki mindenkivel. 

Május 21-én, hétfőn érkezett meg Dunakeszire Duma-István And
rás Csángóföldről, vagy ahogy ő maga írja egyik versében: Csángliából, 
A nemrég felfedezett csángó költő nagyon szimpatikus egyéniség, hi
szen, m int kötetének előszava is mondja: „Duma-István András román 
iskolába járt, magyarul olvasni felnőtt fejjel kezdett tanulgatni a még 
imitt-amott fellelhető magyar imakönyvekből. Tanul ma is. Magyarul 
írni, magyar helyesírás szerint papírra vetni gondolatait is csak eddig, 
az olvasás utáni szintig, az ellesett, visszalopott, gyötrelmes szintig 
ju to tt el” (Ferences István: Az utolsó Nem), A csángók vagy csángó 
magyarok egyrészt azért is kerültek mostanában nemcsak a néprajzi 
vagy irodalmi, de a politikai érdeklődésben is egy szinttel magasabbra, 
vagy egy fokkal előbbre, mert épp néhány nappal az elutazásom előtt 
jelentették a hírügynökségek, hogy elismerték a csángók nyelvi autonó
miáját: „Az Európa Tanács isztambuli kihelyezett ülésén egyhangúlag 
elfogadta azt a jelentést, amely a Romániában élő csángókról kimondja, 
hogy olyan, magyar eredetű és ajkú népcsoport tagjai, amely a középkor 
óta él Moldovában, El kell érni, hogy »a római katolikus istentisztelete
ket a csángók nyelvén celebrálják, és a vallási énekeiket is saját anyanyel
vükön énekeljék,« A dokumentum azt ajánlja a miniszteri tanácsnak, 
hogy sürgesse Romániát: ratifikálja és valósítsa meg a regionális és ki
sebbségi nyelvek európai chartáját -  tudósít a Magyar Nemzet,” (B92) 

Azt hiszem, okkal teszi fel a kérdést Ferences István a kötethez írt 
előszavában: „Ó, eljövendő schengeni határ, mihez kezdesz majd azzal a 
magát magyarnak valló klézsei férfival, akinek útlevelében Duma And- 
rei és román állampolgárság olvasható?!” Hát, úgy egészen őszintén, va
jon mit is kezdhetne vele,,,?! Hiszen már a költő vezetéknevének alaku



lása-változása is jellegzetesen a Kárpát-medence kultúrtörténetének és 
komparatisztikájának egy igencsak szemléletes példája: „Duma-István 
András nevének története is megérne, ha nem is egy misét, de egy verset» 
M ert ősei a nagyapa koráig a becsületes István családnevet bírták» M iko
ron pedig eljött az ideje annak, hogy a csángó magyarok neveiről kezdtek 
lehullani az ékezetek, kipusztulni a magyar mássalhangzók, hangot vál
tani a magánhangzók, a klézsei Istvánok ősi nevét egy »Ne mán dumálj 
annyit« elszólás után írta át Dumára a korabeli jegyző»" (Ferences)» 

Önmagában is élmény élőszóban, élő csángó beszédet hallani, nem 
is beszélve az irodalmi magyar nyelv szövegképétől meglehetősen elütő 
versek olvasásáról, ami igencsak nagy koncentrációt igényel -  persze 
csak ha érteni is szeretnénk» A befogadó számára teszi egyszerűbbé a 
dolgot, hogy Duma-István Andrásnak a Csíkszeredái H argita Kiadó- 
hivatalnál tavaly megjelent Én országom Moldova című kötetében láb
jegyzetelték a verseit»

A Felvidéket Gál Sándor (Kassa) képviselte, Kárpátaljáról érkezett 
Horváth Sándor (Ungvár) és Nagy Zoltán Mihály (Csonkapapi), Er
délyből Király László, Bogdán László, Fekete Vince (ők kolozsváriak) 
és Szente B» Levente (Székelykeresztúr), Vajdaságból pedig Bogdán Jó
zsef pap-költő és jómagam» Minden bizonnyal van jelentősége annak, 
hogy igen terjedelmesen foglalkoztam a fentiekben azzal, hogy bemu
tassam Duma-István Andrást, az itt felsorolt nevek többsége azonban 
már, úgy vélem, többé-kevésbé ismert lehet a vajdasági olvasók előtt is, 
hiszen többen közülük megfordultak már, hogy egyebet ne említsek itt, 
a Kanizsai Irótáborban is» A magyarországi költők közül is csak kettőt 
említek itt, akik már a nyitó napon megérkeztek és a megnyitón is jelent 
voltak» Kiss Dénes szervezőként is részt vett a rendhagyó irodalmi órák 
előkészületeiben, Szentkirályi Fittler József pedig ugyancsak érintett, 
a rendezvény „belső embere": Dunakeszi önkormányzatában a kulturá
lis bizottság tagja, egyébként pedig a helyi Körösi Csorna Sándor Álta
lános Iskola tanára, tehát pedagógusként a gyakorlatból vett példákon 
keresztül is tapasztalhatja a rendhagyó irodalmi órák jelentőségét» Az 
irodalom sokszor az anyaországban sincs jobb helyzetben, mint a ha
táron túli régiókban»»» Sokszor elenyészően kevésnek tűnik az a nyolc



százas vagy ezres példányszám, amelyben a könyveink itt Vajdaságban 
megjelennek -  megjelenhetnek* Most pedig, ahogy Szentkirályi Fittler 
József 1999-ben megjelent A mindenség dadogása című kötetét lapoz
gatom, látom, hogy ötszáz példányban látott napvilágot* H add idézzem 
hát ennek ürügyén a kötet címadó versének két sorát:

„a szavak lassú halálában 

a lét O düsszeiájában

A megnyitó és a kiáltvány

A megnyitón, amelyet a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban 
tarto ttak  meg, Skripeczky István, a Lisai Elek János Alapítvány ku
ratórium ának elnöke, önkormányzati képviselő, aki Szentkirályi 
Fittler Józsefhez hasonlóan ugyancsak pedagógus, a gimnázium volt 
tanára, egyfajta műsorvezetői szerepkört vállalt magára* Dunakeszi 
önkormányzatának képviselője köszöntőjében Döbrentei Kornélnak 
egy korábbi, Makovecz Imréhez intézett nyílt leveléből idézett*** Az 
előzetes felkérés szerint régiónként a korelnököket a szervezők arra is 
felkérték, hogy öt-öt percben mondjanak beszédet az ünnepi megnyi
tón* Ilyen minőségében ez alkalommal felszólalt Gál Sándor, Király 
László, Bogdán József, Horváth Sándor és (hab a tortán) Duma-István 
A ndrás1* Hogy egy kicsit haza is beszéljek, Bogdán József annak az

1 Néhány évvel később aztán rávettem a költőt, hogy írjon nekünk a lapba 
egy helyzetelemzést, afféle -  pillanatképet rögzítő -  helyzetjelentést, 
hogyan alakult a csángók élete* Ne feledjük, történt ez már nem egész 
egy hónappal Románia uniós csatlakozása után:
„Csángók az egyesült Európában

Duma-István András
moldvai csángómagyar költő, a Szeret-Klézse A lapítvány elnöke elemzi, 
m it jelent a csángóságnak Románia uniós csatlakozása.

Máig is vitatott a moldvai csángó magyarok kérdése, holott tiszta ügy
nek kellene lennie. Nem kell mást tenni, csak egy pillantást vetni a tör-



ténelem alakulására, és a józan ember rögtön rájön, hogy Moldva terü
letén él a legarchaikusabb magyar közösség.

Őseink a legősibb nyelvjárást használják, és népviseletükben a ma
gyar jelképek rendszerét is megőrizték. A székelyekkel jócskán keve
redtünk -  anélkül, hogy belemerülnénk a részletekbe, csak annyit em
lítek - ,  vannak közös szavaink, amelyeket a magyarországi magyarok 
nem őriztek meg.

A reformáció idején sok üldözött magyar menekült ide, ők tele
püléseket alapítottak, mint például a husziták Husi városát, ahol az 
első magyar Bibliák egyikét nyomtatták. Nem lehet figyelmen kívül 
hagyni a történelmi hátteret, ha azt vizsgáljuk, miért olvadtak be a 
románságba és más nemzetekbe a moldvai magyarok vagy Csángóföld 
magyarjai.

A legtömegesebb magyar népesség a Szeret folyó völgyében élt (és él), 
s a katolikus vallás felvételével erősítette meg helyzetét. Ebben a Vati
kán is esélyt látott arra, hogy a szláv eredetű ortodox tömeg közelében 
és a román népességen belül tudja a katolikus vallást terjeszteni. Ezért 
az 1800-as évek elején a Vatikán rendeletet hozott, amelyben kimondta: 
a moldvai katolikusok moldáviai nyelven, azaz románul kell hogy tart
sák a magyar miséket.

Kezdetben (ahogy a későbbiekben sem) a románság nem figyelt oda 
erre a kérdésre, sem a vajdák, sem más román intézmények nem vettek 
részt ezekben az ügyekben, egészen addig, amíg az európai forradal
mak a nemzeti kérdésre nem terelték a figyelmet. Ennek következtében 
a moldvai lakosság nem vett részt a magyar nemzeti szellemi gondolko
dásban, a kérdés mégis tovább élt az ottani magyar népességben. Gon
doljunk csak Petrás Incze János Forrófalván született pap munkásságá
ra, ő az első magyar tudós lelkész volt ezen a vidéken, és Klézsén végezte 
negyvenévi szolgálatát.

Európai politikai határ születése

Miben érte el az európai politika határa Csángóföldet? A moldvai ma
gyarság földrajzilag Európában élt ugyan, de kettős világban: a keleti 
népek közelében, kultúrája mégis Európához kötötte. Később azonban 
az európai kultúra, amelynek védenie kellett volna ezt a népcsoportot, 
nemzeti hovatartozásuk erősítésében nem figyelt a csángókra.

Amikor mindenki azt mondja, hogy a moldvai magyarság románná 
vált, áttért a román nyelvre, és lassan elveszőben van, a jelek arra utalnak: 
annak ellenére, hogy ez a népcsoport harcol érdekeiért, a megmaradásra 
alig van esélye. Az 1950-es évek után minden harca reménytelenné vált, 
de Európa új korszakának beköszöntével a moldvai magyarság újjászü



letett a halálából. Természetesen csak apróbb kezdeményezésekben, de 
mégis újra létezik, és lendülettel kéri jogait.

Olyan a politikai helyzet, amelynek következtében az Európai Unió
ba való belépésekor a moldvai magyarság -  többek között a nyelvéért 
is -  harcban áll a katolikus egyházzal. Ugyanakkor ebben a vallásban 
bízhat és még bízik is, még akkor is, ha a római katolikus egyház nem 
enged, annak ellenére sem, hogy Románia, persze a még létező román 
nacionalista szellemi infrastruktúra kivételével, már lazított álláspont
ján, sőt elismeri a moldvai magyarságot. (Lásd a román elnök megszóla
lását, amelyben elítéli a kommunizmusnak a moldvai magyarsággal és a 
csángó kultúrával szemben kifejtett tevékenységét.)

A csángók és az uniós csatlakozás

Csángóföld Európához való csatlakozása, Romániával együtt, esélyt kel
lene adjon a kultúra megmentésére, reményt és szabadságot kellene hogy 
biztosítson ennek a népcsoportnak, megteremtve a lehetőséget az egymás 
mellett élésre. Jelenleg, sajnos, a csángóság zöme megélhetési lehetőséget 
lát Európában és a gazdagabb országokban, amelyekbe aztán nagyobb ré
sze ki is vándorol. A csángóság nagyobb része alacsony műveltségű. Értel
miség hiányában, gazdasági infrastruktúra nélkül, egyházi hatalommal a 
feje felett él, mégis demográfiai növekedést tud fölmutatni. Csak az utolsó 
tizenkét évben több mint kilencvenezer fiatal ment el Moldvából, közölte 
a jási püspökség. Tehát ők már se románok, se magyarok nem lesznek.

Ez a több nyelvet beszélő népcsoport, amelynek lelke mélyén él a 
magyarság, az Európához való csatlakozás reményében rövid időn belül 
rákényszerül arra, hogy megoldásokat keressen.

Az értelmiség a hazugság ellen

Mi ennek a népnek a reménye? Semmi más, csak az, hogy elfogadtassa 
magát, mint minden európai nemzetiség -  egységes kultúrájával együtt. 
Ez a remény él benne még akkor is, ha ma már több kultúrán belül lé
tezik. Világos, hogy a csángó magyar értelmiség nem fogadja el a ha
zugságot, amely a terhére van, tehát ez ellen fog egyre inkább harcolni.

Hoz-e Európa jó életet a csángóságnak? Erre ma még nem tudunk 
választ adni, de azt el kell mondanunk, hogy küldötteink vannak és dol
goznak. Kérdés, hogy ki, mikor és hol fog eredményt elérni. Mert, ha 
nem győz az igazság, akkor a harc folytatódik, és nem enged csendet a 
műveltségben." (Magyar Hírlap, 2007. január 26.) Ezt a cikket pedig az
tán később több más lap is átvette, így például most a Magyar Nemzet 
honlapján találtam meg egy, még akkor idézett részletét...



összesen tíz bánáti falunak a nevét felsorolva, amelyeknek ő a plébáno- 
sa, valódi megdöbbenést váltott ki, hiszen többségében olyan telepü- 
lések ezek, amelyeknek a nevét a jelenlevők korábban még csak nem is 
hallották, „Egyházaskéren egy ház, aztán egy sem ,,,”

A felszólalások után Kiss Dénes előterjesztette a magyar nyelv 
védelmében írt kiáltványának szövegét. Ebből idézek: „Nemcsak 
ékességünk, de képességünk, megtartó s fönntartó erőnk is az édes, 
ékes anyanyelv. Egyszerre az érintkezés eszköze, közvetítő és szemé
lyes emlékezetünkön túlra nyúló sok tízezer éves ősemlékezet, amely 
nemcsak szavak kincstára, hanem őstörténetünk, és történelm ünk ta
núja, Szám tan és muzsika, dallam és logika, játék és törvény. Számos 
és számtalan jel jellemzi jelenleg is nyelvünknek a számokra épülő 
belső szervezetét, amely szerkezetként is fölfogható. Olyan élő szer
vezeti egység és átlátható rendszer, ami úgy él, működik, m intha kis
gyermekek, költők, muzsikusok és mérnökök együtt alkották volna 
meg. Világra hozta Berzsenyit, Aranyt, Petőfit, V örösm artyt és mind 
a többieket, nemcsak költőket, de gondolkodókat, m atematikusokat 
Boyai Jánostól, Széchenyi Istvánon át M argittay N eum ann Jáno
sig, akik valamennyien egy kissé »kifordították sarkaiból« a világot, 
A magyar nyelv, amely lényeges tulajdonságait tekintve eltér a világ 
valamennyi nyelvétől, sajátosan őrzi az ősi valóság elemeit. Nemcsak 
időnket, de szellemi ocsúdásunkat is magában hordozza. Különleges 
és páratlan tára tudásnak, ismeretnek és mindenfajta képességünk 
alaplényege. Érték és mérték, szavaink évezredek csiszolta drágakö
vek, bensőséges közünk van hozzájuk m indannyiunknak, akik ma
gyarul szólunk, A magyar szóragozás egyúttal fényűzés, eszmekép
ző, szórakozás. Nemcsak szellemi, de erkölcsi teljesítmény, emberi 
közösség által létrehozott egyik legmaradandóbb alkotás. Anyánk, 
szerelmünk áhítata, áldása, édes vallomása, átkaink, káromlásaink 
rengetegbeli bújtatója. Királyi uralkodónk és alattvalónk. Ö rök ék
szerünk: magyarok!

E gondolatok jegyében várjuk az ANYANYELVET V ÉD Ő  TÖ R 
V É N Y T  és kérjük az Országgyűléstől, a kormánytól, mi, kárpát
medencei magyar költők, hogy a nyelvtör vény javasolja az iskoláknak,



hogy valahol, szembetűnő helyen, olvasható legyen Kosztolányi Dezső 
páratlan vallomása/’

Lássuk hát akkor most ennek ürügyén a Kosztolányi-idézet teljes 
szövegét, amelyet Kiss Dénes kiáltványa az Országgyűlés elé kíván 
terjeszteni: „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszé
lek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs 
fogható. N em  külsőséges valami, m int a kabátom, még olyan sem, 
mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, 
erős-e vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim 
dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben csak 
így nyilatkozhatok meg igazán. N aponta sokszor gondolok erre. Épp 
annyiszor, m int arra, hogy születtem, élek és meghalok,"

Most, így, újra idézve ezeket a sorokat, s legfőképp gondolatokat 
(hiszen a fogalom szintjén a soroknál ez utóbbiak minden jel sze
rint fontosabbak) H atár Győzőnek, a Londonban élő magyar írónak 
az egyik nyilatkozata ju t eszembe a kilencvenes évek közepe tájáról, 
amikor az Európai Utas című folyóirat munkatársa egy interjúban 
rákérdezett, hogy az emigráció éveiben eszébe jutott-e valaha is an
golul írni, ő pedig úgy válaszolt, hogy idegen nyelven a nyelv játszik az 
emberrel, anyanyelven pedig a szerző játszik a nyelvvel, vagyis idegen 
nyelven csak azt mondhatja az író, amit tud, anyanyelven pedig azt, 
amit akar,,. Vissza kellene keresni, hogy pontosan idézni tudjam, de 
remélem, elnézi nekem az olvasó, ha most ettől eltekintek.

Egészen őszintén be kell vallanom, hogy nem tudom  megmonda
ni, végül is sor került-e a kiáltvány aláírására, illetve, hogy javasolt-e 
a meghívott és jelen lévő írók és költők közül bárki is valamiféle vál
toztatásokat, kiegészítéseket a kiáltvány szövegével kapcsolatban, nem 
tudom, ugyanis annak véglegesítését és a kiáltvány aláírását a szerve
zők csütörtökre (május 24-ére) tervezték, nekem azonban már szer
dán haza kellett utaznom, ugyanis itthon már egy egészen más jellegű 
feladat várt rám, amely az anyanyelvről ugyancsak kevéssé leválaszt
ható: a Hamupipőke című előadással Adára vártak bennünket, s ott 
már hercegként kellett megjelennem a szabadkai Gyermekszínház 
produkciójában,,,



Azon a szerda délutánon azonban, amikor a dunakeszi Kölcsey Fe
renc Könyvtárba várták a Lyukasóra és a Hitel című folyóiratok szer
kesztőit és munkatársait, név szerint Gyurkovics Tibort, Döbrentei 
Kornélt és Nagy Gáspárt, engem tehát már hazafelé röpített a MÁV,

Irodalmi játszm a

Kedd este jótékony célú hangversenyt tarto ttak  az alagi Szent Imre- 
templomban a kápolnánál tervezett katolikus óvodáért -  a Keresztény 
Értelmiségi Szervezet helyi csoportja és a Lisai Elek János Alapítvány 
közös szervezésében - ,  amelyen fellépett többek között Pászthy Júlia 
Liszt Ferenc-díjas operaénekes, Ohegyi Filoretti operaénekes, D una
keszi Város Zeneiskola Fúvószenekara, Dunakeszi katolikus templo
mainak összevont kórusa, az újpesti Erkel Gyula Zeneiskola ifjúsági 
vonós zenekara és Sellei Zoltán előadóművész,

A koncert után adott fogadásról aztán lassacskán mindannyian 
visszaszivárogtunk szálláshelyünkre, a Duna-parti napközis tábor
ba, Volt, akit megviselt a m ögöttünk álló nap, és gyorsan aludni tért, 
többnyire azonban még korainak találtuk volna a lefekvést mondván, 
hogy „gyerek még az idő”, hiszen akkortájt tíz óra is csak alig múlt 
valamivel, A környéken azonban akkor már semmi sem volt nyitva, 
így nem vehettük nyakunkba a várost s annak éjszakai életét. Szállás
helyünk nappalijában, vagy ha úgy jobban tetszik, hát a közös helyisé
gében gyülekeztünk, A társalgóban,,.

M int kiderült, csak Horváth Sándor volt kellőképp előrelátó, ő volt 
az egyetlen, aki még délután „bespájzolt”, bekészített esti fogyasztásra 
alkalmas nedveket, felkészült erre a helyzetre és nem érhették meg
lepetések, Két üveg sört húzott elő és „betette a közösbe”, mi többiek 
pedig úgy csaptunk le rá, m int a kiéhezett keselyűk. H iénák,,, Két 
üveg sör azonban hét embernek, valljuk be, semmi, puszta illúzió, s jó 
messzire (el)került bennünket a mámor, ahelyett, hogy legalább ke
rülgetett volna. Nem tudom, volt-e közöttünk bárki is, aki így utólag 
meg tudná már mondani, hogy vajon ki volt a kezdeményező azon az



éjszakán, de egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy mindannyian 
tetszéssel fogadjuk az ötletet: írjunk együtt, közösen egy verset.

Úgy találtuk ki, hogy körbe menjen a játék, s mindenki egy sort 
mondjon, amit a következőnek folytatnia kell. M eghatároztuk azt is, 
hogy páros rímeket használunk, s habár ezzel tulajdonképpen megne- 
hezítettük a saját dolgunkat (de hát ilyenfajta ember a költő: kötöttsé
geket szab magának, hogy azokon belül keressen újabb szabadulást), 
de egy nagyon fontos gyakorlati oka is volt ennek. K iküszöbölhettük 
ezzel, hogy ne csak „úgy” rávágjuk egymás soraira, minden kapcsoló
dás nélkül a sajátunkat, s elértük egyúttal azt is, hogy ebből a szerény 
kötődésből eredően legyen egy belső összefogó és egyben tartó ele
me a versnek. Fontos persze az is, hogy ne összefüggéstelen sorokból 
épüljön fel valamiféle versként tördelt sorokba holmi halmaz, hiszen 
amíg a válaszrímen töpreng az ember, mindvégig az előtte járóra kell 
összpontosítania. így pedig nemcsak a rím kapja meg végül a választ, 
hanem az egész sor és maga a gondolat. Önkéntelenül is gondolati egy
ségekre tagolódik ezáltal a vers, s ha ezek egymásra épülnek, már nem 
is lehet az egész játék „csak” egy elveszett próbálkozás.

H eten vettünk részt ebben a játékban: Bogdán József, Duma-István 
András, H orváth Sándor, Király László, Nagy Zoltán Mihály, Szente 
B. Levente és jómagam -  a betűrendes felsorolás pedig sohasem lehet 
igazán korrekt. Végül persze nemcsak egy vers született, hanem ősz- 
szesen hat, s habár a felvidéki Gál Sándor nem vett részt a játékban, 
a sorzáróként összehozott Én vagyok című versben az ő identitása is 
tetten érhető. Kárpátaljaiak, erdélyiek, vajdaságiak és a csángó magyar 
költő... Talán csak-csak van valami jelentősége annak, hogy mi ott, 
az anyaországot kishíján szabályos körben bekerítő régiókból, azon az 
éjszakán, Dunakeszin együtt próbáltunk kihozni magunkból valamit 
-  valami közöset.

Nem  szeretném firtatni, hogy milyenek lettek ezek a versek. A kri
tikus pillantás nagy valószínűséggel szinte kapásból leszögezheti ró
luk, hogy kidolgozatlanok és megmunkálatlanok, hogy vázlatosak 
vagy hányavetiek... Csak olyanok, m int amilyen a pillanat volt, amely
ben megszülettek. A zt rögzítik, abból próbáltak megragadni valamit,



s ehhez hét szuverén egyéniség igyekezett beleadni önmagából, „be- 
tenni a közösbe" valamit, m int Horváth Sándor a söröket. Meg aztán 
ki is lehetne az, aki magára vállalhatná, hogy majd „gatyába rázza" 
őket? Hiszen valaki mindig másképp csinálna valamit, kinek az in
tegritásába gázoljunk bele, s mikor,,,? Mely pontokon? Feleslegesen 
feltett, feleslegesen elhangzó kérdések, amelyekre végképp felesleges 
volna válaszokat keresni.

N em  ragozom tovább. Helyenként megdöccen a ritmus, kancsalo- 
dik a rím ,,, S helyenként rendjén is van ez így.



■hexen egy hrangcm

H at személy fehér asztalnál összevissza botlódik 
és isszák a sört, mérték nélkül hajnalig

Annál több, hogy szeretjük egymást, nem lehet, 
s mégse mindegy, hogy milyen a szeretet

Kezünkben poharunk koccintásra hív, 
milyen szép, ha együtt dobban a szív

Egy pap vagy táltos vagy még heten vagyunk, 
nem tudhatom  hová, merre tartunk

Hová visznek vajh, a szeszes gondolatok, 
mikor az életben vagy vagyok, vagy nem vagyok* ♦«

M ert lehet, hogy szentek a táltosok, s a papok, 
de én sem szent, sem táltos nem vagyok



•héi xörjsneH balöndjai

Hányszor baszódtál féligazságokon? 
Ahányszor ottm aradtál szárazom .♦

Pálinka-kedvesem, talán szebb a lét 
Mefisztó velünk van gonoszért

Hová tűn t innen a szenny és a szemét?
Ki tudja kimondani még a saját nevét?

S leszünk, ki elmondja még ennek ellenére 
KerüLe zsír a kárpátaljai kenyérre?

Ki majdan saját szemét kaparja ki,
Lehet szellemi harakiri



Qyűröxi vers

Összegyűrődött bennem egy levél, 
összegyűrődött bennem egy élet, mely nem él, 
sima lelkemet nem éri bánat, 
búvópatakban lesem hazámat

kavicslétemet a patakra hagyom,
Szeret könnyeit mamáig sírom* ♦.
Hová mehetnék, kit keresnék, hol találom? 
Hétköznapivá kopott a halálom

Pedig az élet: álom 
s mégis vállalom halálom*



Igáxlan állai

Nem voltam más, csak igátlan állat, 
megvakítva is csak téged látlak, 
ha rózsákon csúszok vagy mászok, 
nem érdekel, hogyan látnak más virágok

csokorba kötnek, akik nem szeretnek, 
és körénk gyűlnek mindnyájan a szentek, 
így leszünk örök szétszórattatásban, 
együttesen, rettegve vagy bátran



KínnaK sajnálása

Szeretjük egymást és erre nincs bocsánat, 
ettől epednek el bennünk a vágyak, 
kuruzslók mondanak fejünkre hibát, 
mégsem látok színt mást, csak lilát*

Mérges epeikkel nyavadnak sajnáljuk, 
csak az otthon lehet, hol megálljunk* 
M iért maszatos ablak a szemünk?
Sosem tudjuk, hová megyünk*

A csönd falja fel a csángó epét, 
s e csönd nem látja még önnön végzetét*



én vagyöK

én kárpátaljai magyar vagyok 
én csángó magyar vagyok 
én erdélyi magyar vagyok 
én délvidéki magyar vagyok 
én felvidéki magyar vagyok

én vagyok



S^öphöHlésj 3enedöbö3a

Szophoklész csak állt a kapuban, a kerítés szélében, és széles mosollyal 
az ajkán pödörgette kackiás bajuszát. Jókora csődület támadt aznap 
reggel a házuk előtt álló régi, félig-meddig már elkorhadt hordó körül, 
a tragédiaköltő több paidagogoszt is látott a tömegben, iskolába kísér
ték épp a gyerekeket, azok meg harsányan vihogtak, gyerekesen gúnyo
lódtak a hordóból kikandikáló csapzott fejen, a furcsa, szokatlan je
lenségen, lehetetlenség volt elráncigálni onnan őket. Diogenész volt az, 
egy nehéz éjszaka végén botorkált el idáig, de tovább már nem ju to tt...

Lassan indult a nap, miután a hirtelen tám adt csődület elvonult. 
A szolgálók vizet töltöttek Diogenésznek egy tálba, hogy sebtében ki
csit megmosakodhasson, majd Szophoklész intésére bort hoztak.

-  A magad hordója neked a piac szegletében már nem is elég, hogy 
ilyen váratlanul az enyémbe költöztél? -  kérdezte a házigazda, miköz
ben koccintásra emelte csordulásig töltött boroskupáját.

Diogenész még csak hümmögött, ezzel válaszolt...
Nagyot kortyolt ő is a kupából, és nehezen, lassan formálta a sza

vakat, m intha a gondolatokat keresné vagy csak az ajka nem mozgott 
volna még rendesen.

-  Ügy hallom, nálad sem épp háborítatlan a nyugalom, mintha el
hagyott volna az összhang -  mondta, majd hümm ögött tovább.

Szophoklész nagy kortyokkal leplezte hirtelen jö tt  zavarát.
-  A gyerekeimre gondolsz?

-
Szophoklész tovább leplezte zavarát, de már nem szólt. H anyatt 

dőlt a fonott karosszékben, kackiás bajsza immár nem foglalkoztat
ta. Messzire bámult, valahova a távolba, vélhetően ő maga sem tudta 
egészen pontosan, hogy hová, oda valahova az elérhetetlennek tetsző 
messzeség végébe...

-  O tt valahol -  emelte magasra karját -  valami tudós elmék dol
goznak, Alexandriából is többen érkeztek, kaparják a földet, furcsa 
dolgokat találtak az emberek a kertek alatt, szántás közben.



Diogenész hevesen bólogatott, de a hümmögése nem hagyott alább.
-  Sárkánycsontok, azt beszélik a piacon, akik látták -  szólt a kupá- 

jára szegett tekintettel. -  Többháznyi széles, hatalmas jószág lehetett, 
s magas, akár az Akropolisz.

-  Elő ember nem látott még ilyet...
-  Zeusz biztosan nem, nagy kérdés hát, hogy miféle istenség te- 

rem thette...
Szophoklész még tovább leplezte zavarát.
-  A zt is rebesgették a piacon, hogy egy hatalmas unikornis teljes 

csontvázát is kiásták...
-  M indenki a csontokról beszél, pedig nemcsak azt találták o tt...
-  Nagy a titokzatoskodás.
-  Nagy bizony.
-  De nem csak erről beszélnek az emberek, te is téma vagy az Ak- 

ropoliszon.
-  A gyermekeim miatt?

-  Igen-
-  Akkor mindent tudhatsz, hagyjuk hát...
Szophoklész már nem leplezte zavarát, nagyon kortyolt a borból, 

a kupa ki is ürült, fenékig itta. Majd hosszan, elnyújtottan támaszko
dott hanyatt a fonott székben.

Diogenész nem szólt, nem hümmögött, csak kérdően felvonta 
szemöldökét.

-  Tragédiát írok -  kezdte Szophoklész - ,  ezúttal kivételesen sa
já t magamról. Én leszek a főhőse az aggastyán Oedipus bőrében... 
Tudod, sok évtizede már, hogy feldolgoztam a thébai mondakört, 
a labdakidák történetét, és jól szerepeltem vele... M ost visszanyúltam 
ehhez a témához, amelyik nagyjából hozzám is nőtt, sok, időközben 
keletkezett más tragédiám ellenére is. Oedipus itt már vakon és szám- 
űzöttként vándorol leánya, Antigoné kíséretében. Az attikai Koló- 
noszban talál menedéket, ahol végül meg is hal. Előtte azonban még 
elátkozza gyermekeit...

Szophoklész intett az egyik szolgálónak, hogy töltse újra a kupákat. 
Türelmesen kivárta, amíg a szép, úri ruhába öltöztetett rabszolga vég



zett feladatával. Majd, mintha koccintásra emelte volna, kupáját maga 
elé tartva mintegy a témát is sebtében lezárta:

-  De az én gyermekeimről szólnak már ezek a sorok, csakis azt 
mondom el Oedipus által, amit jómagam gondolok az utódaimról,,,

-  S mi a szándékod vele,
-  Semmi, Ezt a tragédiát olvasom majd fel a bíróság előtt, ahe

lyett, hogy védekeznék, vagy bárm it felhoznék a mentségemre. Nincs 
szükségem arra, hogy megvédjem magam, nincs szükségem arra, hogy 
bármi m iatt is szabadkozzam,,, A bírák majd eldöntik, hogy valóban 
elment-e az eszem, ahogy a gyermekeim perbe fogtak, valóban megbo- 
londultam-e, valóban gyámság alá kell-e helyeztetni, csak azért, mert 
vénségemre is élvezem az életet, s igen, valóban sokat költők nőkre is 
és borra is, s tehetős polgárként megengedhetem magamnak, hogy a 
szolgáimat magamhoz méltó módon öltöztessem. H a mindez azt je
lenti, hogy bolond vagyok, akkor ám legyen, bolond vagyok, a világba 
kiáltom Oedipus átkaival együtt.,. Ügy szórom magam is az átkaim, 
ahogy vetéskor a paraszt a m agot...

Diogenész már megint csak hümmögött.
-  Valóban bolond vagy, ha azt hiszed, hogy ez a bíróságon hatásos 

lesz.
-  Nem  akarom, hogy hatásos legyen. Nem akarok bizonyságot 

tenni az ép eszemről, csak azért, m ert a gyermekeim megrettentek, 
hogy vénségemre elkótyavetyélem a családi jussukat... ítéljenek annak 
alapján, amire még képes vagyok. H a egyáltalán ítélni méltó ebben a 
kérdésben bárki is.

H allgattak. M indketten. Athén csendes volt ezen a délelőttön. 
H alk kopácsolás hangja a távolból, valahonnan -  nem is tudni, milyen 
irányból -  ebek csaholása, beazonosíthatatlanul. N em  is füleltek külö
nösebben a zajokra. Egyikük sem. Csak Szophoklész arca komorodott 
el, m intha valami visszafordíthatatlan történt volna az életében.

-  Téged a kezdetektől fogva nagy újítónak tartanak, de olyat még 
magam sem hallottam, hogy bárki is a saját történetét írta volna meg 
egy tragédiában, s ráadásul azzal a céllal, hogy egy bírósági tárgyalá
son felolvassa. Nagy merészségre vall ez...



Szophoklész nem nyugtázta Diogenész szavait, m intha az egészből 
semmi sem ju to tt volna el a tudatáig. Gondolatban már Kolónoszban 
bóklászott ő maga is, a vak és meggyengült Oedipusszal talált közös- 
ségre hangulatában, habitusában, hétköznapjaiban,,, Megvetettnek 
érezte magát, tékozlónak,,, S talán éppen Oedipus csapott dühödten 
az asztalra, átkokat szórva, amikor Szophoklész felborította boros ku
páját, a finom nedvek mind az ölébe csurogtak az asztal széléről.

Úgy állt fel, m intha mi sem történt volna, rezzenetlen arccal,
-  Bocsánat, át kell öltöznöm -  mondta hirtelen, a foga között szi

szegve, majd sarkon fordult és távozott,
Diogenész gyöngyöző homlokán egy izzadtságcseppben megcsil

lant a nap, de tekintetével nem követte távozó beszélgetőtársa lépteit. 
Soha nem já rt még odabent, Szophoklész házában, nem is firtatta hát, 
hová, s milyen irányban távozott házigazdája, A szolgálók ott sürgö
lődtek, a kiömlött borból keletkezett tócsát ham ar felitatták, rendet 
raktak, és a kupákat is újratöltötték,

Diogenész a szokásos módon hümmögött, immár csak egymagá
ban, miközben egy, a koponyájáról kihalászott hajszállal játszogatott, 
az ujjára tekerte, m intha felgöngyölné, majd szétengedte, igyekezett 
kisim ítani,,,

Szophoklész sarujának széle visszafele jövet beakadt egy szálkába, 
s ettől m intha megbotlott volna, de az egyensúlyából nem lendítette ki 
ez az apró kis momentum. Furcsán lépett, m int akinek megártott a ko
rai borozás, mint, akinek a fejébe szállt az ital, de talpon maradt, még 
ha nem is sokáig, hiszen igyekezett gyorsan visszaülni fonott székébe, 
A kezében egy furcsa kis dobozkát tartott. Mai szemmel nézve úgy 
mondanánk, hogy a távol-keleti Ming-dinasztia korának jellegzetes 
motívumaival, a különféle foglalkozásokat szemléltető ábrákkal díszF 
te tt kis doboz volt ez, de persze mit sem tudhato tt erről még a maga 
korában Szophoklész és Diogenész,,,

-  Tegnap já rt itt nálam egy kisebbfajta küldöttség -  kezdte Szo
phoklész - ,  alexandriai és athéni tudós elmék a város széli ásatásokról, 
A csontok között találták ezt a furcsa szerkezetet, amit nem tudtak ér
telmezni, ezért elhozták nekem, hátha én eredményre juthatok vele,,.



-  M iért pont neked?
-  Talán azért is, mert különféle iratokat találtak benne, amikor fék 

nyitották* N em  a mi betűinkkel írták, nem görög szövegek ezek, s egy- 
előre úgy nézem, valamiféle latinos műveltség dokumentumai lehetnek 
ezek* Betűzgettem, olvasgattam, de még nem sikerült megfejtenem***

-  Érdekes*
-  Nem  is ez az igazán érdekes, hanem*** Figyelj csak! Amikor fék 

nyitod a doboz fedelét, furcsa zenét hallasz, nem paiánhang ez, de nem 
bizony***

Szophoklész figyelmeztetően maga elé emelte mutatóujját, hogy ez- 
zel is nyomatékosítsa, ezzel is felhívja mozdulatára Diogenész figyek 
mét, majd lassan, óvatosan felnyitotta a dobozka tetejét*

-  S éppen ezért, mert még mindig nem tudom, miféle szerkezet le- 
hét ez, egyelőre zenedoboznak neveztem el*

Nagyjából félig nyílt a doboz teteje, amikor megszólalt a zene* Szó- 
phoklész és Diogenész pedig ezen a tavaszias athéni reggelen, talán 
nyárelőnek is mondhatnánk, o tt ült az udvarban, a kerti asztal mellett, 
a kényelmes fonott székekben, egy-egy kupányi bor mellett, miközben 
egyre hangosabban, mindent betöltve szólt az Öröm óda dallama* De 
persze mit sem tudhatták  ezt ők ketten még a maguk korában***

Diogenész dünnyögött még egy kicsit, majd halkan, csak a foga 
közt sziszegve, dúdolni kezdte a dallamot, amellyel még csak most is
merkedett* * *



Oavid Iídleberger 
TÖriéneiei





Irdleberger KegvvesjTéséneK TÖriéneie

Szeretem néha én is feledtető aprócska örömök hátterében megbúvó és 
meghúzódó rejtett titkok alabástromi fényességében az újból újabbat, 
s esetenként még újabbat varázsló, fáklyaként parázsló és a növekedés- 
ben megdönthetetlenül ollózó reményű piszkosfredek, és a cérnagom
bolyagnak a skatulya falához ütődő hangját, ha úgy hajnaltájt magához 
ragad -  percnyi pontossággal - ,  amikor már törlődik nemcsak a tegnap 
és a tavaly, a tavaly és a tegnap, meg a tavalyelőtt, még az ezt megelőző 
pillanat és sor is, amikor Irdleberger az ajkához emeli poharát, hogy a 
szájába töltse a tejet (a tejt.*.) ((itt, s e helyt...)), bár kívánni már nem 
kívánja, s a hűtőszekrény mélyére süllyeszti; igen, szeretem olykor-oly
kor az újjáéledő, újraéledő, vagy ha úgy tetszenék, hát a visszafejlődő, 
recesszív emberi nyavalygások előidézte morfiumos, illetve hasonlatos 
ébredések keserű szájízének zamatos fájdalmát, fájását, hogy ma sem, 
és holnap már megint -  mert holnap sem - ,  s tapasztaltunk már ilyet, 
akármilyet, ahol a kínos, erőltetett, kikísérő mosolyok mögötti remény
telen terjeszkedés hamvai hullnak és múlnak, hunynak ki végleg, új erő
re kapva estéről estére, holnapról no-majd-holnapra, hónapról hónapra, 
honlapról honlapra elrejtezünk, mert ők is számlálatlanok, mert ők is 
úgy tűnnek mindig el, még csak egy hetet veszünk is mindössze alapul, 
s mindig újra meg újra, s Irdleberger már mintha el is múlna, mint a 
magasból, ameddig a plafon ér, hogy a padlást még megtartsa, s ellen
irányt padlóig, ahogy a gázt nyomják már manapság, azt a bizonyos pe
dált a pedálozók, a pedálgépet lecserélve, újratöltve, újraélve, a padlóig, 
hol már az északi jeges széltől, bizonyos zsiliptől már visszafelé folyik, 
hullámzik a Tisza, már visszafelé csurognak és visszafelé hullámzanak a 
könnyeink, hol már hullámzik a harcsa, s a kikölcsönzött RIMfilmektől 
elszörnyedve gladiátori megtestesülés övezi és kíséri nyomon kisírt teste
tek, pókként szőrszálakat bizsergető nyafka csapás, hol elér, hol utol, hol 
só, hol meg a lila, mert a reményben bálozó és bálázó (h)ős katonatisz
tek Waterloo és Thesszália, hol meg már egészen Szalamisz -  oífshore 
(mondja az „európai oífshore lovagrend nagymestere”. ..) - ,  mind-mind



sorban a dél-keleti fronton, s a várak sorában mégis Pörölynek mezején, 
az irdlebergeri sorsban, mint tavasztól duzzadt, ősztől áradt, elvadult, 
eldurvult, elszabadult, önmagából kivetkezett alsó folyam, mert lassan, 
de biztosan haladt a mocsárig* *. N o ki? Irdleberger, a zsidó*

Az irdlebergeri sors már a savában hordta, mit javában kért, hogy 
bármikor, hogy bármeddig -  most talán mégis, H err Dreher* Vagy 
Keletre utazna inkább?! Most talán mégis jobb volna alább ereszkedni 
önnön szőtt madzagon az asztalig csupán, hol a kiszáradt és törede- 
zett (repedezett ajkamról fogaimmal tépdesem az elhalt, a kihalt bőrt 
-  le; a vérig le***), m int aszálykor a folyópart, a föld, a vetés (a csókig 
le***), a kávézacc, m int szélben a szájam széle, vagy a csikkek, s a tűska- 
tulya mélyén egy elhervadt népdalba, szoborba öntve -  ki kit keres? - ,  
remegve jö ttek  kifelé az alvó dobozokat ébresztő, mereven ziháló, do- 
bozoló zsomboriak, hogy behemót skatulyáikat beváltva egy kis vá- 
rosnézőbe induljanak föl a Várba, le a Térre, ki a Vég(h)re, be a Szélre, 
s idegenvezetőül szegődve (ereszkedve***) az önkézzel fonott matróz
létrán Asztalkeretig, Abroszparkig, Abortusztelepig -  de Skatulyáig, 
a híres neves, ám mégis valamicskét rossz emlékű, felelőtlenül megbé
lyegzett Skatulya-szigetig, sok-sok negatív és rosszindulatú konnotá- 
ciótól terhesen, sok-sok negatív és rosszindulatú konnotációval váran
dósán már nem ju thattak  mégsem el, s Irdleberger sem lehetett résen, 
hol ki betoppan, hogy illően fogadja, köszöntse, s a 2-esbe -  merthogy 
ez a vendégszoba száma -  csak így csupaszon, mezítelen, holdfödémes 
éjszakában, a fejtetőből elöntve az egyest, vagyis a szolgálatit kerülje, 
így a jó komornyik, a jó szolga, a rom lott esenc (ecet***), a jó  krupié (ha 
önmagát már nem osztja ki***), a jó szélhámos, a jó léhűtő, a jó ház- 
mesterné, mindazok, kik a rulettasztal mellett a kettesre tettek; nagy 
volna a nyeremény, s még nagyobb a nyereség***

Pöröly mezején történt* O tt kezdődött minden el* A zsomboriak 
tábora felett lassan sötétedni kezdett, s ahogy a lövészárokból egy-egy 
csenevész vöcsök kidugta a fejét, meglesni csak, hogy mit is lát, mit is 
láthat, s azt is, vajon hol, s vajonabb mikor, mégvajonabb mi okból, leg- 
vajonabb mégis mi mindennek okán, kinek az akaratából, és amikor 
visszatérőben egy bizonyos ellopott, elrabolt, kölcsönvett csónakos,



hogy jelzőtlenítsük imént, csak akképpen szólt, szólongott, szólado- 
zott sebtében, aminthogy az ő két született, s jó  búzán, jó takarm á
nyon, jó moslékon táplált, rágósra hizlaltatott szemével láthatott, már
mint hogy bőségben Irdlebergerék sem unatkoztak, minthogy feléjük 
egy, a legújabb divatsikoly, vagy legalábbis annak keresztelt -  a féld 
(föld, vagy akár field is lehetne tán, úgy is, m int battlefield, a blitzkrieg 
hajnalán * **) - ,  reményre telt és hiába várott, m indhiába vágyott Pö
rölynek mezejében, s annak is a földjében fedve, benne feledte a skatu
lyában tűjét egyszer, ezerszer, ezeregyszer, majd újra, s megint aztán, 
s ismételten végül -  vitézük Ontököndöfött*** De vitézül ám! H át, 
hallott ő már Zsomborról, meg a környéknek is a híre járta, remek 
borvidék, mondták az utazók, ha tehette, s bő betegség, dögvész nem 
szörnyűsítette, hogy jusson el immár bárki bárhová -  odá! - ,  s csak 
odalépett, kirántotta kardját, no mármost aztán telibe szúrt és dölyföt 
döfött, dicső dölyfén szúrta volt ellenfelét, az anyját is feldöfte volna 
arra a meglazult nyársra, akárha s akárhogy engem a szarvára dühé
ben szörnyűt, állatit dühödve, hol már csak taposni lehet, csak arra jó, 
tapodni, nincs más átok és nincs más (nye)remény, nincs tappancs sem 
már, nincs -  s ezt állítom én, akár eskü alatt is, ha kell, vagy ha igényt 
nyitnának szavamra szaftos, kamatos devizaszámlán* Esküszöm* Ird- 
leberger, a zsidó nevére* Ügy legyen!

-  Irdleberger itt?!
Bizony, szeretem én, én, az ébredőkkel nyugodni térő* * *
-  Irdleberger, barátom!
Emlékszel még, amikor kéz a kézben, s néhanap a zsebben is, csak 

úgy hanyagul, mert egy jó kis zsebhoki olykor mindennél többet ér 
-  ahogy egykori tornatanárunk mondta még önnön fénykorában - ,  
gombfoci, de csak miután legépeltem, s magára hagyva szegényt, az 
árvát, árvácskámat, Kleopátra tűjét és Vénusz légycsapóját (behhh*** a 
temérdek birtokos jelzős szerkezet***), a fekete özvegyet, miként itt le
hetett az alkoholt kerülve messzire, a távolból csak, hogy nézve lásson 
is, hogy újra szője őt a saját szövevénye, hogy megint úgy lehessen min
den, m int amilyen nagyszerű, m int amilyen pazar, m int amilyen cso
dálatos volt minden Irdleberger idejében, s H err Dreher -  ő is sűrűn



sétált arra, előszeretettel töltötte o tt vasárnap délutánjait, egy-egy sört 
felezve csak meg mindig épp azzal és újra meg újra, aki melléje lépett, 
aki melléje állt, hogy ő is benn lehessen, mert eljárt már az idő, meg 
későre is, sétálgatott hát, serényen, hol a nap szúrta, szurkálta sebté- 
ben sebesre a talpában dédelgetett lúdját - ,  bár elandalogni rögvest 
tovább elkapkodott lépés volna most, lassíts, szívem, nézd, o tt a part, 
cserje, fenyő, szobor és emléktábla tövében elburjánzott már a gaz, az 
álca mestere, az álcázás nagymestere, a kurvákat feledve, maga mögött 
hagyva úgymond, mert fontosnak tarto tta  mindazt, ami már ezersze
resen leíratott, leírattatott és megtanultatott, bemagoltatott; üvegként 
tárult fel az új jégcsillagcsábos női mélysége, a legszebben kínzó emlé
keket ébresztő árnyak makacs megfigyelésébe burkolózva, hacsak nem 
rettegve, félve, kikacsint talán az n betűig is már, előlépett a generális 
átalakulás, metamorfózis, metamorphoses,

Metamorphöseön libri...
-  „Ily csevegéssel s még sok egyéb másféle beszéddel töltötték el 

a hosszú napot" -  mondta Irdleberger serényen, a német zsidó H err 
Dreherhez fordulva, Publius Ovidius N asót idézve meg szavai éles tő
rével, m int ki a sorok közül készül kihámozni önnön nevét, mikor is 
pediglen az teljes szépségében és ereje teljében írva vagyon. Vagyon! 
Ravasz újságírói fogásról áradozik a Tisza Pörölynek mezején, ló- 
farknyi elején, a chili erején -  puput mondott, s nem játszotta meg a 
szégyenlőst, élete és karrierje talán legnagyobb szerepét - ,  amint újra 
meg újra, csakis ez véges-végig -  réges-régig; miközben sűrűn hullt 
a fehér hó és üvöltött a zene, szólt a bona, megvillant a blitz, s máris 
örökké változott -  ahogy anyám mondta az imént: egy szar -  és nem 
is oly mellesleg drága fotón, hol argóért rinyálni már rég nem is szá
mít újnak; csak a mértan, de az is csak kimérten a kíméletlen falak és 
téglák és hajak és mezejek -  hogy a felsorolásnak itt hamarjában véget 
vessek - ,  ahogy rábukkan lábukban, miközben fölírja életrajzát s ezzel 
lemoshatatlant tetovál, a rendet pőre testével fedezve fel, haloványan, 
hol bedobta, hol kiesett, hol tátongó, hol megkopott, s nem is csak úgy 
mint rég, egykoron, egy koron, egy bizonyos koron már túl -  amikor 
a szülői háznak küszöbén elsírja magát - ,  makacs könnyek hullámzá



sa, taktus, szemében o tt üldögél még, mit már csak a végzet, a méreg, 
a cián válthatna meg, Bódító tömjénnel elfedett bánat, az irdlebergeri 
sorsok nyomorúságos vadvirágos ablakában, honnét esténként kihajol 
az utca híreit meghallgatni, a kibic fensteren túl már nincsen semmi, 
már semmi sincs, panaszkodni, a sarki boltban tejet kapni -  kutyába 
harapni - ,  s a volt, a lesz, a „leszsz” meg a mindig is rejtett instrukcióit 
nyomon követni szaglószervével a lövészárkon végig, nos hát, ami ah 
kalmasint éppen úgy van o tt sír helyet megásva,

-  A törvény nevében!
Ügy alakult az este, hogy végül már minden szaron nevettünk, m ert 

nevetnünk kellett, a túlélésért, hogy jól érezzük magunkat, hogy a kük 
világnak, a véletlenszerű szemlélőnek és az éleslátású megfigyelőnek is 
úgy tűnjék, m intha jól éreznénk magunkat, pedig mégsem, csak a tú l
élésünkért, igazából csak azért nevettünk, hogy barátoknak tűnjünk 
fel egymás előtt, önigazolásként is, önmagunk előtt is, pedig nem érez
tük jól magunkat (sem egymást, sem másokat,,,), és nem is találtunk 
már érdekes dolgokat, poénokat, amelyeken őszintén nevetni tudtunk 
volna, s amelyeken úgy egyáltalán, őszintén nevetni lehetett volna 
(hacsak ezen a szituáción nem,.,), és rég nem is voltunk már barátok. 
M int ahogy régebben sem igazán. Játszottunk. Játszottunk csupán. 
Emlékszel még, Józsi? M indmáig titkolod, igaz? Túl sokat hazudtunk, 
de elsősorban nem egymásnak, hanem magunkról. Másoknak. Vagy 
talán másoknak sem igazán, a franc se tudja már -  mi magunk vol
tunk azok, akiket orrunknál fogva vezetett önnön akaratunk, önnön 
szerepjátékunk, amikor a saját szemünkbe hazudtuk már rég nem lé
tező barátságunkat -  például, többek közt, s egyebek mellett - ,  akkor 
is, amikor o tt az emeleti szobában, amelyek az ekkor már férjezett és 
anyaszerepben tetszelgő nővéredé volt egykoron - ,  ahogy mondtad, 
s elmesélted a nagy találkozást H err Dreherrel - ,  s az elkerülhetetlen 
csalódás emléke is itt ég még ajkamon, minden apró cseppje, s az apró 
hajszálhasadások, horzsolások elfojtott üvöltő fájdalma, és a reccse- 
néstől, a recsegéstől, a lelepleződéstől, az esetleges kiabálástól, szülői 
szigortól tartó félelem, ahogy a beteljesülésünket vártuk, európai kőr
útunk reszkető árát, ki volt, kik voltak és kik lesznek majd pajtási, paj-



társiassági önuralmunk szerves összetevői, az irányító erő és a vezérlő 
hatalom, bajtársi tekintély híján hiába kértük telefonon, hogy tegyék 
meg -  könyörögtünk! (könyörögtünk sápatag*.♦) - ,  hogy adják le, ők
-  az az ismeretlen női hang, amely az adott gyorsan múló és könnyen 
feledhető pillanatban ugyan képviselte őket -  meg csak bólogatva, 
a kagylót csak a hanyagul a vállukra hajtott fejükkel támasztva meg, 
összességükben vagy tizenöt-húszán, pórázon úgymond, s bár Irdle- 
berger már elmosódott, csak néhány apró dixielandfoszlány erejével 
tudtuk összemérni magunkat szótlanul, kvázi a zenét hallgatva, mert 
ezt is kisezredszer csináltuk már végig: röhögés nélkül -  s amikor az 
elrepült elem után kotorásztunk ott, a szalmával terített garázs mez
telen falai között, ott, a konyhaablak előtti kis, improvizált teraszon, 
a papagájkalitka alatt (mert véletlenül pont ott lelt pihenőórákra egy 
máshonnan szabadult, menekült, W A N T E D  tarka farkú szarka-pa- 
pagáj/papagáj-szarka...), s egymást üldöztük botkormányokkal irá
nyított ultram odern fegyvereinkkel, s egymással keltünk élethalál
harcra a szintén botkormány vezérlésű autóinkon -  nos akkor, akkor 
kiröhögtük egymás halálát, hogy darázscsípésként szereljük és feled
jük a boltozat mögötti érát; szeretnék emlékezni rád.

Kerülte a fényeket. Csak a felszínre vágyott. A felszínen maradni. 
Csillagot hordott.

-  Neve?
-  Dávid Irdleberger.
Végre!!!
M ert a gyárban dolgozott. ♦♦
Ügy kezdte, m int a faviccszülők. Vajúdva. Ocsúdva. Mosogatni 

csak szükséghelyzetben, végszükség esetén volt hajlandó, ha netán 
egy pohár kellett, egy pohárnyi itóka vagy teáscsésze kávénak (csupa 
ablativus...) -  törökösen szerette. Elvegyülni a Téren, a piac forga
tagában, a Schwertz Commerce sarkán, vagy annak főbejárata előtt, 
o tt a kútnál, hol sárgarépás emlékeket idézve tekintetét az égre vesse
-  mert gondolkodott - ,  m induntalan ki akart találni valamit, valami 
érdekeset, valami humorosat, amin nevetni lehetne végre, s ötlet he
lyett csak egy seprűn elhúzó boszorkány, a gyár takarítónője (munká



ba már csak így járt*.*), apró szocreál lány -  m ert ő a szemekből olva
sott; a könyveket, az utcai feliratokat, a képújságot és tévét is kerülte, 
a sorok között sem, csak a szemekből olvasott -  verseket* Épp a talált 
tárgyak osztályát kereste, mi elveszett -  jaj, jaj, aja - ,  hogy család
fáját tisztázni tudja, régi, poros, megsárgult, egykori veretességét még 
talán jelző, deákul, s minden más jellegű idegen nyelven íratott anya
könyvi kivonatok közé falazta magát, körbebástyázta velük az idegeit, 
lényének minden rezdülését, s ha kérdezték, hát csak installációnak 
nevezte (a kerékpár demisztifikációja***), örökmozgó falnak, s tá
maszként Camus-t idézte a vakolatra rá, meg álm odott is, színesben 
is sokadszorra már -  egy adóról* Lassú, halk mozdulat*** a képzetek 
orális metamorfózisa*** belekortyolt kávéjába*** szép -  mondta*** fe
ledném*** Irdleberger kopogott*** nagyszerű kis apró régiség, becses 
régiesség, csak egy kicsit ki kell még pofázni, fel kell pofozni, helyre 
kell hozni im itt-am ott -  a füstjét*** halk nótába kezdett*** postací
meket, irányítószámokat, telefonszámokat, m enetrendeket mormolt, 
definíciókat és képleteket, ahogy tódultak belőle felfelé az emlékek 
mind, kitárulkozott, meztelenre vetkőzött, eladta magát, eladta tes
tét a memória, a szem, a száj, az érzék, a szó, a só, a show, a merény, 
s ki leledz*** ÉN!

Sóval, cukorral hintetnénk — tetemre gyűltek, mi -  el-elköszönni***
-  A papírjait kérem! Velem kell jönnie!
H err Dreher félrehúzta a függönyt, s a dohányfüsttől megsárgult 

tüllt szinte markába tépve kihajolt az ablakon, hogy lásson, ne csak 
nézze -  m ert látni vélte; stílbútor, agyagból a ház, fejébe csapva szűrét, 
fából, akácból faragott szapoly, a Pöröly-pusztai emlék***

Szent Jobb* Szent Jóbü! Szent Jupát*** meg a jégakku*



Irdleberger bögyöllői

Dominikát már rég nem láttam*
-  Édes pici angyalbögyöllőm!
Midőn*»* Útjáról hazatért* M időn vize forrva már, bár reménye nyo- 
mán bolyongva még, s rím ként életén, napján a vég, hol már hosszabb 
ideje bujdosva járt, m int holmi halkufár, zsebmetsző vagy kurvahaj' 
csár, szájához, asztalához emelte kávéját* Megint elszaporodtak azok 
a bogarak* Tulajdonképpen maga sem tudta, hogy milyen bogarak 
lehetnek, mert, hogy nem svábbogarak, abban az egyben biztos volt, 
s amikor már egy ideje nyugodtan élt, s haza is nyugodtan járt, sőt 
már a villanyt is rendszeresen eloltotta, ha nyugodni tért, ha ugyan 
nyugodni tért, ha beszélhetünk az ő esetében egyáltalán holmiféle, 
bármiféle nyugovásról, s akkor egyszer csak ismét előjöttek, mintha 
csak a tél fagyasztotta volna be őket addig, s megneszelve, beleszagol' 
va a tavasz bűzébe, most újra előbújtak, előjöttek, előmerészkedtek 
volna, valahogy ő is megváltozott már, egyre több volt benne a bele' 
törődés, a feladás, az elmúlás, a liberális nyomor és a fekélyes gyo- 
mór* Gyűlölete tiszta ereje sújtott a falra, ott, a konyhaszekrény felett, 
a székre állva, az egyik napilap minapi számát palacsintává hajtva, 
tekerve fel, egyelőre még csak üresen, mindenféle és fajta, nemű és 
kiteljesedésű, midőn*** midőn»»» (azaz: hogy is?) »*»nőből is már csak 
a préda ju to tt neki*

H err Dreher a zsebébe nyúlt* A borból töltött* A vörösből* Nem 
esett jól, nem esett jól neki* A szekrény mélyén**» Azaz nem is! A bár- 
szekrényben, egy jól látható helyen, tehát még a szem előtt, de már 
az orr után, s így már nem is annyira rejtegetett egy üvegnyi cián' 
vegyületet, s bár érezte, hogy nemigen van ez így rendjén, nem tudott 
továbblépni, úgymond, megrekedt, s feltörő böfögése -  no meg persze 
a legócskább cigik - ,  meg ez az egész, a bögyöllők, a sárgarépák, élű' 
kön a sörrel, Irdleberger, a zsidó, a német, hol a bajszát pödörte, hol a 
hajába túrt, kifakult, meglazult ***ult **.ult **»ult* Ahogy odébb lépett, 
s bár előre haladt, gyönge néhány perc alatt, ahogy nézte rég veszett



ínyencsége torz Mikulásait, Pörölypusztát, Pörölynek mezejét, a füg
gönyt, a képeket a falon, a hajgumit, a poharat, a kávét, a villát, már ér
zete, tudta jól, hogy merre tart, s vállalva vagy sem, vagy akárhogyan... 

. . .  tu lajdonképpen . . .

Láttam, igen, azt hiszem, ő volt az. O tt ült a sanknál, valami bajszos 
faszival beszélgetett, s láttam, hogy egyszer cigivel kínálta és tüzet 
adott neki, meg tán koccintottak is, de erre már nem mernék meges
küdni. O tt  ült, a biliárdasztaltól balra, nézte, ahogy a többiek, ahogy 
mások játszanak.

Igen, anyám egyszer azt mondta, hogy csak úgy elmegy az élet mel
lettem.

. . .  tu lajdonképpen . . .

-  Abban az időben sokat gyakorolt.
-  Én meg Szabadkán láttam ...
-  Az öregről mesélt, m intha újra őt keresné, a Tenyeres-partot, 
a Pont-hegyet, Tódort, de bár csak Pörölypusztát, ha meglelné...
-  mondta, s H err Dreher nyakára tette, H err Dreher nyakára szo
rította a kezét, m intha fojtogatni akarná, pedig a legjobb barátja volt.
-  H allottam  egy sztorit, hogy ő, meg valami Irdleberger, Dávid lehe
tett, azt hiszem, Dávid, igen, Dávid, vagy hogy a francba hívták, de azt 
hiszem, mégiscsak Dávid lehetett és semmi más, igen, Dávid lesz az 
mégis, valami üzletbe kezdtek, s az öreg csak a szakállát vakargatta.

Valami furcsa volt a szemében, mintha félne, s bár látta, hogy el
fogy, kifogy, kimerül, kiég, s tulajdonképpen ki is égett már, csak a 
hite tarto tta  még úgy-ahogy talpon, meg talán a remény, s szerette 
volna... bár sok mindent szeretett volna... a régi fotók mindig sokkal 
több tartalm at hordoznak magukban, mint amennyi valójában látszik 
rajtuk... a bordó fürdőköpeny, a gyertyacica, Csilla, ott, a falon valami 
szar, sztereotip fényképészi vörös háttérvászon, háttérfüggöny előtt, 
s am ott az ölében, mint kisleány még, az apja, H err Dreher vagy Ird- 
leberger vagy már, aki volt... délután ötkor ébredt, s már hajnalra já rt 
az idő, a frizsider zúgását hallgatta lemezről, m int megannyi kopasz



vagy kevésbé kopasz -  s akkor szőke -  kisfiú kék mellényben a fekete 
pulóver felett, néha talán gomolygó füstben is, hol már nem is keresett, 
s még kevesebbet talált, maximum csak a porceláncsizmát -  amely oly
kor (ha akarjuk) talán (avagy: lehet) elefánt, rajta a meztelen narancs- 
sárga, kecskeszakállas ördöggel; ♦♦♦midőn már csak a kortyok marad
tak, elkorcsosultak (elkortyosult italok buzgó, eleven emlékeként* ♦♦), 
egy szoba, amelyben valaha nagyanyja élt, a fából faragott pelikán, egy 
búgó tengeri kagyló, a zsírpapír, Dominika piros zakójában, a tűpárna, 
a bögyöllők, a henger* ♦♦

Valahol az Újtelepen ébredt, maga sem tudta pontosan, hol, de már 
déltájban* ♦♦ álma még ott élt -  m int holmi valóság -  emlékezetében, 
az a rengeteg kerékpár, az árokpart, Dominika a részegségtől négykéz
láb, H err Dreher, a mosolygós, a szőke, a barna, a fekete, a festett és 
a bamba, Üj-Zéland, Üj-Zéland hatalma*.. S volt egy sárga (egykoron 
ő is lehetett volna a lágy), tetőtől talpig, vékony, fiatal, várta, várta* ♦♦ 

Lehajolt. Észrevett valamit a földön, a fűben* Egy gyűrű volt az, 
amilyet a néger boszorkányok hordanak, a sárga maci nyakában a pi
ros masnival, s a majdnem szőke, világosbarna haja már-már sötétedni 
kezdett, amikor hazaérkezett, s tudta, hogy igen, ezen az esti órán ha
marosan feketébe vált, ahogy a háta közepén virágzik, unokatestvére 
ölén, nagyapja karján, akárha ő is csak egy hófehér maci volna* ♦♦ gumi
bunda* ** a szóda, a szóda, a szóda* *.

„...milyen lajbifoglalja az én lajbim helyét?”

♦ **a szóda, a szóda, a szóda*.. hol lehajolt, hátat fordított, nevetett is 
talán, Irdleberger oldalán, és az éj szombatra virradt, már csak a vo
natra várt, s ahogy az Aspirint elnyelte, a cigiből már csak a filtert, 
a csikket szívta, amely a körmére égett, s a kancsó tetején, hogy lefedje, 
félrecsúszott a hím zett kis akármi, a terítő, a fele oldalt, mellette, fele 
bele, bele a vízbe lógott már, s ahogy az alagsori öltözőben, a pincé
ben, a színpad alatt (bezárták az ajtót, mire végzett* ♦*) ragadva hoz
zásimult a lány, már öltözni szeretett volna; messziről léptek hallat
szottak, amelyek közeledtek -  m intha fenyegető csizmák lennének - ,



s ahogy a takarítónő rájuk nyitott, Pörölypuszta, szinte csak emlék ma 
már, a burek, a szirnica, a pljeszka, volt valaha egy város, Bábel, Szó- 
doma, Gomorra, Gyehenna, Mexikó, London, Berlin, Becs, Budapest, 
Z en ta ... Csak a szoba melege ölelte át, a központi fűtés, a leves, a gáz, 
S a hajgumiból kilógott egy cérnaszáL

-  A Guriga? -  ahogy Szilárd kérdezte volt.
A ládában ott állt a szennyes (még az este -  fürdés előtt -  dobta volt 

bele), a mosógép tetején két hatalmas törülköző, amelyektől már eleve 
undora volt, egy zöld és egy citromsárga, s volt aztán még egy, alapjá- 
bán narancssárga, hol élénkebb, hol meg (aztán) halványabb (halóvá- 
nyabb...) színekkel, a piros lavór és a barnára festett radiátor. A ke
rámialapokról már egyre kitartóbban és egyre erőteljesebben koptak 
le (kopadoztak le...) a ráragasztott öntapadós matricák. És egy újabb 
kávén a sor, amihez persze mosogatni kell.

A család akkoriban már rég két részre szakadt, s már csak öreg
anyám őrizgetett a szekrény mélyén egy halványzöld cipősdobozban 
(amelyet fehér csíkok szeltek át...) néhány sárguló fotót, bennem pedig 
egyre csak nőtt a vágy, a késztetés, a kísértés, hogy... (mit is?!) ...m ert 
tulajdonképpen... ez a fotó tulajdonképpen a nagybátyámról készült, 
amikor katona volt.

N em  m aradtak már, csak a bögyöllők, s ahogy H err Dreher rákez
dett, úgy szinte minden más abbamaradt, száguldott a perc, a pillanat, 
hogy még aznap, s még jobb lett volna, ha azon az éjszakán Irdleberger 
is megérti, vagy legalábbis tudatja, beismeri, de nem, s megint csak 
nem, m ert -  ahogy így utólag már én is megérteni vélem -  tarto tt egy 
kicsit tőle, tőlem. No persze, nem mintha én magabiztosabb lettem 
volna, hiszen csak úgy elszállt az a pillanat is, a másodpercnek az a 
többszörösen (el)törött része, amikor megráztam, megrántottam azt 
a hatalmas ablakot minden körültekintés nélkül, óvatlanul, m intha 
csak az irdlebergeri sors ért volna nyakamba, s nyomomba nekem 
is, s mikor már beláttam, m ert arra szintúgy rá kellett jönnöm, hogy 
-  N O CSA K ! -  orrom tőle fokhagymás, s Csilla szőkésbarnasága 
plakáttá nagyítva, vagy akár akárcsak egy nagyon apró, mikroszko
pikus részecskéje több tízszeresére nagyítva -  akárha bölcselet volna



egy végzetes tévedés ahogy az ember olykor a tengerre száll, ajtót 
nyit vagy akár csak megborotválkozik, kortyol egyet vagy csak sörrel 
koccint, úgy, midőn« .♦ midőn ha gyertyát gyújt, falragaszt, választási 
plakátot tép, fénymásol

vagy ficánkol, már nem válhat valóra, s mi nem volt sem terv, sem 
pedig szándék, hogy(hogy) személyes névmást cseréljen, jelzőtlened- 
jen, vagy egyszerűen csak kalandom tárgyává, eredményévé, hasznává 
legyen; tárgyává, eredményévé, hasznává lett légyen«

««« tu lajdonképpen«««

A megsárgult fotó, mintegy szövegként, jelentéshordozóként valami 
hivatalos szövegben, orvosi bizonylatban, rendőri jelentésben, vagy 
gondolatjellel önmaga előtt, akárha egy gondolat volna, vagy««« vagy««« 
vagy««« képregényekben ott fennen, a hegyen túl, s mégtúlabb, a tenge
ren, o tt a szómezőben fekete gyászkerettel, akárha megemlékezés vol
na a megemlékezőkről, mert bizony gyakran szívesen sírnék, szívesen 
sírnám vissza a nyarat, az elmúlt nyarakat a tenisszel, a csónakázással, 
visszasírnám magamat magamnak, ahogy csak én szólhatok és csak
is magamnak magamról magamból, m int amikor azt a tyúkot zavar- 
gásztuk o tt a kertben, Józsiék (vagy Jozéék?!««*) udvarában, egyedül, 
s nem mindketten, o tt a rajtvonalnál, vagy talán még odébb -  oldalról 
nézve persze - ,  a háttérben, szombat volt, vagy vasárnap este««« Szom
bat volt vagy vasárnap este? Mégis inkább szombat lehetett, esetleg 
péntek, s hiába hívtak, hiába szólt napjában percenként a telefon, csak 
apám jelentkezhetett, mert oda voltam, távolabb ennél, m it sem ka
csintva, semhogy megelőzve, megerőltetve magam vagy másokat, csak 
ahogy azt az illatot megéreztem o tt a bódé előtt a friss levegőre lépve 
ki, ahogy leköptek, ahogy csak mentem, ahogy senki más, m intha súg
tak volna, megsúgták volna a bögyöllők, az unalmasak, a kecskebékák 
és a patak mintegy hűs sirámmal, hogy napjában hányszor, mit, kit, 
kivel -  miért? - ,  s vajon hova fért, háttal úgymond, de ő, hogy én azért 
lássam, amúgy mindene keskeny, s nem is igazán formás, s aztán már 
nekem háttal, ragacsosan, mi m arta még egykor, s nemcsak a lelkét, 
a belét vagy mi volt az, széles combja, bokája, púpja, szótlan kútja, ter



mete, közepe s legeleje, s a megannyi zavarba hozás, kellemetlen pil
lantás, kellemetlen pillanat, a repülés, a tánc, mind-mind makacs, egy
re erősödő, akár ha gumiból volna, felemás csókja, ahogy mászott ott 
négykézláb részegen kvázi a kabátját keresve, a lila, a bordó, a drapp és 
a drapéria szeglete, a szar, a bambuszok hitele* ♦♦

-  Meddig, de meddig még?
A zt mondja: szerette***
Szeretettem  én is valaha a rideg csókok özönében fürdőző kőszá- 

li gondok, a hasmenés özvegyi fátylában megbúvó hamis ösztönök, 
képzelt vágyak, őrült álmok -  horgonyzott sáncok - ,  röhögés, lihegés, 
s ismét, de meddig még* Az irány volt a téves, a legtévesebb, a hivatko
zás, midőn újra már csak az újrajár, körös-körül, megtelepszik, eloldva 
és szétmállik, beteljesül a böjtben fogant elhízás, a kövérség, sörhas, 
a varázslatos sörhas, attól nemesb-é a lékek, Irdleberger, a német zsidó 
pedig csak elhallgat, m intha társa, özvegye és barátja, H err Dreher 
térne magához újra, vissza otthonába, hasított, m etszett porcelánba, 
ott, az asztalfőn elterülve, Senecát skandálva, szolmizálva, vagy csak 
úgy andante, ahogy a szél is fúj, nyíltan megállva*** lva*** lva*** lva*** 
hogy teljesen lelassulva végül, egymagában, zárt szobában gyászba 
boruljon* Szedte a sátorfáját* N em  gondolkodott* N em  akart többé 
foglalkozni semmivel* Nem  akart többé foglalkozni ilyesmivel* Meg 
aztán tényleg is: minek?

Az ásványvíz buborékjait figyelte*** kezével valami dallamot, rit
must kopogott az asztalon*** tulajdonképpen még csak most ébredt*** 
pedig aludni tért volna már szívesen*** fellapozta a fényképalbumot, 
ezernyi, percnyi, pillanatnyi emléket*** egy fogpiszkálóval rajzolga- 
to tt valamit a lassan már keményedő, beszáradó zaccba*** Felugrott, 
hirtelen a vécébe rohant, s le kellett nyomnia az ujját a torkán* Epét 
okádott. M inden fotóra ju to tt az ökrődéséből*** Felbűzlött minden 
bögyöllő s a bögyöllők ölelése, a bögyöllők csókjai* Az ujjába harapott, 
s fogai nyomán vér tolult elő a kapillárisokból, halk zörejek* A fáraó 
átka, szexuális mágia***

H err Dreher az udvaron sétált, néha meg-megállt, majd továbbin
dult, míg végül a diófának támaszkodva megállt, és a fa leveleit kémlel



te, az árnyát, az ősztől barnába hajló zöldjét, száraz koppanását, a tö
rött ágakat. A szúnyoghálón keresztül jól láthatta, hogy mi történik 
odabent, a konyhában.

-  Dávid! Dávid, hallasz engem?
...tíz-egynéhány kerékpár... Dominika az árokparton, bicikli

je hanyagul ellökve... gyíkok a fűben... pipacs... sár... az ÁROK... 
ultrarövid villám, a sámli... csupasz test, Dominika melle, mellbim
bója, combja, bokája, segge, dereka, csókja... apokrif gyönyör... bolt... 
bolt... bolt...

H err Dreher a virágágyások közé dobta cigijét. Keresett egy pilá
csot. Zsebéből egy félig-meddig már megsárgult fotót vett elő. Nagy
bátyám volt rajta, még katonakorában.

. . .  tu lajdonképpen . . .



Ifdleberger úxra Hél

Irdleberger a lovára szállt.
M int ki elfelejti, s levetkezi a bőréig hónát; s nem mond (még csak 
eszébe sem ju tna ilyesmi...) egy-egy újabbnál újabbat -  sem; még 
azt sem s folyton megújulót, újító erővel és megújító szándékkal, 
a megújítás, az új erőre kapás dühödt erejével, halk verejével, forró ve- 
rejtékével, akárha egy csorba, korhadt gereblyével az újbeszélt -  csak 
egy néma hovát (némaságba burkolódzva, akárha jeges igló volna vagy 
lángban álló pamuttenger, fel-felsíró lézerfegyver, bősz science-fiction, 
hol a lépcsők már el sem érnek, fel-le-összevissza dőlnek a dobhártyád 
ján, m int holmi bambahalmaz -  amidőn némaságra ítéltetett („clear 

blackbery ju ice”...) , röpp, de akár talán top! is lehetne, ha imára emeli 
tekintetét és feledné a régit, a régészetet és a lilát -  hol elkezdte; hol 
majd véget ér, ha evégett él s füstölög -  füstszűrölög - ,  ha majd véget 
ér a füstölgése, maró eleven tarka köhögése, a KRAHACS? KRA- 
HÁCS, K R A H Á C C C C C C C C C C C C C C C S... ahogy a kolbászt, 
a svarglit, a testét, a testvért a füstölőre akasztják, a füstölőbe gyöm- 
ködik, hogy végre majd, majd most, no újra (jajj! -  ez a szó...) -  a 
gyömködix! - ,  hóna nyomát lovak patanyomából indiánként olvassa ki 
dél-hortobágyi spanyol tájszólással körbe-körbe övezve, ködbe-ködbe 
evezve, m int a nyuszika, a kis nyulacska, a nyúlfarknyi cipő, otromba 
ortopédcipő, s am ott meg a sütöde sarkán, volt o tt egy pékség, egy 
almafa, borkifőzde, lécsurgató, lecsóadogató, a Bandi földje, a Pista 
háza, a nyuszika kertje, m ert hová mész, hová mész, hová mész TE? - ,  
s rám röfög -  akárha lagziban mulatna, valami szerencseáhítat, bi- 
ciklivel a dokk alatt, s újra meg újra, s megest, s ismét, már megint 
-  rámröfög disznó szemével a sötétben a sötétből, no meg aztán vissza, 
hogyha már a tükör is beissza a képen túl még a bűzt is, a mackót, vagy 
mondjuk, ha a szemeteskosárba szarnak, vagy a hamutálcába a sötét
ben, bár az asztali írólámpát (az íróasztali lámpát, meg a forgós, nyi- 
korgós széket, a barna hevedert...) a fal felé fordítottam, hogy kezével 
támassza, míg megmotozom, bicska, kanál, távirányító, aszpirin nem



akad-e nála, tekintetét az égnek, a sorakozó -  és sokasodó! -  istenek' 
nek, hogy plafont érje fénye a harm adik széken, a repedésen, a lehulló, 
az aláhulló vakolaton, az árnyán, vérrózsaszín táncán, hol a béta... -  a 
leány«.. lányka, leányka! már««« a««« kezdet««« kezdetén««» Pilinszkyt»«» 
idézte««« egy«»« sírkőre»«» rá, rája, reája, lehányja»««:

-  Túlhevített virágcsokor -  mondta, s szemében fenn ragyogott, 
igen, azt már én is láttam, disznószemében fém ragyogott, akár ha 
máris a virág szagra nyílna, ahogy o tt felragyogott, s az ismeretlen har- 
ci dobszó, az induló, a gyerekek robbanó robaja, m int az úgymondd 
-  hosszú dével, apám, mert fölszólítunk mi itten mostan tégedet, kis- 
apám, felszólító módban kell hát neked is értened, apám, a kanász, 
a bakterház, a nagy vadász, s a vadállat találkozásából vajon mi maradt, 
mi marad még a reményből, mire telhet és mi kellhet még, a regény, 
egy remény-regény ömlő gennyel teletömve, ahogy a pinája feláll - ,  
ahogy a giliszta, a spuri meg a spórái a pórázon a snaucer ölében egy- 
egy kortyinkó sörnek a díszes kíséretében, Irdleberger kísérteiében 
eltévedve, csak nagy ritkán vétve el a téli hidegben a kandalló mellett, 
vagy a banyakemencén -  aki hiába remél, s a cigányasszony neki hiába 
jósol -  felköti magát, magamagát, magamagácskát (mert megárt a sok 
a jóból) ((mert megárt a shock a hóból«»«)), s Lenint parafrazál, írna 
levelet, levelet csupán csupasz tenyerébe, hogy végre kiszedhesse, hogy 
mi, hogy leég -  beléje, hol elveszett szeme, vele veszett fénye, a petró- 
leumkályha, bánja, bánja»«, tem etett tündöklése, oh, a megboldogult, 
hogy a szentélybe, a templomba lépvén, kereszténybe, pápaiba...

-  Őszinte részvétem!
...pápaiba, hol testvéreit a szentségben, ott meglátta aztán a szüle- 

te tt öccsét, bátyját, húgát, nagyapját végül -  az ősök, a rokonok (már- 
már látni vélte -  Te... Te... Hogy kerülsz ide?!... bele a csendbe... 
már-már...) szellemei gyűltek o tt köréje az önnön korcs és korcsosodó, 
egyre csak korcsosodó, semmi más irányt nem mutató, nem tóduló ke
zével rajzolt körbe, a legyilkoltak, a pestis, a szifilisz (és igen, ma már 
tegyük hozzá, mert így lesz aktuális: az A ID S...), völgy- és hegyvidék 
sziklái, csobolyó beléje (hogy odavesse magát...), hogy szemmel tart
sák jó magasan, dagadó malacszemeikkel ott, ahogy az árnyékban állt,



örökké árnyékban állt, hogy kitámasszák, s ő arra mászva fel, m int 
holmi, akármi, bármi***lyen székre akár, ha elreked -  hogy elhajtsa, 
hogy jazzbe fújja orrát, midőn egy mesteri szólót rögtönöz a tavaszi 
szélben, hogy belefúrja, hogy ocsmányul - ,  fülébe a gyűrűjét a gyűlölet 
s a színes álmot, a japán, a néger és Piroska -  az üstökét, ha megcibál- 
ja, vagy a tengerparton, ha csónakba szállna és egy pofon is elcsattan, 
a fülébe, a fülét, s a farkát is megcibálta, megráncigálta, meghuzigálta, 
elől-hátul, meg mindenütt, úgy a valóságnak, a tudatlanságnak és a 
kiszolgáltatottságnak, a tudathasadásnak, meggörnyedtségének és re- 
pedezettségének, töredezettségszámlálójának, a reménytelenségnek 
és a tényszerűségnek az ő nagy általánosságában benne*,* meghuzi
gálta m indenütt, ahol csak érte, ha ugyan elérte volna tán, ahogy tá
gult, ahogy lágyult, ahogy nyelte, s ahogy nyelette vele a herceg, nem is 
különösebben termetes, nem is valami nagy, vagy csak hazugság, mert 
tényleg meghuzigálta egy kedves, negédes, bájos mosollyal kísérve ki 
utolsó útjára, egy kéjes („best of used by”***) operettből mászott ki ké
nye, csak úgy cibálták kifele belőle, s üvöltött a vajda még, süvöltött 
régmúlt időkbe el*** -  hamis volt a hangja -  jajj! - ,  hogy is bírta ki? 
Papáci-mamáci*. *

-  H err Dreher! H err Dreher, várjon még, kérem! Csak egy pillana
tot, H err Dreher, nagyon kérem! Könyörgöm!

Hideg van, egyre hidegebb* Egyre merevebb*
Kinn hideg szél süvít -  akár ha a mai fogadalmad volna. Túl gyor

san elmúlt a nyár, még a ceruzám sem hegyeztem meg, tudod, a gra
fitot, m ert abba is belebuktam* N em  tudok már változtatni rajta! H a 
meggyónhatnám a vétkeim, atyám*** Igen, o tt voltam, véletlenül épp 
arra jártam*** Mondom, csak véletlenül, de m indent láttam*** Per.** 
persze, hogy nem hittem el egy szót sem az egészből! De nem az én 
bűnöm* Engem így neveltek! És***! És***! ***és szombaton aztán meg
születtem* (A tóparton***) Egyik napról a másikra. Szinte észre sem 
vettem* Észrevenni sem ju to tt időm* írtam* írtam  neked egy szerelmes 
levelet*** Igen, a pesti címedre* „Szívélyes üdvözletem küldöm Pöröly
nek mezejéről***" Pörölynek mezejéről úgy söpörte el a szél, mint az 
utcaseprő, amikor részegen dülöngélve vánszorgok hazafelé o tt a piac



felől -  általában a posta előtt, de ők azzal is beérik, ha csak a posta 
felé - ,  magamban vagy másodmagamban benne, ha megárt hajnalra 
már, vagy ha pirkad, ő belepirul (belepirkad a képe) - ,  ahogy lecseppen 
a kád szélére, a vécére vagy a vécébe, felakad a lefolyón, m int valami 
gondozatlan virágzó hosszadalmas magyarázkodások övezte sötétes 
férfihaj (ahogy a borbély belenyírt, kicsorbult tőle az ollója éle***) - ,  
a végbe (a végbélbe), hogy végre meg az újra, a sorba, a kockába, a fából 
vaskarikába, a kézimunkába, az eredeti népi hímzésbe, népművészeti 
alkotásba, az unikátumba, a simába, a végébe -  hogyha odaérne, és 
értene be.** M intha eső esne, nem? Tágra nyílt fülek* Száradás* Azok 
a kurva, kibaszott egerek***

Engem csak az bosszantott mindig, hogy nem tudok emlékezni az 
álmaimra*

-  M inden álom egy-egy idegen élet*
-  Csak veled, csak veled, Irdleberger, csakis véled*** -  és elővett egy 

csekkfüzetet*
Hideg van* A térdem is sajog még. A hajam a nedvességtől folyton 

a nyakamra tapadt és fojtogató mozdulatokat tett* Kéznél volt a kala
pács és a fibon -  egy-egy emlékdarab (egyik sem harap) - ,  de csak azt 
láthattam  már, mire a zajra, a lármára sikerült kinyitnom az utcára 
néző ablakot, s az a rengeteg pókháló mind a vizes hajamra ragadt, 
a por a tenyeremre tapadt, és jódszagra bűzlöttek sárgás foltjaim, hogy 
lassacskán elvész a lendület, az ötvös és a pék, a mester, minden mes
terek legfőbb mestere, aki a tudását végül már akár bele is ölte volna, 
aki már képes lett volna akár arra is, hogy pisztollyal, tőrrel, karddal, 
kardheggyel, festékkel és kopott, kopottas pemzlivel dögivei, de mind
hiába, m ert nem, de nem, nem, nem és nem, újra és újra nem, csak 
a kettes, de nem engedték, nem engedték meg neki -  távol tarto tták  
a tűztől* A szőlőkalján*** Szőlőkajlán* Végig* Egészen a legvégéig, 
ahol már muszájból fordulnak vissza az utazók, a banditák, a törökök, 
a végéig úgy hitte, az utolsó utáni pillanatig is volt még benne annyi 
remény, hogy hinni tudta, hihette még, hogy jobb lehet, jobbra fordul
hat, könnyebb lesz majd, ha megszokja a súlyt, a sikátor sötétedő látvá
nyát, a tömeget, a lökdösődést, a köveket, minden jobbra fordul majd,



a kereszt is talán, előbb-utóbb, de a végtől, a legvégétől még nagyon 
is, nagyon is messze van, messzire, a messzibe', o tt az úton, a porban, 
a törmelékben, a homokban, a sárgafölben, az iszapban, a cementben, 
majd o tt elhalad, amikor majd pont ott halad el, ahol amaz is egyko
ron, s még a nyomába lépnie sikerül, a nyomába lépnie is sikeredik majd 
egyszer, majd egy szép napon, majd hajó  nap virrad rá menet közben, 
majd.** majd.** majd, ha nem érzi már tehernek, ahogy ott az utasítás 
szerint, az útm utatás alapján elhalad majd, habár dadogva még némi
leg, naivul, kedvesen, némán, hangtalan gesztikulálva, gesztikulációs 
esszéket a szélbe ojtva, s mit aki belenyugodott már, balra fordulva fel
markolja, megemeli a fal melletti rakásból ahogy nekitámasztva sora
koznak, vállára emeli, magával viszi a következőt, gondolkodás nélkül 
szinte, csak úgy véletlenszerűen azt, amelyik elsőként a kezébe akad, 
amelyik pont nekijut, sorsszerűén úgymond -  de hallgass! - ,  ott, a sa
rokba támasztva, a pókhálós gerendák alatt és fölöttük és mindhiába 
és mindenhol, akárhol akár, akárhol is, mert már semmit és senkit 
sem keresett, abban már nem remélt, nem hagyott és nem henyélt, de 
nem is talált a munkanélküliek, a hontalanok és a hajléktalanok fekete 
cocomlistáján, a szegénykonyhákon, üresen tátongó pincékben, dohos 
bőrén, az ingyenélők, meg Kubában, Dél-Amerikában*** Csak rá-rá- 
kacsintott -  kacsintgatott (katyngatott***) -  csábosán (amaz meg visz- 
sza, a hősi félsz***) egy-egy menekülő (menekvő) -  torz visszacsábítás, 
újabb ölelés, talán a csók is majd, és a*** -  futásban kifulladt kocogó 
remény, vacogó fogsor, a fogasnak jó meleg éle, ha elszunnyadhatnék 
néhanapján egyedül, csak véle, a levegő, a nevetség legfőbb tárgya még 
évek m últán is, a klikk a sarki asztalnál, nem búsan, csak komoran, fal
sul komolyan a zöld vászonzakóban, három hete mosdatlan, a molyet
te kabátban, ahogy a dohányra bűzlik, amikor felparázslik a kihűltnek 
vélt barátság, a bunkó, millió-billió-trillió (no, ugye, és van olyan egy
általán, hogy kvadrillió?!***) ((***más néven tíz a huszonnegyediken***)) 
(((akkora nulla még én sem lehetek, amennyi ennek a szemléltetéséhez 
szükséges volna: 1 000 000 000 000 000 000 000 000; és akkor most 
tényleg van és létezik és talán még jól is érezheti magát a saját bőrében 
egy ilyen szám?!***))), puszi-puszi és egy női, gonosz, jellemábrázoló



nak nevezett, jellemábrázoló névértékű érme, de akár fintor is lehetne, 
vagy fitog, ha már egyszer fitogtatni kell a dolgokat, a mát, a pofáját, ha 
ugyan volt neki hozzá, ha ugyan tényleg volt annyi bőr a pofáján, ahogy 
eljött és rögtön őrizte, megőrizte a semminek, ♦. - ,  hiába már, hiába 
újra, s már megint itt vagyunk, ahogy o tt négykézláb mászik az első 
emeleten, kint a teraszon, az ronda korcs kutya meg ránevet, ahogy a 
borért nyúl, mi elfogyott, ahogy csókolt, mintha ideológia volna, félre- 
értés gyötör szimptóma, gyötörszindróma; persze, teljesen pontosak 
még majd csak jóval később lehetünk, ha ugyan el tudjuk majd mon
dani egyszer, ha ugyan el tudunk mondani majd egyszer akárm it is, 
ha ugyan képesek leszünk még majd arra, hogy bármit is kifejezzünk, 
szavakkal, verbálisán, a verbalitás szintjén, akármit is, egyáltalán, 
pontos még majd csak jóval odébb lehetek, pontosan én, talán csak a 
másik, a szemközti, a páratlan, az árnyékos oldalon majd egyszer, ha 
átjutunk, ha át tudunk majd ju tn i valahogy, vagy még annak utána is, 
a kockák sorában függőlegesen és vízszintesen egyaránt, m int abban 
a kretén rendőrviccben is száj, a hófúvásban, az olvadásban, a kádban 
(hol elolvadt már ajég -  a boncoló; a boncolójég; no és persze a sújtó
légrobbanás nyomában mindaz, mi ránk marad, a sújtójégrobbanás; 
nagy robajjal,..), hófúvásban, hóviharban, a redőnyt, a rolót, a reluxát 
megremegtető szélben székében és hosszában, a pizsamámban, a ró
zsaszín mezei virágokban, akárha mezőbe öltözött volna, tavi béka
lencsébe és az alsó folyáson felfelé úszva, már nevek nélkül, neveket 
veszejtve -  holott a széle-hossza egy (két, há’, ééés,,,; neveket veszt
ve, elvesztve végleg) - ,  kiborul a mérleg, s belőle a méregpohár, amely 
éppenséggel m érettetett, kedves Nyisztor, H err Dreher és a sörben 
hagyott éjszakák. Neved majd o tt láthatod néhány év múlva egy rek
lám-poháralátéten, M it akarsz? H át még mindig jobb ez így, mintha 
egy hír maradna csupán utánad egy vidéki, lokális lap hátsó oldalán, 
hogy futottak még:,,, ééés,,, kartonból éles ollóval vágva régi, megunt, 
kidobott, széttépett, korhadt, dohadt könyvekből, újságokból, füze
tekből, fénymásolatokból, szemétből, rongyszőnyegből préselve, mint 
a harcsa, márkajelzéseként, mint a levetett, kidobott bunda. M int a 
levetett, kidobott bundabotrány, S ez is a cég reklámjához tartozik ,,,!



M int minden: az üveg, a pohárcserepek, a zászlók, a mérgek, az ekek 
hömpölygő seregélyek.

N em  mehet már ez így sokáig!
-  Gyíííííí-te, paci! Pacikám!
Édes praclikám! Ügy hiányoztál, szinte kim ondhatatlan,,,
-  Ellakhatnék nálad néhány napig?
-  Keresnek?
-  ,,,h á t,,. Igen, bujdosom,
(„ingredients: natural jruit juice 40 % min„ water, sugár and citricacid”) 

S már ilyen hirtelen? , , ,menni kéne. Nos, ha menni kék, hát legyen, 
gyerünk, induljunk. Indulás! Szekerek porködös nyomában, hol a sár- 
bán, eső után, vagy pontosan és kim ondottan benne, benne az esőben, 
olvadáskor térdig vagy derékig sárosán, mocskosán, moslékosan -  a 
nép húsának íze -  egy-egy malac otthagyta orrlyuka nyomát, dom b' 
oldalak mentében, dombnak felfele menetben, m ert merre, csak to- 
vább, o tt a vége, látni véli már, felfedezni, szemével felfedezni, meg
pillantani a távolban, s amögött meg szivárványt sejt, hogy érintsem, 
üssem pofán -  bután - ,  érzékenyen,,.

( =)
...érzékien, finoman, elandulva, elandalodva, lágyan (a lágyat), 

a lilát, zöldet, barnát, pirosat durva hím kezével szinte már nőiesen, 
nőiességbe, nőiségbe hajlóan simogatva combja bőrének sokat ígérő 
feszességét, szemérme szőrének merevítő nedvességét, mellének nap
barnítottá hömpölygését, igen, az valami csodás érzés volt, hozzási
mulni midőn lenvászonba, a legszarabb zsákanyagba, tüllbe, selyembe 
csomagolva feküdt ott a falevelek övezte, falevelek borította kerítésnél 
meztelen, elkerítve tőlem, velem. ♦.

-  Voltak napok, amikor nem tudtam , hogy mitévő legyek -  mondta 
rá jellemzően halkan, ahogy mindig is beszélt, némi északias beütés
sel, m intha épp egy tündérm esét mondana fel, gyermekeket altatna, 
akárha unokáját altatná...

... tulajdonképpen...



Irdleberger lúlnyömó Többsébe

Foster úr volt az új szereplő, Mr. Foster. Irdleberger meg csak ott ült 
a tévé előtt és épp a kedvenc szappanoperáját babrálta, am ikor... Tok 
dozta-foldozta epizódról epizódra egyre tovább haladva előrehaladott 
korában is, korábban is, mint mások, s később, mint egyesek -  futó ' 
szalagot gyártott, de a futószalagon már mások. Röpködtek. A répa, 
a cékla, meg a káposzta grafikonjai, kedvenc versenyeinek érmei, egy 
szétzúzott ország rémei, Australias famous beer, friss tej illata...

Elhevert az ágyon. Maga mellé vette a hamutálcát. Csörgődobok 
szóltak, jelezték románcát, a kidőlésig, m int a fa, a kályha kialudt, de a 
szobában még meleg volt, és rövidre fogta a szellőztetést, úgyhogy még 
a széngáz szagát is érezni lehetett.

-  Kár azért a fotóért -  futott át agyán a gondolat.
Csak, hogy mondja, mert mindegy már, csecsemő bömböl, odébb 

dobja a párnát. Napok óta vérzett az orra, meg aztán beteg is volt. Va- 
lami szöveget olvasott. Hangosan. Mikrofonba. Volt o tt valami (nem 
hinném, hogy egy bizonyos lett volna, hogy nevezhető lenne egyálta
lán egy bizonyosnak, egynek, hát még, nemhogy még bizonyosnak, 
még bizonyosnak is ráadásul, hiszen talán nem is egy, és végképp nem 
bizonyos...) szó, egy három szótagos, de csak az első szótagig ju to tt 
vele... Elakadt a hangja. Elcsuklott -  mondhatni. Köhögni kezdett -  
majd újra...

Már órák hosszat csak a kávét darálta, a cigiket szívta.
-  Rongy ember! Rongy ember! -  hangzott.
Felgyorsult a pulzusa, a zene meg csak lüktetett, elkapta örvénye, 

csavart rajta egyet... a homlokát dörzsölte... Nem igazán ment neki... 
A bujdosás. A zománc. A parazsat figyelte cigarettája végében, ahogy 
a fények megmászták a Lánchidat, a szóáradat kiapadt, pedig még csak 
kilenc volt, esete... az is csak este... -  épp most mondta be a rádió - ,  
köhögött (nem ő -  a teste...), Foster urat leste. H er Dreher egy jó ideje 
már, hogy nem jelentkezett, pedig meg volt vele beszélve, szépen meg
beszélte véle, hogy felhívja majd, de csak hallgatott a telefon, s ahogy



Ilonka lehajolt, már gőzölgött is a kávé, habzott a sör, csak a szemét 
dörzsölte*♦. Csípett, karmolt, vakart*** O dadobott egy új könyvet az 
asztalra, s máris valami szorítást érzett*** Mi a fasz van?

-  Meghívhatlak egy pacalra?
Csak úgy mellékesen szólva -  két orrfújás között - ,  mondom, no, 

megkérdezem már, meg is én, úgy bizony, hogy is van az most akkor, 
hogy m iért is, meg, hogy merre*** De a leginkább mégis az izgatott, 
hogy kicsoda* Agyonizzadta magát* Csak a pillanatot akarta rögzíteni 
és semmi mást* A piros 7-et, fehérlő árnyékát, a szürkés-barnás ke
retet, a belső fehér karikát*** „Urraca, urraca***!” -  visított Ricardo* 
Fokhagymát! Randán köhögött* Valami gyógynövényeket, teát itattak 
vele literszám*

Szétszórt volt* M int nemrég elhunyt nagyanyja hamvai*** Abban 
a sík pusztaságban* Nem tudta egybefogni, összeszedni magát. N em  
állt rá, nem állt rá, nem állt rá a szája*.* az egyes szám első személyre*** 
Csak köhögött, krahácsolt tovább* A markába röhögött*

Amikor megragadta a dákót, egy mélységes mély lélegzetet vé(d)ve, 
bő lére eresztve, hosszú játszm át akart, elnyúlót, nyújtózkodót, mi- 
dőnökkel teltet, s amidőn mégis megtörtént, ott a lerombolt híd alatt, 
ahol amúgy is eltévedt már egyszer, ébredés nélkül, alacsony volt a 
szárnyalás, s hosszúak a lábak, az a szemölcs, a vakkantás, nádasro
pogás, hol csak szó nélkül felállt, s már indult is tovább, megérkez
ve partra szállt; hét csempe hiányzott ott oldalt, és szemben még öt, 
harm atba fojtott csókok további fojtása, folytatása, egymás torkának 
eső két szakember*** -  majd midőn már fájt neki, fájdalmat érzett, 
gyorsan hozta meg a döntést, hogy elföldeli* Plusz egy fölös réteg ta- 
padós takony védőréteg gyülemlett fel ujjaimon a rengeteg orrfújástól, 
a már amúgy is itatópapíri jelleget mutató, akár eskü alatt is tanúsít- 
gató fehér veretű és aranyos szegélyű -  arany metszetű! -  zsebkendőbe 
taknyolódástól ebben a téli esti zötykölődésben, m ert bizonyos szem
pontból életformánkká is vált már az utazás, amíg mások, a jó népek, 
hős szüléink, a dicső felmenők évszámra ki sem mozdulnak saját, 
szinte önzőn védett és őrzött (csak úgy kaparnak érte***), szentesített 
utcájukból, falujukból, városukból -  Röcsögefalvára begörögve, hiszen



tíz perce sincs még, hogy Pörölypusztát elhagytuk, csak ahogy a vo- 
natfonat is felszedte a maga jól megérdemelt, kiérdemelt utasait -  s 
pluszban a bonuszként kapott nyereményt, a potyást - ,  megtelt, ahogy 
a gyárakban a konzerveket lezárják, a kopottas piros porojtó készü- 
lék alá vackolva be magát, a sarokba, alá beékelődve tisztázatlan kö
rülmények között és anyagi háttér/fedezett nélküli kisiklásaink lágy 
matracára huppanva, majd abban merülve egyre inkább, egyre alább 
a sík -  síkosítót szinte még sohasem látott -  vajdasági/vajdahunya- 
di táj éjfekete csendjébe, barázdák nyomába ágyazódva, koncentrikus 
köröket festve, majszolva szerteszét, ahogy egyébként Foster úr is kö
hög (ahogyan, s amiként egyébként Foster úr is köhögni szokott*♦.), 
majd a fejét vakarássza, tágra nyílt szemmel a kávéautomatához lép és 
hamisít, saját kezűleg hamisított érmékkel kapucsínót rendel az ola
jos, zsíros, fogaskerekes, komputerizált pincérnő seggére csapva (visz- 
szakézből a géppofon sem késik, csak talán egy kicsinykét jobban fáj, 
lelkiekben is megviseli az embert***) a kamerába meredve, mélyedve, 
bámulva, bambulva nem is olyan magas, és meglehetősen buta, festett 
szőke módjára kedvesi, szerető puszit küld, amiként, ha feldereng -  az 
emlékezet titkos nagykönyvéből is akár (amit H err Dreher jegyzett 
le gondosan kisiskolási, nebulóid, lányos-asszonyos betűket rajzolva, 
kerekítve és iniciálékkal teletűzdelve, kipilickézve a már alig fújdogá- 
ló szél, szellőcske, szellentéske, szellentésci, szellentéscike, szellenté- 
secske, huzat lengette neonfényben fel nem adható és nem is lanyhuló 
idealizmusától vezérelve egyre csak tovább, betűről betűre, akárha 
ugróiskolában ugrándozva-botladozva, akárha ugróiskolába lépne, 
akárha ugróiskolában félne (így* * *), betűről betűre rettegve, m intha ál
lomásra érne, betűről betűre, akárha faiskolába lépve, kalpagot emelve 
a nyár, a nyír, a tavasz és ősz előtt -  a két mellékes évszaknak bohóc
ként vigaszára lenni e csillapíthatatlan szamárköhögésben, nyomára 
lelni bűzös dohánypöfékelésben, színevesztve, színét veszejtve, némán, 
kifosztva, lagymatagon, akár egy reklámszlogen egy bugyuta songba 
szedett verssorban, fáradhatatlan, akárha egy oly reklámsong volt, 
mint - ,  hogy most hirtelen kapásból, hát mást, de nem utolsósorban 
jobbat ne mondjak, most, itt, nos***



D O N T  G O  T O  T H E  W EST,
SA N D O L  IS T H E  BEST...
-  W hat's a fucking nőise...
N Ő ISE D E ST R U C T IO N , N Ő ISE  D E ST R U C T IO N , N Ő ISE 

D E R T U C T IO N  -  üvöltve (nőise destructiont süvöltve, mint aki be- 
költözött már, kilencvenedszer is ki-be rakodva, előbb csak egy luxus
kocsiba, de ahogy a dolgok, a dolgai, a dolgaik szaporodtak, lassacskán 
már egy tetemes kombira térve át, s vissza majd (majd, majd -  majd 
egyszer -  majd, NO !...), majdan, hajdan a hajadban csüggtem, a ha
jadban csüngtem (én voltam a tetved, a zsír is én voltam, meg a kor
pa...), s ki emlékszik már -  no persze: kívülem - ,  hogy megöltél, majd 
megvakítottál, majd kilőtted a szemem (s a világűrben az Föld körüli 
pályára állt...), s ahogy aztán a padlás szalmáját vérezve ugyan még
iscsak elterültünk o tt bent (de ha akarod -  de nem is kell túlzottan, 
nem is kell nagyon akarnod - ,  hát: o tt lent...) birkózást, papás-ma- 
mást mímelő grízes csokiba töltve, grízzel töltött csokiba fojtva homo- 
erotikus, leszbikus bánatunk, azok az átkos disznótorok, a szúrás, 
a hússzeletelés, a hurka- és a kolbásztöltés (apád, a macho...), a tepertő 
(töpörtyű...) sütése-sütögetése, majd ahogy a nyáron a dokkról a vízbe 
röppent a darum adár (szállj fel, szállj fel, szállj fel, darum adár -  em
lékszünk még rád; „magasan repül a sas" -  Daru bátyám...) a nyo
munkat szagolva ki, s neszelve bőszen, a korlát nélküli tetőteraszon 
ismételve meg részegségében ugyanazt, mígnem aztán a boncasztal 
rideg betonján alszik csak végül el, m intha csak másik vágányra térne 
át (s nem is csak, hogy kisiklik...), ami általában, s az esetek több
ségében mindig, és szinte kötelezően, szabályszerűen és szakszerűen 
-  valamint még szabályszerűleg is - ,  hogy most hirtelenjében csak a 
szelídebb változatoknál maradjak -  várakozást szokott jelenteni, mert 
az a szar kis sínbusz tényleg nem értem, hogy mit tehetne mást, hiszen 
el kell engednie a nemzetközi gyorsat, el kell engednie az ügyvitelit, el 
kell engednie az InterCityt, sőt, el kell engednie még az InterPicit is, 
el kell engednie a belgrádi elektromotorost, el kell engednie a pacséri 
sínbuszt, el kell engednie az anyja kínját is végül, megolajozva, job
ban forogva és haladva, haladva is végre valamicskét tovább, tovább,



tovább-tovább, to-tovább sorról sorra (erőlködve, nyögve, kínlódva, 
döfve***), m int tegnap és azelőtt, a napokban -  úgymondd; vagyis: úgy 
mondd!*** ha mégis***), s lesve bár, hogy mi volt, vagy mi lehet, mi le- 
hetett, vajon mi is történhetett itt, visszalapozni hiába igyekszik, még 
mindig nem dereng, csak az eső szemerkél (az eSSő, ahogy arra mi
felénk mondják, mondogatják***), elesik-eleSSik, majd újra talpra áll 
egy utolsó, egy végső, egy leszámoló hógolyózásra, hópárbajra készen, 
de egyébként már amúgy is nyakig havasan -  ufó szállt le alattam! - ,  
s ahogy némán magam elé bámulva (ahogy a tervezett reklámfilmben 
is akartam***) haladtam a moziból hazafelé -  egyszer csak*** Nem, 
nem az én mozim az már többé! Eladtam* Jó pénzért* A székeknek 
több mint a felét kiszedték, helyette valami koncertpódiumot emeltek 
a vászon elé -  hogy száradna beléjük a szar*

S ahogy rázogatta, kémlelgette, siratta is, sirattatta magát, melen
gette viharvert faszát -  ahogy egyébként tőlem leste el - ,  hirtelen meg
csillant a szeme*

Apró kis tényékként égtek a lámpák a mezőben szétszórtan, várost, 
települést, embereket jelezve és jegyezve, bélyegezve meg talán egy 
egész életre előre, azt is, aki még csak ma született (vagy csak született 
volna meg***), vagy holnap, ha fog, ha akar, vagy akár egy-kéthetes, 
három-négy hónapos csecsemőként (csecsemlőként***) is gőgicsélő mi
voltukban, gőgicsélő nagyszüleik karján, avagy nem kevésbé viharvert 
combján lovagolva, gőgicsélő szüleik szerelmi oltárán*** Ezerhétszáz- 
huszonötben, ezerhétszázhuszonhatban, ezernyolcszázharmincket
tőben, ezernyolcszázhetvenhéttől ezernyolcszázhetvenkilencig, ezer- 
kilencszáztizenháromig*** Sőt, akár kétezer-négyig is talán***

Nossssssssssssssssssss* * *
Épp most szálltam le a Tetrisről* Pontosabban nem is szálltam le 

róla* Azaz mégiscsak leszálltam róla, mert már nem játszom, csak hát 
éppen*** Nos*** Szóval már eredetileg is le akartam szállni*** Tulajdon
képpen már csak unalmamban szálltam rá is egyáltalán, mert valahogy 
ki kellett használnom, el kellett töltenem azt a másfél órát* * * Ezt a másfél 
órát, ami tulajdonképpen még most is tart, hajnali fél öt és öt között, mi
után a többiek már elmentek, és már csak én maradtam itt* Szóval már



előbb is le akartam róla szállni, de valahogy nem ment, egyszerűen nem 
ment, nem és nem, és nem, nem akaródzott neki.. * Csak vakaródzott 
neki, nekivakaródzott... Nekiveselkedett! Szóval, no...! Már épp az járt 
a fejemben, hogy még csak ezt a partit, no még ezt, ez lesz az utolsó, no 
egy ráadást, de még csak ezt az utolsó ráadást, no jó, még ezt az utolsó 
utánit, most már tényleg abbahagyom, hogy no már elég volt, elég volt 
már belőlem, hogy unalmas már ez a játék, hogy már saját magamnak 
is unalmas vagyok ezzel, nemhogy a mellettem, a körülöttem tébláboló, 
botorkáló, ébredező kollégáknak, mert én tulajdonképpen soha nem is 
szerettem ezt a játékot, csak épp úgy rászoktam -  magamtól - ,  mert 
mindenki ezt játszotta abban az időben. De mindig csak néhány játsz- 
mára futotta az erőmből, amit talán mégis inkább nevezhetnénk kedv- 
nek, türelemnek, inkontinenciának, vagy éppenséggel akárminek, que 
séra, séra -  szóval gyorsan beleuntam már ott a kezdetnél (sőt, a kez
det kezdetén is m ár... ott a forrásnál is már...), de ezek nem, ezek csak 
pöcsölték, pöcsőtették napról napra, le sem lehetett, és még magnapság 
sem lehet (csak így, éjnek évadján, ha netalántán megtörténik az a szinte 
felfoghatatlan, hihetetlen dolog, hogy otthon szunyókálnak pihe-puha 
ágyikójukban, ágyikrájukban, és nincs idejük, sem alkalmuk játszani, 
de azért az álmaikba csak-csak beleszövik, belelopják, a tetrisről álmod
nak, azokról a lehulló kis szar akármikről, azokról az undok kis színes 
biszbaszokról, bisbásokról, más néven az édesköményekről ( -^ j -  Cin- 
tiának bezzeg ezúton is szeretettel...) -  hitehagyott arabokról - ,  ame
lyektől megtébolyul az ember...), de egyáltalán nem lehet levakarni őket 
a komputerről. Az ember meg, ha komputermenése volna, vagy ha van 
is, hát szarja össze magát! Szóval már épp azt fontolgattam, hogy majd 
csak felkelek már az a kibaszott gép elől, mellől, de csak nem, csak nem, 
csak nem, nem és nem, nem és nem, nem és nem, alig tudtam  ezerig, 
kétezerig felverekedni magam... Ezerkilencszázkilencvenháromig... 
Mindig bejött valami gikszer(-tár), vagy ha fel már nem is kelek, ha nem 
is kelek fel -  sőt, ha nem is kellek már fent - ,  de legalább kilépek a prog
ramból, belépek egy másikba, egy másik játékba, talán aknaszedősbe, 
talán a kanalizációsba, a csővezetékesbe, egy másik játékprogramba, egy 
másik virtuális világba, haza, vagy a legjobb esetben is a szövegszerkesz



tő szoftverbe, hogy elkezdhessek végre dolgozni, mert. ♦ ♦ Be kell javítgat
nom a hibákat, újra át kell számolnom a dolgokat, az új előszámla, vagy 
árajánlat, mi a fene, mi a jófranc, mi a lófranc, mi a kecskebéka, mi a Julis 
néni térdkalácsa, mi a fasz, mi a fasz van veletek, mi a fasz van veletek, 
mi a fasz van veletek...?...!...?! M ár ilyen gondolatok kezdtek környé
kezni, már ilyen dolgok kezdtek örkényezni bennem, miközben azok a 
potyogó édeskömények meg egyre nagyobb, egyre magasabb, egyre ma
gasabbra nőttek, egyre több olyan sorom volt, amelyikben egy vagy két 
lyuk maradt, egy vagy két lyuk még megmaradt, és sehogy sem tudtam a 
fejük fölül eltüntetni, eltüntetni fölülük a téglákat... úgy is, mint:

Szakágban...
Megcsörrent a telefon. A legjobban annak örültem volna, ha H err 

Drehernek eszébe jutok végre, ha felhív, ha ő csörget, ne mondjon sem
mit, nem kell mentegetőznie előttem, egyáltalán, semmit sem kell, csak 
hívjon már fel egyszer végre, no, rajta, rajta, csak rajta, úgyis mindjárt 
leszakad a pajta, úgyis bent marad a macska, csak legyen, aki kikapar
ja ... szóval igazán annak örültem volna a legjobban, ha H err Dreher 
telefonál (bár Foster urat sem bántam volna -  vagy épp mindegy, csak 
akárkit is már...), de mégsem ő hívott. Még csak akárki sem ... Mielőtt 
azonban felvettem volna a kagylót, mielőtt felkeltem volna egyáltalán 
a gép mellől -  amelyiknek egyelőre még semmilyen nevet nem adtam 
- ,  gondosan és jó  alaposan, bizonyítékokkal alátámasztva és megala
pozottan, C O R PU S DELICTIü! BODY OF C R IM E ... C O R PO - 
RA D E L IC T I... meg minden, ami már mindezzel jár... Lenyomtam 
a pause gombot. Le. Nyomtam. Lenyomtam. Csak azért hívott, csak 
azért telefonált -  azt mondja - ,  hogy nehogy, de még véletlenül sem, 
hogy eszembe ne jusson itt felejteni azt a csomag kávét -  amiben ugyan 
már vajmi kevés őrölt izé... izé... kávé van... - ,  ami itt van, itt hányó
dik, itt hánykolódik valahol, még valahol. Nézzek csak körül; mert ha 
körülnézek, biztosan megtalálom. Majd meglátom én ...!

Hát, meglátni azóta sem láttam  meg, de tudom, hogy hol van, tud
tam, hogy hol van, úgyhogy még annak sem lett volna valami kifeje
zetten nagy és sok értelme, ha mondjuk, még talán körül is találok 
nézni, és alkalmasint a nagy körülnézésben benne talán még meg is



találom látni, mert ezzel a felfedezéssel semmilyen új információhoz 
se nem ju to ttam  volna, nem ju to ttam  volna hozzá (és így másokat sem 
ju ttattam , ju tta thattam  volna hozzá**.).

Ahogy letettem a kagylót, megfogtam a telefonkönyvet, és idehoz
tam a komputer mellé. Azóta is itt áll. Most pedig itt fogom hagyni. 
Ezzel veszi ugyanis kezdetét tudományos kutatóm unkám  a telefon
könyv sorsáról, a komputer mellett felejtett telefonkönyv sanyarú, 
vagy éppenséggel gyöngybetűkkel márványba vésett sorsáról, ami egy
előre maradjon még a jövő, sőt az eljövendő nemzedékek hétpecsétes 
titka. így pecsételünk mi itt, Vajdaságban, ahogy a Szigorúan ellen
őrzött vonatokban olvastuk, láttuk, hallottuk... Ö t óra már el is mú
lott, úgyhogy még ha akarnám sem tenném vissza, m ert most fogom 
magam, felkelek a komputer mellől, magamra öltöm (két öltésből meg 
is lesz...) a némileg már szakadozó, fesledző zöld kabátom, kimegyek 
az ajtón, beszállok a liftbe, kinyitom a frizsidert, beteszem az elefán
tot, becsukom a frizsidert, kinyitom a frizsidert, kiveszem az elefántot, 
beteszem a zsiráfot, becsukom az ajtót magam mögött, megnyomom 
a PR feliratú gombot, a földszinten kiszállok a liftből, kimegyek még 
egy ajtón, elköszönök a portástól, kimegyek még egy ajtón, kimegyek a 
negyedik ajtón is, ami mögött még rögtön ott vár az ötödik is, és ebbe 
akkor a liftajtókat még bele sem számoltam, merthogy azokkal együtt 
meg már összesen kilencnél tartanánk, habár... Szóval gyakorlatilag 
csak nyolc, mert az egyiken így is, úgy is kétszer kell átmennem; a bel
ső ajtóra gondolok, merthogy minden normális (de talán még minden 
abnormális...) liftnek (is...) minden emeleten van egy külső ajtaja, meg 
van neki egy standard, elválaszthatatlan élettársa, képzettársítása, az 
a bizonyos belső ajtó.

Tehát végre kiérek az utcára, az óra alatt elfordulok balra, meg ha
sonló marhaságok, hogy végre odaérhessek, és ágyba kerülhessek, mert 
az utóbbi mintegy tizennyolc órában -  mint egy rabszolga -  szinte 
semmi mást nem csináltam, minthogy, mintsem, hogy... dolgoztam. 
Pontosabban: dolgoztunk. Tamással. Meg kell hagyni, hogy Tamás 
rettent fasza gyerek, ezt tulajdonképpen el sem tudom  mondani, el 
sem tudom  mondani, hogy mit érzek iránta.



-  H át neked ez nem tetszik?
-  Hjáááááááááááááá.♦♦ H át tetszik, tetszik*.. Csak... Csak tudod...
-  Amíg el nem mondod, addig nem is tudhatom.
-  Ki kell mennem vécére.
-  Mi van veled?
-  Sem m i...
-  Hol a fenében voltatok?
-  O tt voltunk...!
-  Most baszogatsz?
-  Majd kell kitenni egy másik törölközőt, mert ez már teljesen át' 

ázott... Büdös.
-  Itt?!
-  H át itt...
-  Veszélyes. A portás bármikor benyithat.
-  A portás?
-  A portás... vagy akárki. Akik így éjszakánként járják az épületet. 

Az ügyeletes tűzoltó vagy a micsoda...
-  Veszélyes. Könnyen leleplezhetnek.
-É s .. .?
-  Semmi. Kicsit ugyan tényleg zavarban voltam, m ert mindvégig 

a tudatában voltam, mert mindvégig o tt motoszkált a fejemben, hogy 
bármikor rám nyithat valaki.

-  Nem  zavart?
-  Egy kicsit valóban, de éppen ezért gyorsan csináltam.
-  És hova?
-  Csak a szőnyegre, ahogy otthon is szoktam. O tt hátul, a frizsider 

előtt. Még a Béci mesélte egyszer, hogy ő is úgy szokta... H át, gondok 
tam, felcsapok a követőjének.

-  No, hol voltatok?
-  O tt voltunk, mondom.
-  Ne baszogass!
-  Befejeztük a vacsorát. Veled is tele szájjal beszéltem telefonon. 

Ettünk, aztán rágyújtottunk egy-egy cigire, de azt már csak útközben 
szívtuk el. Elsétáltunk a kocsmáig. Valami koncert lehetett, vagy...



a lófranc se tud ja ,.* O tt álltak az ajtóban és nem engedtek be bennün- 
két. Lehet, hogy azokat, akiknek volt jegyük, vagy mit tudom én... 
De az utcán is tömeg volt a kocsma előtt. Először, amikor megláttam, 
hogy hányán állnak ott, akkor még azt hittem, hogy azért szorultak 
ki, mert akkora tömeg van bent, de nem... Ezért mondom, lehet, hogy 
valami koncert volt, mert elképzelhető, hogy belépőt kellett váltani... 
nem kérdeztük meg. A rádióban hallottam, hogy valami rendezvénye
ket terveznek, tervezgetnek... Úgy tűnik, elkezdődött. Bár Dávid azt 
mondta, hogy ez a beléptetés szerinte csak azért van, m ert nem akar
ják beengedni a jövevényeket, a magyar bőrű négereket, és így akarják 
kiszelektálni őket. Meg azt is, hogy szerinte elég csak megmutatnod az 
igazolványodat, hadd lássák, hogy idevalósi vagy, és máris beengednek. 
O tt vártunk, hogy hátha berobogsz...

-  H át nem vittétek túlzásba a várakozást...
-  Leültünk o tt szemben a templomkerítés szélére, elszívtunk egy 

cigit, de akkor már tényleg nem akartunk tovább várakozni. Nekem 
már így is lefagyott a seggem. Az mégiscsak tiszta beton, és azért még
iscsak február van. Elmentünk o tt a másik utcában... Nem  igazán 
tudtunk hova menni. Van o tt a másik utcában az a zártkörű kocsma. 
Még rögtön újév után voltunk o tt kétszer is a két tulajjal beszélgetni. 
H abár most többen voltunk, még belépőnk, vagy tagsági könyvünk, 
vagy mi a franc kell oda, semmink sem volt, de úgy voltunk vele, hogy 
elmegyünk oda, megpróbálunk bejutni.

-  Az o tt a húszas bejáratban?
-  Igen, o tt van. O tt mindig zárva van a bejárati ajtó. Csöngetni kell, 

és akkor kijön a pincér és beenged, ha tetszel neki, vagy ha ismer. Be
csöngettünk, de nem jö tt ki senki. Egy idő után jö ttek  kifele néhányan, 
akik épp elmenőben voltak, a pincér meg sehol. H át bementünk.

-  M it szóltak?
-  Semmit. Ránk sem hederítettek... Körülnéztünk, de csak egyet

len egy asztalnál volt hely. Biztos, épp onnan kerekedtek fel az elme
nők. A távozók. O daültünk hát. Jö tt a pincér... M egittunk egy-egy 
sört, de nekem akkor már jönnöm  is kellett. A többiek még ottm arad
tak, csak én húztam  le a söröm rekordidő alatt.



-  No, mindegy*.♦ Kéne valahonnan vécépapírt szerezni.
-  Ki kellene menni a piacra, o tt mindig van. Csak nekem nincs rá 

pénzem.
-  Az előbb, amíg vártalak, kellett volna. Kimentem előbb körük 

nézni, hátha akad valahol. Persze ez már előre is egy hatalmas idea- 
lizmus volt.

-  Ma éjszaka megint nem alszunk?
-  Nem. És éppen ez az, hogy mindig ilyenkor jön rám. Jobb esetben 

csak úgy, szokványosán, de valószínűleg a kialvatlanságtól, a kimerült
ségtől nagyon gyakran a hasmenés is el szokott kapni.

-  Nem volt itt valami újság?
-  De volt.
-  Csak nagyon remélem, hogy nem a bekötött évfolyamokból téptél 

ki oldalakat.
-  Hallod, ez aztán a nagyszerű ötlet!
-  Csak nem?!
-  Ez egy nagyon jó ötlet, de sajnos meg sem fordult a fejemben. Én 

képtelen vagyok ilyen jó megoldásokat kitalálni. Feltúrtam  o tt a pol
con heverő régi újságokat. Nem is tudom, minek őrizgetnénk még to
vább azt a tavalyelőtti RTV-újságot. A Knight Rider volt a címlapján, 
már a sorozatnak is rég vége van a tévében...

-  A ztán már csak amikor felálltam, hogy lehúzzam, no akkor vet
tem észre a tartály tetején azt a régi hirdetőújságot, amit még valami
kor a múlt héten, vagy talán még azelőtt vittem be magammal egyszer, 
amikor hasonló problémáim adódtak.

-  Mindig itt jön rád?
-  De úgy látszik, hogy én vagyok az egyetlen, mert még majdnem 

teljesen érintetlen volt. Szinte ugyanolyan állapotban, ahogy kéthete 
otthagytam. M ost az RTV-újság maradványait is otthagytam . Remé
lem, hogy legközelebb időben észreveszem majd.

-  Én nem szeretek ilyen helyeken szarni.
-  H át igazán nagy vagy aztán te is! M ost mit csináljak, ha itt jö tt 

rám, és semmilyen reális kilátásom nem volt arra, hogy belátható időn 
belül épségben hazajussak vele?



-  Emlékszem, még amikor az általános iskolában*.♦ Hetedikben 
vagy nyolcadikban... A hetedikes kirándulásunkon, amikor körbe- 
utaztuk az országot... Kábé egy hétig tarto tt az egész. Akkor én egy 
álló hétig nem szartam. Egyszerűen nem bírtam. De nem is kellett. 
Nem voltak vele problémáim. Ez valamiféle ösztönszerű dolog volt ná
lam, hogy amikor kiléptem otthonról, akkor leállt minden ilyen szervi, 
ingeri, zsigeri akárm im ...

-  En csak a guggolós, pottyantós vécéket utálom.
-  No, azt aztán én is!
-  A katonaságnál volt időm meggyűlölni ezeket.
-  En nagyon remélem, hogy soha nem is lesz rá ilyen alkalmam.
-  Hány éves vagy te?
-  Ügy érted, hogy most?
-  Igen.
-  Novemberben leszek huszonhárom.
-  Nem  kellene ennyi kávét innom. Egyre gyakrabban szarakszik a 

szívem.

a jókai mór utca sarka
hátam mögött világító reflektorok
évek óta nem jártam  itt
most, ahogy így visszaszámolok, hét-nyolc éve is lesz akár 
a neved is csak néhány nap múltán sikerült felidéznem, ahogy itt 

ücsörgött bennem rejtekében, memóriám rozsdás fogaskerekén, de 
akkor is csak a keresztneved, Angéla, épp csak tudom, hogy így hív
tak,hogy ez volt a neved, de hogy esetleg a beceneved mi lehetett, hogy 
az egyszerű Angi, vagy valami más, őszintén szólva fogalmam sincs 

és azt sem tudom  igazán, hogy mit is mondhatnék most neked tu 
lajdonképpen (talán...), ha egyszeriben csak szembe találnám magam 
veled az utcán -  Irdleberger egykomám

nem hiszem, hogy mondhatnék neked bármit is egyáltalán 
levelet sem írnék 
tulajdonképpen e sem az 
(csak épp hozzád beszélek)



(csak épp beszélek hozzád)
((hogy beszéljek. ♦♦))
egyszerűen csak eszembe ju to ttá l aznap este, amikor o tt kellett eb 

mennem a töpörödött kis jókai mór utcában a hideg sötétben és a sötét 
hidegben a kapud, a kaputok előtt 

van otthon... 
azaz nem is!
őrzök még rólad egy fotót -  azt hiszem, te adhattad (még...) -  vala

melyik fotóalbum alján (?!)
nem is hasonlít rád ez a felvétel 
(és én sem hasonlítok rád...)
tulajdonképpen meg sem ismernélek már, ha összefutnánk az utcán 
tulajdonképpen az a legszörnyűbb az egészben, hogy egyáltalán 

nem maradtál meg bennem 
tulajdonképpen 
... tulajdonképpen... 
évek óta eszembe sem ju to ttál
hacsak nem látlak meg véletlenül a fotóalbum legalján, ahogy az ki

nyílt a földre, vagy tudom is én, hogy hova (le)esve 
de mindig becsuktam, szokás szerint, hanyagul 
nagyjából talán emlékszem is mindenre -  csak az arcodra nem, 

a testedre 
a nevedre
(az sem lepne meg igazán, ha nem is te lennél az o tt azon a fotográ

fián)
a jókai mór
az a kis szaros, picsányi utca
tulajdonképpen nincs is szükségem erre az emlékre 
... tulajdonképpen...
ott laktál valamikor valószínűleg a szüléiddel 
te tizenhat éves voltál, s ezek szerint én tizenöt lehettem 
mert állítólag egy évvel idősebb voltál tőlem, nálam, hetvenes 
vajon hol laksz te ma? 
a legfontosabb dolgokra nem emlékszem



nem emlékszem, hogy fájt-e elvesztenem 
csak: fáj erre nem emlékeznem
talán nem kellene rólad, nem kellene hozzád beszélnem 
csak a jókai mór utcáról 
a tizennyolctól korában 
m ert így
most, hogy mondjam el neked, hogy apa leszek 
apaságra készülök. Igen, H err Dreher tök részeg volt, nemigen tu

dott még apám sem mihez kezdeni vele, csak dülöngélt, meg ilyenkor 
mindig rájön valamiféle krónikus beszélhetnék, beszéditisz, és csak 
mondja, mondja, mondja, m intha érdekelne bárkit is, még ha józanul is, 
nemhogy így, amikor ráadásul -  hogy jól meg legyen sózva az a leves, 
mert aztán felmelegítve is csak a szárma jó (egy szerény, apró kis népi 
motívum,,,) ((meg aztán megtanultuk ezt már réges-rég, holmi letiltott 
interjúk ürügyén,,,)) - ,  s már nem is bír beszélni rendesen, hanem csak 
motyog túláradó bölcsességében, mint aki már megint okosra itta ma
gát, motyog oda, oda, oda, pontosan oda, a bajsza alá, be a saját szájába 
(hiszen a szájbarágást is lehet úgy fordítani szerbre, hogy zvacenje u 
usta,,, mert ez valóba szájbarágást jelent, bele,,,), hogy a hallgatósá
gának, a beszélgetőpartnereinek is be kellene mászniuk a szavak után, 
a szavak nyomában ugyanoda, ha szeretnének mondandója nyomára 
bukkanni, utolérni valahol toroktájt a mondókáját, o tt valahol félúton, 
még a szélsőségek előtt, de más süppedős ingoványra tévedve (no, ezt 
most hogy verjem bele a fejedbe?,,,), hol én már mindig a mutatóujjam 
nyújtom és célzás nélkül is (te, tök sötétben is, ha egyszer látnád!,,,), 
pontosan bele a célba, orrom legmélyére fúrva, m int azon a fotón, amit 
az újságban láttunk (s nem is csak láttuk, látjuk még ma is, látjuk még 
manapság is prímán -  bekötve o tt porosodik majd a polcon,,,), ponto
san úgy, ahogy az a bányász kinézett, no nem az ablakon, hol esetleg 
visszanézhettek volna rá, nem, de nem ám, ahol visszanézhettek, visz- 
szanézhettünk volna rá, hanem o tt a fotón, a fényképen, a fotográfián, 
a piszkosszürke vászon előtt, ahogy kifrizírozta o tt az az öregasszony, 
hogy szépen nézzen ki a képen, igazítsd meg a gallérod, mi az o tt rajtad, 
már megest hogy nézel ki, meg minden, de nem is ez a fontos, hanem az



a lényeg, hogy a büdös életben (érdekes, nekem nem is büdös, valójában 
én soha nem is tartottam  annak, ez csak amolyan közhelyes fordulat, 
egy bejáródott sallang, egy akármit, amit mondani kell, amit így kell 
mondani, mert, ha nem így mondod, akkor az már... -  szóval nekem 
pontosan is, hogy tetszik az enyém, no -  no, jól van, no...) többé eszem
be sem ju to tt oda toppanni be kávé, vagy egy kupica helyett, hát ezúttal 
-  hát ezúttal -  csak egy fotóra, hogy kapjon már le nénikém, ha már 
akadt itt, ugye, ez tízpercecske kis szabadidőm, hogy kidughattam már 
az orrom egy kicsit abból a kaszárnyából (ami valójában azért mégsem 
kaszárnya persze...), abból a kaszárnyaszerű építészeti förmedvényből, 
de tényleg csak tíz perc, mert csak azzal voltak hajlandóak kiereszteni, 
hogy én most már nem bírom tovább, én már olyan éhes vagyok, hogy 
beledöglök, ha nem mehetek el egy burekra ide a sarokra, de jószerével 
messzebb is elsétálok én, ha kecsegtet valami, ha valami kaja kecseg
tet, ha valami potya kaja kecsegtet, m ert nem mintha nem volna igaz, 
mert reggel is elaludtam, meg minden -  hát nincs meg nekem továbbra 
sem az a képességem, hogy reggel hatok kikászálódjak - ,  pedig, kérem, 
higgye el nekem, pedig rám rohad, meg a krumplit is le kellene csírázni 
már, meg minden ilyen nyavalygás...

Nos, hogy rövidre zárjam, Lüsziászom... H err Drehert, úgy tűnik, 
már hiába várom. Néha, őszintén szólva, nem is igazán értem, hogy 
mire lehetne jó -  m ert azt már mondani sem merem, hogy mire LE
H E T  jó -  az effajta terjeszkedés, terpeszkedés, csak -  azért remélem, 
hogy érted - ,  hogy úgy rám borul néha, m ert ha azt veszem, hát in
dulnom is kellene már, illene no, minek rejtegessem, no csak még ezt 
a telefont felvegyem... csak ezt az egyet, ezt az utolsó tetrisjátszmát 
lezavarjam még... de tudom, hogy ez a faszi már megint késni fog... 
meg hát nem helyeselhető, még józanul sem részeg, illuminált gon
dolatokat oda bevésni... meg azért még úgyis pofáznom kell, anélkül 
nem lehet, ki sem bírnám rendesen, én, Lüsziászom... No, de minek is 
magyarázzam most m indezt...

H m m m ... Irdleberger egykomám! Lásd, elköltőm utolsó vacso
rám ... M ost magyarázzam el neked a nosztalgiám? Pörölypuszta, 
H err Dreher, a jóbarát, Berlin, az 57-es nyár, no meg a kis Tam ás...



Irdleberger a múlx homályán áx vissjaxér

De Dávid nem hallotta meg édesanyja hangját* ♦♦
Elhamvadt dohány füstjébe lebbentett (micsoda rebbened*.♦) a szellő, 
a szél, illetve a kereszthuzat, síró anyák, megtört árvák képét cincálta 
a fuvallat holmi régi újság megfakult nyomatán, ahogy a printerből a 
papírlap kicsusszant, mert mindez már abban az időben történt, ami- 
kor Mojca és Matjaz is határozott léptekkel, tántoríthatatlan eltökélt
séggel megiramodott, határozottan elindult Apró Jóska nyomában* 
Senki sem számított volna ilyesmire, felkészületlenül ért bennünket 
a talány, hogy mi ez most, s mégis, már miért*** meg úgy egyáltalán, 
megint, nagy általánosságban*** meg aztán*** székében és hosszában 
egyaránt*.* de már túl a közhelyhalmozáson, s pont*

A zt írták  -  még márciusban olvasgattuk az interneten nagy bíbe- 
lődések közepette, tervezd, sőt, a cégben is hangold össze a többiek
kel - ,  hogy a szállás a tengerparton van, s foglalni is kellett gyorsan, 
sebtében, hevenyészett mérlegelés idejét múlva, idejétmúlt pumpa, 
m ert már csak egy szoba m aradt, fogytán a szálláshely, fogy, m int 
a pelyva, viszik, m int kávéínség idején a puliszkát* Aki most nem 
foglal, az nemcsak hoppon, de otthon is marad, m ert cinkosok közt 
béna, aki néma* Ja igen, s valóban, az o tt tényleg tengervíz, sós, de 
még mennyire, csak hát épp egy sólepárló, no, pont annyira, hogy egy 
sótelep és haltenyészet m űködik ott, tehát ez valójában egy ipartelep* 
Sógyár* Halgyár* Sóüzem* Halüzem . M ert nagyüzem a halüzem*** 
Még ha tengeri is*** Traktorok já rtak  ott, m int a mesében, s gőgi- 
cséltek is talán (de mi csak a motorzúgást, a berregésüket hallottuk 
mindebből***) a kis töltésekkel felparcellázott tengeren, teherautók 
szállították a munkásoknak a toi-toi-okat, vagyis a mobilvécéket, 
amelyekben nekem meg egyébként is mindig halálfélelmem van. Mo- 
bilbuditrans* Elménygazdagon*** Elménymadzagon! Ej, Mojca, és 
ej, Matjaz, hát ezt adtátok el nekünk, mint gyönyörű szép tengeri 
kilátást*** úgy is, mint: SE A V IEW ! Hogy nagyon*** S nagyot*** 
Szívjunk! Ameddig a vak ellát, hogy a scrabble-ből szakadna rátok



az ad, az agy (amely akár az A lkotók Gyűlésének 21. századi feltá
masztása is lehetne; feltámasztását is jelenthetné, ha ugyan volna 
bármiféle igény is erre... vagy legalább értelme is...), az AGY, az ah 
(indulatszóként meg aztán talán éppen erre reflektálva...), az aj (vagy 
indulatszóként immár csak alig épen ezen keseredve mélységesen, 
bányatérben elfele...), az al (úgy is, m int alacsonyabb rendű, rangú 
és beosztású; alacsonyabb kasztból származó; no, meghiszem azt, jól 
tudják ezt Indiában...), az Al (mert akkor szerintem már sokkal in
kább Pacino; s legyen akkor márpedig Alfredo James Pacino, Isten 
éltesse egészségben és boldogságban...), az aú (mint a fájdalom ki
fejezése; kifejező eszköze, s tárgya is egyben...), az az, az ács, az ág, 
az ágy, az áh (hogy már megint egy indulatszóba botlanék, amelynek 
funkciója immár, s ez esetben az elutasítás, vagy a legjobb esetben is 
a lemondás kifejezése...), az áj (amellyel indulatszóként akár Dávid, 
akár az édesanyja, akár H err Dreher, akár Foster úr, de szóhoz jutva, 
felszólamlásra emelkedve mindenképp csodálkozást, öröm et fejezne 
ki; a világra való őszinte, gyermeteg rácsodálkozást...), az ám (azon
ban, ámazonban, ámbátor, ámbráscet, az ámok és az ám okfutó...), 
az ár, az ás, az ász, az át, a bá' (úgy is m int bácsi...), a be, a bé, a bő, 
a bú, a bű, a cé, a co (amivel gyermekkoromban még nagyanyám is a 
jószágot nógatta, ha elszabadult az udvarban, s a koca épp a heteken 
át gondosan épített homokváramat, várkomplexumomat -  pedig még 
irigylésre méltó vízvezetékrendszert is kiépítettem  benne -  tú rta  
széjjel a diófa aljában...), a csá, a csé, a cső, a de, a do (és aztán majd 
szolm izálhatunk veszettül ezerrel, sőt mi több, ezrelékkel...), az eb, 
az edz, az ef, az egy, az eh (az indulatszavakhoz visszatérve...), az 
ej (az indulatszavakhoz visszarévedve...), az el, az em, az en, az eny, 
az er, az es, az esz (marva is, pusztítva is...), az ex (nem, nem a leírt 
kedvest megjelenítve, hanem inkább csak koccintásra, ivásra buzdító 
szócskaként; de ide sorolható könnyűszerrel akár a teljes exjugoszláv 
régió...), az ez, az ég, az éh (éhség, éhínség és holodomor...) az éj, 
az ék, az él, az én, az ép, az ér, az és, az ész, az ét, az év, a fa, a fi 
(a fiúból visszametszett vadhajtásként rövidülve...), a fő, a fú (ahogy 
régiesen még az eleink a szél fújását, fúvását is m ondanák...), a fű



(mert időnk, m int a kender.,.), a gá (a hangutánzó libahang...), a gé, 
a go (a japán játszm át megnevezve...), a gye, a gyí (a lovat ugyan nem 
lelőve, ugye, de akár a szőrén ülve meg...), a gyű (mert ha már a szőrén 
üljük meg, akkor hát népieskedjünk is e zabolátan kényelemben, jól 
esik ám a zúzánknak, jobban, m int a kendermag...), a ha, a há, a he 
(tessék? mi van? mi a fasz van már megint? nem értem  én ezt...), a hé 
(már elnézést, hogy ilyen bizalmaskodva szólongatlak itten...), a hí 
(HIVószóként, ami attól persze még nagyon is lehet pozitív...), a hm 
(amikor eltöprengenénk az élet hiánytalan értelmén; csak úgy nagy 
általánosságban, m intha az egészből bárm it is érthetnénk; de jól esik 
ám, úgy bizony, a kocsmafilozófia és horoszkópkultúra...), a hó, a hő, 
a hú (az indulatszavakhoz visszatévedve...), a hü (nem, nem a hülye 
rövidülése ez, m ert az akkor m ár -  így: -  hü’ lenne, hiszen annak 
még egy aposztróf is dukál, úgy is, m int hiányjel; de nem, ez nem az, 
ez most megint csak egy indulatszó a hirtelen jö tt bosszúság kifejezés 
sére; m int amikor másfél órán át keresed a még márciusban lefoglalt 
tengerparti szálláshelyed, valamikor július végén, és már teljesen hü- 
lyének érzed magad, amikor ennyire hülyére vesznek, s amikor aztán 
végre megtalálod, no akkor látod csak be igazán, hogy mekkora nagy 
szarba csöppentél, kedvesem... hogy mekkora nagy marha voltál...), 
a hű, az iá (a szamár hangja, ami hangutánzó szóként ebben a pilla
natban, o tt a Seca oldalában kibuggyan, kifakadhat belőled; s ráéb
redsz, hogy nem, ez távolról sem a Borbuggyan folyamának partja... 
itt aztán már sör sem buggyan, nemhogy holmi párlat...), az ily, az 
is, az így, az íj, az ím (íme, hát megleltem hazám at...), az ín, az íny, 
az ír, az ív, az íz, a ja (igen, persze, hogyacsudábanelenneúgyahogy- 
temondodpajtikám, s legfőképp majd ha örökíróhegyre, örökíróvégre 
tűzlek; irdallak és tűzdellek, m int a nyársat, oly nyerset, ereset...), 
a jé (csodálkozva alkalm asint...), a jó, a jő, a ká, a ki, a kő, a kú, a la 
(szolmizáljunk csak szépen tovább hevesen... kettesben...), a le, a lé, 
a ló, a lő, a ma, a mi, a mú (hát igen, nemcsak tehénként, de immár 
m arhaként utánozzuk az állathangokat...), a mű, a na (az indulat
szavakhoz visszahőkölve...), a ne, a ni (heves gesztikuláció közben 
odam utatva...), a no (az indulatszavakhoz visszahenteregve...), a nő,



a nyű, a né (mert meglepetés színlelésére ekkor már jószerével semmi 
ok, eléggé elképed az ember színlelés nélkül is, hogy keveredhettem 
én ide, ebbe a semmibe, ebbe a szemfényvesztésbe, egy ekkora csalás
ba. ♦♦ hogy eshettem  áldozatul... hogy dőlhettem  be ennyire, m intha 
a kardomba tettem  volna...), a nyí (igen, nyüszítek én itt már ezerrel, 
vagy ezrelékkel, ahogy tetszik, és am it a publikum kíván -  mosolyogj, 
a főnök a hülyéket szereti! - ,  ha egyszer felment a függöny, felgördült, 
felgörnyedt; ha kell, ha nem, így hát szükség, ínség, éh esetén akár 
népiesen is...), a nyő (koptatva is akár, nyelvet vagy farm ert, vagy bőr
ülést, ágyhuzatot, szappanhabot, ha nyűni kell, s ismételten, akár né
piesen szólva is...), az óá (síróhangként, gyermetegen, hangutánzó ré
vületben...), az oh (az indulatszavakhoz visszanyesedezve...), az ok, 
az oly, az óh (az indulatszavakhoz visszanyalva magunkat, hogy már 
csak szívószálon vegyük a levegőt a vendéglátó seggéből, ha éppen
séggel meglepetésünket és fájdalmunkat fejeznénk ki sebtében...), az 
ól, az ón (édesvízi halként még balin néven is ism ert...), az óv, az öcs, 
az öl, az ön, az öt, az öv, az ők, az őn (ugyancsak a halvacsora, a halas 
menü éke...), az őr, az ős, az ősz, az őt, az őz, a pá (búcsúszavunk, 
csak ne késne már soká; hiszen gyakorlatilag tulajdonképpen meg
ismerkednünk sem kellett volna, ha nincs ez a szemfényvesztés, ha 
nincs ez a kapitális átverés, ha nincs ez az alantas csalás...), a pi (a n, 
vagyis a Ludolph-féle érték, úgy is, m int a kör kerületének és átmé
rőjének viszonyszáma... mert, ha egyszer majd hazatérve még levelet 
is írnánk, akkor bizony ügyelnünk kell majd a megfogalmazásra, de 
leküzdjük mi, mi le, győzedelmesen a nyelvi akadályokat, a nyelvi ba
rikádokat, s akkor majd megüzenjük fennen:

Kedves Mojca és Matjaz!
Elküldöm nektek a pi pontos értékét az első tízezer tizedesig, mert bár
mikorjóljöhet!
íme: 3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971
6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 
3421170679 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 
5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489



5493038196 4428810975 6659354461 2847564823 3786783165 
2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 13393607262 
0249141273 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 
9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 
9415116094 3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 
3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 
8301194912 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 
1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 
7669405132 0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 
7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 
6892589235 4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 
4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 
1609631859 5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 
2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 
7669147303 5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 
9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 
2164201989 3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 
8230301952 0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 
8347913151 5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 
8890750983 8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 
9848824012 8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 
4676783744 9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 
2590694912 9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 
8150193511 2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 
0426992279 6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 
2861829745 5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 
7509302955 3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 
3479775356 6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 
7727938000 8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 
1973568548 1613611573 5255213347 5741849468 4385233239

2 Szentesi Zöldi László [https://www.facebook.eom/torok.olga.l ?fref=ufi]: 
Mondjuk, a vége felé a 1339360726 egy kissé túlzás...

— Bocs, Laci, nem akartam személyeskedni!

https://www.facebook.eom/torok.olga.l


0739414333 4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 
2725502542 5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 
6085784383 8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 
2512520511 7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 
2106611863 0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 
4371917287 4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 
7802759009 9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 
5224894077 2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 
5305068203 4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 
2169646151 5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 
9284681382 6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 
9972524680 8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 
0805124388 4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 
1296160894 4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 
8456028506 0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 
6672782398 6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 
1743241125 1507606947 9451096596 0940252288 7971089314 
5669136867 2287489405 6010150330 8617928680 9208747609 
1782493858 9009714909 6759852613 6554978189 3129784821 
6829989487 2265880485 7564014270 4775551323 7964145152 
3746234364 5428584447 9526586782 1051141354 7357395231 
1342716610 2135969536 2314429524 8493718711 0145765403 
5902799344 0374200731 0578539062 1983874478 0847848968 
3321445713 8687519435 0643021845 3191048481 0053706146 
8067491927 8191197939 9520614196 6342875444 0643745123 
7181921799 9839101591 9561814675 1426912397 4894090718 
6494231961 5679452080 9514655022 5231603881 9301420937 
6213785595 6638937787 0830390697 9207734672 2182562599 
6615014215 0306803844 7734549202 6054146659 2520149744 
2850732518 6660021324 3408819071 0486331734 6496514539 
0579626856 1005508106 6587969981 6357473638 4052571459 
1028970641 4011097120 6280439039 7595156771 5770042033 
7869936007 2305587631 7635942187 3125147120 5329281918 
2618612586 7321579198 4148488291 6447060957 5270695722



0917567116
3520935396
6711031412
1437657618
7647918535
7091548141
2828905923
9746366730
0291327656
7621101100
3123552658
7732269780
2111660396
2691862056
8611791045
7877185560
5661406800
9456131407
2708266830
7163775254
5097925923
7791745011
5961458901
2870808599
5403321571
7172159160
6639379003
7166416274
1900042296
9472654736
0386743513
7693259939
4132604721
2974167729

7229109816
5725121083
6711136990
3515565088
8932261854
6549859461
2332609729
5836041428
1809377344
4492932151
2131449576
2807318915
6655730925
4769312570
3348850346
8455296541
7002378776
1127000407
6343285878
2021149557
0990796547
2996148903
9389713111
0480109412
8530614228
7716692547
9769265672
8888007869
6171196377
4252308177
6222247715
7805419341
5695162396

4786724229

9091528017
5791513698
8658516398

4909989859
8963213293
6371802709
9712084433
1388303203
4030707469
6084244485
8572624334
4411010446
4711055785
5863566201
1136576867
2665408530
5913440171
8547332699
5698305235
6158140025
3761255176

0463994713
7904297828
1472213179
8137585043
4873898665
1463853067
2560290228
9213375751
0367515906
8915049530
4473774418
5864573021

2465436680

3506712748
8209144421
3150197016
9823873455
3089857064
8199430992
5732654893
8249037589
2112019130
9637669838
4189303968
8232527162
3763466820
8558100729
5324944166
6143444318
2749470420
3908145466
8089330657
0126228594
5675135751
2962107340
5647503203
4764777262
0633217518
4949450114
3609657120
4721040317
1495950156
7350235072
9844489333
4263129860
6315981931

0980676928

5832228718
0067510334
5151168517
2833163550
2046752590
4488957571
8239119325
8524374417
2033038019
9522868478
6426243410
0105265227
6531098965
3606598764
8039626579
5867697514
5622305389
4645880797
5740679545
1302164715
7829666454
4375189573
1986915140
2414254854
2979866223
6540628433
9180763832
2118608204
6049631862
8354056704
0963408780
8099888687
9516735381

2382806899



6400482435
4223625082
6015881617
7777416031
4473456738
2075456545
8828161332
2803504507
6246436267
2437205835
1307710987
7787201927
9243693113
0131470130
1349143415
2648293972
0395352773
6760449256
5068772460
9306455377
6426357455
2082520261
2116971737
5168323364
1784408745
6449544400
8818338510
3545500766
3936383047
2830871123
6745627010
3407239610
0580685501
0226353536

4037014163
2168895738
5578297352
9906655418
3162499341
3220777092
3166636528
7723554710
9456127531
3114771199
0408591337
7152807317
8350493163
4781643788
9562586586
8584783163
4803048029
2742042083
2901618766
9914037340
2540790914
8798531887
2784768472
3503895170
1960121228
6198690754

2283345085
8282949304
4611996653
2827892125
2183564622
3685406643
9567302292
1920419947

1496589794
3798623001
3344604281
7639792933
9131814809
1201905166
6193266863
5859548702
8134078330
2606381334
4641442822
6790770715
1284042512
5185290928
5570552690
0577775606
0058760758
2085661190
7952406163
4328752628
5135711136
7058429725
6860849003
2989392233
5993716231
8516026327
0486082503
1377655279
8581538420
0771262946
0134967151
1939509790
1913933918
4553859381

0924323789
5937764716
5126272037
4419521541
2777710386
0962804909
3606273567
7908143562

3362542327
6776879695
7726346594
7213444730
1925651798
5452011658
4965209858
8887644624
2510474709
6254543372
4252257719
8896399587
9410911939
9167781314
3770242429
4517220138
3017114448
5052983491
9302133219
3975175461
5685338621
3229563989
8819097303
1906996395
5680344903
0234395544

6907069779
5122893578
3431465319
3418994854
3877343177
2636019759
6303544776
4014517180
8394497538
9703098339
7047458784
6057007334
0694113528
3934196562
0338507224
8246857926
1643961362
1315359584
5429162991
9475729174
3251910760
9699009019
1651300500
1280696501
4640903890
8740786680
7155184306
3953984683
8672523340
8989358211
8119800497
5245300545
9820595510
9597783779



0237421617
6604433258
0730154594
2737231989
8764962867
1986835938
9046883834
7601123029
4892830722
7571555278
3187277605
2234157623
5141310348
6679570611
1340841486
3414334623
4423919862
4044378051
0310712570
5161841634
3028840026
1206604183
5829765157
5022629174
8425039127
0172967026
0336931378
7113864558
3610310291
1493140529
2485309066
3937517034
5512816228
0865739177

2711172364
8856986705
0516553790
8757141595
4460477464
1465741268
3634655379
9113679386
0126901475
1965362132
2772190055
3610642506
2276930624
0861533150
3776700961
5189757664
9164219399
3338945257
1266830240
8475651699
9104140792
7180653556
9598470356
8788202734
5771028402
6407655904
5178609040
7367812301
6161528813
7634757481
9203767192
4366199104
8244625759
1509682887

3435439478 
4315470696 
6866273337 
7811196358 
9159950549 
0492564879 
4986419270 
2708943879 
4668476535 
3926406160 
6148425551 
3904975008 
7435363256 

4452127473 
2071512491 
5216413767 
4907236234 
4239950829 
2929525220 
9811614101 
8862150784 
7252532567 

2226293486 
2092222453 
7998066365 
2909945681 
7086671149 
4587687126 
8437909904 
1935670911 
2033229094 
0337511173 
1633303910 
4782656995

2218185286
5747458550
9958511562
3300594087
7374256269
8556145372
5638729317
9362016295
7616477379
1363581559
8792530343
6562710953
9160781547
9245449454
4043027253
9690314950
6468441173
6591228508
1187267675
0029960783
2451670908
5328612910
0034158722
3985626476
8254889264
5065265305
6558343434
6034891390
2317473363
0137751721
3346768514
5471918550
7225383742
9957449066

2408514006 
3323233421 
5784322988 
3068121602 
0104903778 
3478673303 
4872332083 
1541337142 

4675200490 
0742202020 
5139844253 
5919465897 
8181152843 
2368288606 
8607648236 
1910857598 
9403265918 
5558215725 
6220415420 
8690929160 
7000699282 
4248776182 
9805349896 
6914905562 
8802545661 
3718294127 
7693385781 
9562009939 
9480457593 
0080315590 
2214477379 
4644902636 
1821408835 
1758344137



5223970968 3408005355 9849175417 3818839994 4697486762 
6551658276 5848358845 3142775687 9002909517 0283529716 
3445621296 4043523117 6006651012 4120065975 5851276178 
5838292041 9748442360 8007193045 7618932349 2292796501 
9875187212 7267507981 2554709589 0455635792 1221033346 
6974992356 3025494780 2490114195 2123828153 0911407907 
3860251522 7429958180 7247162591 6685451333 1239480494 
7079119153 2673430282 4418604142 6363954800 0448002670 
4962482017 9289647669 7583183271 3142517029 6923488962 
7668440323 2609275249 6035799646 9256504936 8183609003 
2380929345 9588970695 3653494060 3402166544 3755890045 
6328822505 4525564056 4482465151 8754711962 1844396582 
5337543885 6909411303 1509526179 3780029741 2076651479 
3942590298 9695946995 5657612186 5619673378 6236256125 
2163208628 6922210327 4889218654 3648022967 8070576561 
5144632046 9279068212 0738837781 4233562823 6089632080 
6822246801 2248261177 1858963814 0918390367 3672220888 
3215137556 0037279839 4004152970 0287830766 7094447456 
0134556417 2543709069 7939612257 1429894671 5435784687 
8861444581 2314593571 9849225284 7160504922 1242470141 
2147805734 5510500801 9086996033 0276347870 8108175450 
1193071412 2339086639 3833952942 5786905076 4310063835 
1983438934 1596131854 3475464955 6978103829 3097164651 
4384070070 7360411237 3599843452 2516105070 2705623526 
6012764848 3084076118 3013052793 2054274628 6540360367 
4532865105 7065874882 2569815793 6789766974 2205750596 
8344086973 5020141020 6723585020 0724522563 2651341055 
9240190274 2162484391 4035998953 5394590944 0704691209 
1409387001 2645600162 3742880210 9276457931 0657922955 
2498872758 4610126483 6999892256 9596881592... és így tovább, 
erre a témára alkalom adtán még majd visszatérünk... De! Nehogy azt 
találjátok nekem mondani időközben, hogy már megint eltelt egy nap, 
amikor nem használtátok azt a tudást, amit az iskolában a kovalens 
kötésekről tanítottak nektek...



„Tudom ány-történelem -m úzeum -Nagy-Britannia
Megnyílt a HL Richárdnak szentelt látogatóközpont az angliai
Leicesterben

London, 2014* július 27*, vasárnap (M T I/A F P /A N S A ) -  III* Richárd
nak szentelt látogatóközpont nyílt az angliai Leicesterben annak az autó
parkolónak a közelében, ahol két éve megtalálták az ellentmondásos kö
zépkori uralkodónak, a York-ház utolsó királyának földi maradványait*

A csontok megtalálása 2012-ben az utóbbi évek egyik legszenzáció
sabb angol régészeti felfedezése volt« A maradványokra ahhoz a hely
hez közel bukkantak rá, ahol 1485-ben a rózsák háborúját lezáró bos- 
worthi csatát vívták, amely során Richárd is életét vesztette« O  volt az 
utolsó angol király, aki csatában halt meg«

A négymillió fontból (1,5 milliárd forint) egy használaton kívüli is
kola területén megvalósult látogatóközpontban a legkorszerűbb tech
nika mutatja be a 15« századi angol király történetét, földi maradvá
nyai megtalálásának körülményeit és a maradványoknak a másolatait« 

A központban fényhatásokkal érik el, hogy úgy tűnjön, mintha a ki
rály csontváza ma is ott lenne az üvegpadló alatt fekvő sírban« Emellett 
megtekinthetők a király csontjainak háromdimenziós nyomtatással ké
szült másolatai is« A pénteki megnyitóra 1000 belépőjegyet adtak el, s a 
helyi hatóságok évi 100 ezer látogatóra számítanak (http://www«bbc« 
com/news/uk-england-leicestershire-28487978)« III« Richárd az angol 
történelem egyik legellentmondásosabb személyisége: néhányan fene
vadnak tartják, aki nem riadt vissza rokonai meggyilkolásától sem, hogy 
trónra léphessen, mások azt állítják, hogy ellenségei festettek róla igaz
talan képet« W illiam Shakespeare drámájában hatalomimádó púpos
nak festette le őt« A néhai uralkodó valódi maradványait egy »rendes« 
újratemetés formájában a város világhírű katedrálisában, a most létesült 
múzeummal szemben helyezik örök nyugalomra 2015 tavaszán«

ksb \ kvs
M T I  2014* július 27*, vasárnap 17:22'” -  jelentette időközben a Ma
gyar Távirati Iroda«

http://www%c2%abbbc%c2%ab


..♦mert „vannak emberek, akik tárgyakat gyűjtenek, elrakják és hab 
mozzák őket, mindezt azzal magyarázva, hogy bármikor szükség le
het rá* Én a gépembe különféle írásokat, regényeket, verseket, filme
ket és dalszövegeket mentettem el**« tettem  ezt mindaddig, amíg tele 
nem lett a memória* H átha majd egyszer hasznát veszem*«« Viszont 
a számokkal mindig hadilábon álltam, úgyhogy ez biztosan jól jön a 
majd egyszer hasznát veszem című mappába«" No de, édes Mojcám és 
egyetlen Matjazom, hát a lórum nevű kártyajátékból szakadna rátok a 
makk alsó köre, no meg persze a scrabble-ből még a pé, a rá, a re (szol- 
mizációs maratonunk eddigi legjobbja*««), a rí (sírunk-rílunk, mint a 
fürdős kurva««*), a ró, a se, a sí, a so (szolmizációs m aratonunk újabb 
üdvöskéje* ♦«), a ss (a félreértések és a szándékos félremagyarázások 
mielőbbi elkerülése érdekében máris közlöm, hogy ez bizony a csití- 
tásra használt fenséges mondatszavunk« * ♦), a ssz (akárcsak az iménti, 
ikertestvér, azonos petéből«*«), a só, a sz (a csitításra használt mondat
szavainkhoz visszahengeredve*«*), a szí (hát igen, ha már szívnunk kell, 
szívhatunk akár népiesen is«*« nemde?««« szívjunk, ha már egyszer nincs 
igazi sea view-nk* ♦«), a szó (úgy is, mint veszélyes fegyver* *«), a sző, a szú, 
a tá (morzézunk is hegyesen«*«), a te, a té, a ti, a tó, a tő, a tű, a tv, a tyű 
(meglepetésünk, rácsodálkozásunk újabb indulatszavához visszahiszé- 
kenyedve.««), az uh (a megborzadásunk, megborzadályunk, dühünk kö
vetkező indulatszavához visszasimulékonyodva*««), az un, az úgy, az új, 
az úr, az út, az ügy, az ük, az ül, az üt, az űr, az űz, a vő, a zsé (az argóban 
mondott rendőr, vagy a szlengben értett pénz«**), mert bárm it le lehet 
írni, csak a tasztatúra kopik, a billentyűzet amortizálódik cseppet, még 
ha egy idő után már értelme sincs a szavaknak, az internet mindent 
elbír, még ha azt írjátok is erről az undorító, gusztustalan ipartelepről, 
hogy fantasztikus tengeri kilátás*«. attól az még szemfényvesztés, ha
zugság, csalás, a fogyasztó megtévesztése (hol van itt, kérem tisztelet
tel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság irodája?«*«), aljasság marad. 
Reggel felébredek, kibotorkálok az erkélyre, megdörzsölöm a szemem, 
és kinézek a tengerre..* És egy ipartelepet látok! „Ha szeretne valami 
igazán hasznosat megtanulni a SCRABBLE® játékról, ezek a legfon
tosabb megtanulandó szavak. Ezek azért nagyon hasznosak, mivel ki



használhatja velük a párhuzamos szavak adta lehetőségeket, illetve jó 
pontszámot érhet el zsúfolt játéktáblán is,

A kétbetűs szavak felhasználása révén egy nagy pontszámot érő 
betű gyakran egyszerre két szóban is megjátszható, amely értékének 
négyszeresét éri egy dupla és hatszorosát egy tripla jutalomnégyze
te n ” Pedig akkor még le sem írtam, ki sem raktam  a játéktáblán azt, 
hogy vrhnje, hogy piscalec, vagy hogy Valentin za cuckanje,,.

Sem azt, hogy nyasgem!
És az ipartelep,,, az meg csak terpeszkedik ott, székében és hosszá' 

bán egyaránt. Kinek lenne kedve ezt bámulni a nyaralásán3, hát ezért 
utazott el, ezért autózott majd' egy teljes napon át, magolta be a térké
pet, rögzítve fotómemóriája által, képekben raktározva el, ST R EET 
VIEW -n gyakorolva az útvonalat, aztán meg Bori utasításait követ
ve (nem, nem, Istire nem adunk,,,), aki állandóan csak leterelte volna 
az autópályáról, mert a készüléke bizony rég frissítés után kiáltott, 
s nyomta tövig a gázpedált a sebességkorlátozás mellett, vagy inkább 
annak ellenére is? Ezért az átverésért,,,

-  M it láttál a tengerparton, kisfiam?
-  T jaktort, apuci, sok-sok tjaktor já rt a vízen,,.
Persze, a vízen járni is tudni kell, halandónak nemigen adatik meg 

efféle kiváltság, tudta ezt jól, tudta nagyon is jól Dávid, tudta, Irdle- 
berger, a zsidó, aki ott állt most, magatehetetlenül, nemére, vallására, 
származására, bőrszínére, anyanyelvére immáron mit sem adva, réve- 
tegen, gondolataiba roskadva, s o tt állt csak ott Mojca és Matjaz udva
rán, kvázi parkolójában a hegy oldalán, mint egyfajta börtönbe zárva, 
ahonnan, úgy érezte, az adott pillanatban nem szabadulhatott, nem 
téphette le magáról a márciusi foglalás láncát, s így hát csak bámulta, 
amit bámulhatott, látta, amit láthatott, játékkombinációkat rakott ki 
a fejében, de főként hosszabb szavakban gondolkodott, nem annyira a 
pontszámok, mint inkább egy szép játszma árnyképe izgatta, miköz
ben a háziak, a vendéglátók azért csak mondták a magukét, egészen

3 Horvath Zsolt [https://www.facebook.com/hzsolt?fref=ufi]: Távolról 
vietnami rizsföld benyomását kelti...

https://www.facebook.com/hzsolt?fref=ufi


más szavakban fogalmazva, amelyeknek nem szabhatott határt semmi
féle nyelvi akadály, nyelvi barikád, mert a hazugság az minden nyelven 
egyformán hangzik, mint a szemfényvesztés, mint a csalás és ámítás, 
mint a szómágia és az akrobácia. S mondta az idős asszony is, bemu
tatkozott ugyan, még rögtön, amikor megérkeztek, de David a kereszt
nevét nem jegyezte meg, mert már akkor szembesült az első átveréssel, 
ami aztán elnyomta gondolatai közt, memóriájában a futólag és halkan 
elmorzsolt keresztnevet, pedig mondta, Irdleberger egészen biztosan, 
teljesen bizonyosan emlékezett erre, sőt, még a pillanatra is, a moz
dulatra ott a szavak között, de hiába borzongatta most képi, vizuális 
memóriáját az öregasszony rémképével, miközben a szájáról próbálta 
volna újra és újra leolvasni az elrebegett bemutatkozást, nem boldogult 
vele.». Nem. Az öregasszony nevét nem tudta előhívni emlékezetéből, 
így vált hát nünüketenyésztő háziasszonnyá, Náni nénivé sebtében, 
mert, ha a neve eszébe ugyan mégsem jutott, de valahogy nevezni kel
lett az asszonyt, ha másképp nem, hát gondolatban, aki o tt toporzékolt, 
toprongyolt o tt előtte ebben a pillanatban is, ahogy szinte az egész csa
lád kórusban mondta fel, bizonygatta mindazt, amit korábban már az 
internetre is kiírtak mézesmadzag gyanánt... Mindenki hülye, csak ők 
nem -  mondták o tt szépen. H át nem érted?! Te világ barma, te anya- 
szomorító. Milyen szép tengeri kilátás -  ezt is mondták, a szemébe 
bele. Sőt, a szeme közé... Meg milyen jó levegő... Ilyet aztán sehol a 
környéken, sehol máshol nem talál... Mi ez, ha nem a tenger? -  mond
ták, épp akkor is, amikor számon kérte rajtuk az ígéreteket, e még a 
mezőgazdasági kiállítást is, úgy is, m int Landwirtschaftsausstellung...

Pedig például a kis töltésekkel lerekesztett sólepárlók és haltenyé
szetek -  tengerből m etszett halastavak -  között kis csatornákon, kaná
lisokon közlekedtek a csónakok, a traktorok között... Mesebeli látvány, 
valóságos megelevenedett tündérmese, amelynek főhőse a csodálatos 
Babatünde, a tündék fejedelme, nem is értem, csak John Ronald Reuel 
Tolkien hogy feledkezhetett meg róla, hogy Középföldét nem népesí
tette be vele... S ráadásul (mert itt jön még aztán minden mindennek a 
tetejébe...) a szállás címe úgy volt megadva, mint egy portorozi apart
manház címe. De a városban ne keresd... Utca, házszám: Seca 135a.



S ott toporgott a rongy« Nom árm ost ez a Seca azonban nem egy utca 
Portorozban, hanem Portoroz külterülete« M intha Zentán azt monda- 
nád, hogy a Pánában« Vagy Bátkán« Vagy a Tenyeres-parton« Máskü
lönben« «« Esetleg: Buzsákban« S mi van még? A kertek alján, a síneken 
túl, az Üveghegyen túl -  de az Óperenciás tengeren már innen« A Sör- 
buggyan folyó partján« A Párlatbuggyan folyón, a révnél. A sólepárlón 
és a haltenyészeten innen azonban a külterületi víkendházakat szá
mozták be, abban a sorrendben talán, ahogy megépültek, vagy abban 
a másikban esetleg, ahogy a tulajdonosoknak eszükbe ju to tt bejelen
teni a hivatalban, esetleg másképp... tehát lényegében semmi rendszer 
nincs benne. Bő másfél órán át kerestük, többször is elhaladtunk fel s 
alá, és senki sem tudott segíteni, akárkit kérdeztünk, kóvályogtunk, én 
egy idő után már szédültem is („hard to find -  we looked fór it about 
an hour till we called the owner. kitchen facilities was a bit poor (there 
was no kettle fór instance)” -  írta például Reut is Izraelből, aki túl 
messziről érkezett ide ahhoz, hogy lépre menjen... a csalók lépére...) 
Ami itt van, az tehát egyértelműen nem Portorozban van, hanem kívü
le. Vagy talán sehol sincsen, nincs is ilyen, nem is volt, csak a képzelet 
és a délibábos látomások szüleménye, ami felporzik ugyan, ott valahol, 
Apró Jóska nyomában, ahogy Mojca és Matjaz iszkol a nyomában, hogy 
utolérje, hogy együtt fürödjön vele a dicsőségében, hogy felnőjön hozzá 
gonoszságban és aljasságban, sőt, talán még hogy a borsodi papok tör
téneteiben a helyét is átvegye... Úgy tűnik, valaki ebben a történetben 
sem készítette el a házi feladatát! De hogy még egy kicsit szépítsem a 
dolgokat, bőrkímélő kozmetikumokkal, nem elég ám, hogy azt írták, 
a tenger mellett van az apartmanház, és aztán kiderült, hogy egy ipar
telep tövében... jó, gyerünk tovább, próbáljuk meg túltenni magunkat 
az egészen... de azt is írták, hogy öt percre van a legközelebbi strand... 
no mármost, kedves közönség, tisztelt publikum, mélységes nagyérde
mű, zengzetes polgártársaim, nemzettársak és honfitársak, hölgyeim 
és uram, elvtársak és elvtársnők, H err Dreher szakállára és Foster úr 
lelki üdvére mondom, az az öt perc valójában bő negyedórás, talán 
húszperces sétát is jelentett a kanális mellett, amelynek a végében ott 
van még egy halászkikötő is, egy kisebb mólóval elzárt, elkerített és így



kialakított kis öblöcske stégekkel.*, nomármost, haltenyészet, kanális, 
halászkikötő... ez tulajdonképpen egy mocsaras tengerszakasz, az en- 
nek megfelelő bűzzel! ...döglött, elhullott halakat nem láttunk ugyan, 
de a szagban minden benne volt... tehát ez is! Ezek is! ...a  kanális méh 
lé az épület udvaráról, pontosan onnan, ahol most Dávid Irdleberger 
is megállt, megtorpant kínjában, egy nyaktörő erdei ösvényen kellett 
leereszkedni a hegyoldalban, s ha félrelépsz, már zuhantál is lefelé... 
s ha esetleg sötétben érsz vissza az esti sétádról a családdal, a baráti 
társasággal, gyerekekkel, köztük éppenséggel kisebbekkel is talán, ez a 
szakasz gyakorlatilag életveszélyes...

-  Uhhh! Belenéztem a lámpa közepébe!
...mondjuk, jó, az épületből az erdei ösvényhez vezet lépcső, on- 

nantól pedig kezdődhet az akrobatika és a garantált nyaktörés... S el
ismerem, m ert mi mást is tehetnék, engedek a kínvallatásnak, ez így 
ránézésre, fényképeket mutogatva, rendszerezve és töltve fel, akár még 
szépnek is tűnhet, ha nem ismeri hozzá/mellé az átvert, kerekded (ka- 
rika)turista a valós körülményeket...

...és akkor dehogy is hagynám ki még azt is, hogy amit ők strand- 
nak neveztek, az tulajdonképpen egy füvesített tengerparti szakasz a 
halászkikötő végében, egy kutyafuttató... Itt egy fotó, „csúcsidőben" 
-  csúcsidőből (ez lehetne, mondjuk, a cseber...) csúcsidőbe (ez meg 
akkor a veder, amelybe belestünk, mint nyúl a bűvész kalapjába...) - ,  
amelyen látszik, hogy itt ugyan nem fürödne senki, itt még áthatóan 
érzik a mocsaras bűz... óvatosan kell a part közelébe merészkedni... s 
ahogy elnéztem, partközeiben talán combig is süppedne az ember, ha 
fürdőzésre vetemedne... De szerencsére a szag a fényképeken nem érez
hető, ahogy a szálláshely reklámjából sem érződött ki előzetesen. Csak 
a szagos internetet föl ne találja hirtelenjében még valaki! Zuckerberg, 
állj!!! Tedd a kezed az asztalra, hadd lássam... Ne nyúlj a géphez, el a 
kezekkel a billentyűzettől! Elég volt a mindenféle fejlesztésekből! Ne 
merészeld! Bár az is igaz, hogy akkor meg, egy ilyen találmány birtoká
ban nem is tudtak volna bennünket így, és főleg nem ennyire átverni...

...kicsit odébb pedig valóban o tt van a kutyafuttató, egy füvesített 
partszakasz a hegyoldal tövében, amelyiknek semmiféle infrastruktú



rája nincs azon felül, Hogy az önkormányzat kihelyezett két mobilvécét, 
vagyis toi-toi-t* Nincs egy vendéglő, egy fagyis, vagy egy főttkukoricás, 
egy kávézó* ♦♦ Nem  is tudom igazából, milyen leltárív lehetne az, hogy 
melyek egy normális strand alapkellékei, alappillérei, fundamentumai 
-  Irdleberger az adott szituációban ebben nem segíthetett, nem adott 
nekem semmiféle kapaszkodót - ,  de mivel itt nem volt semmi, még 
árnyék sem, így tehát nem is volt meg a minimumelvárásnak megfelelő 
sem*** Nincs egy zuhany, nincs hol kezet mosni, nincs semmi* Nincs 
hol diszkréten átöltözni, fürdőruhát váltani*** Kutyákat, mondjuk, 
épp nem fényképeztünk, olyan képeket hát nem tudok most mutatni, 
de a környékbeli emberek hordták ide a jószágokat, azok meg aztán 
valóban jól érezték magukat, ellenünkben elemükben voltak, szalad- 
gáltak, elvégezték a dolgukat, a piszkos munkát, amit velünk Mojca 
és M atjaz már márciusban megejtett*** És csak néhány magunkfajta, 
a csalók által átvert turista nézte karikás szemekkel, tehetetlenül, le
hetetlenül, miközben ténfergett kínjában, hogy hova is tévedt tulaj
donképpen*** M ert ez, m ert egy ilyen csak tévedés lehet!

Az, mondjuk, nyilvánvalóan látszik is erről a fürdőhelyről, erről a 
kvázistrandról, hogy az önkormányzat ezt a füvesített területet való
ban ilyen célokra, kutyafuttatónak szánta, látszik ez a gondosan ki
helyezett nejlonzacskókból is a szemetes kosarak mellett, egyértelmű, 
hogy ezt az elpotyogtatott kutyaszar összegyűjtésére szánták -  de ezt 
én ekkor már hiába magyaráztam Irdlebergernek*

-  Szavad ne feledd -  dörmögte csak az egyik töltésen épp elhaladó, 
vízen járó tjaktorra emelt tekintettel*

Ej, Mojca, és ej, Matjaz***
„A little hard to find, high up on a hill, out of town” -  üzente M ark 

Ausztráliából* No, őt is aztán jól megutaztattátok, szegényt, ezért a 
semmiért, erre traktorjárta ipartelepre*** M ert hát írtatok ti olyat is 
az interneten, hogy a legközelebbi bevásárlóközpont nyolcszáz méter
re van: hát légvonalban talán valóban igen -  ahogy a tulajdonképpen, 
ugye, a sólepárló meg a haltelep is tenger, de aztán mégsem az - ,  de 
ahhoz, hogy az ember eljusson ide, meg kell másznia a hegyet, hogy 
aztán vélhetően teherautók által kitaposott, járhatatlan hegyi úton



ereszkedjen le ismét a töltésekkel felparcellázott parthoz... S így a 
ti nyolcszáz méteretekből, amit úgy értelmezne az ember, hogy csak 
kiugrik a sarokra, a sarki boltba bevásárolni, egy bő félórás, hegymá
szással tark íto tt séta lesz. M ert innen, ebből a hegyoldali zárkából, 
bárhova is csak kocsival lehet, csak kocsival érdemes m enni... Hacsak 
nem ösztövér siklószalamandra az ember...

S így érezte magát Irdleberger is, ahogy ott állt az udvaron, a szűk hely 
miatt kényszerűségből szorosan egymás mellé parkolt autók mellett áll
va, mint börtönbe zárva, ahonnan nem mozdulhat, pedig nagyon menne 
már, vágyakozva elfele, teljesen eltölti a szabadulás reménye (vajon hol 
lehet itt nekem egy Rita Hay worth-poszterem?...), miközben a zsebébe 
nyúlt, s ahogy böngészgette a dobozra nyomtatott betűket, amelyek sze
rint „Kajenje povzroca smrt zaradi pljucnega raka”, harmadik-negyedik 
próbálkozásra végre már a döglődő öngyújtója is belobbant, meggyulladt, 
s ekkor meg már szinte porzsolté a szemöldökét, s homlokát, de nagyot 
szívhatott végre, mélyen letüdőzve cigarettájából, miközben felnyitot
ta Daciája csomagtartóját. „Mars u gepek, mamu ti jebem!” -  terelte 
volna ő ekkor már Matjazt és Mojcáját is befele a csomagtartóba a régi 
közmondás, népi adoma és a szokásrend szellemében... De ekkor még 
türtőztette magát. Felemelte a méretre vágott belső kis szőnyeget, hogy 
a pótkerékhez férjen, s onnan aztán óvatos mozdulattokkal egy furcsa 
kis szerkezetet, egy díszes dobozkát húzott elő, amelyik első ránézésre 
olyannak tűnt, mint egy, a távol-keleti Ming-dinasztia korából szárma
zó zenedoboz, jellegzetes motívumokkal, és a különféle foglalkozásokat 
szemléltető ábrákkal. Mutatóujját figyelmeztetően emelte az ajka elé, pa
rancsoló gesztussal jelezve, hogy csendet kíván... Csend legyen! S ahogy 
lassan felnyitotta a dobozka tetejét, megszólalt a zene. Szinte másodper
ceken belül az egész udvart betöltötte ezen a tavaszias tengerparti regge
len -  talán nyárelőnek is mondhatnánk -  az Örömóda dallama.

Közben pedig elhamvadt dohány füstjébe lebbentett (micsoda reb
bened...) a szellő, a szél, illetve a kereszthuzat, és síró anyák, megtört 
árvák képét cincálta elő a fuvallat holmi régi újság megfakult nyoma
tán ott a sólepárló és a haltenyészet peremén, a kutyafuttatótól mint- 
egy negyedórás, húszperces gyalogútra...



AmiKcfr Irdleberger megHapasjHödöxi a léiben

Dávid o tt csüngött épp a lét peremén, tudtuk ezt jól te meg én, de csak 
néhányan, elvitelben, görnyedezvén, a lét elviselhetetlen tengelyén, 
kiszélesedett göcsörtben formálva újra elszenesedett, elnehezült vég- 
tagjaink, sajgó feszültségeink, s nem láttuk be, és főleg nem láthattuk 
át a képződmények, elrendeződések szabálytalanul fonott, egymásba 
fonódó, kereszteződő és metsző rendszerét, vasfogát, vasorrát, amit 
mindenbe belevert, kéjtelen is, kelletlen is, mindegyre és mindvégre, 
s mindennek a tetejébe, csak úgy spontán módon a szóvégen, mondat- 
középen összecsengve, ritmizálva, egymásba hajló melódiákban, ak
centusgörgetegben, akcentuslavinában, egymásba hajló memóriákban, 
amelyek nem is csak cáfolják immár, de ki is oltják egymást végtére, 
mint a lánglovagok létravégen, lángközépen, szenvedélyben, utazásunk 
első negyedében, egy-egy benzinkútnál, pihenőhelyen, pocivaliscén 
meg-megállva, forintunkat euróra váltva, nem is sejtve még a sejthetet- 
lent, a megfejthetetlent, még kevésbé a megfejhetetlent, madártejben, 
medvetalpon, hitelkártyánkat fejve meg az automatánál hódolattal* 
Lehet úgy is messze kémlelni a tájat, hogy az ember nem gyönyörködik 
benne -  sejtette ezt Irdleberger már rég, csak megerősítést, mit hiába 
remélt, nem talált még hozzá. Sejtései elnyomták elméjét, zavart terem
tett a bizonytalanság, az elbizonytalanodás, ott kóválygott, szédelgett 
a lét: „Szombat reggel korán megelevenedett Blackpool kikötővárosa 
az 1870-es évek végétől minden nyáron, Lancashire »pamutvárosaiból« 
korán megérkeztek a reggeli előtt induló kirándulóvonatok. Izgatott 
utasok hordái áradtak ide, sokan a munkában használt facipőjükben 
csattogtak a kövezett sétányon a központi vasútállomástól a déli kikö
tőig, ahol egy német zenekar játszott a dobogón táncolóknak, miköz
ben az Ir-tengeren lapátkerekes gőzhajók indultak el Southport vagy 
Man sziget felé. Útközben gőzhajtású körhintán szórakozhattak vagy 
a sorházak előkertjében egy frenelógussal a fejük »dudoraiból« kiolvas
tathatták, hogy milyen a jellemük. Ebből lett később a »Golden Mile« 
nevű sétány. Nemsokára megnyíltak a bódék a tengerparton, céllövöl



dékkel, teljes körű pedikűrrel és az elkerülhetetlen csacsikkal együtt 
(1897-ben még tevék is csatlakoztak hozzájuk). Azok, akik pár napig 
vagy egy egész hétig maradtak, a dobozaikat, a bőröndjeiket és a pa
pírzacskóba csomagolt ennivalójukat elvitték a szálláshelyükre, az ál
lomás közelében álló utcába. Mások az új télikertek felé indultak, ahol 
reggelizni lehetett, és később a szabad ég alatt m űködtetett bárokban, 
valamint a Raikes H all vidámpark táncparkettjein m úlathatták az 
időt. Az itt álló híres torony még a jövő zenéje, csak 1894-ben készült 
el. A népszerű Blackpoolban egymást érték az üzletek. A tengerparti 
település már korán beszállt a vendéglátó iparágba, s ennek köszönhe
tően impozáns méretűre nőtt" -  olvasta John K, W alton írását A nagy 
menekülés -  A világ beleszeretett a tengerparti üdülésbe címmel, ott, 
még mindig pontosan ott, megérkezvén, a Seca oldalában állva, és Dá
vid Irdleberger olyan nosztalgiával gondolt ezekre a régi blackpooli es
tékre, a facipők csattogására, a német zenekar játékára, amelyik mintha 
épp az ő táncát kísérte volna a dobogón, csodálatos révületben, mintha 
valaha is já rt volna ott, akár valamelyik közelebbi, úgynevezett pamut
városból érkezett volna, akár csak gondolatban, holott nem, sohasem, 
hiszen jóval később született, családját a holokauszt -  ÓA,OKaüTCOjia -  

tépázta meg, ő már csak a kevés szerencsés túlélő -  más nyelven ezt 
még hibakusinak is mondják -  leszármazottja lehetett, de ő maga 
soha nem gondolt zsidóságával, csak tarto tta  hitét, vallotta nemzetét, 
s azon kevesek közé tartozott, aki bírta a nyelvét, azt az ősit, amelyről 
ő maga sem tudta igazán, hogy mit is gondoljon, mennyire lehet ősi, 
mennyire az igazi, a kiválasztott, de nem is érdekelte, csak a tiszteletet 
érezte, amelyet önmagában táplált, ápolgatott és nevelgetett, s amely 
végtére is egyre csak nemesedett, akárhányszor csaptak is le rá oroszul 
gondosan megfogalmazott tájékoztató, szolgáltatói sms-ek Izraelben. 
Ápolta a nagyszülők, ősök, felmenők emlékét, mindet nagyvonalúan 
úgy, ahogyan illik is, s illet is ez hozzá, jelleméhez, elhivatottságához, 
azokhoz az őszinte és spontán, lényéből fakadó mélységekhez, amelye
ket zsidóságában megjárt, de soha nem gondolt zsidóságával... Csakis 
úgy igyekezett mindenhez hű lenni, mindenhez hű maradni, mindent 
hűen megélni, sőt mindabból, ami talán már az évszázadok, évezredek,



évmilliók, fényévszilánkok során feledésbe is merült, mindent újra fék 
újítani, feltámasztani, de mindenkor egy kicsit m intha mégis a maga 
képére formálni azt, amit zsidósága (neki» »») jelentett, hogy mindem 
tői függetlenül tudjon élni, és mégis, mindenből a legjobbat érhesse el, 
a legjobbat szűrhesse le magának tapasztalataiból, a megélt hitéből és 
élményeiből» Ne azért szeressék, m ert zsidó, hanem azért, mert em- 
béri értékei predesztinálják erre, még ha olykor meg is szólták ezért, 
olyanok is, akik nem tisztelték a felmenőket, az ősök hitét, a felme- 
nők szenvedéseit, a mártírokat, s nem beszélték a nyelvet, és a vallást is 
csak ünnepnapokon tartották meg, csak bölcsidőben»»» T arto tták  meg» 
A magukénak» A hétköznapjaikból pedig már elsikkadtak ők maguk 
is»»» Oly nosztalgiával gondolt hát most is Blackpoolra, a blackpooli 
estékre, a blackpooli mesékre, a megfakult blackpooli fényképekre, 
m intha valaha is já rt volna ott, a turizmus hőskorában, amikor az ide
genforgalmat a dolgozó népek, no meg persze a vendéglátósok is felfe
dezték, új iparágat teremtve meg ezzel, pedig akkor még távolról sem, 
akkor még fikarcnyira sem, tervben sem volt, egy említésre méltó gon
dolatfoszlány sem létezett még belőle, meg sem fogant, nem is élhetett 
magzati életet, sőt minden porcikájában, az utolsó hámsejtjéig is, egész 
nemzete, faja, népe, nemzetsége, közössége, vallása, családja kiirtásra 
ítéltetett, vészterhes időket látva, és oda is vesztek sokan, nagy, híres, 
elismert, tanult elmék, ahogy sorakoztak a családtörténetben, az anya
könyvi kivonatok rengetegében a nemzedékek, amelyek még azon fris
sében láthatták (volna»»») Blackpool tengerpartján az akkor megnyílt 
céllövöldéket, kézből etethették (volna»»») a csacsikat, sőt, 1897-től már 
a tevéket is, ha ugyan arra vezeti őket a sorsuk, abba az irányba tereli 
figyelmüket és érdeklődésüket, ha ugyan a nyaralás laza időtöltésének 
úttörői, pionírjai közé sorolhatnánk ma már őket»»»

-  Itt épp párhuzamos vagy a pillanattal? -  kérdezte valaki, de nem 
élőszóban, nem o tt helyben, csak a Facebookon, lazán, a foteljában, 
a nappaliban hátradőlve egy panel rejtekében, egy emeletes ház, to
ronyház (vagy ahogy Zentán mondják, egy kúla»»»), egy felhőkarcoló 
rejtekében, csak amolyan hanyag, fél mozdulattal odakent sorokban, 
ebben a Singer-szegény környezetben» Persze nem akart gombot varr



ni ő már erre, ahogy nem gondolt a zsidóságával sem miközben ci- 
garettára gyújtott, a dobozt megfordítva -  nocsak, hát már itt is egy 
teve! - ,  csak a furcsa szláv nyelv betűit böngészgette, és próbálta meg, 
igyekezett helyesen kiejteni: „Kajenje ubija. O pustite kajenje: teh st. 
080 2777»”4 A számokkal persze hiába is igyekezett volna, azokat né' 
metül mondta hozzá» Német zsidók voltak a felmenők, német anya- 
nyelvűek, természetesen buggyant hát ki belőle ezen a nyelven, még 
itt, a a Seca oldalában is, m int mindig is, ha idegen nyelvű szöveget 
olvasott, amelyet, még ha érte tt és beszélt is, a számokat valami fur
csa oknál fogva -  s nem is értette tán okát -  mégis mindig németül 
mondta be»»♦ Pedig egy idő után már ő maga is nehezen tudta számon 
tartani, hogy hányat is mindezek közül anyanyelvi szinten»

Most aztán már végképp nem gondolt zsidóságával, s ju to tt eszébe 
számtalan szebbnél szebb gondolat, köztük persze az is, mi tagadás, 
nem kell itt csak úgy sebtében, visszakézből szépítgetni a dolgokat, 
hogy a múlt század -  amelyből tulajdonképpen ő maga is származott 
(maradi felfogás»»») -  hatvanas éveiben a NASA, vagyis az Amerikai 
Űrügynökség programjában egy hatalmas problémával találta ma
gát szemben: az örökírók -  nem is értem, mi közük lehet ezeknek 
a herkentyűknek a tollhoz! »»»a madártollhoz »»»sőt, mi több, a ma
dártrolihoz»»» - ,  szóval a golyóstollak, nos, alapvető működési elvük 
miatt megbénultak a súlytalanság állapotában, odakint, a világűrben, 
s nem lehetett írni velük; nosza, sebtében beindítottak egy programot, 
amelyben tetemes anyagi ráfordítással, mintegy kétmillió dolláros 
-  mai értékén tehát ennek a többszöröse lehetne (alaposan fel kellene 
hát szoroznunk, ha beruházás tényleges árával szeretnénk kalkulál
ni»»»), és ne értsük félre, nem a legkisebb, és távolról sem közös -  költ- 
séggel sikerült is egy tökéletesen működő szerkezetet, egy űrörökírót 
készíteniük» A szovjetek, ugyancsak az űrben járva, ugyancsak a súly
talanság állapotában lebegve, ugyanebben az időszakban szintén talál
koztak ezzel a problémával, de ők rövid tanakodás után úgy döntöttek, 
hogy no jó, akkor mostantól grafitceruzát használnak majd»»»
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Mondom, mindez persze már abban az időszakban történt, ami- 
kor Mojca és Matjaz eszeveszett gyorsasággal, mondhatni mérföld' 
lépő csizmával a lábán, vagy épp mérföldlépő kis topánkában tipegve 
megiramodott, megtöpörödött Apró Jóska nyomában, de persze azt a 
csótányt reménytelen is lett volna utolérniük, Dávid Irdleberger pedig 
még mindig o tt csüngött náluk a lét peremén, a Seca oldalában, ebben 
a Singer'szegény környezetben, s habár az öregasszony nevét valóban 
nem is hallottam rendesen, amikor érkeztünk után egy félmondatban 
bem utatkozott, annyit azért ekkorra már sejthetett, hogy ebben a csa- 
Iádban mindenkit Batesnek hívnak, még ha N orm an épp nem is tar- 
tózkodik otthon* ♦♦

A vidéki kunyhóban vikszeli épp a nagymamát***
(Anthony Perkins szabadnapot kért és kapott Alfréd Hitchcock' 

tói***) O tt, a sólepárlóra és a haltenyészetre néző hegyoldalban pedig 
Bates nagymama -  frissen kivikszelve épp -  arról üvöltözött, hogy ő 
bizony már hetvennégy éves, de ilyen kiabálást, ilyen hangnemet soha 
nem hallott még, mindenki maximálisan elégedett volt, szerethető és 
előzékeny vendég, aki tejelt is mindig fenntartások nélkül ezért a sza' 
rért, ezért a húgyért, amivel idecsábítottak, ideszédítettek, idebolondí' 
to ttak  bennünket* Mohandász Karamcsand G andhi ju to tt minderről 
az eszembe, és az 1930* március 12'én Ahmadábádból indult sómenet, 
amelyik cseppet sem véletlenségből, de nem Blackpool felé iram odott 
akkor, még ha sómonopóliuma itt épp semmiféle britnek, csakis M oj' 
cának és M atjaznak volt, belégzés, egy, két, há’, és*** M ert ilyen jó le ' 
vegőt aztán tényleg, de sehol máshol nem találsz! A kilégzés vezéreljen 
utadon, légzőgyakorlatozó, csípőkörző, fekvőtámaszozó, hasizmozó 
barátom, súlyt emelő honfitársam, te léha, konditermes haver, ki a szá' 
mokkái ennél tovább már úgysem gondolsz, minek is erőltetnéd meg 
magad, ha tekervényeid az izmaidban szaporodnak, feszítik széjjel b i' 
cepszed, erőd és energiád, izzadságod tengerpartján, hiszen sós az is, 
a maga módján, sósabb, m int a fegyver, sósabb, m int a céllövölde árja*** 
H át a Bates mama is nézte csak volna meg jobban azt az internetes hir- 
detést! Amit a fia és a menye a foglalási honlapra feltöltött*** De Da- 
vid Irdleberger ekkorra már nagyon jól tudta, hogy nem horrorfilmet



nézni az igazán rémisztő, sőt nem is a részévé válni, ♦♦ H anem  az, ha 
egyedül van otthon az ember, kong a ház, zárva az ajtó, csukva a retesz, 
láncolva a lánc, lakatolva a lakat, és tüsszent egyet, akkor azt hallja, 
hogy „egészségedre",,, S időközben épp azt mérlegelte végig becsület
tel -  ahogy addigra már H err Dreher is visszahömpölyödött hozzá - ,  
hogy az öregasszony még az Ö röm ódát sem ismerte fel, ahogy o tt állt 
a felnyitott csomagtartó mellett, ékesen, fékesen és ellensúlyosan, vas- 
macskásán, Vass Macskásán és Vass Virágosán -  talán túl sokszor is 
csókolta India! - ,  pedig hát, ha valami, ez ma már annyira elcsépelt 
-  különösen mióta az Európai Unió himnusza lett - ,  hogy ha manap- 
ság, így a 21, század pelenkábacsinálós csecsemőkorában készítenék el 
ezt a zenedobozt a M ing-dinasztia nagyszerű, csodálatra méltó mes
terei, akik mintegy rokonlelkek módjára,az 1300-as évektől számítva 
egészen az 1600-asokig (1644!) bíbelődtek ezzel (és persze számtalan 
hasonmásával is,,,), persze sok más teendőjük mellett, talán mégis in
kább ők maguk is a grafitceruzát választanák helyette - ,  amelyikből 
a hang áradt szerteszéjjel a vidéken, az egész secai Golden Mile-t be
borítva, az összes céllövöldés legmélyebb és legőszintébb döbbenetére, 
a hegyoldalt elfödve és boltívezve már, fátyollal gondosan eltakarva, 
hogy a német zenekar prímása is elemelte volna vonóját a húrokról za
varában; hát a zenedoboz Ming-dinasztia korabeli nagyszerű készítője 
holtbiztos, hogy ma már egészen más dallamot választana szerkeze
téhez (a Dropkick Murphys zenekar dalát, akármennyire nem német 
is legyen, Rose tattoo címmel, ha ajánlhatom,,, úgy is, mint: „The pic- 
tures teli the story /  This life has many shades /  I'd  wake up every 
morning and before I'd start each day /  I'd  take a drag from last nights 
cigarette /  That smoldered in it's tray /  Down a little something and 
then be on my way",,,), s ha űrörökírót nem is építene röptében, oda- 
vasmacskásodna és odavassvirágosodna mindehhez, mint afféle núbiai 
piramisból előásott, előásattatott koromfekete kövülethez:

„A PR O D U C T OF 
JT  IN T E R N A T IO N A L  
20 FILTER C IG A R ET



PR O IZ V E D E N O  V EU 
P R O IZ V O D  

JT  IN T E R N A T IO N A L ,
ZEN EV A , SVICA”

♦ ♦♦és majdan még azt is, hogy „prémium quality cigarettes since 
1913"—

Szóval így van hát! A nicsak és a nocsak furcsa találkozása a ten- 
gerparti sétányon, amely még véletlenül sem tévesztendő össze a ka- 
nális melletti sétával ♦♦ De most aztán tetten értelek* ♦♦ Értelek?! H át 
itt is egy teve! Lelepleződtetek! Előbb jártak  hát a britek Blackpoolba 
nyaralni, mint, hogy a Camel cigaretta, ez a tevés termék egyáltalán 
létezett volna* „TOBACNA ZNAMKA"*** 6469240 B*** Dávid írd- 
leberger persze nem gondolta végig, hogy helyesen cselekszik-e épp, 
hogy mozdulatában mennyi az értékelhető ráció, egy spontán és a leg
csekélyebb mértékig sem mérlegelt rezdüléssel összegyűrte csak mar
kában a cigis dobozt* És vele a zárjegyet is, ami, mondjuk, más esetben, 
s nem is csak feltételes módban, szükség esetén, a gyanú szerint, a fel- 
lebbviteli tárgyaláson, a megismételt eljárásban, az esküdtszék előtt, 
akár bizonyító erejű is lenne, lehetne tán*** „Cijenjeni haaski sude***” 

Pedig ha mást nem, legalább azt értékelhette volna, hogy egészen 
Genfből hozták neki ide ezt a dohányt, hogy a vita hevében, idegessé
gében rágyújthasson még* M ert mindig mindent az utolsónak gondolt, 
m intha több alkalma úgysem adódna már semmire, vagy legalábbis 
semmi másra* ♦♦ Csak az unalomig ismételt csatákra! S abban a szent, 
megvilágosult, felvassvilágosult pillanatban, amikor Mojca végre úgy 
érezhette tán, hogy megragadta, olyan közelségbe érkezett, hogy ki
nyújtott karjával talán elérhette volna már Apró Jóska grabancát, Dá
vid Irdlebergernek azon akadt meg a szeme, hogy újfent, hogy már 
megint, hogy ismét, hogy újra meg újra, folyamatos ismétlődések kö
zepette az elhamvadt dohány füstjében picsogó, síró anyák, megtört 
árvák képét cincálta a fuvallat holmi régi újság megfakult nyomatán, 
ahogy a printerből a papírlap kicsússzam, és m indezt o tt borzolta még 
ráadásul, lebbentette (micsoda rebbened ♦♦♦) a szellő, a szél, illetve a



kereszthuzat, a secai Golden Mile -  a kanális melletti út -  hegyolda
lában,.. O  pedig olvasni kezdte: „Öt évvel ezelőtt, 1991. március 9-én 
két halálos áldozata volt a nagygyűlésnek, amely -  mint ismeretes -  
akkor a rendőrség és a katonaság brutális beavatkozásával ért véget. 
Ugyanaz a rezsim, amelyik akkor fegyveres erővel tám adt saját népére, 
később tömegesen küldte halálba fiait. A hatalmi terror és önkény, az 
értelmetlen pusztítás elleni tiltakozás jeléül az idei március 9-i nagy
gyűlést az ártatlan áldozatokra emlékezve egyperces néma felállás nyi
totta meg.

Vesna Pesic, a Szerbiai Polgári Szövetség elnöke beszédében egye
bek mellett a következőket mondta:

-  Szerbia ma talpra állt, a fantomok pedig a történelembe mene
külnek. M iért rettegnek ők? Azért, m ert Szerbiában ma már minden
ki mellett o tt áll, hogy »ugyanaz«. Mi mind »ugyanazok« vagyunk. 
Ugyanazok, akik dolgoznak, de fizetést nem kapnak, ugyanazok, 
akik kényszerszabadságon vannak és nem térhetnek vissza a gyárak
ba, ugyanazok, akiktől ellopták a devizabetéteiket, ugyanazok, akik
nek már négy nyugdíja hiányzik, ugyanazok, akik kitaszítottságban, 
börtönben, a mai Szerbiában élnek... Slobodan Milosevic és Mirjana 
Markovié kidolgozott egy évszázados nemzeti programot, az esztelen- 
ség programját. Programjuk első pontja, hogy megszokjuk a nyomort, 
hogy ne tudjunk és ne is kérdezzünk semmit, hogy tűrjünk és hall
gassunk, s hogy a csömör is a mi hibánk, és nem az övéké. Második 
pontjuk az, hogy az orrunknál fogva vezetnek bennünket: azt mond
ták, hogy a nemzet védelmére kelnek, s nemzetileg teljesen összetörtek 
bennünket, svéd életszínvonalat ígértek, de sohasem nyomorogtunk 
még ennyire. M ost pedig az új évezreddel akarnak elkápráztatni ben
nünket, amelyben Mirjana Markovié és a JEB fog uralkodni. Ez a ter
vük azonban nem fog sikerülni, a jövő mi vagyunk, ők pedig már csak 
a múlt lehetnek. A háború véget ért, most mindent elölről kell kezdeni, 
s ezt az alkalmat nem szabad elszalasztanunk, hogy egy demokratikus 
Szerbiát hozzunk létre.

-  Ez az egyetlen program, amelynek érdekében meg kell tennünk 
bizonyos lépéseket -  folytatta. -  Az első és legfontosabb, hogy fogja



nak össze Szerbia demokratikus erői, mert csak egységesen képesek 
elérni a kitűzött célokat»

A Szerbiai Polgári Szövetség elnöknője után két belgrádi joghallga
tó, Marko Milankovié és Barbara Petrié lépett a mikrofonhoz» M ind
ketten arról beszéltek, hogy mindenkinek vállalnia kell a felelősséget 
azért, hogy ezek az emberek vannak ma hatalmon, hiszen csak azért 
uralkodnak, mert mi lusták és határozatlanok voltunk» O k nem fognak 
megváltozni, nekünk kell megváltoznunk, mi pedig meg fogjuk változ- 
tatni őket» A változásoknak előbb az emberi fejekben kell megtörtén
niük -  m ondták - ,  s csak ezt követően léphetünk fel egységes erővel»

Z orán Dindié, a Demokrata Párt elnöke beszéde elején párhuza
mot vont Sztálin, az öt évvel ezelőtti március 9-i nagygyűlés és az idei 
összejövetel között: negyvenhárom évvel ezelőtt tem ették el Moszk
vában Sztálint, a kommunista diktátort, Belgrád népe öt évvel ezelőtt 
pedig a sztálinizmust temette el Szerbiában»

-  Mi aznap eltemettük a sztálinizmust -  mondta - ,  de Slobodan 
Milosevic még aznap este feltámasztotta» És azóta is, mi mindennap 
elássuk, ő pedig minden éjjel kiássa» Meddig, de meddig tűrjük még 
ezt az őrületet?

További párhuzamként a második világháborús megszállásokat 
idézte fel: a megszállás évei alatt az embereknek a londoni rádiót kel
lett hallgatniuk, ha meg akartak tudni valami igazat is a hazájukról
-  ma ugyanezt kell tenniük; a megszállók kizsákmányolták Szerbia 
gazdaságát -  a mai hatalom ugyanezt teszi» Mi ez, ha nem megszállás?
-  tette fel a szónoki kérdést» Slobodan Milosevic és M irjana Markovié, 
az S Z S Z P  és a JEB megszállva tartja Szerbiát»

Vük Draskoviénak, a Szerb Megújhodási Mozgalom elnökének be
széde zárta a nagygyűlést:

-  Slobodan Milosevic és M irjana Markovié elhatározta, hogy egy 
kínai negyedet hoz létre Belgrád központjában -  mondta a pártve
zér - ,  de a nép ezt nem akarja» Mi azt akarjuk, hogy az Európa Tanács 
épülete előtt o tt lobogjon a szerb zászló, s nem azt, hogy Belgrád fő
terén a kínai» Mi azt akarjuk, hogy mindenki emberhez méltóan meg 
tudjon élni a fizetéséből, hogy az elüldözöttek visszatérhessenek Szer



biába, hogy professzionális hadseregünk legyen, s hogy a tanárok és 
munkások is úri módon élhessenek. Nem  akarunk balkáni Kuba, sem 
balkáni Kína vagy Korea lenni.

A  nagygyűlés szónokai (Ótos András felvételei)

A célok

A Szerbiai Egyesült Demokratikus Ellenzék tíz pontba foglalta céljait. 
1. A demokratikus parlamentáris ellenzék egységes választási listán 
szerepeljen. 2. Egységes parlamentáris és parlamenten kívüli harc a 
rezsim ellen. 3. Szerbia visszatérése Európába. A térség politikai ha- 
gyományainak felújítása és a nemzetközi normák tiszteletben tartása.
4. Az együttműködés fejlesztése és a jó viszonyok ápolása a Balká- 
non, valamint a szomszédos országokkal való kapcsolatok felújítása.
5. Gyors privatizáció, gondviselés a társadalmi vagyonról és gazdasági 
újjászületés. 6. Ideológiától és a pártok ellenőrzésétől mentes, gazda- 
ságilag független média. 7. A polgári társadalom és a jogállam létre
hozása. 8. A politikai és a gazdasági rendszer, az állami közigazgatás,



az egészségügy, a törvényhozás, az oktatás, a tudomány és a kultúra 
gyökeres megreformálása és a polgárok szociális helyzetének javítá
sa* 9« Ideológiamentes, professzionális és anyagilag rendezett státusú 
hadsereg és rendőrség létrehozása* 10* A nemzeti megbékélés politikai 
és társadalmi légkörének létrehozása, a polgárháborús körülmények 
felszámolása*”5

(Magyar Szó, 1996. március 10*)

***s így olvasta hát, ekkor már cigarettájának csikkjén tapodva, miköz
ben a Facebookon Szondi két uploadját figyelte meg kábán, elhomá
lyosult elmével, mintegy az őrület szélére taszított lelki állapotban, 
feldúltan, így bizony nem ülhet a volán mellé, pedig ekkor már szinte 
semmi mást nem érzett, csak azt, hogy el innen, illanni kell, illékony 
jellemmel -  mert nem eszünk meg semmit, aminek nincs gerince! - ,  il
lékonyjelmezben (mint a lelkem, semmi sem lehet annyira, de annyira 
meztelen***), fel a teherautók által kitaposott, hegyoldalba vájt földes 
úton (Pecesorra jobbak vezetnek ennél***), negyvenöt fokos emelke
dővel, éles szögben, kalapdobozzal, hajtűvel, kanyarral, kaptatóval, 
aztán meg le a másik oldalon, a kanyargós szerpentinen, beleszédülve 
az iramba, a tempóba, az idegességbe, a megszégyenültségbe ebben a 
secai Alcatrazban*** És M atjaz még mindig nem enged, nem ereszt! 
Holmiféle öntudatos börtönőr módjára tart vissza még mindig, reggel 
kilenc óta már, pedig mily szép is lett volna rég elkotródni innen már, 
s lassan delelőre jár, elgöndörödni, elgömbölyödni valahol a messzi 
távolban, a látóhatár végén, átmenni, átevickélni, áthenteregni vala
hogy a szivárvány alatt, m intha soha nem is ism ertük volna egymást, 
m intha soha nem is találkoztunk volna, m intha soha össze nem ho
zott volna, soha egymás mellé nem vezérelt, össze nem boronált volna 
bennünket a sors, sőt, annak sem a furcsa fintora, a sors legkülönlege
sebb furcsa kintornája, de még a kíntornája sem, m intha soha ki nem 
raktuk volna egymás nevét a scrabble-ben, és m intha soha nem is vív
tunk volna makk alsó kört a lórum nevű kártyajátékban*** Az új ter-

5 Gyökeres változásokat ígér az ellenzék -  N ém eth Zolival négykezesben
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mék pedig o tt virít a pultban, a sarki közértben -  alig nyolcszáz mé- 
terre az apartmanháztól, nyílegyenes légvonalban - ,  csak ma és csak 
most, a piscalecek mellett akciós turulfarhát kapható« ♦ ♦

-  Frontérzékenység alatt pedig azt értem -  magyarázta akkor és 
o tt helyben, még az imént olvasott, a zenedobozból előkerült kor
dokumentumra visszautalva Dávid Irdleberger - ,  hogy nem lehetek 
katona, nem mehetek háborúba, nem foghatok fegyvert és nem húzha
tok egyenruhát, ahogy a nagyapám sem akart elmenni, de vitték, „dva 
ga vuku a trojica tuku”, mert vérzékeny vagyok erre -  és számolgatott, 
mint a tíz ujját bevetve«

«««aztán meg arra ju to tt magával nagy lelkiismereti viaskodásában, 
önmarcangoló tusájában, legbensőbb kutyaviadalában, intim  mámorá
ban, hogy jó ez, persze, nem túl nagy áldozat ez most tőle, nem egy ka- 
zalagitáció, nyugodtan kiegyezhet magával, persze, hogy „bevállalja', 
hogy sofőrködik egész héten, szállítmányozza a családot a közvetlen 
Seca-Külvilág, és az A lcatraz-P ortoroz-P iran  járaton -  de ezt már 
nem tűrhettem« Vagyis, hát persze, tűrhettem  volna««« M ert miért is 
ne? De nem akartam  tűrni, nem hagytam rá, jól van -  jól volt! -  ve
zetem, elhajtom én inkább azt a kocsit, legfeljebb majd nem sörözhe
tek a strandon, de a strandon meg egyébként sem szoktam sörözni, 
legfeljebb néhanapján megiszom egyet, ha beülünk a parti vendéglő
be, de oda meg elsősorban, nagy általánosságban fagyizni, kávézgatni 
járunk; vagy legfeljebb az ebéd mellé kirendelek egy bort, illetve be- 
vandát, illetve egy gemistet, de nagy ivászatot a strandon egyebekben 
sem szoktam tartani, meg aztán Szlovéniában zéró tolerancia sincsen 
(miért van az, hogy a zéró toleranciáról nekem mindig Kárász Zénó ju t 
eszembe?««*), akár ihat és vezethet egyszerre is az ember, még ha mér
tékkel is talán««« De nem szoktam, tényleg nem, mert lehet, hogy én ve
delek mint az állat, s az asztal alá iszom irodalmunk legendás nagyjait, 
szépnek ugyan nem mondható, de mindenképp szemléletes bizonyíték 
erre egyre csak formálódó, egyre csak amortizálódó sörhasam, de ha 
vezetek, vagy ha tudom, hogy aznap még volán mellé kell ülnöm, ak
kor nem fogyasztok alkoholt olyan országban sem, ahol ez törvényileg, 
szabályilag engedélyezett, megengedett, m ert nem a rendőrtől félek én,



mint mindig, hát most is leszarom az egyenruhát, magasról teszek rá, 
basszuskullancs és szopránklarinét, hanem egyszerűen csak nem sze
retem, bizonytalanságérzetet kelt bennem, ♦♦ A Bizonytalanság pedig 
nagy úr, nincs annál nagyobb veszedelem, mint ha a szolgáivá válunk, 
gonoszabb és veszélyesebb, sokkal hatalmasabb, m int Voldemort és 
Szauron egyben, együtt, együttes erővel -  ott a Pelinkovacbuggyan 
folyó partján, ahol a „zdruzeni odredi” menetelnek abban a bizonyos 
sómenetben - ,  a Bizonytalanság gonosz erejéhez és az abból fakadó 
frusztráció hatalmához képest még a sithek sötét képességei -  „a long 
time ago in a galaxy far, far away. ♦ - ,  és D arth Sidious vérfagyasz
tó tudománya is dajkamese, leányregény, apró kis semmiség,,. M int 
a viccben, akár azt is megmutatja nekik, hogy hova álljanak! De ha 
egyszer a Bizonytalansággal, és ikertestvérével, az Elbizonytalanodás
sal szembesülsz, ne vedd fel vele a harcot, ne szállj szembe vele, és ne is 
reménykedj akkor már semmi jóban,,. Csak menekülj! M ert rájöttem 
ám, hogy ebben a családban itt mindenki Bates, Mojcától Matjazon át 
egészen a vénasszonyig, Mojca Bates, ő a főnök, M atjaz Bates, ő a re
cepciós, és Bizonytalanság Bates, ő pedig a becsülettel kivikszelt nagy
mama,,,Üvölts hát, Marion Crane, ahogy a zuhanyzón kifér; üvölts 
hát, M arion Crane, az életedért üvöltesz most; üvölts hát, Marion 
Crane, ne kíméld a decibeleket; üvölts hát, M arion Crane, tedd meg 
értem, m ert csak ezzel menthetsz meg,,. Üvölts hát, M arion Crane, 
különben nem menekülhetek M atjaz szorításából, Matjaz karjaiból, 
M atjaz rabságából! Tedd meg hát, szépen kérlek én, s látod, lassan már 
könyörgőre is fogom, tedd meg értem, Marion Crane, s üvölts, ahogy 
a torkodon kifér,,,

(Nem, ezen a héten Janet Leigh nem kaphat szabadnapot, Alfréd 
Hitchcock talán túl komolyan is vette magát, a kelleténél jóval komo
lyabban, és nagyon kemény szigort hirdetett, nagyon kemény szigort 
foganatosított,,,) Üvölts, kérlek, M arion Crane, ü v ö l t s , , .  Most! 
S tépd le a zuhanyfüggönyt is akár, mit számít az m ár,,. H a egyszer 
ezek kivikszelnek bennünket, onnan már nincs visszaút, s komolyan 
vesztésre állunk, a Bates família fétiseivé válunk! Ezzel számolt o tt 
és akkor Dávid Irdleberger is, délidőben, o tt azon a secai hegyolda



Ion, a sólepárló és haltenyészet felett, amikor azt számolgattuk im
már együttesen összehordott matematikai leleménnyel, hogy jó, oké, 
m indent összehozunk, minden rendben lesz, mi nyaralni jö ttünk  ide, 
azért jö ttü n k  ide, hogy jól érezzük magunkat, és azért jö ttünk  ide, 
hogy pihenjünk, szórakozzunk, lazítsunk, nem engedjük meg sem 
Voldemortnak, sem Szauronnak, sem D arth Sidiusnak, sem a Bates 
famíliának, sem mindezek legkisebb közös többszörösének, Bizonyta
lanság Batesnek -  avagy szlovénesen Negotovost Batesnek -  meg az
tán végképp nem, hogy ezt elvegye tőlünk, ebből nem engedünk, nem 
alkuszunk, oké, hogy eljárunk mi most innen minden reggel, elme
gyünk és felderítjük a környéket, felfedezzük magunknak a környező 
településeket, pontosan úgy, ahogyan erre a nyaralásra már március 
óta készültünk, no de akkor is, számoljunk már csak egy kicsit utána. ♦♦

Én pedig ezen a ponton -  egy bizonyos időn túl -  már rég Bar- 
ton Fink szerepkörébe mentem át... Csak semmi Hollywood! És még 
kevesebb lidércnyomás, ha kérhetem ... Bizonytalanság Bates épp elég 
nekem egy napra... Egy életre is talán!

Menekültem át...
Nem mondom, persze, miért is tagadnám, hát ragasztottam (vol

na...) a tapétát vissza én is... De az folyton lekunkorodott a fal és a 
plafon találkozásánál, abban a különös, különleges szögben, résben, 
rőfben, ívben, olajbogyóban, kunkori kis görbületben, göndörödés- 
ben, rasztásodásban, dauerolásban, tupírozásban, optikai tuningban, 
Gerendás Ciliké e-mail címében, ratlukban, baklavában, tulumbában, 
hurmasicában, Bajaderában, bürkében, Cedevitában, Bazookában, 
Zdenka öm lesztett sajtban, Mlekomatban, Toblerone-ban, Ledene 
kocke-ben, Zivotinjsko carstvóban, JU H U  druzina!-ban, Cipiripiben 
és Moto kekszben, de talán még Lumpiban is... M intha éppen ott, 
pontosan o tt kellene átmennünk a szivárvány alatt, s már csak any- 
nyi, de tényleg csak annyi hiányozna az élményből, hogy egy zsenge, 
érintetlen kislány, egy bizonyos Judy Garland énekelje nekünk azt, azt 
ott a faluvégen, vagy éppenséggel a csepeli HÉV-en, azt most, nem 
is máskor és semmi mást, csak semmi Que Será, Será, csak semmi 
Chiquitita, csak semmi Rivers of Babylon, csak semmi Barbie Girl,



csak semmi Me And Julio Down By The Schoolyard, csak semmi 
Every Breath You Take, csak semmi Shine on You Crazy Diamond, 
csak semmi Mother's Little Helper, csak semmi Bohemian Rhap- 
sody, csak semmi Too Old to Rock'n'Roll: Too Young to Die, csak 
semmi Pozurite konji moji, csak semmi Smoke O n The Water, csak 
semmi Brakolomac, csak semmi Bosko i Admira, csak semmi ő rü n 
kén Sailor, csak semmi Lucy in the Sky with Diamonds, csak semmi 
Unbekannte Schmerzen, csak semmi „Jó nagyfarkú négerekkel állni 
a szélbe' /  Vagy védhetetlen gólt lőni a tv-be' /  Vagy a Van Halén- 
be' szólózni, míg sok lány sikonyál”*** így délidőben, mindezzel nem 
gondolva, halkan, visszafogottan, kimérten és elegánsan, kissé talán 
szervilisen is, de mindenképp a jónak látott cél hitelesítése érdekében, 
még ha főpolgármester-jelöltet nem is állítva, éppen csak annyi, hogy 
Over the Rainbow*** Somewhere*** H át igen, éppen o tt vagyunk* M i
közben Totó kutya hevesen, lázasan csaholna*** Miközben én vígan 
bemásznék kedvenc Rita Hayworth-plakátom mögé***(Hűűű*** Ide
gességemben már megint egy teljes dobozzal elszívtam! Irtom ám a 
tevéket*** Ez most itt egy valóságos tevegenocídium*** Teveapokalip
szis!) Meanwhile at Sziget*** M ert éppen arra vezet az út, igen, talán 
még a Szigeten is át -  long live Fesztiválköztársaság! (útlevelem most 
menten kiváltom***) - ,  de mindenképp ki ebből a börtönből, el ebből a 
szemfényvesztésből, ebből az Alcatrazból, s a poszter mögött, a szűk 
vájatot, a szűk járatot, a kaptatót és a hegyoldalba taposott ipari utat 
leküzdve, a plakát mögött vár bennünket, hiszen Portoroz -  avagy 
olaszosan Portorose -  egy gyönyörű város, vár bennünket a strand, 
vár bennünket az élet, vár bennünket a tenger, vár bennünket az inf
rastruktúra, vár bennünket a brodet6, vár bennünket a part és vár ben
nünket az ügyeletes vízimentő*** S ott állunk majd a Hotel Palace in 
present days előtt fagyinkat nyalva***

***aztán meg arra ju to tt magával nagy lelkiismereti viaskodásában, 
önmarcangoló tusájában, legbensőbb kutyaviadalában, intim mámo
rában, hogy aki nagyon okos, az általában ülőm unkát végez -  de a

6 http://hr.w ikipedia.org/w iki/B rodet

http://hr.wikipedia.org/wiki/Brodet


zseni áll is. De nem mondta tovább, nem merészelte, m ert megfenye
gettem. Akármi legyen is a vége... Rózsák kikötője... Talán szép lett 
volna ide születni... Talán emlékezetes lett volna itt nevelkedni. M ert 
bizony „»Álmodtam egy világot magamnak« -  mer muszáj"... Ál
modtam magamnak egy hazát... Álmodtam magamnak egy álm ot... 
De legfőképp álmodtam magamnak egy nyaralást.

Vár bennünket a riblja juha...
Csak azt nem mondd, kérlek, hogy ez a zsenge kicsi lányka, ez az 

érintetlen kis Judy Garland azonos lenne azzal a nővel, akit -  miután 
a tapétaragasztással már végzett -  Dávid Irdleberger... akarom mon
dani, Barton Fink a tengerparton ülve látott, szemét a kezével takarta 
el, hogy a nap ne égesse, miközben a messzeségbe révedt... s ugyanúgy 
ült ott, ahogyan korábban ő... vagyis ők ketten immár, a szállodai szo
bában látták...

... m egtépázhatatlanul...
Dávid Irdleberger pedig -  híresen hírhedt, vagy hírhedten híres, 

vagy a franc se tudja már, hogy milyen fejszámolóvá lényegítve át ma
gát; mint egy két lábon járó digitron -  kiszámolta nekem, hogy rend
ben van ám az, hogy mindezt mi így most megtesszük, nemes áldo
zatvállalás, absztinencia, kocsikázunk itt egy hétig, helyiek módjára, 
bejárunk a városba, hogy mentsük, ami még menthető, hogy mentsük 
a nyaralásunk, de fizethetjük szépen Portorozban óránként egy euró és 
húsz centben mérve a parkolási díjat, s akárm it akarjunk is a strandon 
-  még ha csupán egy kis árnyékot is - ,  annak kellékeit bérelnünk kell, 
de nem ugorhatunk haza -  hogyan is érezhetnénk magunkat otthon 
egy ilyen helyen? - ,  vissza a szállásra összeütni valami kaját, ha meg
éhezünk, tehát azt is fizetnünk kell... M int ahogy mindent! Szóval ott 
álltunk hát a gazdaságtudományi, könyvelői, számlaképes kalkulá
ciókkal, hogy még a Központi Statisztikai Hivatal sikerpropagandis
tái is büszkék lehetnének ránk és a végkövetkeztetésünkre, miszerint 
mindez így tetemesen megnöveli az előre tervezett költségvetésünket, 
izzik a hitelkártya, folyik a lé zsebünkből minden irányban feltar
tóztathatatlanul elfele, s a benzinárral akkor még nem is osztottunk, 
szorzásra pedig végképp nem vetemedtünk volna, mert akkor bizony



minden illúziónk összedől, minden illúziónk (s álmunk.,.) hamvába 
hull, gyököt vontunk tökeinkből, és értelmet az eredőből, szűrtük a 
húgylét, meg a csőrepedésből ránk szakadó nedveket, amikor arról 
egyeztettünk, hogy a pletyka, meg a szóbeszéd szerint, amelyik ha
sonlóképp átvert turisták közt járja, m int afféle secai szájhagyomány 
-  hiába a sínek hiánya -  jár erre egy vonat, a legendás vasúti kocsi, az 
éjféli gyors, a Midnight Express -  amelynek egy bizonyos Alán Parker 
a kalauza, s Brad Davis a masiniszta; Paul L. Sm ith meg a füttő - ,  
jegyet kellene váltanunk családostul a járatra, Erzsébet-utalvánnyal ta
lán olcsóbb is volna, SZEP-kártyával szinte ingyé', SZOT-beutalóval 
meg aztán tényleg bagatell... H err Dreherrel és Foster úrral együtt, 
csapatostul, falkában, mindegyre már, el innen, csak végtére legyen... 
Jobb ma egy élő közvetítés, m int holnap egy hiteles játékfilm! Jobb ma 
egy stúdióbeszélgetés, mint holnap egy kosztümös drám a... Csak hát 
ezeket a pluszköltségeinket, nem várt és nem tervezett kiadásainkat, 
hitelkártyafejésünket, ami csakis az ő csalása, a szemfényvesztése, az 
átverés, a hazugságai m iatt keletkezett, bizony kamatostul le kellene 
vernünk M atjazon...

De ekkor már mindketten éreztük -  és tud tuk  is persze, hiszen 
minden bizonyosság erre utalt - ,  hogy vannak történetek, amelyeket 
nem lehet egy laza mozdulattal egyszerűen csak lezárni, s nem is olyan 
egyszerű kimászni belőlük, m int az egyszerű halandó gondolná, vagy 
legalábbis ildomosnak sejtené. Ezért Dávid Irdleberger, ez a tisztes, 
német anyanyelvű zsidó úriember, akiben ekkor már a közeli baráto
mat tisztelhettem, gondos mozdulatokkal összehajtogatta a zenedo
bozból alig néhány perccel korábban kiemelt papírlapot, amit az imént 
még együtt olvasgattunk, böngészgettünk tűnődve a lét elviselhetetlen 
könnyűségén, és bal kezének mutatóujját az ajka -  vagy inkább az orra 
volt az már! -  elé emelve még figyelmeztetett arra is, hogy hiába szárma
zik ám ez a kis szerkezet a M ing-dinasztia korából, szakértő ismerősei, 
nagyszerű tudományos elmék, akik megvizsgálták és tanulmányozták 
az iratokat, mindenféle gépekkel és szerkezetekkel tesztelték, holmifé
le reagenseket is bevetve, számítógépesen elemezték, feltételezik, hogy 
a kéziratok egy része magától Szophoklésztől vagy Diogenésztől szár



mazik, az ősi Hellász földjéről, a szerzőség persze még nem tisztázott, 
vitatható, vannak itt még szürke és fekete foltok szép számmal -  meg 
egy kávépaca is a vizsgálati jelentés szélén - ,  mint például az is, hogyan 
kerülhettek ilyen dokumentumok az 1300-as és 1600-as évek között 
valamikor a Távol-Keletre, de hagyjuk meg a tudósoknak a talányokat, 
hadd tisztázzák ők maguk a saját szennyesüket...

Dávid Irdleberger visszahelyezte a zenedobozba a gondosan ösz- 
szehajtogatott papírlapot, és egy gyors mozdulattal lezárta, mintegy 
lecsapta -  akárha taxióra volna -  a szerkezet fedelét. „Lefejellek, te 
pöcs!” -  futott át agyán a gondolat, de nem, ilyet eben a történetben 
nem m ondott volna senki sem, főleg nem neki. Az Ö röm óda azon
ban abban a másodpercben elhallgatott, Negotovost Bates pedig fel
lélegezhetett végre, hiszen megszűnt az elméjét megbénító hangzavar, 
csend ült a tájra, Seca húsba vájó, elsötétült, síri csendje... S mélyen 
belégeztük a tüdőnknek kedves, sódús levegőt. Miközben aztán pe
dig mi már autónkkal behajtottunk a Rita Hayworth-poszter mögé, 
s ahogy eltekertem a kormányt a kaptatón, lassan immár távolod
tunk megpróbáltatásaink helyszínétől, de visszapillantva annyit még 
láttunk, hogy épp Mohandász Karamcsand Gandhi érkezett meg a 
sómenet élén, fáradtan, kimerültén, elgyötörtén a hosszú gyaloglástól, 
és bütykét is kitörte a saruja. Alapvetően nem ide indultak ugyan... 
De ők még áprilisban foglaltak apartm anokat ugyanitt az interneten, 
ugyanennél a szállásadónál, Mojcánál, M atjaznál és Negotovostnál, 
hasonlóan hamis adatok alapján, akárcsak mi tettük  egy hónappal 
korábban... Miközben pedig csalódottan, fancsali képpel, szomorú 
ábrázattal elfoglalták szobáikat, amelyekhez az előzetes ígéretek és a 
honlapra feltöltött fotók ellenére ők sem kaptak konyhát, mi már távo
lodtunk, s ahogy áthajtottunk a szivárvány alatt, egy kislányt láttunk 
az út mellett poroszkálni, miközben egy ismerős dallamot énekelt...







Vas3ilii xalálKc^ása

Csúnya vihar volt aznap, amikor Vaszilij találkozott» A szél a fák ágait 
tépte, a lehullott leveleket o tt kavarta az út közepén, az egész lakótele- 
pet sötétségbe borították a gomolygó felhők.



legkisebb prójám a világön

Ennyire, de ennyire, ennyire-ennyire, nézd csak milyen picike, icur^ 
ka-picurka. akár ha semmi volna, és már nincsen is. apróka, mint a 
kicsi róka, a rókagyerekek, behemót, amennyire csak a hangya lehet. 

Összement.
Összemenetben csak egymásra néztünk, intettem és ő visszaintett, 

aztán már nem is láttam, el is tűnt, akár a... mintha csak egy átlagos 
maszat lett volna, belémgyömöszölve, belém gyümkürészve.

Nos, hát ennyire picike!



In memöriam 1CI03334

Ahogy megérkeztünk Ferihegy 2-re, s elintéztük a parkolás körüli bo- 
nyodalmakat (ezért is jó alaposan meg akartak vágni bennünket* ♦ *), 
kiderült, hogy Mekinek csak két óra múlva lesz gépe Londonba* Illet
ve, épp akkor szállt fel kettő is egymás után, előbb egy maiéves, aztán 
meg a British Airways járata, de amikor mi megérkeztünk, a kapuk már 
zárva voltak* Nem én voltam az egyetlen a társaságban, aki most elő
szörjárt repülőtéren* Illetve, valami dereng, nem is igazán emlékszem, 
inkább csak mintha sejlene, a feltételes mód kötelező hangsúlyozásával, 
hogy igen, egyszer jártam  már Surcinon, talán még az általános iskolá
val, valami osztálykirándulás vagy valami hasonló lehetett, de az egész 
csak ennyi*** M intha jártam  volna már Surcinon, mintha lett volna ott 
előttem egy -  az akkori, gyermeki magasságomhoz képest -  hatalmas 
ablak vagy üvegajtó, kilátó, vagy mi a szösz* No, most meg, ha már o tt 
jártunk, nem akartuk Mekit sem egyedül hagyni kétórányit várakozni.

Amikor néhány perccel korábban megálltunk az egyik benzinkút
nál, m ert Meki mindenáron kólát akart inni, s bem entünk a kis bolt
ba, akkor már mindegy volt* Az ő egy darab kóláját sem tudtuk volna 
kifizetni, nemhogy még mi is fogyasszunk valamit* A benzinpénzre 
addigra már áment mondtam, másból nem is vásárolhattunk volna* 
K atinak szénsavmentes ásványvíz, jómagámnak valami Torna márká
jú  vörös gyümölcslé, a többiek pedig mindannyian kólát kaptak* H a
zafelé meg majd csak lesz velünk valami az úton*** H a mást nem, hát 
majd hazatoljuk szegény Bonifácot*

No, ez meg így túlzás, mert lapult még a zsebünkben kétszáz euró, 
amivel azt terveztük, hogy sértetlenül és érintetlenül, tehát eredendő 
szűziességében hozzuk haza, azonban ekkor már evidens volt, hogy li- 
liomtiprásra kell fanyalodnunk* Oda is adtam belőle Zolinak ötvenet, 
hogy diszkréten adja tovább Mekinek, legyen neki pénze a repülőtéri 
illetékre, meg amivel még meg akarják vágni útközben (szerencsére a 
m enettérti jegye a rablás után is megmaradt; úgy látszik, nem utaz- 
gatós fajta emberek voltak a tolvajok***), és egyébként is panaszolta,



hogy indulás előtt a Heathrow mellett hagyta a kocsiját üres tankkal, 
valamiből tehát benzint is vehessen majd, amikor hazaér Londonba. 
Kérdeztem is Zolit, ahogy ott álltunk szépen libasorban a korlátnak 
támaszkodva, hogy odaadta-e már a pénzt Mekinek, de azt mondta, 
hogy nem akarja elfogadni tőle...

Szép volt o tt támaszkodni, szó se róla, néztük a felszálló gépeket, 
tűzött, sőt pörkölt a nap (Meki addigra már félmeztelenre is vetkőzött), 
száradoztunk, hiszen a benzinkúton vásárolt italokat már rég elfo
gyasztottuk. H a a benzinpénzt már úgyis megkezdtük, hát ne ácso- 
rogjunk itt, gyerünk be a váróterembe, üljünk be valahova, oszt igyunk, 
meg együnk is valamit (mert már mindannyian éhesek is voltunk; így, 
délután tájra még mindig reggeli nélkül...). Ahogy beléptünk, az ét
terem mellett, amelyiknek szélére végül beültünk, ott állt felstószolva 
egy nagy halom újság, elcsentem hát belőle egyet. No, igazából csenni 
ugyan nem nagyon kellett, hiszen épp azért volt oda kirakva, akárcsak a 
metróaluljárókban is szokás, hogy a járókelők, az utasok, az arra járók, 
a vendéget várók és vendéget kikísérők szépen elszedegessék. A Met
ró hírújság aznapi száma volt az, s hát, ahogy beültünk a vendéglőbe, 
jókora csodálkozással olvastam az egészet. „Az iraki felszerelés már 
úton van", „Rejtélyes betegség pusztít Irakban", „Kiraboltak egy pes
ti pénzváltót", „Súlyos baleset a 7-esen Zamárdinál", „Tarthatatlanul 
alacsony a hazai bérek színvonala", „Indonéziai robbantás", ezek voltak 
a nagybetűs címek a címoldalon. Persze, engem egyik sem foglalkoz
tatott igazán, s nem is ajzott fel különösebben, az egyetlen, amit eddig 
még kihagytam a felsorolásból, az viszont már igen: „Bezárt a Sziget". 
„Ma reggel véget ért a XI. Sziget Fesztivál. A rendezvény hét napja alatt 
olyan sztárokat láthattak a szigetelők, mint a tegnapi Massive Attack, 
vagy a nyitó napon játszó Shaggy és Ibrahim  Ferrer.

Szombaton a fesztivál rekordot döntött: 62 ezer látogató érkezett 
a Szigetre. A lakók viszont egy másik rekordot is megdöntötték, még
hozzá a legnagyobb festmény Guinness-rekordját. A nyolcszáz négy
zetméter alapterületű alkotás több m int hatezer apró részletre volt 
osztva, hogy egyszerűbb legyen festeni. Immár az is szokásossá vált, 
hogy politikusok látogatnak ki az esemény helyszínére. Idén többek



között Kovács László külügyminiszter, Lamperth Mónika belügy- 
miniszter és Lévai Katalin, az esélyegyenlőségért felelős tárca nélküli 
m iniszter is tiszteletét tette.

Tegnap este a Sziget moziban m utatták be a Libiomfi című új ma- 
gyár filmet, és itt tarto tták  a szintén magyar Jö tt egy busz... premier 
előtti vetítését is.

Idén a Sziget áraival a legtöbb lakó meg volt elégedve. Egy félliteres 
üdítő kétszáz forintba került, csakúgy, mint fél liter sör.

A szervezők a biztonsággal is meg voltak elégedve. Idén kevesebb 
volt a lopás, m int tavaly, súlyosabb verekedések pedig egyáltalán nem 
fordultak elő a Szigeten/'

Az itt idézett utolsó bekezdés volt talán számomra a legérdekesebb, 
mert a biztonsággal én egyáltalán nem voltam megelégedve. Igaz, 
szervező sem voltam. Csak amolyan nem teljesen, nem egészen me
zei, de mégis az egyszerűbb fajtából való szigetelő (szalag?). Nosza, 
ha már arra is utaltak o tt az imént feljegyzett bekezdés alatt, hogy a 
tizenkettedik és tizenharm adik oldalon további érdekességeket tálal 
a Méltóságteljes Olvasó a Szigettel kapcsolatban, sebtében odalapoz- 
tam. „Bevetették a gulyáságyút is" -  áll egy hírkép fölött, amelyikből 
azután kiderül: „Tankokkal is ismerkedhettek a Sziget-lakók. A hon
védség által kialakított Bevetés-szigeten többek között gulyáságyúval 
is főztek azoknak, akik kíváncsiak voltak egy igazi katonai lakomára. 
Paintballozni is lehetett, több m int 6000 patront pattogtattak el azok, 
akik kipróbálták ezt a játékot."

H át, fasza -  hogy oda ne rohanjak...

„Egészségzóna: sokat segítettek
A fesztivál egyik legnépszerűbb helyszíne az Egészségzóna volt, ahol 
többek között bőrgyógyászati tanácsokat kaphattak az érdeklődők, 
volt vércukor-, vérnyomás- és testzsír-mérés is.

A sátorban lehetett droggal kapcsolatos tesztet kitölteni, illetve 
tarto ttak  szexuális magatartásvizsgálatot is. A legérdekesebb azonban 
talán az az asztal volt, ahonnan szívdobogást lehetett csengőhangnak 
elküldeni. A Magyar Gyógyszerész Kamara asztalánál, ahol két tesz



tét lehetett kitölteni, a legtöbb kérdés természetesen a drogokkal kap
csolatban m erült fel, de gyakoriak voltak a gyógyszerfogyasztásra és 
gyógyszerfüggőségre vonatkozó kérdések is.

A bőrgyógyászati asztalnál a slágertéma az anyajegy volt és főleg az 
a kérdés, hogy milyen a rosszindulatú anyajegy. Ami iránt még sokan 
érdeklődtek, hogy hogyan néz ki a gombás köröm. Sokan érkeztek kü
lönböző, a Szigeten jelentkezett panaszokkal is, úgymint rovarcsípés, 
ekcéma, pattanások.

Dr. Sárdy Miklós bőrgyógyász elmondta: az érdeklődők körülbelül 
tíz százalékánál találtak komolyabb problémát -  rosszindulatú bőr
daganatot például - ,  de csak egy százalék azoknak az aránya, akiknél 
az eltérés m űtétet igényel. A sátor m unkatársainak elmondása szerint 
a vendégek között a 18-35 év közötti nők voltak többségben."

Mittelholcz Dórának ezekért a kimerítő és nagyon fontos informá
ciókért já r a köszönet.

-  Szia, te kis szöszke, nem jössz egy röpke gyömöszre?
H anem  aztán: „Hétfőre kitakarítanak
T ISZ T A SÁ G  Vasárnap estére a Fővárosi Közterület-fenntartó 

(FKF) Rt. kitakarítja a Sziget Fesztiválnak otthont adó óbudai H a
jógyári-szigetet. Az FKF Rt. 80 munkása tizenkét órás műszakban 
dolgozott minden nap a fesztivál ideje alatt."

No meghiszem azt, a Szigeten legalább takarítanak, nem úgy, mint 
a zentai Nyári Ifjúsági Játékokon. Tavaly írtam is erről egyet, hanem 
aztán mégsem jelent meg a szöveg, illetve annak csak egy jelentősen 
megrövidített változata jö tt le a Képes Ifiben, mert a kismunkatársak 
annyi anyagot termeltek, hogy kiszorították szegény, szerencsétlen fő
nököt a lapból. De ami késik, nem múlik, most aztán igen keményen 
elégtételt veszek!

***

Egy egészen kicsike kis Sziget
III . Nyári Ifjúsági Játékok, 2002. július 18-21., Zenta, Népkert... 
Habár az idei, sorrendben már harmadik zentai Nyári Ijjúsági Játékokról 
és azok lebonyolításáról mindent összevetve pozitív a véleményem, és köny-



nyűszerrel akár pozitívként definiálhatom az összbenyomásomat is, mégis 
egy kicsit kötözkódnöm kell -  hangsúlyozottan: a jobbítás szándékával!

M int általában senkinek, úgy hiszem, a Délvidéki Magyarok Ifjúsá
gi Szervezetének, vagyis a D M ISZ-nek sincs különösebb szüksége 
fogadatlan prókátorokra. Hogy mégis jelentkezem erre a háládatlan 
feladatra, csak annak tudható be, hogy a Képes I^úság szerkesztősé
ge az idén első ízben vett részt tevékenyen is a szervezésben, A nád- 
födeles kunyhónkban szerveztünk különböző programokat, amelyek 
valamilyen módon kötődtek a laphoz, vagy egyszerűen csak érdekes, 
olykor a tekervényeket sem kímélő szórakozásnak véltünk.

Csak ízelítőként sorolom, hogy Sztárparádé című műsorunkban a 
vendégeink voltak a lap Sztárportré című rovatában korábban bemu
tato tt művészek: Krizsán Szilvia, Mess Attila, Katkó Ferenc, Csernik 
Árpád, M olnár Zoltán (s remélem, nem felejtettem ki senkit,,,). Ellá
togatott hozzánk Hegyi Gyula a Magyar Köztársaság parlamentjéből, 
akivel külpolitikai kérdésekről és a magyarországi választások után 
kialakult helyzetről szerettünk volna beszélgetni, illetve beszélget
tünk is, sőt még sok egyéb témáról is, igaz, kifejezetten szűk keretek 
között és baráti légkörben, Szerbhorváth György a Retardáltak-e a 
mai fiatalok? című vitadélutánunk vendége volt (a témáról bővebben 
lásd még mai számunk vezércikkében is7,,,); bem utattuk két kanizsai

7 „Nyár volt. Agyat romboló forrósággal, egymást követő eseményekkel, ren
dezvényekkel, bulikkal. Volt Dombos Fest meg Tanyaszínház, III. N yári 
Ifjúsági Játékok meg EXIT, okosító, továbbképző táborok meg minden.

Minden, ami a »retardált nemzedéknek« kell. M ert azt olvastam az 
agyat szipolyozó kánikula idején, valahol július első felében egy hetilap
ban, hogy mi, vajdasági magyarok »szellemileg, testileg, lelkileg retardált 
generációkat gyártunk«. Magyarázatképpen a szerző hozzáfűzte: »A mai 
fiatalok a kábítószer, az alkohol, az olcsó szex mámorában süllyednek el a 
szem ünk láttára«. M erthogy »egyetlen jövőképük a gyors meggazdagodás, 
a bárm i áron való felkapaszkodás«. Illetve: a »Csempészés, átverés, intrika. 
Ebben áll a mai logika. A felkapaszkodásra nagy többségüknek semmi esé
lyük. Ezért hát kongjanak a vészharangok!«

Kongjanak bizony! M ert ha egy vajdasági magyar hetilap szerzője nem 
veszi magának a fáradságot, hogy körülnézzen, hogy megfigyelje azokat,



akikről ilyen sommásan mond véleményt, akkor valóban itt a vészharangok 
kongatásának ideje. S ha a vajdasági magyarság egyetlen közéleti szereplője, 
egyetlen tanára, politikusa, ifjúsági szervezeti vezetője, újságírója nem veszi 
magának a fáradságot, hogy egy ilyen »ítéletet« legalábbis megkérdőjelez
zen, akkor valóban kongatni kell mindent, ami kondulni még hajlandó.

»Szellemileg, testileg, lelkileg retardált generációk«, mondja a cikkíró, 
s előttem felsejlik a Középiskolások Művészeti Vetélkedője résztvevőinek 
arca, a Színművészeti Vetélkedő 5+1 előadása, az, hogy voltak »retardál
tak«, akik önként, buzdítás nélkül, a bukás, a meg nem értés kockázatát 
vállalva mertek filmet készíteni egy alapvetően színházi megméretésre. 
Hőségtől megviselt agyamban visszhangoznak a Képes Ifi újságírói pályá
zatára érkezett írások érett, mély gondolatai, mondatai, látom magam előtt 
a VIFO-sok, VaMaDisz-esek eurokonform aktivistáit, a N yári Ifjúsági 
Játékok vetélkedőjének több száz résztvevőjét, a tizenéves számítógépzse
niket, a versírótábor résztvevőinek hexametereit, a színészi díjakról szóló 
beszámolókat, s arra gondolok, hogy ha ezek az emberkék retardáltak, hát 
én is szeretnék retardált lenni!

Igen, minden bizonnyal vannak a fiatalok között is olyanok, akik »a ká
bítószer, az alkohol mámorában süllyednek el« (a »szemünk láttára«, ugye
bár), mi több, magam is ismerek ilyeneket. M int ahogyan az idősebb (és 
még annál is idősebb) nemzedék tagjai között is vannak drogosok, alkoho
listák, nem is kevesen. S annak idején, amikor még pszichológiatanáraim 
okítgattak, valami olyasmit is igyekeztek a fejembe sulykolni, hogy a gye
rekek, a fiatalok a viselkedésformákat az idősebbektől lesik el. De arra is 
m egtanítottak, hogy általánosítani nem szabad!

Az pedig meg sem fordult a fejükben, hogy arra kellene tanítani valakit: 
egész nemzedékeket generalizálva ócsárolni értelmes emberhez méltatlan 
magatartás. És az a fránya »olcsó szex«, ami ugyancsak »mámorító«. H an
gulatos szófordulat, bár nem igazán világos, hogy mit ért alatta a szerző. 
H a az alkalmi szexuális kapcsolatok létesítését nevezi így, ám legyen, de 
fontosnak tartanám  elmondani: legalább annyi tizen- és huszonévestől hal
lottam  már az azonnali ágyba bújást elítélő megjegyzéseket, m int ahány 
tiszteletet és tekintélyt parancsoló középkorú egyedet láttam  tinédzserek 
(jó esetben: feneke) után kapdosni. Vagy ez utóbbi a »társadalmilag kívá
natos« magatartási’

»Csempészés, átverés, intrika. Ebben áll a mai logika.« Én meg kíváncsi 
vagyok, hogy a szerző vajh milyen társaságban forog, ha ennyire megcsö- 
mörlött? M ert azok a fiatalok, akiket én ismerek, többnyire arról beszélnek, 
hogy nem ilyen »életpályát« képzelnek el maguknak. A zt meg már hadd 
ne ítélje el senki, ha az (idősebbek által meghatározott) adott társadalmi 
szabályok között is képesek érvényesülni. Annak ellenére is, hogy sokan 
sokat tesznek azért, hogy ezt az érvényesülést minél jobban megnehezít-



fiatal, Újvári Zsombor és Vanger László Dogma film és Kisvárosi ra- 
mazuri című filmjét; Hány-e a hulla? című éjszakai hullaszámláló ver- 
senyünkben a különböző horrorfilmekben áldozatul esett statisztákat 
kellett összeszámolniuk a versenyzőknek; a helyszínen szervezett elő- 
fizetési akciónkat is sikeresnek mondhatjuk*.♦

Pénteken, amikor a Képes Ifi szervezte a nagyszínpadi koncerteket 
is, a Trottel Stereodream Experience, a Superbutt, a Nevergreen és a 
Q uant of E együttesek fellépésével, a bulik előtt és után, de lényegében 
akár még közben is, beszélgetni, találkozni és dedikáltatni lehetett a 
nádfödeles kunyhóban az együttesek tagjaival.

Az a meggyőződésem, hogy a III. Nyári Ifjúsági Játékok teljes prog- 
ramja (s itt most nemcsak arra gondolok, amit a Képes Ifi szervezett, 
hanem az egészre...) valahol, s valamilyen szinten a helyén volt. H i
szen elég sokrétűre sikeredett ahhoz, hogy egyszerre többféle ízlést és 
érdeklődési kört is kielégíthessen, s nem hiszem, hogy bárki is úgy tért 
volna haza, hogy ne gyűjtött volna be olyan élményeket, amelyektől 
gazdagabbnak érezheti magát, s amelyeket majd még évek múltán is 
érdemes lesz egy-egy asztaltársaságban újra és újra elmesélnie.

A trafik

Nagyon tisztességes és méltányos, sőt méltányolandó a DM ISZ-nek 
az az elképzelése is, hogy ingyenesen szervezi a bulit, ezt a Kis-Szige- 
tét, ahogy a lapsus és a köznyelv elkeresztelte a Nyári Ifjúsági Játéko
kat. Es az sem mellékes, hogy végre a zentai Népkertbe is beköltözik, 
ha csak néhány napra is az a hangulat, amibe a budapesti Hajógyári-

sék. Például azzal, Hogy a feljövőben lévő nemzedékeket »leretardáltozzák« 
mindenestül, úgy, ahogy vannak. Amúgy az idézgetett szöveg a vajdasági 
magyarság megmaradásának esélyeit elemezgette, a népszámlálási adatok 
és egyéb tényezők tükrében. A számok és tények ijesztőek, ezt meg kell 
hagyni, de kérdem én: retardált nemzedékre, elveszett egyedekre kinek van 
szüksége?” (Mihájlovits Klára: Szeretnék retardált lenni!, Képes Ifjúság, 
2002. szeptember 11.)



szigeten lehet már egy évtizede nyári rendszerességgel belekóstolni, 
A szervezők elképzelése szerint azért is ingyenes a Nyári Ifjúsági Já
tékok, hogy a legtávolabbi falvakból, Dél-Bánátból és Szerémségből 
is eljöhessenek bulizni, együtt szórakozni, kicsit talán a szokottnál is 
jobban felszabadulni az egyébként kispénzű, vékony pénztárcájú vaj- 
dasági magyar fiatalok, akiknek, mondjuk, akkora anyagi lehetőségeik 
már nincsenek, hogy esetleg más, nagyobb, s legfőképp nem ingyenes 
fesztiválokra is ellátogassanak. Igen ám, amíg ez így egy nemes gesz- 
tus, s mindenképp elismerés után kiált, ugyanez az elgondolás teszi le- 
hetővé azt is, hogy boldog-boldogtalan összeverődjön,,. Igen, olyanok 
is, akiknek -  akármennyire bántó is legyen ez, s mégis a szó legszoro- 
sabb értelmében! -  semmi keresnivalójuk sincs egy ilyen fesztiválon!!!

Máris mondom, hogy mire gondolok: akik a bulizást úgy értelme
zik, hogy összedöntik mások sátrait vagy kihuzigálják és szándékosan 
elgörbítgetik, széthajigálják a sátorszögeket (cövekeket,,,); akik csak 
úgy tudnak bulizni, hogy ezáltal elveszik másoktól azt a lehetőséget, 
hogy jól érezzék magukat; akik mámoros hangulatban attól kereked
nek jó kedélyre, hogy fene nagy tombolásukban szétszedik és fölbo- 
rítgatják az éjszakára üresen hagyott programhelyszínek berendezé
sét, s dolguk végeztével még tele is hánynak mindent o tt helyben, sőt 
törött üvegcserepekkel még meg is szórják az egészet -  azok inkább 
maradjanak otthon!

„A szabadság nem azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok, ha
nem, hogy nem csinálom azt, amit nem akarok" -  mondta egyszer, 
nem is olyan régen, Bródy János egy interjúban. Az az eset pedig már 
a rendőrviccek kategóriájában is megállná a helyét, amelyet egyik ba
rátom mesélt: szülővárosában egy társasággal, hétvégén, kocsmazárás 
után felültek egy közeli trafik elülső, vízszintes, kiálló részére, ahová 
napközben az újságokat szokta az ablakon kívülre kirakni a trafikos. 
M it ad Isten, ,„  illetve, hogy s hogy nem, elvtársak (copyright by Hofi 
Géza, Isten nyugosztalja!), arra jö tt az éjszakai őrjárat, s a rend szem
füles őrei lecsaptak rájuk. Az egyik rendőr szigorú, fenyegető hangon 
rámordult a társaságra:

-  O tthon  is így ültök a trafikon?



Agyrém, nem? Azóta már a mi társaságunkban is szállóigévé nőtte 
ki magát ez a hülyeség. N o de, akinek az értékrendjében a szokásos- 
nál nagyobb felszabadultság megegyezik azzal, hogy azt csinál, amit 
akar, viszont ezzel a viselkedésével meggátolja a többieket abban, hogy 
kedvükre bulizzanak, az -  üljön csak szépen otthon a trafikon! Kár, 
nagy kár, hogy voltak ilyen antiszociális viselkedésű, nagy valószínű
ség szerint önértékelési zavarokkal küszködő egyedek is szép számmal 
a Nyári Ifjúsági Játékokon, Ez, sajnos, rányomja a bélyegét az egész 
hangulatra, az összbenyomásról akkor még nem is beszélve. S éppen 
ezért gondolom, hogy jövőre nem lenne szabad ingyenesre szervezni a 
fesztivált. A Sziget első éveiben is voltak hasonló problémák, a sajtó 
is cikkezett ezekről böcsülettel, a szervezők pedig felismerték, hogy 
a rendezvény érdekében kemény szigorral kell kiszűrni a civilizációt 
csak hírből vagy még hírből sem ismerő egyedeket.

A Sziget és az EX IT  tapasztalata is azt mutatja, hogy megfelelő 
módon távol lehet tartani azokat, akik nem valóak oda. Például egy 
nem túl drága, akár csak szimbolikus összegű belépővel is. A jegyek 
ára, mondjuk, nem kellene hogy nagyobb legyen a terület lezárásának 
és a megfelelő biztonsági szolgálat (amelyik a jegyeket ellenőrizné...) 
felállításának a kalkulált nézőszámra arányosan lebontott költségeinél.

A Nyári Ifjúsági Játékok érdekében...

A takarítás

Ahol öt-, tíz-, tizenötezer ember összejön, ott, ha szórakoznak, ha 
nem, iszonyú mennyiségű szemét termelődik. Ez így természetes, és 
rossz előjelnek kellene tekintenünk, ha nem így lenne. A nagy ren
dezvények után már csak természetvédelmi okokból is, a szemételta
karításnak szervezettnek kell lennie. No mármost, én csak azt nem 
értem, hogy ha Zentán egy rendezvénynek társszervezője a Thurzó 
Lajos Közművelődési Központ, amely, mint tudjuk, közvállalat, ala
pítója pedig a község önkormányzata, s ha ugyanez az önkormányzat 
még a rendezvény támogatói között is szerepel, akkor miért nem le



hetett megoldani szervezetten, az önkormányzat másik közvállalata, 
a kommunális vállalat révén a N épkert takarítását. M iért érdeke egyik 
kéznek, hogy eltörjön a másik?

A legnépszerűbb és a legtöbb fiatalt megmozgató vajdasági magyar 
rendezvény másnapján ott álltak a szeméthegyek a Népkertben, a ku- 
tyák széthúztak belőle, amennyit értek, viszont a kommunális válla
latból egy ember nem sok, annyival sem lehetett találkozni. Olyan kér
dések merülnek fel bennem, hogy: m iért érdekük a vállalat vezetőinek, 
hogy rossz fényt vessenek a Nyári I^úsági Játékokra? M ert elhiszem, 
és nagyon is megértem, hogy rossz szájízzel megy majd haza az a zen- 
tai polgár, aki szívesen lemenne sétálni egyet a Népkertbe, de annak 
helyén csak szeméttelepet talál. Nem  is várható el tőle azután, hogy 
pozitívan viszonyuljon a rendezvényhez,

A Játékok másnapján a rendezvény főszervezői, a D M ISZ  vezetői 
járták  a N épkertet és gyűjtötték puszta kézzel zsákokba a szemetet. 
Ezt nem azért tartom  felháborítónak, mintha nem piszkolhatnák be 
a kezüket, vagy nehezükre esne lehajolni egy hanyagul eldobott mű
anyag pohárért vagy cigis dobozért, hiszen még csak nem is derogált 
nekik, fogták a zsákokat és mentek, m intha jobb dolguk se volna. H a
nem azért, m ert egyszerűen N E M  A Z  O DOLGUK! Emberek, hát 
gondoljuk már végig, hogy a szervezők a rendezvény előtt több hó
napos szervezőmunkát csináltak végig, a játékok négy napján pedig 
nagymaratont futottak! Gondoljuk végig, hogy mekkora jelentőségű 
rendezvény ez a város szempontjából, amely egyrészt népszerűsíti a 
községet és Z enta arculatát is egy olyan színfolttal gazdagítja, amely
re és amilyenre csak irigykedhetnek a környező települések. És gon
doljunk az esemény gazdasági jelentőségére is, hiszen az a több ezer 
ember, aki eljön, ide hozza a pénzét, hogy itt költse el,,. Szemfüles 
vállalkozók nagyot kaszálhatnának egy-egy ilyen alkalommal, ami 
ugyancsak a község szintjén lehet jelentős tényező.

Nem  vagyok bennfentes sem a D M ISZ  pénzügyeiben, sem a Nyá
ri Ifjúsági Játékok költségvetésében, értesüléseim szerint azonban, ha 
nem is túl nagy, mégis elgondolkodtató összegű veszteséggel zárták a 
rendezvényt. Ebben a helyzetben külön takarítóbrigádokat felállítani



és fizetni, nem hiszem, hogy a módjukban állt volna a szervezőknek. 
Ugyanakkor itt van egy közvállalat, amelynek épp a város tisztán tar- 
tása a feladata, s amelynek mellesleg ugyanaz az önkormányzat az ala- 
pítója, amelyik a rendezvény egyik kiemelt támogatója -  és mi történik? 
Semmi. Azok az emberek, akiknek -  mondjuk -  a mai, 2002. szep
tember 11-i városnap alkalmából a Nyári Ifjúsági Játékok kitalálásáért 
és elindításáért át kellene venniük az ilyenkor kiosztásra kerülő önkor
mányzati díjat, elismerést, jutalm at (ha valakinek végre eszébe ju tna 
megszavazni nekik...), fogják a szemeteszsákokat -  és eltakarítanak 
több ezer ember után. S időközben a kommunális vállalat vezetői pe
dig ahelyett, hogy leküldenének a Népkertbe tíz-tizenöt olyan embert, 
akinek egyébként is ez a dolga, munkája és a megélhetése, csak röhögve 
babrálnak az irodájukban, s a fülük botját sem mozdítják. Szép, nem?

Senki sem lehet próféta a saját hazájában...
Ja! Ez mindig is így volt. Ma is így van. S amennyire itt, Európa e 

szerencsétlen szegletében továbbra is késik az emberi fejekben a szem
léletváltás, valószínűleg így is m arad...

Idétlen időkig!

***

Ücsörögtünk o tt a Ferihegy 2 várótermében lévő étteremben, de mi
vel itt pincér nem volt, hanem amolyan menzarendszerrel kellett vol
na piát és kaját vételeznünk, nem fogyasztottunk semmit. Meki már 
azt tervezgette, hogyan jön el két hét múlva Újvidékre: Andrej have
runk, aki ugyancsak Londonban él, ugyanis akkor kap szabadságot, és 
együtt ruccannának haza. O  most visszamegy, holnap már dolgoznia 
kell, s attól függően, hogy milyen járatra kerül, dől majd el, hogy mikor 
tudnak jönni. Jöttek-mentek körülöttünk az emberek, s Zoli egyszer 
csak örömmel újságolta, hogy Meki gépét végre k iírták a kijelző táblán 
a következő járatok között.

Félbehajtottam az újságot: „Növelte a Sziget az m2 nézettségét
M ED IA  A szervezők szerint sikeres volt a T V  Sziget, amelyet 

minden este az m2-n sugároztak. A napi másfél órás adások alatt a 
csatorna nézettsége általában megduplázódott. Tervezik a műsor foly



tatását, lehetséges, hogy még idén látható lesz újabb széria, de legké
sőbb a jövő évi fesztiválon/'

Ezek amolyan kishírek voltak a M etróban a Szigetről: „A Rajkó ze
nekart is meghallgatta

ESÉLYEGYENLŐSÉG Lévai Katalin, az esélyegyenlőségért fele
lős tárca nélküli miniszter is kilátogatott a Szigetre. A miniszter asz- 
szony megtekintette az értelmi fogyatékosok színielőadását, találko
zott a civil szervezetek képviselőivel, illetve kipróbálta az Ability park 
kerekes székes akadálypályát is/'

„Kincsvadászat a Sziget fődíjáért
JÁ T É K  A fesztivál programjaiból természetesen nem hiányozha

to tt a játék sem. A Kincskereső Sátornál érdekes játékokban vehettek 
részt a látogatók.

A napi játékok nagyon népszerűek voltak, körülbelül 250 játékos 
kedvű Sziget-lakó kereste fel a sátrat. Aki jól teljesített, zsetonokat ka
pott, melyeket a sátorban apró ajándékokra válthatott. Aki viszont a 
kincsre pályázott, az betehette zsetonjait a bankba, és tegnap a fődíjjal 
térhetett haza. A szervezők százezer forintot rejtettek el a Szigeten, 
amelyért körülbelül 25 Sziget-lakó versengett."

„Csigák versengtek a bennm aradásért
V A LÓ SÁ G SH O W  A Sziget Fesztivál ideje alatt újabb valóság- 

show-val ismerkedhettek meg az érdeklődők.
A Csiga Valóságshow otthonául a Zöld Udvar szolgált. I tt élde

gélt a csigavilla hat lakója, akik közül minden este kiszavaztak egyet 
a Sziget-lakók. A kiszavazott játékos visszakerült eredeti lakhelyére, 
a Duna-partra.

A brazil szappanoperákból ismert nevekkel ellátott csigáknak még 
jakuzzijuk is volt az építményben. Éjszakára természetesen kitelepí
tették őket ideiglenes lakóhelyükről, nehogy bajuk essen."

Ja! Akárcsak anyósom régi viccében, amikor a gerontológiai köz
pontban sportnapot szerveznek, s kiviszik az időseket a rétre csigát 
gyűjteni. Este aztán összegzik, hogy kinek mennyire telt meg a kosár
kája, összeszámolják, ki mennyi csigát gyűjtött. Józsi bácsi tizenhárom, 
Piroska néni négy, Ilus néni kilenc, Pista bácsi kettő, Julis néni semmi...



-  H át Julis néném, maga miért nem gyűjtött csigákat?
-  G yűjtöttem  volna én, fiam. De megláttam a jószágot, lehajoltam 

érte, a csiga meg csak huss!
Talán fel is néztem egy pillanatra az újságból, no nem azért, hogy röhög' 

jek, mert ahhoz egyikünknek sem volt kedve az adott pillanatban, s még 
csak nem is azért, hogy legalább a viccet elmeséljem, s így próbáljam meg 
jobb kedvre deríteni a többieket. Zoli újra arról győzködte Mekit, hogy 
fogadja már el a pénzt, nehogy aztán gond legyen. Továbbra sem akarta el
venni, mondván, hogy Londonban már rendben lesz a dolog, ha leszállnak 
a Heathrow-n, bemegy valakihez a repülőtéren és kér kölcsön benzinre. 
Végül aztán mégis elvette, azzal, hogy két hét múlva visszahozza.

N o végre. H a nem is volt egy sorsdöntő kérdés, ettől valamelyest 
mégis megnyugodtam.

„Sokan folytatnák otthon a szemét szétválogatását
Idén már második éve szervezett szelektív hulladékgyűjtést a Szigeten 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium.

M ár a végső számvetés előtt látható volt, hogy az akció ebben az 
évben sikeresebb volt, m int tavaly. Több tonna műanyag és több száz 
kiló alumíniumhulladékot sikerült szétválogatva összegyűjteni.

A Sziget területén 380 zsáktartó állványt és 23 ezer műanyag sze- 
meteszsákot helyeztek ki a szervezők. Emellett a Biomark Kft. segít
ségével ötven darab üveggyűjtő konténert is ki tudtak tenni, illetve 
hatvan darab olajgyűjtő konténert is telepítettek. A fesztivál ideje alatt 
készült egy közvélemény-kutatás is, amelyből az derül ki, hogy a Szi
get-lakók nagy része fontosnak tartja a környezet védelmét, és szívesen 
gyűjtené otthon is szelektíven a hulladékot.

Változó az okok megítélése
Szintén fontosnak tartják, hogy a lakóhelyükön is legyen szelektív 
hulladékgyűjtés. A szemét ily módon való válogatásának legfonto
sabb okaként a legtöbben a veszélyes hulladékok biztonságos kezelését 
nevezték meg, és csak második helyre került az újrahasznosítás meg
könnyítésének szempontja.”



„Gerendái: kegyes volt az idő
Jövőre akár a Red Hot Chili Peppers is igent mondhat
A z  első két esős nap nem tett jó t a Sziget Fesztiválnak. A z  anyagiakat
tekintve tegnap reggel még m ínuszban voltak a m uta tók♦

Gerendái Károly, a Sziget főszervezője lapunknak elmondta, mindig 
az esőtől félnek a legjobban, m ert az tönkreteheti az egész rendez- 
vényt* Legutóbb ilyen kevesen, m int az első két napon, 1997-98-ban 
voltak*

Gerendái szerint azonban ha ezt a két napot nem számítjuk, az idei 
fesztivál nagyon jó hangulatú volt, a bulik is általában jól sikerültek, 
ráadásul biztonság szempontjából is jobb volt minden, mint az eddigi 
években*

A zt is megtudtuk, hogy az esőmentes napokon több vendég volt, 
m int tavaly* A rra a kérdésre, hogy mi az, amin még változtatni kellene, 
többek között az a válasz hangzott el, hogy még mindig csökkenteni 
kellene azon autók számát, amelyek behajthatnak a Szigetre, növelni 
kellene az idén már tízezer négyzetméteren lerakott járólapok számát, 
és szükséges lenne tovább növelni a kivilágított területek nagyságát*

Novemberben döntenek
Arról, hogy jövőre kiket hoznak a rendezvényre, még nem sokat tudott 
mondani*

Általában az a cél, hogy ne nagyon hívjanak vissza fellépőket, de 
ha más nem ér rá, kénytelenek olyan előadót hívni, aki szerepelt már 
a Szigeten*

Az érdemi egyeztetéseket a zenekarokkal azonban csak október-no
vember környékén tudják elkezdeni* Akiket nagyon régóta szeretné
nek hozzánk elhozni: a Red H ot Chili Peppers, a Blur és a Radiohead*

Az idei évről, akit valószínű, hogy többet nem hívnak vissza, az 
Panjabi MC, m ert ő csalódás volt a szervezők számára* A jövő évi je
gyek árára vonatkozóan csak annyit sikerült m egtudnunk, hogy vár- 
hatóan emelkedni fognak, de azt még nem tudni, mennyivel* Ezt majd 
a bevételek és a költségek aránya határozza meg*”



Nem  voltam o tt Panjabi MC koncertjén, tehát nem is tudhatom, miért 
okozott ekkora kiábrándulást a szervezőknek, hogy máris ki merik 
jelenteni a sajtónak: márpedig őt többé soha. S igazából, nem is tu- 
dóm, ki az a Panjabi MC, milyen zenét játszik, honnan jön, hová tart, 
s egyáltalán: mit akar?! Még szerencse, hogy régi szokás szerint, hoz- 
tam haza magammal szép számmal a Pesti Est Sziget-különszámából. 
Megnézem már, hogy miről maradtam le... „Panjabi MC James Brown 
és a tradicionális panjabi népi kultuszhős, Kuldip M anak muzsikáján 
nőtt fel Coventryben. A hiphopot a távol-keleti népzenei jegyekkel 
ötvöző zenész egy kis kiadónál jelentette meg első lemezeit, amelyek 
közül a Souled O ut valóságos slágergyűjtemény, az idei Beware of the 
Boys című hatalmas sikerű single pedig már a mainstream hullámain 
terjeszti a nyolcvanas évek Knight Riderjének témáját a keleti zenei 
motívumok és a nyugati hangszerek fordításában."

H át, habár az idén az eddig megszokottnál sokkal több időt töl
töttem, és sokkal több koncertet álltam vagy ültem végig a Világzenei 
Nagyszínpadnál, a világzene továbbra is csak muskátli nekem, akárki 
akárm it is mondjon... Javaslatom: jövőre hívják meg Ceca Raznato- 
vicot is... A sikere előre garantált!

A tévedés itt persze csak annyi, hogy Panjabi MC nem a világzenein, 
hanem a reguláris main stage-en lépett fel 2003. augusztus 2-án, szomba
ton. Nézem most a programfüzetet, hogy vajon hol járhattam én abban az 
időpontban, de nem sokra jutok vele. The 69 Eyes, Panjabi MC, Kispál és 
a Borz, Moloko... Délután hatkor, amikor Panjabiék nyomták a nagyszín
padon, valószínűleg zuhanyoztam, ebédeltem, vagy bármi mást csinálhat
tam, ugyanis csak a Kispál és a Borzra mentünk ki a nagyszínpad elé.

***

Késő este volt mire hazaértük, de azért annyi energia még szorult be
lénk, hogy felbontsuk Szilárd söreit. Néhány héttel korábban, a Kö
nyökkanyar szegedi bemutatójának másnapján hozott Zoli hat üveg 
H olsteint a szegedi Tescóból. Szilárd rátelefonált vagy mi, és nagyon 
kérte, hozzon neki, s úgy tűnt, a megrendelőnek ez valamiért nagyon 
fontos. A zt mondja Zoli erre, hogy persze, rendben, elhozza Zentára



és itt hagyja nálunk. N o mármost, Szilárdnak annyira azonban még' 
sem volt fontos ez a hat üveg Holstein, hogy el is jöjjön érte hozzánk. 
S hát én sem vagyok ám fából... Hetekig kerülgettem, nem nyúltam 
hozzá, még ha valami, minőségében összehasonlíthatatlanul gyengébb 
hazai söröket kellett is helyette innom.

Most tehát mindannyian egybehangzóan úgy döntöttünk, hogy 
egyrészt rászolgáltunk, másrészt pedig őrizgetni sem lehet tovább, 
mert lejár még itt nekem a spájzban a szavatossági ideje... M azowieo 
ki pajtás megkért, hogy nálunk alhasson, mert az érdekes fejével nem 
mert hazamenni, nem mert a szülei szeme elé kerülni. Szia apa, szia 
anya! Inkább úgy gondolta, jobban teszi, ha egy éjszakát nálunk ab 
szik, reggel pedig átugrik ide a szomszédba, Öcsihez, leborotváltatni a 
koponyáját. Meséltem is neki, hogy amikor nekem csináltunk néhány 
évvel ezelőtt valami különlegesen érdekes fejdíszt, anyám kórházba 
került, amikor meglátott. A sztori persze így kissé eltúlzott, de lénye' 
gét tekintve igaz... N e részletezzük.

Mazowieckit ekkor már Spidermannek is szólítottuk, ugyanis m i' 
után egyik hajnalon a fél koponyáját Meki nagy ügyesen leborotválta, 
kárpótlásul, am iért a másik fele megmaradt, s igen érdekes külsejével 
gazdagította így a Sziget amúgy is tarka forgatagát, kapott a kopasz 
részére egy hennatetoválást: egy hatalmas pókot.

No, a nagy sörözgetés közepette bekapcsoltam a számítógépet, mon- 
dóm, nézzük, írt-e nekünk valaki valami fontosat, amíg mi odavoltunk. 
Szerencsére ezúttal nem jártam úgy, mint májusban, a görögországi nya- 
ralás után. Akkor arra értem haza, hogy egy levelünk sincs, ugyanis az 
internetes szolgáltatónk időközben felszámolta a címünket. H át hiszen 
mi az neki? Csak egy szimpla „delete”, oszt mán ahun ment is az egész... 
Próbáltam én akkor is leszedni a szerverről az időközben érkezett e-mai- 
leket, de sikertelenül. Egy ideig még abban reménykedtem, hogy csak a 
jelszóval van valami probléma, de be kell vallanom, ez a reménykedés csak 
arra volt jó, hogy nyugtatgassam magam, ugyanis a gép pontosan úgy reá- 
gált mindenre, mint amikor -  ha csak egy gépelési, tudniillik betűhiba 
miatt is, de -  nem létező felhasználónevet ad meg az ember. Láttam már 
ilyet, értettem is, hogy épp mi történik, csak azt nem tudtam, hogy miért.



Másnap természetesen bementem a szolgáltató irodájába, de nem 
sok reménnyel* Mondom a tulajnak, hogy mi bánt, ő meg csak röhög:

-  Persze, hogy nem tudtad leszedni a leveleidet.
A zt hiszem, nem is kérdeztem semmit, csak egy kérdő, felelősségre 

vonó pillantás volt az, amire az újabb választ vártam:
-  Nincs „szpray” nevű felhasználónk!!! -  mondta olyan jólesően az 

állatkám, mintha akkor bújt volna ki a tojásból.
A marhája!
A kkor váltottam szolgáltatót, pontosabban csak visszatértem egy 

másikhoz, a régihez, amelyiknél korábban már volt e-mail címem. 
Amikor annak idején ezt a most, májusban -  a távollétemben -  meg' 
szüntetett címet megnyitottam, emezt, a régit sem számoltam fel, 
ugyanis még oda is érkeztek bizonyos hírlevelek, egyebek. Később meg, 
amikor már teljesen átálltam az újra, ezt a régi címet csak anyagtáro- 
lónak használtam: amikor hazaküldtem valamit a szerkesztőségből 
az itthoni címre, akkor mindig erre irányítottam a küldeményt, hogy 
időközben a rendes levelezést ne zavarjam meg, főleg ha nagyobb fel
bontású, így hát nagyobb fájlméretű fotókról, esetleg zip-csomagokról 
volt szó... Aztán, amikor nagyon fölszaporodtak ezen a régi címen a 
levelek (mondom, főként képekről és szoftverekről volt szó...), egy-egy 
éjszakát rászántam, hogy leszedjem onnan a hazaküldött anyagokat.

Persze Farkas Henriknek is megadtam az új címem (amely igazából 
a régi volt...), így hát most, amikor a Szigetről hazaérve leszedtem a 
leveleimet, nem véletlenül érkezett meg tőle pont ide a HEL-hírlevél.

„Subject: H EL közlemény
Date: Tue, 05 Aug 2003 16:57:34 +0200
From: Farkas H enrik farkashe@goliat.eik.bme.hu
To: Farkas H enrik /goliat farkashe@goliat.eik.bme.hu

A védelmi felülvizsgálat eredményéről
H EL közlemény 2003-08-05
Befejeződött a védelmi felülvizsgálat első szakasza, és sajtóhírek sze
rint augusztus 6-án a kormány tárgyalja a haderőreform koncepcióját.

mailto:farkashe@goliat.eik.bme.hu
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A H EL örül annak, hogy az utolsó sorkatona behívásának ideje is
mét előbbre jö tt, a jelen tervezet szerint 2004-ben az utolsó sorkatona 
is leszerel*

A H EL javasolja, hogy már most tűzzenek ki legvégső határidőt az 
utolsó sorozásra, és rögzítsék a szelekció szempontjait* A további bi
zonytalanság csökkentésére hozzák nyilvánosságra, mely csoportokat 
nem fenyegeti már a behívás.

A H EL fenntartja korábbi javaslatait (sorkatonai illetmény feleme
lése, szerződéses feltételek könnyítése), amelyek az önkéntességre való 
gyors, zökkenőmentes és méltányos áttérést szorgalmazták* Ismétel
ten javasoljuk: a szerződésesektől ne követeljenek előzetes sorkatonai 
szolgálatot, hiszen rövidesen már az sem lehet sorkatona, aki szeretne!

Farkas H enrik ügyvezető 
Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája 
www*hel*hu"

Ahogy gyorsan elolvastam a levelet, ugyanazok az ellenérzések ötlöt- 
tek fel bennem, amelyek eredetileg -  s az élmény frissessége m iatt még 
élénken éltek bennem -  a szigetes katonai jelenlét kapcsán fogalma
zódtak meg*

O tt, egy ültő helyemben egy gyors válaszlevelet kanyarítottam: 

„Kedves Henrik!
Érdeklődéssel olvasom közleményed!
Van azonban egy észrevételem, vagy ötletem, vagy nevezd, aminek 
akarod* M ost ért véget a Sziget Fesztivál, s ezen a rengeteg embert, fő
leg fiatalt vonzó rendezvényen a honvédség is jelen volt ágyúkkal meg 
mi mindennel* Szóval, amolyan önreklámozó kampányhelyszínnel* 
Igyekszik népszerűsíteni magát a hadsereg*

Nem gondolod, hogy a HEL-nek tiltakoznia kellene az ilyen kris- 
nás jellegű katonai akciók ellen?

Üdv"



H enrik barátom sem halogatta sokáig a válaszadást, másnap már meg 
is érkezett az alábbi e-mailje:

„Kedves Attila!
Kösz az észrevételt« A H EL is kint volt a Szigeten, igaz, hogy csak az 
utolsó napon« Én régebben, két éve jártam  kint, érdekes, hogy a fiatalo- 
kát a téma nem érdekelte, pedig jól beharangozott vita is volt!

A H EL mással nem foglalkozhat, m int hadkötelezettség, ezért pl« 
a militarizmussal sem« Ezért ilyen ügyben nem tiltakozhatnánk« Sőt, 
hozzáteszem: a toborzóreklámok éppenhogy segítik az önkéntességre 
való áttérést«

Viszont, mint antimilitarista, én spec«, éppen úgy, m int Te, nem 
örülök az ilyesminek« Van egy másik szervezet, ha megszűnik a soro
zás, több energiám ju t rá, az Erőszakellenes Fórum, majd abban lehet, 
hogy felvetjük az ilyen kérdéseket is«

Mindenesetre kösz az észrevételt, javaslatot«
H a időd lesz, amikor Pesten jársz, keress már fel! Én most nem

igen tudok kirándulni, a lakásom felújításával leszek elfoglalva mosta
nában«”

No, ennyit -  akár kommentárként is -  a gulyáságyúról«

***

„Évről évre javul a Sziget biztonsága
A z  elmúlt évekhez képest rengeteget javult a Sziget biztonsága. A  rend
őrség és az In-Kal Security összefogásának köszönhetően idén semmilyen 
nagyobb rendbontás nem történt a fesztiválom

Lasz György, az In-Kal biztonsági szolgálat vezetője kérdésünkre el
mondta: évről évre egyre jobb a fesztivál biztonsági rendszere« Ennek 
köszönhetően jóval kevesebb a lopás, a rendbontás« A sátorlopások 
száma az elmúlt évekhez képest jelentősen csökkent«

Egyre kevesebb a verekedés, egy-két pofonos esetet leszámítva na
gyobb botrányokra, verekedésekre nem került sor -  tette hozzá a biz



tonsági szakember. A bejáratoknál átkutatják a táskákat és elkoboz
zák a szúró- és vágóeszközöket. Lasz György elmondta azt is, hogy 
eddig nem volt példa arra, hogy valaki fegyvert akart volna bevinni.

A biztonságot megkönnyíti a már 3 éve működő Sensormatic rendszer. 
Az üzletekben már jól ismert kis csíptetőt a ruhára, táskára kell elhelyez
ni, amely a kijáratnál jelzi, ha idegen személy akarja eltulajdonítani az ér
téket. Szép Zsuzsa, az ADP-Sensormatic magyarországi vezetője össze
sen 2 olyan esetről tud, amikor a rendszer segítségével csípték el a tolvajt.

A Sziget-lakók körülbelül 80-90%-a veszi igénybe az áruvédelmi 
szolgálat kis csíptetőit.” Becsuktam az újságot és félbehajtottam. O tt 
ültünk a Ferihegy 2-n, mint egy vert sereg. Megszólalni sem nagyon 
volt kedve egyikünknek sem. Á ldott legyen hát a biztonsági rendszer!

Igaz, Sensormatic rendszert nem használtunk, de akkor is! Azt hi
szem, 1999-ben lehetett, amikor a nulladik napon megérkezve, a kora
esti órákban felállítottuk a sátrunkat (akkoriban még kint táboroz
tunk a „pórnéppel”, a kijelölt sátorhelyeken...), s m int aki jól végezte 
dolgát, elindultunk, hogy körülnézzünk, hogyan épül a Sziget. Azt 
az előző években már láttuk, milyen szomorú látvány, amikor utolsó 
este, a programhelyszínek zárása után elkezdik lebontani a Szigetet, 
pedig még javában tart a buli, még javában tombolna a nép. Most en
nek az ellenkezőjére voltunk kíváncsiak: amikor hivatalosan még nem 
kezdődött el semmi, amikor még jószerével nem is állnak a program
helyszínek, még csak épülnek a vedeldék, s máris beindul a bulizás, 
az ereszdelahajamat... Jókora sétát tettünk, s arra érkeztünk vissza 
a sátrunkhoz, hogy kirabolták azt, asszony pajtás táskáját vitték el az 
összes holmijával, olyannyira, hogy még egy szál tiszta alsóneműje sem 
maradt. No, jól kezdődik, depresszió már az első napon. Rendőrség, 
bejelentés, talált tárgyak osztálya, kórisme, m iazm a...

A holminak később csak egy elenyésző része került elő a Sziget egy 
hete alatt. Még szerencse, hogy ez épp egy olyan esztendő volt, amikor 
fellépők is voltunk, előadást játszo ttunk  a színházi sátorban, s anya
gi gondjaink enyhítésére megtehettem azt, hogy előre, még a fellépés 
előtt elkérjem a tiszteletdíj egy részét a szervezőktől, hogy legalább a 
legfontosabb kellékeinket, segédeszközeinket pótolhassuk.



Ettől kezdve -  és éppen emiatt! -  pedig minden évben a Honvéd- 
üdülő kerítésén belül, a lezárt és az In-Kal által védett területen vertük 
fel sátrainkat* S be kell vallanom, ez egészen jól is működött idáig, 
nyugodtan o tt hagyhattuk a sátrainkat, minden holmink, még az ér
tékesebbek is érintetlenül és sértetlenül vártak vissza bennünket* Ez 
egy olyan terület, ahová nem léphet be bárki, hanem csak a megfelelő 
(sajtos, avagy fellépői***) passokkal rendelkező személyek, közöttük 
mi, újságírók is* A bejáratoknál in-kalosok ülnek, akik könyörtelenül 
ellenőrzik, hogy megvan-e mindenünk, ami a belépéshez kell, ami oly
kor kellemetlen is tud lenni, ha, teszem azt, m int az idén Mazowiecki 
haverunk kétszer is, elveszíti a passát*

Az idei utolsó nap a Szigeten, 2003* augusztus 5-e, kedd* Este 
fél nyolcra mentünk a Pannon Praktikum  világzenei nagyszínpadra 
Shane MacGowan és a The Popes koncertjére* „Shane MacGowan 
1994-ben -  három évvel azután, hogy kiszállt a Poguesból -  jelentke
zett a Popesszal, és ezek a pápák éppen ott folytatták, ahol a Pogues 
kezdte: zömmel ír tradicionálisok, punkos éllel, beindulva, kocsmá- 
san* Igaz, kissé öregesen áll a szénájuk az ambíciók terepén: kevesebb 
a lemez, kevesebb a koncert, kevesebb a hír, de ettől Shane karizmája 
és dalai nem zavartatják magukat különösebben* És mi sem fogjuk, 
annyi szent*” Szerény késéssel, igazán jó bulit nyomtak* Úgy jelentet
ték be őket, hogy: „Minden koncertszervező nagy álma, hogy egyszer 
sikerül felléptetni* Nekünk, úgy látszik, most sikerül!”

Érdeklődéssel lestük, Shane-nek hány számot sikerül lenyomnia, 
mert ilyen szempontból elég rossz hírben áll*** Picsa részeg volt most 
is, szó se róla, mégis böcsülettel végigcsinálta* Meki mesélte, hogy már 
legalább nyolc-kilenc koncertjén járt, és Shane az első három-négy szám 
után mindig levonult a színpadról aludni* De nem baj, mondta, mert a 
zenészei már ismerik, tudják, hogy ez a szokása, annyira leissza magát, 
hogy nem tudja végigcsinálni a fellépést; amikor ő lemegy, a zenekar ját
szik tovább, és végigcsinálja a koncertet* Nagy volt a megdöbbenés, ami
kor néhány héttel korábban Újvidéken, az EXIT-en mégis kibírta végig* 

Hét-nyolc szám után Shane most is levonult a színpadról* Gunyo- 
ros képpel még össze is néztünk, hogy no, eddig tartott* A zenészek



nyomták tovább, még tüzelték is a népet, a buli kiemelkedően jó volt 
így is* Hanem, akkor jö tt a megdöbbenés, amikor a szám végén Shane 
visszajött és folytatta* Igaz, nem mindig lehetett érteni az összekötő 
szövegeit, csak találgathattuk, hogy mit motyog bele a mikrofonba* De 
nyomta a dalokat megállás nélkül* Koncert közben még egyszer levő- 
nult hátra a színpadról, de akkor is visszajött* Vagy visszatessékelték/ 
visszahessegették a szervezők*** Ezt már nem tudhatom* A zért nagy 
álma tehát minden koncertszervezőnek, hogy sikerül felléptetnie, 
mert sohasem biztos, hogy lesz még olyan állapotban, mire elérkezik 
a meghirdetett kezdési időpont, hogy fel is támolyogjon a színpadra*** 
Egyébként erőteljes gitárhangzással támogatott, fergeteges ír zenét 
játszottak, nem annyira punkosan, m int a Poguesszal, inkább rockos 
hangnemben, s szerintem nem is igazán kocsmazene ez, annál valami- 
vei keményebb. Habár, miért is ne? Hiszen vannak jó  rockkocsmák, 
rockpubok is a világtérképen, ahová viszont tökéletesen megfelel az 
ilyesmi.

Koncert után megindultunk a nagyszínpadhoz, ahol időközben a 
Massive Attackjátszott* „A Massive Attack ma már egy leginkább ön
magát definiáló, stílusok és trendek felett álló zenei márkanév és a mai 
popzenei univerzum egyik legizgalmasabb produkciója, ez nem vitás* 
A zenekart a bristoli W ild Bunch hiphopkollektíva két tagja, Andrew 
»Mushroom« Vowles és »Daddy G« Marshall, valamint egy ugyancsak 
bristoli grafitis srác, Róbert »3 D« Del Naja alakította 1987-ben* Nem 
zenekartagként hosszú ideig a Massive Attack produkcióiban szere
pelt a később szólópályára lépő Tricky is* Hiphop és sóul elemekből ve
gyített zenéjükre a szaksajtó a triphop címkét ragasztotta, ráadásul az 
ugyancsak Bristolból induló Portishead megjelenésével hamar egyen
lőségjel került a város neve és a sajtó által alkotott stílus, azaz a triphop 
közé* Első albumával, a Blue Lines című 1991-es nagylemezzel és az 
Unfinished Sympathy című, klipje m iatt is emlékezetes kislemezzel 
villámrajtot vett* Az Öböl-háború idején a zenekar tiltakozásképpen 
levetette nevének második felét, és csupán Massive néven szerepelt* Az 
ekkor született, 1994-es Protection című album még nagyobb sikert 
hozott, nem is beszélve a korábbi albumoknál sötétebb világot festő



1998-as Mezanine-ról, amely már egy sztárstátusba emelkedett kol
lektíva munkája* A most megjelent lOOth W indow című albumot már 
»3 D« egyedül készítette el, bár a hírek szerint »Daddy G« is ott lesz a 
turnén* A hosszú egzisztencialista monológként hömpölygő lemezen 
közreműködik még Sinéad O 'Connor és a Mezzanine-ról ismerős reg- 
gae-énekes, Horace Andy is.” Mondom, elindultunk*** De el már nem 
ju to ttunk  a Massive Attack bulijára* Útközben megálltunk egy sör- 
csapoldánál utánpótlást vételezni, s ez csak arra volt jó, hogy szépen 
kettészakadjon a társaság* Meki és Zoli előre ment, én meg még ott 
álltam a sorban a messzire a fejem fölé magasodó ír Guinness-sapkával 
a kobakomon -  amit ezúttal Shane MacGowan és a Popes tiszteletére 
vettem magamhoz - ,  hogy asszony pajtásnak vodkát vételezzek a sön- 
tésnél* Mazowiecki haver és Lady Sharlot azonban megvárt bennün
ket* így szakadtak le ketten a társaságról* Aztán, miután a vodka már 
megvolt, továbbindultunk, még mindig azzal az eltökélt szándékkal, 
hogy márpedig mi most Massive Attackra megyünk* Igen ám, de má
sok is -  nagyon sokan! -  így gondolták* Megint mások meg épp ellen
kezőleg, a világzenei nagyszínpad felé siettek (a mi szempontunkból: 
visszafelé* * *) Gorán Bregovicra* Olyan tum ultus kerekedett fél szem- 
pillantás alatt, hogy szinte tipegve-topogva haladhattunk csak tovább* 
Az idő pedig egyre múlt***

Ráadásul egy autósnak épp akkor ju to tt eszébe, hogy rettenetesen 
fontos, halaszthatatlan dolga van, és behajtott az út közepére, o tt pró
bált járművével ő is előbbre jutni; s vigasztalásul ugyan nem szolgálhat, 
mégis megjegyzendő itt, hogy ő is csak lépésben haladt* A narancs- 
facsarda mellett (ahol frissen, helyben facsart narancslevet árultak***) 
asszony pajtás még vételezett magának egy pohárnyi adagot a vod
kájához, majd ahogy négyen összenéztünk, s felmértük a helyzetet, 
egyértelmű volt, hogy vesztésre állunk: ha továbbkínlódjuk magunkat 
a tömegben, mire a nagyszínpadhoz érünk, a Massive Attack koncert
jének már vége lesz, s ha akkor indulunk meg vissza a világzenei nagy
színpadhoz, Gorán Bregovicról is lekésünk* ♦*

A négyfős kupaktanács meghozta hát döntését, amelynek értelmé
ben visszairamodtunk* S így is késve, mert mire megérkeztünk, Gorán



Bregovic és az ő temetkezési és lakodalmas zenekara már a színpadon 
húzta, de leginkább meg fújta a húzni, illetve fújni valókat* „Gorán 
Bregovic az egykori Jugoszlávia Bijelo Dugme nevű zenekarának a 
vezetője volt, akinek a háború kitörése utána a globál isten is felvitte 
a dolgát: amit elért a Kusturica-filmek zenéjével, annál többről nem 
álmodhat szerző: ma már világszerte, etnikai-politikai hovatartozás- 
tói függetlenül, a Balkán örökzöldjeiként adják tovább Djurdjevdan 
vagy Mesecina című dalait. Az efféle muzsikák forrásai a menyegzők 
és a temetések tájékán kereshetők, erre utal a zenekar neve is, Bre
govic ugyanakkor igen finom kézzel bánik a Balkán cigányzenéjével: 
úgy tudja minden ízében emelkedetté tenni, hogy az nem veszít a hi
teléből.” Gorán Bregovic W edding & Funeral Bánd! H át, a franc se 
tudja...

A lényeg, hogy annyian voltak kíváncsiak erre a koncertre, hogy az 
egész, a világzenei nagyszínpad előtti igen tágas teret megtöltötték. Jó, 
hogy említi a Pesti Est szerzője a Kusturica-filmeket, ugyanis Brego
vic később igen csúnyán összeveszett a nevezett rendezővel, Cannes 
kicsi kedvenckéjével, aminek csúnya szakítás lett a vége, az újabb film
jeihez már nem is ő írja a zenéket. Kusturica egy interjúban panaszol
ta el, hogy Bregovic összegyűjti a népi, népzenei motívumokat, s neki 
már, m int rendezőnek, a saját szerzeményeként, szerzői zenéjeként 
adja el. A rendező ezt lopásnak minősítette és nagyon megharagudott 
korábbi munkatársára. Egy ideig valóban, még én is elfogadtam ezt 
az érvelést, hanem később esett csak le nekem a tantusz, hogy hop
pá!, hát ennyi erővel akkor akár Bartókra, Király Ernőre, vagy sok 
más klasszikus zeneszerzőre is haragudnunk kellene, hiszen nagyon 
kevesen voltak olyanok, akik nem merítettek -  ihletet? inspirációt? -  
a népzenéből, és nem készítettek népzenei feldolgozásokat. H a vala
miért nem jó Bregovic mai zenéje, akkor nem ezért. M árpedig nem 
jó. Nagyon távol áll attól, amit esetleg még elfogadhatónak, nemhogy 
jónak m ondhatnánk...

Érdekes viszont, hogy állítólag Bregovic ma már nem szereti, ha régi 
Bijelo Dugme-dalokat kérnek tőle, vagy ha arra a rockos időszakára 
emlékeztetik, mégis, ennek ellenére is több, az egykori együttes albu



main hallható számot feldolgozott, átalakított, cigányzenekariasított, 
s habár így egészen másként hangzik egyik-másik, az avatott (s talán 
az avatatlan,,.) fülek számára (is...) felismerhető. Szépen elhúzódott 
a koncert, többször is visszatapsolták a zenekart, Bregovicról pedig 
kiderült, hogy nem tudja befejezni a show-t... Csak hebegett, majd 
habogott is, amikor már mindenképp menni akart, és nem akart több 
ráadást játszani.

N o persze nem is baj, hogy nem játszott több ráadást, mert megint 
sietnünk kellett, este tizenegykor, azaz huszonhárom órakor kezdő
dött a W an2 színpadon a szlovéniai Laibach koncertje. „A szlovén 
zenekarról lehetetlen röviden beszélni, sokkal inkább könyvet érde
melnének. A német elnevezés -  miként a Laibach név, ami Ljubljana 
német birodalmi elnevezése volt az Osztrák-Magyar Monarchiában és 
a H arm adik Birodalomban is -  a jugoszláv közélet sokkolását szol
gálta, ahogy szintén ezt a célt szolgálták a náci tisztekre emlékeztető 
egyenruhák, amiben a tagok mutatkoznak. Az előbbi koncepció leme
zei a Laibach, az Opus Dei, a Baptism ipari zenével körített szigorú, 
militáns szerzemények, a rock új formanyelvét merész feldolgozások
kal reprezentálják, nem kisebb albummal kezdve, mint a Beatles Let It 
Be című nagylemezének teljes átformálása (ezt a lemezt ismerik tőlük 
leginkább az angolszász világban), vagy 96-ban a Jézus Krisztus szu
persztár feldolgozása, esetleg a Rolling Stones-féle Sympathy fór the 
Devil átírása. A körítésről pedig az Irwin művészcsoport gondosko
dik, ők készítik a művészi értékű plakátokat, jelmezeket, együtt ve
szik fel a koncertek alatt vetített filmeket és tervezik meg a fellépések 
látványvilágát, így válhat minden Laibach-koncert egy önálló előadás
sá, felkavaró produkcióvá.” Nagyon kemény zúzás volt. A Laibach az 
első pillanattól az utolsóig keményen nyomta az együttes legvadabb 
indusztriális zenéjét. Jómagam már vagy évtizedekben mérhető ideje 
nagyon szeretem a zenéjüket, de most hallottam és láttam  őket élőben 
először. Mondhatom, lehengerlő élmény volt. És nagyon sokan voltak 
kíváncsiak erre a koncertre, az amúgy sem túl nagy W an2 sátor telje
sen megtelt, a későn érkezők valószínűleg csak hatalmas kínok köze
pette préselődhettek be.



Előre kicsit tartottam  tőle, hogy milyen zenét játszanak majd, hi- 
szén az újabb albumaik között akadt néhány rájuk -  korábbi, az álta- 
lám is megszeretett énjükre -  nemigen jellemző, könnyed hangzású 
is* Sőt, az egyik korábbi budapesti koncertjükről azt írta a sajtó, hogy: 
Neue Slovenische Disco! N em  igazán örültem volna, ha ezt a vonu
latot hozzák magukkal a Szigetre* De nem tették* N em  azt hozták* 
A koncert, az a bő egy óra, ameddig tartott, valódi, kemény ipari csé- 
pelés volt* Precíz, pontos, katonásan kiszámított, begyakorolt* A két 
csaj a doboknál olyan összhangban püfölte a püfölnivalót, hogy az 
nemcsak zeneileg, de koreográfiailag is tökéletesnek mondható* Bele
gondolni is kínos, mennyit kellett gyakorolniuk, mire eljutottak erre a 
szintre, mire eljutottak eddig az összehangoltságig*

A koncert után egy szlovén nézőcsoport nemzeti lobogót bontott 
és o tt üvöltözött a W an2 sátor közepén* Megiramodtam, hogy átvág
jak a tömegen és odarohanjak hozzájuk, de mire megérkeztem, már 
összecsomagolták a zászlót, és levonultak a színről* Talán jobb is így, 
akármennyire is az együttes rajongója legyek, nem biztos, hogy abban 
a nemzeti fölhevültségben örültek volna nekem, pláne ha megtudják, 
honnan érkeztem*

Útközben azonban ráfutottunk asszony pajtás egykori, általános 
iskolai padtársára, akivel évente rendszeresen (és mindig teljesen vélet
lenül***) találkozunk a Szigeten* Az egymásba botlás örömére meghí
vott bennünket egy sörre* Mivel ő most Gössert inna, gyerünk a Csó
nakházba, mondta, mert olyat az egész Szigeten csak o tt csapolnak* 
Jó! Most egyáltalán nem kellett rohannunk, mert a következő koncert, 
amit meg akartunk nézni, a Sziámi volt a Bahián, az meg csak hajnali 
három kor kezdődött, tehát kétórányi kötetlen sörözés elé néztünk* 

A nagyszínpadi Sziámiról az idén egyébként is lemaradtam* * * Pon
tosabban nem maradtam le, m ert kint voltam Zolival a nagyszínpad 
előtt, csak hát meg volt beszélve időközben már Szilviáékkal, hogy este 
nyolckor találkozunk, a koncert pedig fél nyolckor kezdődött, tehát egy 
szűk félórányit láttam és hallottam belőle* Az pedig a beinduláshoz 
(nekem***) kevés volt*** 2003* július 31-én, csütörtökön, az idei Sziget 
történetében éppen esőnapon* Szerencse, hogy az esti koncerteket leg



alább meg lehetett tartani, még ha dagonyásan is. Néhány szám után 
tehát elvonultunk pezsgőzni Szilviáékkal a Honvédüdülő melletti kis 
italozgatóba, állandó büfébe. Állandó büfének mondom, jobb vagy 
frappánsabb meghatározás, szemléletesebb leírás híján, mert ez való' 
bán és az eredeti funkcióját tekintve is az, s nem olyan, mint impro- 
vizáit társai, az a számtalan többi, amit csak a Sziget idejére ácsolnak 
össze fából, deszkákból... Ez civilben is büfé, és ráadásul téglából van.

Az ennek a büfének az ablaka előtt álló sorban futottam  össze teh 
jesen véletlenül és teljesen váratlanul néhány évvel ezelőtt a M otor' 
heades Lemmyvei, aki ugyancsak sörre várt, s épp előttem tette az t...

Kérdezték, mit iszunk, s hát a hely szelleméhez hűen, a pezsgőzésre 
szavaztunk. Glen vezette be azt a népszokást szerény kis sátortábo- 
runkban tavaly, hogy reggelente -  reggelire! -  innen hoztuk a pezsgőt. 
S az egész pedig egyszerűen csak úgy kezdődött, hogy egyik reggel 
azt mondta, megihatnánk már egy-egy sört, majd a válaszunkat talán 
meg sem várva, hirtelen felugrott és elszaladt a büféig. Egy tálcával 
jö tt vissza, amin négy sört is hozott ugyan, ahogy előre mondta, de 
a közepén o tt díszelgett a pezsgősüveg is a közepén, az üvegre pedig 
több, egymásba csúsztatott műanyag pohár is szabályosan ráborítva. 
Ettől kezdve ez volt a reggeli rituálénk. Az idén már meg is szóltak 
bennünket, amikor egyik reggelen Mazowiecki pajtást szalasztottuk 
el pezsgőfutárkodni.

-  Tavaly is egész idő alatt ezt csinálták -  mondta az egyik asztalnál 
ülő vendég, aki ezek szerint megjegyzett és felismert bennünket.

Szilviáékkal is pezsgőztünk most. Közben persze megbeszéltük 
ügyes'bajos dolgainkat, röhigcséltünk, pletykálkodtunk az ismerősök' 
ről, ahogy az ilyen találkozások alkalmával már, ugye, lenni szokott. 
Közben meg Majkapapa is o tt forgatott a stábjával a büfénél valami 
spontánkodó műsort. Nagyon látványos lehetett, hogy nem mi va- 
gyünk az ő emberei, m ert amikor megérkezett, egyenesen és határo- 
zott léptekkel a szomszéd asztalhoz lépett, s az o tt ülőket kérte meg, 
hogy lennének már a segítségére. Úgy állították be a jelenetet, m intha 
Majkapapa dolga végeztével kivonult volna körülsétálni a Szigeten, és 
összeakadt volna egy társasággal, amelyikkel spontán elsörözgetett,



elbeszélgetett* Izgalmas volt, amikor a felvételt megszakítva így szólt 
partnereihez a palira vett asztaltársaságban:

-J ó ,  most vegyük fel még egyszer ugyanezt, csak igyekezzetek már 
spontánabbul***

O meg a nagy sztár, aki spontánul válaszolgatott az egyszerű, mezei 
szigetelők spontán kérdéseire, a megdicsőült celeb, aki lealacsonyodott 
hozzájuk, az elérhetetlen nagyság, aki lement az egyszerű nép közé* * *

Szilviának mennie kellett, m ert fél tizenkettőkor játszo tt a színházi 
sátorban, s a rendezője előtte még próbálni akart* M ikroportokkal ját
szották az előadást, s ehhez hangpróbát kellett tartani* Mi meg men
tünk vissza a nagyszínpadhoz Patti Smith koncertjére* „Az idén 56 
éves Patti Sm ith énekes & szövegíró-kultnő a -  sokak szerint az em
beriség történetének legszerencsésebb tér-idő kombinációjában, a het
venes évek New Yorkjában tűn t fel -  először mint költő* A rthur Rim- 
baud volt a legfőbb példaképe, de lassan kifejezést adott Bob Dylan- és 
Rolling Stones-vonzódásának is* így esett, hogy az évtized derekán 
előrukkolt Horses című első lemezével, amit még mindig szokás a leg
jobb anyagának tartani* Lassan harmincéves pályafutását nagy elhall
gatások és csöndesebb visszatérések kísérik -  legutóbbi albuma három 
éve jelent meg Gung H o címmel* Patti Smith 1999-ben már fellépett a 
Sziget nagyszínpadán -  nagy sikerrel/'

-  Because the night belongs to lovers, because the night belongs to 
lőve -  énekelte a nénike a nagyszínpadon*

-  Because the night belongs to lovers, because the night belongs to 
us -  üvöltöttük mi is a nézőtérről*

H át hol a faszban lehettem én 1999-ben, amikor ez a nagymama 
itt koncertezett? A Szigeten pedig o tt voltam abban az évben is, annyi 
bizonyos, de hogy az adott pillanatban épp merre***?!

No, mindegy*** Sokkal fontosabb ennél, hogy fantasztikus koncert 
volt ez, hiába ötvenhat éves Patti Smith, hiába a nagy elhallgatásai, 
az egész összhatás túl jó volt ahhoz, hogy egykönnyen lefitymálható 
legyen* Kár, hogy a szigetesek is nagyon bekeményítettek az utóbbi 
években, hiszen korábban még össze lehetett futni sörért várakozva 
a Motörheades Lemmyvel, ma már az ilyesmi lehetetlen* A nagyszín-



pados sztárokat elbújtatják még a sajtó elől is, Suzanne Vegával lehe- 
tett csevegni a sajtótájékoztatón, a Therapy?-tól autogramot lehetett 
kérni a pepsis papírpoharak aljára, Lou Reednek el lehetett csenni a 
Pepsijét,,, Lehetett fotózni a fellépőket, amint jönnek le, mennek fel 
a színpadra. Az idén már a közelükbe sem lehetett férkőzni. Még a 
backstage-be sem engedik be őket, hanem külön, elzárt területen tart
ják őket karanténban.

Pedig ha én aznap este o tt összefutok Patti Smith-tel, hát menten 
elkérem a melltartóját, W ould you please dedicate fór me your bra? 
No, ne részletezzük,,.

Este persze Szilviáékat is megnéztük, „Pintér Béla Társulata: Pa
rasztopera

Irta  és rendezte: Pintér Béla
Szereplők: Pintér Béla, Baranyi Szilvia, Tóth József, Enyedi Éva, 

Nagy-Abonyi Sarolta /  H ám ori Gabriella, Szalontay Tünde, Bencze 
Sándor, Thuróczy Szabolcs, Deák Tamás

»A Parasztoperában egy balladisztikus történetet dolgoztunk fel 
opera formában. Zenéjének alapja az erdélyi magyar népdalok, a ba
rokk és a rock bizarr, mégis homogén elegye, A történet talán sokak 
számára ismerős lesz. Nekem a nagymamám úgy mesélte, hogy Sza
badszállás környéki emberekkel történt ez meg nagyon régen. Bocsás
sák meg nekem, ha egyelőre csak annyit árulok el belőle, hogy lesz 
benne néhány boldogtalan sorsú ember, szenvedély, humor, vérfertő
zés és gyilkosság. Akinek tetszik, nézze meg többször is! Akinek nem 
tetszik, nézesse meg magát!« -  Pintér Béla",

Megnézetem magam, esküszöm! Nekem nagyon nem tetszett,,. 
Egy dolgot azonban, hogy van humora, és a magyar humoristák több
ségével ellentétben jó humora van, már az egyik korábbi, ugyancsak a 
Szigeten látott előadása, A Sehova kapuja című produkció kapcsán is 
el kellett ismernem a szerző-rendezőnek. Azt azonban továbbra sem 
értem, m iért nevezik ezt Budapesten alternatív színháznak, amikor 
egy jobb kiadású, mainstream, Gálvölgyi-féle humorshow szintjén 
mozog. Tanyaszínházba, oda talán igen, még elmegy,,. N o de mitől 
alternatív ez?! Mondom, megnézetem magam, köszike,,.



Mindegy, előadás után ennek ellenére jó t ücsörögtünk és beszél
gettünk, szinte reggelig, legalábbis pirkadt már, ránk reggeledett, 
mire visszavánszorogtunk a sátrainkhoz» Egyébként ez meg aztán 
szinte mindegyik napunkra jellemző volt»»» A zt hiszem, egyetlenegy 
este/éjszaka kivételével» S jó t ücsörögtünk Laibach-koncert után is 
a Csónakháznál asszony pajtás egykori padtársával» Csak az volt a 
gondom, hogy nagyon kellett volna már vécére mennem, de az ösz- 
szes pisilde előtt hosszú sorok kígyóztak, amikor, ugye, kiözönlött 
a közönség a W an2 sátorból koncert után» Gondoltam  hát, hogy 
körülnézek egy kicsit távolabb, hátha ott kisebbek a sorok, de eb
béli igyekezetemben sem jártam  sikerrel» H a már útra keltem, ma
gam mögött hagyva a társaságot, mondom, besétálok akkor szépen 
a Honvédüdülő területére, o tt azért csak kevesebben vannak. Ügy 
is lett. Egyszerűbben ment ez a „pössentés”, m int Jack Kerouac hő
seinek az Ú ton című regényében... H anem  a Honvédüdülőből kifele 
jövet aztán látom ám, hogy az újvidéki tévések, Pressburger Csaba 
és a kis vöröske (ahogy Mészáré egy sms-ben elnevezte az egyik té
vészereplésem után...), K riszta o tt egyezkednek az in-kalosokkal. 
Kérdőleg még rájuk is néztem, talán intettem  is -  mi van?, baj van?, 
segítsek?, segíthetek? - ,  de válaszpillantásaikból semmi sem derült 
ki. Akkor pedig talán már sejthettem  volna, hogy baj van, ha idejében 
kapcsolok. De tényleg csak az motoszkált bennem, hogy az in-kalo- 
sok biztosan szívatják őket, felettébb jellemző volna... Egy fél mon
datot sikerült elcsípnem K riszta hangján, ahogy elhaladtam, nem is 
m ellettük, csak a közelükben:

-  Hogy mi volt benne? H át ruhák, meg...
No, m int aki „jólpössentette” dolgát, már mentem is vissza a Csó

nakházba. Olyan háromnegyed három tájban indultunk aztán el on
nan a Bahia színpad felé Sziámi-koncertre. Kis egyezkedésbe került 
eldöntenünk, hogy merre is induljunk, mert valahogy egyikünk sem 
tudta egészen biztosan, hogy merre is van a Bahia; volt olyan is közöt
tünk, aki arra indult volna, ahol az egyik korábbi évben állt a Bahia-sá- 
tor... M egtaláltuk, ez a lényeg, ugyanott, ahol néhány évvel korábban 
a W anted-színpad állt, amikor még volt olyan.



Amikor megérkeztünk, még az Ági és a Fiúk voltak színpadon, de 
tőlük ekkor már csak két számot hallhattunk. Áginak nem is igazán 
tetszett, hogy a közönség már a Sziámit akarta, s tett is erre utaló meg- 
jegyzéseket. Nem tudom, de egy énekesnőhöz -  egy előadóművészhez -  
nem illően mogorva volt, és akármennyire is igyekeztem népszerűsíteni 
őt és a zenekarát a társaságban, ez valahogy most nekem sem jö tt be. 
Mindig is különlegesen érdekesnek találtam azonban, hogyan mutatják 
be a magyar együtteseket a külföldi látogatóknak. Van minden évben a 
Pesti Est műsorújságjának egy angol meg német (az idén ez utóbbit nem 
találtam, de lehet, hogy ez csak az én mulasztásom, tavaly viszont égé' 
szén biztosan tudom, hogy volt...) nyelvű változata is, amelyből mindig 
hozok is haza magammal egyet-egyet. Honnan is tudhatná az a svéd, 
holland, finn, olasz, lett, litván, észt, ukrán, orosz, angol, ír, francia szi' 
getlakó, hogy ki is az, mi is az a Sziámi, Kispál és a Borz, Tankcsapda, 
Anima Sound System... Hát, a Sziámiról egészen rövidre fogták az is- 
mer tetőt: „Bánd of Sziget'founder and the key figure of 80es Hungárián 
underground Péter Müller Sziámi that has undergone several reincar- 
nations. Pop chansons fór world students.” Nosza!

-  H iába van palotád Budán, ha Pestre jársz a boldogság után...
Ez a Seres'feldolgozás viszont már a nagyszínpadi koncertjükön is 

nagyon bejött. Ennyit még abból a koncertből is elkaptam a Szilviáék- 
kai megbeszélt randevú elő tt...

***

Asszony pajtás felvonta frissen ritkított szemöldökét a napokban, 
ahogy rám nézett, hogy ugyan mondjam már meg neki, mit kaptam 
abban a nagyon hivatalos borítékban. Melyikben? -  kérdeztem én, 
hiszen nem tudtam  azonosítani, bemérni a fullánkjaimmal és anten- 
náimmal, hogy mire vonatkozik a kérdés.

Egy rózsaszín boríték hevert az asztal szélén, amolyan szokásosan/ 
szokványosán hivatalos, hatalmas nagy bélyegzők nyomaival, de pos- 
tabélyeg nélkül... Nem  tudom, mikor, de most valahogy, a napokban 
hozhatta a postás, azonban mindenképp a távollétemben, amikor nem 
voltam itthon, lent járhattam  Újvidéken, vagy valami hasonló tö rtén '



hetett. Ténferegtem, kóvályogtam valamerre Vajdaságban... Nekem 
meg nem szúrt szemet, mert rendszeresen kapok ilyeneket, de annyit, 
hogy tulajdonképpen már böcsülettel unom is. Fel sem bontottam  
hát... Most, ha már asszony pajtás is kérdi (s aztán meg nehogy gyana- 
kodni kezdjen bármi rosszra is...), mondom, no nézzük, mit akarnak 
tőlem már megint.

Hű, hát ez aztán tényleg nagyon hivatalos volt:

„PEnYBTlMKA CPBI4JA
AYTOHOMHA nOKPAJHA BOJBOflMHA
nOKPAJMHCKM CEKPETAPJ4JAT
3A 0BPA30BAFbE M KYJITYPY
CeKTop 3a KynTypy
Bpoj: 106 -  451-00785/2003-01
flaHa: 6. aBrycTa 2003. roflMHe
21108 HOBkl CAfl
By/ieBap Mwxaj/ia üyniiHa 16.
E-mail: info@psok.org.yu

Javno Preduzece »Madar So«
O. J. »Kepes Ifjúság«
IlPEflMET: OflroBop Ha 3axTeB 3a cycJ)MHaHCMpaH>e nporpaMa n 
npojexaTa:
• OpraHM30Ban>e npaTehnx MaHM^ecTauwja y cxnony Ymcthmh- 
Kor TaKMMneH>a cpeAH>oiHKo/iaija, Benej

lloiHTM BaHPt,

OóaBeuiTaBaMO Bac Aa BaM, Ha ocHOBy npe^nora HaijMOHa/iHor 
caBeTa Maljapa üoKpajnHCKM ceKpeTapwjaT 3a oópa30BaH>e m xy ji- 
Typy Hwje AOAe/ino cpeACTBa 3a cyc|)PiHaHCMpaH>e OBor nporpaMa.

Mo/ihmo Bac Aa m yóyAyhe npaTMTe AMHaMwxy axTMBHOCTM 
rioKpajnHCKor cexpeTapujaTa 3a o6pa30Ban>e m xy/iTypy. J4H(j)op- 
Maijiije o KOHKypcnMa Mory ce aoómtm oa capaAHwxa (xoHTaxT Te- 
/ie(j)OH: 021/487-4439), xao n Ha Beó-aApecw cexpeTapujaTa: www.

mailto:info@psok.org.yu


p so k .o r g .y u . Ocmm Tora, CBe KOHKypce ceKpeTapwjaT ónaroB peM e- 

h o  oójaB jbyje m y  cpeflCTBMMa jaBHor MH(J)opMMcaH>a (/Jhcbhm k, 

PycK e c tio b o , M a g y a r  Szó, H la s  lú d u  i L ib erta tea ).

C noiiiTOBaH>eM,
IlOMOTiHMK nOPAJMHCKOr CEKPETAPA

flparaH CpehKO B”

Még az átlagosnál is hivatalosabba *
-  H át, mindegy* ♦. -  legyintettem, hiszen, ha már a Magyar Nem zeti 
Tanács sem akarja, hogy legyenek a Középiskolások Művészeti Ve
télkedőjének kísérőrendezvényei, akkor tőlem még ez a legyintgetés 
is sok. -  Pedig meg akartam  hívni a Kertész Imrét. Beraktuk volna a 
zsűribe, este meg tarto ttunk  volna neki egy irodalmi estet... S egyéb
ként is unom a banánt... Ennyit hát a hivatalosságokról!

Akkorra már több m int a fél házat feltúrtam, kerestem azt a sárga, 
kemény fedelű füzetet, amibe a szerkesztőségi ülések jegyzőkönyveit 
vezetjük; persze, csak amikor vezetünk jegyzőkönyvet, mert az esetek 
többségében ezt mindannyian feleslegesnek tartjuk ...

De ebben a füzetben volt az ajándékozási szerződés is, amit Dudás 
Szabolccsal írtunk, amikor elhozta nekünk a mind ez idáig egyetlen 
digitális fényképezőgépünket -  amelyet most a Szigeten elloptak tő
lünk, amikor kirabolták a sátrunkat - ,  és csak ebben az egyetlenegy 
dokumentumban, ebben a bizonyos ajándékozási szerződésben je
gyeztük fel a szerkentyű gyári számát.

El sem hinnéd nekem, ha most hirtelen sorolni kezdeném, hogy mi 
minden elő nem került, tényleg megéri néha feltúrni az embernek a szekré
nyek legalját... No jó, a Sexy Erotikát hagyjuk (with Jane.. .hard tits & wet 
lips, and Nina nice nipples & deep desire; s ahogy ők ketten mondanák: 
„A mi amiga le encanta que le den por el culo. Se pone calientísima. Y a 
las dós nos gusta dar buenas mamadas y tragar las ricas leches pegajosas. 
Hay que saber gozar de la vida!”), de csak a Szigetnél maradva, megkerült 
a Pesti Est három évvel ezelőtti Sziget-különszáma is 2000-ből a „Tudom, 
mit teszel idén nyáron-szlogennel (abban az évben játszott Lou Reed, Su-



zanne Vega, a Guanó Apes, a Therapy?, a Bad Religion...; a HIM -et meg 
csak azért nem említem, mert kifejezetten szarnak tartom» *.), s ugyanén- 
nek az angol nyelvű változata, valamint a Pesti Est vonatkozó heti regu
láris, sorrendben azévi 31» száma, 2000» augusztus 3-9» datálással, amit 
valószínűleg ugyancsak Óbudáról, a Hajógyári-szigetről cipelhettem haza 
magammal» Pedig abban az évben még vonaton utaztunk» Az volt az utol
só olyan esztendő»»» 2001-ben aztán már autóval mentünk»

S van itt még egy drogtotó is, amit az Ifjúsági és Sportm inisztérium  
(vagyis az ISM»»») sátrában gyűjtöttem össze»»»

M i a heroin alapanyaga?
1» szintetikus anyagok 
2» kender 
x» mák

M ióta  létezik Magyarországon kábítószerstratégia?
1» 1990 
2» 1998
x» még nem volt, most készül

M iko r van a drogellenes világnap?
1» május 23.
2. június 26. 
x. szeptember 1.

M i a „joint”?
1. marihuánás cigaretta
2. az E N S Z  közös megelőzési akciója 
x. heroin

M ik  a prekurzorok?
1. büntetési forma
2. kábítószer készítéséhez alkalmas előanyagok 
x. rendőri bevetési egységek



M ikor lépett hatályba a kábítószerekkel kapcsolatos új B T K  szabályozás? 
1* 1999* január 1.
2* 1999» március 1.
x* 1999« június 1-én fog hatályba lépni

M it je len t a prevenció?
1. beavatkozás 
2» büntetés 
x* megelőzés

M i a legelterjedtebb illegális kábítószer M agyarországon?
1, heroin
2, extasy
x* marihuána

T ilto tt drognak számít-e M agyarországon a m arihuána?
1. igen 
2♦ nem
x, csak jelentős mennyiség esetén

Ki a dealer?
1. kábítószerhasználó 
2* kiskereskedő 
x* nagykereskedő

M iből készül a kokain?
1. mák
2, kender
x* koka-cserje

Szigorúbban bünteti a törvény azt, aki az iskolában árul drogot?
1. igen
2. nem
x* a mennyiségtől függ



Jelentenie kell a tanárnak a rendőrség felé, ha diákján a drogozás nyo
m ait észleli?
1. igen
2. nem
x. saját belátására van bízva

Szabad-e kábítószeres állapotban vezetni?
1. igen 
2* nem
x. a mennyiségtől függ

Igen, most már sikerült végre beazonosítanom, ez volt az az észtén- 
dő, amikor az akkor még igencsak zsengécske Orsi lyányunkat is ma
gunkkal vittük, amikor fesztiválozni indultunk. A Szigetre ugyan 
nem vittük ki, de fel Budapestre, no oda igen. Egy nappal korábban, 
a társaságot megelőzve utaztunk fel, kicsit városnéztünk, sétálgattunk 
a családdal, jószerivel csak amolyan (karika- vagy inkább palika)turis- 
tásan, vidékiesen (kis szerencsével még a Vidéki fiatalok Budapesten 
című könyvbe is bekerülhetnénk...), elmentünk az állatkertbe, s este 
pedig Pesterzsébeten Erzsébet (ti. Zsóka) néninél megaludtunk.

Orsi a Sziget egy hete alatt ott maradt Zsókánál, akinek hasonló korú 
unokája van, ugyancsak Orsolya. Jól el lesznek, amíg mi bulizunk... Az
tán, ahogy másnap bevittek bennünket kocsival egy alkalmas metrómeg
állóig, ahonnan már járhattuk tovább a hátizsákosok Sziget-célzatú útját, 
villamost, metrót és HEV-et is váltva, útközben, az egyik villanyrendőr 
előtt félszegen megtorpanva, ahogy ültünk ott az autóban, egyszer csak 
behajolt valaki az ablakon. Az alak külseje ellenére, meglepő módon, Zsó
ka ismerősként köszöntötte. Egy fénymásolással sokszorosított kis újsá
got vásárolt tőle valami aprópénzért... Fedél nélkül, hajléktalanok lapja... 
A lapnak meghatározott ára nincs! Hajléktalanok árulgatják úton-útfélen, 
s ezt tekintik munkának. A lapeladásból származó bevétel pedig azé, aki 
eladta, az újságért kapott pénz tehát akár adománynak is tekinthető.

-  Mindig tőle szoktam megvenni. De csak tőle -  nyomta meg hang
súlyában Zsóka ezt a „csaaak” szócskát, miközben hátra nyújtotta ne-



kém a hátsó ülésre ezt a félbe hajtott, s így négyoldalas kiadvánnyá 
varázsolt A4-es papírlapot« Régi szép scarabeusos idők, hja««»

Egy kis fesztiváli időutazás, szomorú kitekintéssel a való világ' 
ra««« 2000« július 27«, VII« évfolyam, 161» szám« A címoldalon alá' 
írás, tehát szerző megjelölése nélkül olvasható a K IN  A T É R E N  
című „élménybeszámoló”: „Én is, m int legtöbben, hat órakor a fa- 
padszállón álltam, és vártam, mikor engednek be» De valahogy az 
a nap nem az én napom volt« A szállón tüdőszűrőpapírt kértek tő- 
lem is, de az enyém két napja lejárt, így nem engedtek be« Nagyon 
kiborultam  és elküldtem m indenkit melegebb éghajlatra« Bár igaz, 
az alkohol beszélt belőlem, ezt utólag szégyellem is, de most már 
mindegy« A m últat úgyse tudom  megváltoztatni, hát ez van» O tt ' 
hagyva a fapadszállót, elindultam  a Moszkva térre, hogy a maradék 
lapot kínálgassam az embereknek« Este tizenegy felé hajlott az idő, 
m ikor elfáradtam, kerestem egy padot, fejem alá raktam  a szatyrom, 
amelyben a személyes holmim volt, és elaludtam« Erős mellkasi fáj' 
dalom ra ébredtem«

M ikor kinyitottam a szemem, öt fiatal fiú állt előttem«
-  Kelj fel, te tetű! -  kiált rám az egyik«
M enekülni akartam, de hirtelen lefogtak, A szatyorból mindent 

kiborítottak a földre. Közben mindenfélének lehordtak és jól elver
tek, Egy hajléktalan társam sietett a segítségemre, és a fiúk diszkói- 
tak, mikor meglátták a szirénázó rendőrkocsit, Szerencsémre, De hát 
a rendőrök nem az én segítségemre jöttek, hanem épp kergettek egy 
fehér autót. Hajléktalan társam bekísért az erdőben lévő, maga tákolta 
sátrába. O tt voltam néhány napig, és gondozott engem,”

H a ez itt most egy amerikai akciófilm, vagy egy német tévésorozat 
lenne „minden hétköznap 16:30-kor az RTL-en!”, akkor valószínűleg 
ugyanez a hajléktalan cihelődött volna fel, szedte volna össze magát 
néhány nap múlva, s állt volna ki oda, pont ahhoz a villanyrendőrhöz, 
amelyiknél minket is megállásra szólított a piros lámpa,

-  Induljon asszonyom, ennél szebb zöldünk nincs! -  kopogott be a 
másik ablakon, az anyósülés mellettin egy egyenruhás rendőr, Zsóka 
pedig hirtelen gázt adott,,.



Indultunk hát, magunk mögött hagyva szegény hajléktalanunkat. 
Kis beszélgetés kezdődött arról, hogy vannak-e nálunk is hajlékta
lanok, s ha nincsenek, miért nincsenek, hogyan oldották meg ezt 
a problémát itt délebbre, meg hogy nálunk igazából nem is épültek 
olyan monstruózus, nagy, szovjet stílusú és komszomol típusú mun
kásszállók, mint Magyarországon, amelyekből ezeknek a mai, tudni
illik akkori hajléktalanoknak a legnagyobb része az utcára került,,, és 
egyebek. A ztán valahol kiszálltunk az autóból, szia, kicsim, egy hét 
múlva találkozunk, jó legyél... „Az OLVASÓ szent és sérthetetlen, 
gondolj arra, hogy bármikor a segítségedre lehet!” -  olvasom még a 
Fedél nélkül fejléce alatt apróbb betűkkel.

No, de nem nagyon izgattam magam ezen sem, m ert ha meg is 
kerül a fényképezőgép gyári száma, nem nagy eset, hiszen most már 
úgysem fogok visszaszaladni vele ahhoz a rendőrnénihez... akivel az 
idén a Sziámi-koncert után volt alkalmam barátkozni egy kicsit. Ud
varolni nem is próbáltam neki, m ert azt sem Jane, sem Nina, asszony 
pajtás meg végképp nem nézte volna jó szemmel (nem a dioptriákra 
gondolok)...

A Sziámi-koncert jó volt, valóban jó, a zalai fiúkkal működő felállás 
feloszlatását megelőző, pontosabban azt lezáró búcsúkoncert óta nem 
voltam ilyen jó Sziámi-koncerten. A zt hiszem, ez is 2000-ben volt a 
Szigeten. Megnézem, mit mond erről, ha mond egyáltalán valamit 
a Pesti Est: Sziámi-koncert volt, tehát az együttes a tárgyesztendő
ben tehát létezett. Augusztus 4-én játszottak a nagyszínpadon a The- 
rapy? után és az Apollo 440 előtt. És a Bahia-színpadon, amit abban 
az évben U PC-BA H IA  sátornak hívtak, ők zárták a Szigetet, tehát 
2000-ben is ők tarto tták  a fesztivál utolsó koncertjét hajnali kettő
kor. Akkor ajoy Division-program volt műsoron: Joy Division proudly 
(re)presented by Sziámi -  Lőve will tear us apart... „Nem szoktam 
posztereket a falra ragasztani, de IÁ N  C U RTIS utolsó fotóját, amin 
lehajtott fejjel ül, közvetlenül az öngyilkossága előtt, azt kiraktam” 
-  nyilatkozta Müller Péter Sziámi abban a W antednek adott interjú
ban, amelyik 2000-ben alig néhány nappal a Szigetre indulásunk előtt 
ju to tt el hozzám.



De el vagyok ám tévedve alaposan*,. Szóval ez a koncert a Szigeten, 
a Therapy? után és az Apollo 440 előtt már rég nem a zalai fiúkról 
szólt,,. Ez a visszatérés volt az új felállással a korábbi feloszlatás után. 
No, egyre megy, a korábbi Sziget-gyűjteményeimet is féltve őrzöm, de 
most már nem kotrom elő, hogy melyik évben, mikor oszlatta fel Mül- 
ler a zalai fiúkkal működő együttesét, Egy-két évvel korábban lehetett, 
mert hajó i emlékszem, attól több Sziget nem is telt el Sziámi nélkül. 
De ez, kétezerben már a nagy visszatérés pillanata volt! Comeback! 
Bicikli kámbek, áj kil jú!

Előkotortam most a 2000-es sajtóanyagokat, s azok között találtam 
a következőt:

„Újra színpadon a Sziámi
Egyszerű teremtés

A Pepsi Sziget a Sziámi zenekar és baráti társaságának közös nyaralá
saiból nőtte ki magát. Amikor már nem tudták hova tenni az embere
ket, megrendezték az első Szigetet, ahol a Sziámi és a Sziámi-táboro- 
sok voltak a »házigazdák«,

A Pepsi Sziget 2000 Fesztiválon fellépő Sziámi egy régi-új zenekar. 
Tavaly novemberben egy színházi produkcióban Gasner János ze

neszerző és Müller Péter Sziámi ismét együtt dolgozott, amelyhez egy 
zenekart is össze kellett hozniuk,

A Szigeten fellépő zenekar többi tagja: Papócsi László (billentyű), 
Lőrincz György (villanycső, szaxofon), Müller Anna és Lajtai Kati (vo- 
kál), Jékay Dániel (dobok), Szuna Péter (basszusgitár), valamint két 
régi munkatárs: Bana Róbert (hangmérnök) és Lehoczky Károly, aki 
már a Kontroll Csoportnak is tagja volt.

Az elmúlt három évben sokat gondolkodtunk és tanultunk -  nyi
latkozta M üller Péter Sziámi, Az, amit most csinálunk, egylényegű az 
eddigi Sziámi zenekarok zenéjével, de feszesebb dinam ikát és korsze
rű hangzást is szerettünk volna elérni, A próbákon tudatosan töreked
tünk erre, de most is buli hangulatban dolgoztunk. A zt hiszem, nincs 
ilyen zenekar ma Magyarországon, Megszólalásban és közlési dinami



kában olyan, mint a Szigetre látogató külföldi zenekarok. Sequencerek 
nélküli igazi élő zene. Az októberre várható Egyszerű teremtés című 
cédénkről játszunk tíz számot, de két régi nótát is előadunk. Hosz- 
szabb -  gondosan, sok munkával megépített -  történetek és röviden 
lecsengető, táncoltatós dalok váltják egymást. M int például a Kínai 
kaja, a Pillanatragasztó (ha összetörik egy pillanat), az Ahány em- 
bér, annyi nem. Két új dallal már megjelent egy maxi cédé, és október 
20-án, az Őszi Fesztiválon, a Thália színházban újra színpadra lép a 
Sziámi." (Vető Viktória ténykedését így utólag, jóval 2000. augusztus 
4-ének tizenhetedik órája után is megköszönve...)

Nos, ha ez volt a visszatérő koncert, akkor így utólag be kell valla
nom, hogy ezt bizony nagyon, de nagyon, talán a kelleténél is jobban 
lehúztam akkor. Nem tetszett, nem jö tt be stb... S most így utólag 
szórhatom is a hamut a fejemre, főleg, ha bevallom, hogy azóta az Egy
szerű teremtés című cédé, amelyik, ha akkor októberre nem is, de idő
vel mégis megjelent, az egyik kedvencem lett. El kell ismerni Müller- 
nek, hogy nagy bátorság volt kiállni a nagyközönség elé egy teljesen új 
anyaggal, amelyik akkor még meg sem jelent, tehát a nézőtéren nem is 
ismerhette senki, s úgy nyomni le az anyagot, hogy közben mindössze 
két korábbi dalt játszik el...

De, ha elismerjük M üllernek a bátorságot, ha nem, mégsem ehhez a 
koncerthez hasonlítottam ezt a mostanit, az idei Szigetet záró bahiás 
fellépést. A néhány évvel korábban, a zalai fiúkkal m egtartott utol
só koncertre, a búcsúkoncertre gondoltam... M ert, ha egyszer majd 
előkotrom az archívumból a dátumot, akkor azt is megmondom, me
lyik esztendőben m egtartott Sziámi-koncert óta nem voltam ilyen jó  
Müller-bulin, m int most, augusztus 6-a hajnalán. Pedig egynéhányon 
azért már azóta is voltam... Sőt, szerveztem is egyet! Karácsonyra a 
nejemnek! ...aki még nálamnál is nagyobb rajongója. Csak még piros 
masnit kellett volna kötni M üller fejére vagy a nyakába, és betuszkolni 
a karácsonyfa alá az ajándékcsomagok közé...

Jól indult az egész. Mondom, Ági és a Fiúk játszottak a Sziámi 
előtt, s M üller rögtön a koncert elején visszahívta a színpadra Bárdos 
Deák Ágit, hogy együtt nyomjanak le két régi, Kontroll Csoport-os



számot: „nem én vagyok, aki valamit akar, /  az te vagy és nem én.,." 
Aztán pedig Müller Anna egyedül vezette fel az Ennyi intróját:

„Elmegyek, elmegyek 
Hosszú útra megyek 
Hosszú út porából 
Köpönyeget veszek

Fúdd el jó szél, fúdd el 
Hosszú útnak porát 
Hosszú útnak porát 
A z  én szívem búját”

Anna, akinek már évek óta nagy rajongója vagyok... Kiváló! Tökéletes, 
ahogy Mazowiecki pajtás mondaná... Ennyi, de ennyi sem volt elég, 
szép kis felvonulást rendeztek nekünk aztán ott a színpadon, ami már 
sokkal kevésbé tetszett. M üller az összes haverját fölengedte énekel
ni... Amíg csak Patrick McMullan, az együttes jelenlegi gitárosa (út
levélszáma: M821039) zendített rá, még minden rendben is volt, m ert 
amit ő jól csinálta, nyomott, s ahogy ő nyomta, az is rendben volt, jó 
volt, s begyütt. Boldog születésnapot! Hanem  aztán jö tt egy fickó, aki
ről m egtudtuk, hogy ő is a zenekar szűkebb baráti köréhez tartozik, 
s ő tervezte a Sziget beléptetőrendszerét... H át minden elismerésem 
az övé! A beléptetőrendszer kiváló és különleges... De miért kellett o tt 
és akkor énekelnie? Mi van itt, kérem, jövőre már majd Lasz György 
is énekelhet a Sziámi-koncerten? Igaz, mondja asszony pajtás, hogy 
időközben Müller is megcsinálta a magánszámát a rúddal, láttam is, 
hogy akár Elisabeth Berkley is megirigyelhetné, de attól még úgy föl- 
baszódtam, hogy miután minden visszazökkent a normális kerékvá
gásba, véget ért a rögtönzött falusi Ki mit tud?, M üllernek még egy bő 
félórájába telt kiengesztelnie. Csak álltam ott karba font kézzel, mi
közben már újra ő énekelt, s A nna segédkezett, a kedvenc számaim is 
m entek... S mégis: annyira magasra szökkent bennem a pumpa, hogy 
a vércukrom is megalvadt...



Kár, m ert egy keservesen elvesztegetett félóra volt* Ilyen zene mel- 
lett, élőben, sokkal jobban is ki lehetett volna használni*** Bassza meg! 
M inek kellett o tt Táncdalfesztivált csinálni, van arra másik színpad

A ztán a végére fölengedtem, megint volt buli, visszatért a hangulat, 
haddelhadd* * * „Másra vagyok hivatva /  mint bejönni a divatba /  és ki 
is menni belőle /  s mindezt látni előre***"

Nagyon jó hangulatban hagytuk el a Bahia-sátrat* K int már világos 
volt, körülöttünk bontották a Szigetet* Annyira pörögtünk, hogy nem 
volt kedvünk elvonulni aludni* Persze, megindultunk visszafelé, a sát- 
raink irányába, de amikor elhaladtunk a nagyszínpad mellett, megáll- 
tünk egy nescafés bódénál megkávézni. Leültünk, dumáltunk, basz- 
kódtunk, még dolgozott bennünk a buli* Felidéztük a már említett 
zalai srácos búcsúkoncertet is* Aztán, kávénk elfogyasztva, tovább- 
álltunk* Egy utunkba eső bódénál, amelyiket már ugyancsak kezdtek 
bontani, még el akarták adni a megmaradt sült kolbászokat*** Hát, 
ahogy végigmértem a kínálatot, olyan állagúak voltak, hogy egyébként 
biztos nem vettünk volna belőle* De így, hogy nem akartunk aludni, 
hajtott bennünket a hangulat, szerintem ott helyben bármit meget
tünk volna, csak hogy még húzhassuk, fenntarthassuk a fílinget*

Amikor végül mégis megérkeztünk a sátrainkhoz, első pillantásra 
láttuk, hogy baj van* Zoli sátra már elbontva, Mekivel o tt feküdtek egy 
derékaljon a sátor romjai mellett és valamiről halkan, rosszkedvűen 
beszélgettek* Zoli azt mondja, hogy Bregovic-koncerten még ott álltak 
a hátunk mögött, de én úgy emlékszem, hogy a Popes után vesztettük 
el egymást, amikor nem akartak megvárni bennünket, s előrerohantak 
a Massive Attackra* No, ez ma már mindegy is, a lényeg azonban, hogy 
amíg mi a Csónakházban Gösserezgettünk, meg a Sziámi-koncerten 
dühöngtünk karba font kézzel, addig ők is járták  a Szigetet, s végül a 
Présházban kötöttek ki, ahol aztán ők is hajnalig duhajkodtak, amo
lyan, egyébként a Dalmátra jellemző asztalontáncolós, tetőgerendába 
csimpaszkodós show-t lejtettek*

Kiraboltak bennünket* H iába pakoltunk őrzött helyre, hiába po- 
fátlankodtunk oda az in-kalosok tövébe (két-három méterre sem vol-



tünk tőlük«..), itt is kipakolták a sátrainkat. Mekinek fölmarkolták 
az összes hitelkártyáját, épp azzal volt elfoglalva, hogy felhívja Kellyt, 
a párját Londonban: reggel rögtön tiltássá le mindet. Elvittek kész- 
pénzben ötszáz eurót, ami Zoli sátrában volt, de ebből csak kétszáz 
volt az övé, a másik háromszázat Meki bízta rá megőrzésre. Elvitték 
Zoli irattárcáját, ami azért is volt kínos, mert benne volt a hajtási jo- 
gosítványa, az autó forgalmi engedélye, a zöldkártya, m inden... Erre 
érünk oda. H irtelen nagy pánik kerekedett, hogy hol van a kocsikulcs. 
Az legutóbb még asszony pajtásnál volt, tehát a mi sátrunkban kellett 
lennie. Zoli rosszkedvében annyira mogorva lett, hogy nem lehetett a 
szavát se venni, pedig ha szól, megelőzhette volna a pánikot: amikor ki
derült, hogy mi történt, ő vette ki a sátrunkból. Azonban, ha nincs pá- 
nik, akkor asszony pajtás nem túrja fel szerény kis szállásunkat, s nem 
derül ki, hogy tőlünk meg a digitális fényképezőgépet emelték el. Meki 
azon volt fölakadva, hogy ha már beletúrtak a sátrunkba, hogy a cső- 
dában hagyták o tt a mobilomat, ami ott volt behajítva a fényképezőgép 
mellett. Délután, amíg a táborunkban ücsörögtünk, odaakasztottam  
az egyik tartórúdra az egész hóbelebancot, amit egyébként mindig a 
nyakamban lógva hordtam. Aztán, amikor indultuk a Shane-koncert- 
re a világzenei nagyszínpadhoz, asszony pajtás kérdezett rám, hogy 
azt nem akarom-e véletlenül magammal vinni. Mazowiecki haver volt 
leginkább lemaradva, visszaszóltam hát, hogy dobja már be a sátrunk
ba az egészet. Úgy gondoltam, nagyobb biztonságban van, ha nem vi
szem magammal, mert a digitális fényképezőgép, a mobil, mind érzé
keny dolgok, bemegyünk o tt a tömegbe ugrálni, duhajkodni, bulizni, 
könnyen megütődhet, megsérülhet, eltörhet. A fényképezőgépre meg 
azért sem volt már szükségem, mert az egy hét alatt legalább tízszer 
annyi felvételt készítettem, m int amennyi a legjobb esetben is meg
jelenhet, tehát itt, a Sziget végén, már nem akartam  esetleges újabb 
törésveszélynek kitenni...

Ugye milyen jól jártam?
De ha még kapcsolok abban a pillanatban, amikor a tévéseket látom 

ott a bejáratnál az in-kalosokkal csevegni, talán még megmenthetek 
valamit a holminkból... Az adott pillanatban nagyon logikus követ



keztetésnek tűnt, s Kriszta fél füllel elkapott mondattöredéke ekkor 
már, ilyen élményekkel gazdagodva csak még inkább alátámasztotta, 
hogy ők is azért fordultak hozzájuk segítségért, m ert hasonlóképp 
tarhálhatta végig valaki a sátrukat, mert őket is kirabolták. Utóbb rá
kérdeztem, s kiderült, hogy szó sem volt ilyesmiről, csak egy csomagot 
hagytak az in-kalosoknál, amit az egyik ismerősüknek kellett volna 
felvennie, de mivel a célszemély nem jö tt el érte, épp azt imádkozták 
vissza,,. Mindegy, attól én még kapcsolhattam volna! Még ha félreér
tem is a szituációt,,.

H át igen, ma már anekdotaként terjesztjük azt az esetet, amikor 
1996-ban, amikor először ju to ttunk  el a Szigetre, s az akkori színhá
zi sátor mellett sorakoztattuk fel szépen, libasorban a sátrainkat, egy 
éjjel valaki felkereste, meglátogatta álmában saját, külön bejáratú gu
runkat, Laci mesélte másnap reggel, hogy éjszaka arra ébredt, hogy 
valaki motoszkál a sátrában a lábánál. Hirtelen felült és már arra ké
szült, hogy fejbe rúgja az illetéktelen behatolót, amikor az megszólalt:

-  Bocsi, van kanalad?
A nemleges válaszra a hívatlan vendég, a nightm are távozott, de 

kevéssé tartom  valószínűnek, hogy tényleg „csak" egy kanalat kere
sett volna.

Most azonban még anekdotázni sem volt kedvünk,,, Olyanok vol
tunk, m int egy vert sereg, En is elbontottam a sátrunkat, összecsoma
goltam a holminkat, aztán meg kiterítettük a derékaljakat a táborunk 
mellett álló fa alá, és aludtunk egyet. Persze, nem húzhattuk sokáig, 
mert Mekinek idejében oda kellett érnie a repülőtérre (szerencsére 
a m enettérti jegye megmaradt,,,), s előbb még be kellett mennünk a 
rendőrségre is, az improvizált szigeti őrszobára bejelenteni a lopást, 
a rablást. Az 1999-es tapasztalatból már tudtuk, hogy ennek nem sok 
értelme van, de hát akkor is,,. Sóhivatal az egész!

Először jól m egvárakoztattak bennünket. N o hiszen csúcsforga
lom volt.

I tt jön most képbe megint az, amit még a Ferihegy 2-n ücsörögve, 
a M etro hírújság aznapi számának címoldalán olvastam: „Kiraboltak 
egy pesti pénzváltót



B U D A PEST Egy ismeretlen férfi tegnap délben a fővárosi Erzsé- 
bet körúton kirabolt egy pénzváltót, A pénztárosnőt kórházba szállí
tották, a támadó elmenekült.

A 30 év körüli férfi puszta kézzel bántalmazta a nőt. Kitépte nyaká
ból az aranyláncát és több százezer forintot magához véve gyalogosan 
elmenekült."

Ahogy o tt ücsörögtünk, m ondhatjuk sorban állásnak vagy sor- 
banülésnek, sorban guggolásnak is, egy fickó várt előttünk, aki pénz- 
váltót üzem eltetett a Szigeten. Nagyon fel volt háborodva, m ert már 
érkezésünkkor is legalább fél órája várakozott, és társul szegődtünk 
hozzá ebben a cselekvésben egy újabb félre, vagy talán háromnegyed
re is. Egész idő alatt telefonálgatott, nagyon magyarázta valakinek a 
helyzetét, s közben amolyan amerikaiasan, ahogy a filmekben lát
ni és hallani, szidta a rendőrséget („és ezeknek fizetem én az adó
m at...!"). Szövegeléséből azonban mindvégig kiérződött, hogy azért 
mondja fennhangon ezeket a frázisokat, azért koptatja tovább a már 
amúgy is tükörsim a közhelyeket, hogy bosszantsa ezzel a tőszom
szédságunkban ücsörgő, kedélyesen reggelizgető rendőröket: „Itt ül
nek, ahelyett, hogy a dolgukat végeznék... a tolvaj valószínűleg épp 
most megy ki a Szigetről..." Azonban az ő sztorija is igazolja, hogy 
itt egy komolyan megszervezett akcióról volt szó. A tolvajok bizony 
nagyon is előrelátóak, összehangoltak és felkészültek voltak, s talán 
nem is véletlenül választották az utolsó éjszakát arra, hogy végig
pásztázzák a Szigetet.

Ahhoz, hogy elvágják a pénzváltóhoz vezető, még a Sziget nulla
dik napján lefektetett vastag villanyvezetéket, megfelelő felszerelésre 
is szükségük volt, s ilyesmit egy átlagos szigetlakó nem hoz, s tulaj
donképpen nem is hozhat be magával -  az in-kalosok elszedik tőle, ha 
megtalálják nála a bejáratnál. Körömvágó ollóval meg nehezen menne, 
azokkal az életlen műanyag késekkel pedig, amelyeket a kajáldákban 
adnak, meg pláne nehezen.

Amikor sorra kerültünk (mintha csak a fogászat volna...), megkér
dezték tőlünk, hogy magyarok vagyunk-e, avagy kérünk-e tolmácsot. 
Hát, eszi fene, most az egyszer, nem bánom, hagyjuk...



Hanem, ahogy ott a várakozásba, mostanra itt a mesélésbe is belefá
radtam. Tudod, van ez így velem rendesen, akarom mondani, rendsze
resen... Elő-előfordul, hogy belekezdek egy történetbe, amit szépen ki 
akarok, Édes néném, itt kerekíteni néked, de aztán annyira beleveszek 
a részletekbe, hogy már magamnak is terhes lesz az egész. H a nem is 
találkozhatunk belátható időn belül, majd írok neked egy levelet, kéz
zel, szép kövérre kerekített gyöngybetűkkel, m ert tudom  rólad, hogy 
az e-mailt rühelled. El kell telnie néhány napnak, talán egy hétnek is, 
mire újból mesélő kedvem támad, s akkor majd szépen összefoglalom 
még neked, amit most szerettem volna még itt a történetünk végén 
elmondani. Ugye, nem haragszol most rám ezért? M ondd, hogy nem 
haragszol... Nem  szeretnélek megbántani, s azt sem szeretném, ha 
sértésnek vennéd. Fényképezőgépünk gyári száma emlékeztessen rá, 
hogy egy levéllel, a történetünk csattanójával még az adósod vagyok...

S ha mindez így marad, az adósok börtönében végzem...
Végül is, az sem egy kifejezetten rossz hely. M ondjuk úgy: méltó. 

Hogy méltó is maradjon...



Csepp emberbe

Nas junak, H arald Cepmen, osvauo se togjutra na glavnom ulazu Za- 
padne zeljeznicke stanice, poznatog kao Njugati paljaudvar, u Budim- 
pesti*

-  Chapman vagyok, H arold Chapman -  m utatkozott be a köréje 
gyűlt hajléktalanoknak* -  Vagy, ha úgy jobban tetszik, hát magyaro
sabban Chap-man, Csepp-men, azaz csepp emberke*



Elfőném

Nagy Farkas Dudás Erikának ajánlva 

Elhoztam neked a filmem megmutatni***
-  Tudod, kicsit játékfilm, kicsit meg dokumentarista, nem is igazán 
tudnám  neked (de másnak sem***) megmondani, hogy milyen is.** 
Semmi különös, csak olyan, de tényleg csakis olyan, m int amilyen én 
vagyok* * *

Ez nem biztos, hogy jó*
Ez nem biztos, hogy jó t tesz a filmnek*
Egyáltalán nem biztos, hogy jó t tesz a filmnek*



Rivaldahalványíió fényben

Megéletlenségeim visszaköszönnek rám a kiéletlenségeimben..* visz- 
szazökkennek rám néhanapján, visszájára fordítva m indent... „erős 
fényben is makulátlan, és még spóroltunk is"!...

-  Spórolj velem, haver!

***

... részemről a szerencse, zárjuk magunkra közös kis szobánk ajta
ját, elvégre én akartam ... Szim ultán önkielégítésnek még hagyján is 
van a dolog, aztán meg jön, ami vár rám (tökös magyar legények a 
vártán...).

Amikor belépek a szobába, te már meztelen vagy. Valami hasonló 
pózban fekszel ott az ágyon, m int a meggyilkolt lány a festményen... 
Ez az emlék a képpel azonban már régi, amikor mindez történik ve
lünk, már egyikünknek sem jön  be igazán. Ez most már inkább csak 
valamiféle kapaszkodó.

Jó, hogy csak ketten vagyunk most itt, mert kettesben talán köny- 
nyebb is őszintének lenni.

Épp azon tanakodunk, m iért kell az egésznek átsiklania a miszti
cizmusba, m iért alakul úgy ez a kis titkos találkozás ezen a még tit
kosabb, ám ezáltal még intimebb, még bensőségesebb találkahelyen, 
hogy a „megtörténhetőséget” kizárjuk belőle... M iért nem maradhat 
ez az egész valami izzadságszagú, keményen ledolgozott tucatfilm 
szintjén, essünk neki, m intha túl is esnénk rajta, m intha egyáltalán 
bármin is túlesnénk általa...

Amikor belépek a szobába, te már meztelen vagy... ez jó, ez tet
szik. .. Hason fekszel az ágyon, és ahogy rád nézek, az ju t eszembe, 
hogy esetleg, ha a hátadra tenném a kezem, még érezném bőrödnek 
azt a szerény kis nedvességét, amitől alapos törölközéssel sem tudtad 
megfosztani. Nem sikerült teljesen szárazra törölnöd... Igazából, azt 
hiszem, nem törölköztél, elvégre nyár van (miért ne lehetne ebben a mi 
kis szobánkban ilyenkor is nyár?), hanem a zuhany alól kilépve csak rá



vetetted magad az ágyra. .. Ez is tetszik, hiszen akkor még nedvesebb 
lehet a bőröd, mint amilyennek eddig sejtettem...

Mosolyogsz. Látom, gonoszul mosolyogsz, mint aki a markában tart
ja a férfit, m int aki átlát rajta... Somolyogsz, mint aki éreztetni, sejtet
ni akarja, hogy átlát rajtam, de kimondani nem akarja. Csak érezzem, 
hogy milyen szánalmas vagyok, milyen szánalmas tudok itt lenni...

Megkérlek, csinálhassak rólad néhány fotót, így, ahogy tetten ér
telek a szobába lépve... Véletlenül épp van nálam egy polaroid gép... 
(nem m intha épp erre készültem volna, csak úgy hoztam  magam
mal...). H a megpróbálnád felvenni azt a pózt, amiben a csaj is fekszik 
azon a festményen, talán egy jelzésnek érezném, hogy merjek, hogy 
merhetek közelíteni...

M ert igazából megsimogatnám a bőröd, nagyon furdal, hogy vajon 
mennyire nedves a hátad. ♦. Abból rájöhetnék. ♦. De ennyire még nem 
merek közelíteni, megérinteni... N em  tudom, milyen reakciókra szá
míthatok, és... H a te másképp gondolod, akkor ezzel meg mindent 
elronthatok. Azt pedig nem szeretném. Akkor inkább soha, egy pilla
natra, egy ujjal se érintselek...

Mondom, összevissza tapogatlak, ahelyett, hogy simogatnálak, a két 
kezemmel akarom felfalni a tested... Valami olyan egészen hülye érzés 
ez, mintha balettozna a kezem a hátadon, miközben könyökömmel szo
rítom magamhoz a tested, és a mellkasomon a melled szorítását érzem...

Villanjon már az a vaku!
A fenébe is...!
Megkérdezem, hagynád-e, hogy fényképezzelek. Vagy inkább 

menjek el zuhanyozni én is? Az én bőröm egyelőre csak az izzadságtól 
nedves...

Jó kibúvó... de nem tudom, elég őszintének érzed-e?
H iába szánok én bármit is őszintének, azt sohasem a szándék dönti 

el. Igazán őszinte csak az lehet, amit úgy tudunk őszintén kimonda
ni, hogy érteni, fogadni is akként lehet... lehet, hogy túl merész ez a 
vállalkozás.

De azért vagyunk itt most együtt, ebben a titkos kis közös szo
bánkban bezárva, hogy puhítsuk egymást. Csak az sülhet ki belőlünk,



amit magunkból hajlandóak vagyunk adni, s amit a másikból képesek 
vagyunk és készen állunk befogadni***

Ami azon felül van, az már csak a maszlag**. A zt dobják jobb he- 
lyeken a kutyáknak* * *

Majd csak azután vetkőztetjük még tovább, még merészebben egy- 
mást*** egyre lejjebb***

***

Meddig akarod még azt játszani velem, hogy érinthetetlen vagy? 
-  fakadt volna ki belőlem durván és meggondolatlanul (talán azért, 
mert én sem mindig tervezek, s ha tervezek is, akkor sem sikerül ép- 
pen semmi***), ha ugyan o tt lettem  volna még abban az adott, illetve 
adatott, megadatlanul is m egadatottnak vélhető pillanatban, de akkor 
már rég messze jártam*

Jó, hát tagadhatatlan, bárki figyelte volna a jelenetet, ahogy becsa- 
pom magam előtt az ajtót, és habár határozott léptekkel megindultam, 
távozásnak adtam a fejem, most mégis visszafordulok és üvöltve, dur- 
ván, parasztul megkésellek***

Majd hanyagul csak vállat vonva:
-  Arról volt szó, hogy meghalsz* * *
S majdan:
-  Vagy mégsem?!
Meglepő dolgok történnek néha itt ebben a szobában, ebben a ket

tőnk számára a világból kizárt lakosztályban*
M ost így holtan, hullamereven vajon hova rendezzelek? A tévé mel

lé, vagy az ágyhoz? A kandallónál mutatnál a legjobban, de néhány 
nap múlva itt a fűtési szezon, gyorsan szagot engedsz, nem lehet majd 
megmaradni bent a bűztől***

M ost élesztgetlek épp*** újra simogatlak*** azt a nedves foltot a há
tadon*** de ez a kép már nem amolyan elavult fekete-fehér, amelyen 
nem látszik semmiről sem, hogy micsoda*** itt már színesben minden 
egészen másképp fest, itt már minden rendesen kivehető*** amit én 
nedves foltnak véltem, arról kiderül, hogy vér, és hiába törölgetem, las
san, fokozatosan, de biztosan már az alvadás útjára lépett***



Igen, majd ha felkönyökölsz lassan, mélyen talán a szemembe né- 
zel... (Érdekes, néztél te már valaha is a szemembe? Mindig csak el
nézel valahová mellettem.♦♦ Tétlenül... Vétlenül...) Milyen jó volt... 
akkor a nyakamba borulsz, s úgy valljuk meg egymásnak a nagy szerel
meket, ahogy a tinédzserek teszik naphosszat, végtelen...

De, mondom, akkor én már messze jártam , s hiába esküsznek a 
szemtanuk majd lelkűkre és életükre, engem akkor és aznap, abban 
a megadatott pillanatban már nem láthattak o tt... H atárok húzódtak 
közöttünk, áthághatatlanok... És a piacon manapság még vízumot 
sem kapni...

Majd írok! Kapsz egy szép képeslapot tőlem... „Üdvözlet a tenger- 
partról” & egyebek... Ahogy egymásnak a rokonok is csak holmi kö
telezettségérzetből írnak, de minden jókívánság csak otromba frázis, 
hogy „ne mondhassák, hogy nem is írtam"...

M intha írni valami legutolsó, alantas dolog volna ebben a világban...

***

„Hátának közepe valóban nedves. A z  a kis terület valahogy mindig ki
marad törölközőjének simogatásából A  kamilla-jojoba illatú testápolót is 
csak egy kis erőfeszítéssel tudja ott szétkörkörözni, úgy, hogy közben kezét 
hátrafeszítve a tükörben elégedetten szemlélheti szépen kidolgozott tricep- 
szét. Tetszik neki, hogy a délelőttönkénti megfeszítő torna formásán tartja. 
Szereti a húsát, szerinte milyen az a női comb, vagy fenék, amin nincs 
hús, nemde. Soha nem tetszettek neki az egészségtelenül sovány, csontos 
női kezek.

Nem ismerem őt igazán, hogy elmesélhessem neked. A  legfontosabb 
döntéseit egy pillanat alatt hozza meg. Akkor dönt jól. Amikor sokat gon
dolkodik és -  urambocsál -  tervez, nem úgy sikerül. Ezért nem tervez 
már régóta, egy-egy félmondatából, megjegyzéséből ez könnyen kiderül. 
Meglátogatta egyik barátnőjét, azt, akivel ugyanazokban a pillanatokban 
ugyanazt mondják, akivel ugyanazt a dalt kezdik el dúdolni, akivel élve
zettel lopkodták a képeslapokat, kis kütyüket és azt tervezték, hogy egyszer 
egy túlzsúfolt váróteremben egyszer csak elkezdenek hangosan ugatni. Nos, 
elköszönve az ajtóhoz fordult, erre a barátnője megdicsérte a haját, misze



rint az szép, buja és milyenpuha, mire ő hátra se nézve azt mondta, hogy 
»nem sokat ér, ha meghalok« ”

***

Azt hiszem, ez az a pillanat, amikor a festő a földhöz vágja a palettát, 
ujjaival belemarkol a festékbe és elkezdi csapkodni, talán még prüsz- 
kölni is a vászonra* ♦♦ olyan őszinte pillanatokat fest, amilyeneket meg' 
élni nem tudott volna sohasem* ♦♦

***

Jó ez így? Jó ez így neked***?
Ne tégy hozzá akkor most már semmit, és ne is végy el belőle, ne ka- 
paszkodj meg benne és ne ragaszkodj hozzá*** M intha beletörődnél, 
semmi több, örömöd, ha volna is, leplezd ma még, m intha vállat von- 
nál, s csak legyintve fogadd el a tényt*** Ennyi már nem volt, de ennyi 
lehetett volna még, s talán ez a legkevesebb, amennyit elvárhattunk, 
amennyinek valóban meg kellett volna esnie*** „Őrület, őrület, de van 
benne rendszer /  És mi majd jók  leszünk egymásnak*"

H a tényleg belépek oda, tényleg van mivel (hirtelen kéznél; a zse- 
bemben vagy bárhol*♦♦), van valami, amivel ő o tt helyben leszúrható*** 
de így a legszebb, s a gyilkosság, annak megtörténte nélkül is vállalhat 
tó, leszúrtalak, mert leszúrtalak, mert kellett veled valamit kezdenem, 
nem m aradhatnak csak úgy megoldatlan hátad közepén a foltok, azok 
a kibaszottul nedvesek* S kilépve, a lakosztály zárjában fordul a kulcs, 
amit majdan lenyelek, vagy majd csak lesz már vele valami**. A folyo- 
són egymagámban állok*

Most! Ez az a pillanat, amikor menekülni kell, szőni, csűrni s csa
varni az akciót, autós üldözés, de ez most nem az a film, itt most áll
va maradok a bezárt ajtó előtt, kezemben a kulccsal, amit eldobok, és 
jobb dolgom nem lévén, kopogok***

Lefelé, a lépcsőn haladva már, újra szidlak majd, hogy „no itt van", 
hát m ár megint, már megint nem engedett be, már megint nem nyitott 
nekem ajtót* És akkor ott, két félmozdulat közben önmagámmal eny- 
nyiben maradok*



KíháidaHiusjiani

Kifolyt a bor...
De a történet elején mi ezt még nem vettük észre. Nagyokat röhögtünk 
azon, hogy állítólag van egy videó az interneten, a YouTube-on, amelyen 
angol turisták próbálják meg kimondani Kehidakustány, az észak-zalai 
település nevét, ami még magyarul is egy igazi nyelvtörő, nemhogy eset
leg még az idegenek -  Kíhájdakjusztani és egyebek -  is boldoguljanak 
vele (később aztán megpróbáltam rákeresni a videomegosztó portálon, de 
nem találtam a felvételt), szóval jól szórakoztunk, miközben több köb
méternyi sajtótörténetet pakoltam be a csomagtartóba. No, ezt vámol
ják el a határon, ha tudják... Lányom is hozta túltöm ött utazótáskáját, 
asszony pajtás is elcsomagolt mindenféle dolgokat, egyszeriben csak azt 
vettem észre, hogy szaporodnak szépen az előszobában, a mélyhűtő 
mellett a kikészített csomagok. Tudom én, hogy a méret elvileg nem szá
mít, de azért tényleg a legfontosabb szempontjaink egyike volt, amikor 
autót választottunk, hogy a csomagtartó bezzeg nagy legyen.

Igyekeznünk kellett a pakolással, mert már háromnegyed öt volt, és 
mindenképp el akartuk csípni Gyálát, azaz a tiszaszigeti határátkelőt. 
Ilyenkor, augusztus második felében ugyanis, amikor szabadságuk végén 
megindulnak visszafelé Nyugatra -  elsősorban német, osztrák, francia és 
holland rendszámtáblákkal -  a török meg mindenféle vendégmunkások, 
a gastarbeiterek, Röszkénél szinte lehetetlenség átjutni a határon. Több
órányi várakozásra kell felkészülnie annak, aki ott akar megdicsőülni. 
Korábban percek alatt át lehetett jutni a határon, de mióta bejött ez a 
Schengen-maszlag, azóta a régi, vasfüggönyös időkre emlékeztető vára
kozások is visszatértek; lassan kiépül az infrastruktúra is az autópálya 
szélén, hamarosan nemcsak fizetős vécék lesznek már ott, hanem sátortá
bor, kemping, idővel talán valamelyik hiper-, illetve szupermarketlánc is 
lát majd fantáziát abban, hogy áruházat építsen a várakozóknak, s amíg 
lassan-lassan döcögve tötyörög előre a sor, akár tescózhatunk is egyet...

Szóval sietnünk kellett a pakolással, mert ez a gyála-tiszaszigeti át
kelő ott, a bánáti oldalon csak egy amolyan kishatárforgalmi izé... csak



reggel hattól délután hatig van nyitva, utána lezárják... most pedig már 
a háromnegyed ötöt is elütötte a digitális kijelző a mobiltelefonomon. 
Több köbméternyi sajtótörténetet poroltam le otthon a padláson, első
sorban a múlt század nyolcvanas-kilencvenes éveinek sajtóját, főleg olyan 
lapokat, amelyeknél dolgoztam is, no meg persze olyanokat is, amelye
ket szerettem olvasni abban az időben, és valamiért fontosnak tartottam  
megőrizni. Asszony pajtás látott itt a napokban a Víziváros Fő utcáján, 
a budai Várhegy lábánál, a Duna felé enyhén lejtő, nagyjából három
szög alakú területen egy könyvkötőt, gondoltam hát, költők egy kicsit 
arra, hogy beköttessem nagybecsű gyűjteményem, ha már évtizedekig 
őrizgettem. Úgysem érdekel ez rajtam kívül már senkit sem, ha pedig 
ott porosodik az egész a zentai házunk padlásán, akkor belátható időn 
belül tönkremegy, szétrágják az egerek, és mehet az egész a szemétbe 
vagy az újrahasznosításba. Háromszor-négyszer is fordultam, mire az 
összes csomagot kihordtam a kocsiba, szépen le is ült az autó hátulja...

A bor pedig, amely o tt lapult az egyik táska mélyén, nem volt ám 
olyan régi, mint ezek az újságok, talán annyira egérrágta sem. Csak 
jófajta 2005-ös soproni kékfrankos Iváncsics Zoltán pincészetéből. 
Minőségi száraz vörösbor... „A Soproni Történelmi Borvidék, Fertő 
tóra néző domboldalain családi vállalkozásban termelt szőlőből, hagyo
mányos jeldolgozással és ászokhordós érleléssel készült vörösbort kínálunk 
Önöknek. A kiváló termőhely és fajta a hozzáértő gondoskodás eredménye 
ez a karakteres színben és cserzőanyagban gazdag vörösbor. Fogyasztását 
marhahúsból készült ételekhez, sültekhez, barna és vadhúsokhoz 16-18 °C 
hőmérsékleten ajánljuk.” N em  tudom, hogy a tragédia még pakolás köz
ben vagy a törökkanizsai vasúti átjárónál, a szajáni kátyúban, vagy a 
csókái fekvőrendőrnél történt, de amikor a vámos felszólítására felnyi
tottam  a csomagtartót és felemeltem az általa kiszemelt táska fedelét, 
Iváncsics Zoltán nemes borának karakteres színe elsősorban az alsó
neműimen, ingeimen érvényesült. Emlegettem hát Kíhájdakjusztanit 
is sűrű káromkodások kíséretében, miközben valami kerekes-tükrös 
herkentyűvel a vámos még a kocsi alá is benézett. No, ha egyszer meg- 
szerzem a biztonsági kamerák felvételét, én meg majd ezt a jelenetet 
töltöm fel a YouTube-ra...
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AlöijnaK nincs ideje vissjaiérni sem

„Ne vacakoljunk: A  sithek bosszúja jó film, méltó befejezése 
a vállalkozásnak; és a sorozatnak legalább annyi új rajongót 
fog szerezni, mint a negyed évszázaddal ezelőtti darabok. 
A  csatajelenetek, a lehetetlen lények és helyszínek hibátlanok 
(legalábbis a film egyszeri megtekintése után), az illúziót egy 
pillanatra se rombolja szét belógó mikrofon látványa. Annak 
ellenére sem, hogy a számítógépes orgiát -  különösen a nyitó 
jelentben -  néha túlzásnak éreztük; a korai filmek egészsé
gesebb arányban használtak trükköket De szó sincs öncé- 
lúságról — ami alapos okkal írható például a Baljós árnyak 
számlájára - ,  hiszen amit Lucas elsősorban el akar mesélni a 
filmben, az kizárólag színészi játékkal oldható meg” (Magyar 
Narancs)

... tulajdonképpen...
M ert vannak dolgok, amelyeket vissza sem lehetne már csinálni, és 
tudta ezt nagyon jól, vagy ha nem is tudta volna, hát, nagyon is sejthet- 
te Alojz az adott pillanatban. De biztosíthatok mindenkit, hogy nem 
is akart visszacsinálni semmit sem.

Hirtelen, a külső személő talán úgy is vélhette volna, hogy minden 
ok nélkül, egyszeriben csak keresgélni kezdett maga körül, m intha va
lamit elvesztett volna. Pedig nem.

Keresgélésének semmi különösebb okát nem látta ő maga sem. Ta
lán csak ha azt nem, hogy időt nyerjen, hogy húzza még néhány percig, 
hogy meghosszabbítsa a rettegést az ébredéstől. M ert azt aztán nem 
láthatta előre, illetve csak sejthette, hogy milyen formában, alakzatban, 
testben ébred. Csótányként, patkányként, vagy akármiképp is leend...

A ztán meg eszébe ju to tt, hogy IGEN, itt kellene lennie valahol, hi
szen hozott ő haza a múlt héten egy Narancsot is. A dolognak nem is 
tulajdonított volna nagyobb jelentőséget, ha nem lett volna szó ugyan
abban a számban erről az új filmről. Hiszen a Magyar Narancsot is



elég szarnak tarto tta  a II. János Pál pápa halála és a XVI. Benedek 
pápa beiktatása kapcsán tanúsított viselkedése nyomán, meg hát a lap 
véleményét egy ideje már nem is vélte túl mérvadónak... Annak elle
nére sem, hogy valamikor a kilencvenes években nagyon sokat jelentett 
a számára ez az egész.

M inden zúg, minden világít, ez akár kulcsszó is lehetne...
H abár úgy érezte, mégis, legalább volt egy kreatív pillanata... habár 

azonmód kételkedni is kezdett az egészben, nem-e, nem lehet-e, hogy 
csak a sör hiteti ezt vele, nem lehet-e, hogy csak a sör beszél most belő
le, a kreativitást mégis kitapinthatónak vélte. S lényegében, amit kere
sett, azt továbbra sem találta, még ha a keresést időközben fel is adta.

Nem  lehetett az olyan jelentős dolog, ha csak egy lapszám is, akár
milyen fontosnak élte is meg első pillantásra. így, hiányát érezve már 
nem is találta annyira fontosnak, annyira sorsdöntőnek, amennyire le
hetett volna. S legfőképp a hiánya nem volt az.

Sorsdöntő.
Vagy legalábbis...
-  Mi veszett el? Milyen fontos információ? -  tette fel magának a 

kérdést m intha választ remélne bármire is. Pedig nem, egyáltalán nem. 
Igazából válaszai sem voltak, amelyekkel kérkedhetett volna, nem is 
keresett hát magának ilyeneket.

Pakolni kellene, pakolni kéne m ár...
A ztán meg, amikor túl volt már rajta (nemcsak a gyötrő kínon és a 

még gyötrőbb érzésen), visszaült az asztal mellé. Söre fogytával, kor
tyolgatta, mi kortyolgatni valója még megmaradt, jobb híján kihűlt, 
hideg kávéját.

És végre az újságot is megtalálta, amit keresett... „Nagy siker lesz, 
a népek zabálni fogják -  nem kell jövőbe látó jedi lovagnak lenni ah
hoz, hogy ezt kijelentsük. Pedig Lucas mester épp abban a jelenetben 
állította takarékra a fantáziáját, amire a leginkább kíváncsi mindenki."

Érezte, tudta, hogy már megint önnön csapdájába, önnön zsákut
cájába futott, s mégis, egy kiadós zuhanyzás után ugyanúgy folytatta, 
m intha tudom ást sem venne erről. „Mentségére legyen mondva, nem 
volt könnyű dolga: hiszen 1999, az előtrilógia nyitánya (Baljós árnyak)



óta nyilvánvaló volt, hogy az újabb három rész csúcspontja az lesz, 
amikor Anakin Skywalkerból (Hayden Christiansen) az Erő sötét oh 
dalának szolgálatába állva D arth  Vader lesz* Az első két rész lanyha 
fogadtatásának (a második a 2002-es A kiónok támadása) alighanem 
oka volt e felfokozottság is, hiszen a várva várt ismeretlen Nagy Jelenet 
miatt nemcsak az I. fejezet valóban ostobácska rosszábrázolása (a ki- 
festett, ördögszarvfejű D arth  Maul), de akár a II. rész klónhadserege 
is könnyűnek találtathatott (utóbbi némileg érdemtelenül). M indenki 
minimum olyasféle csavarokra várt, mint az immár legendás V. (A bi- 
rodalom visszavág, 1980) és a VI. (A Jedi visszatér, 1983) epizód poén- 
jai. Csakhogy a helyzet anno rém egyszerű volt: mivel a történet végét 
senki sem ismerte, leesett állal konstatálhattuk, hogy Luke Skywalker 
apja a gonosz D arth Vader; az, aki aztán a halála előtt a jó oldalra 
visszatérve kihajítja az ördögi D arth  Sidioust az űrbe (vagy hova), és 
véget vet a sötétség uralm ának/' (Bundula István: Eljő a gonosz, M a
gyar Narancs, 2005. május 19.)

Alojz Mogreen csak ült szótlanul, mereven bámulta a lapos moni- 
tort, és jó  mélye letüdőzte a slukkokat az imént meggyújtott cigarettá
jából. Kortyolt volna, ha van még miből...

N em  nézett az órára, azt sem tudta, hány perc telhetett el így, de túl 
sok nem lehetett, hiszen csak egy cigit szívott el...

O daült a másik géphez, a „régihez", mert csak az volt bekötve az 
internetre, az újat nem akarta ilyen betárcsázós, falusi módon üzemel
tetni, inkább várt vele, hogy rendes, szélessávú csatlakozást rendelhes
sen... Szerette volna megkeresni az interneten ezt a cikket, gondolta, 
úgy könnyebb, így egyszerűbb lehet, de nem találta. Egyhetes (vagy 
mekkora?) késéssel töltik fel a világhálóra az új számokat, ennek pedig 
ekkor, hiába a hajnali óra, még nyoma sem volt.

M ost egyébként is mindenki erről beszél, minden újság ezzel a film
mel van tele, a hétvégén ő is megnézte már... Volt egy sejtése, hogy ezt 
a filmet egyébként sem lehetett (volna...) elrontani. H iszen adott volt 
hozzá minden, a történet világos, minden néző tudta a moziban, hogy 
minek kell történnie, hogy mi fog következni... M indenki betéve tud
ta, miről kell szólnia ennek a filmnek. Amikor a moziba menet talál



kozott a metrón Gáborral, akkor is annyira egyértelmű volt minden, 
hogy még kimondani is röstellte.

-  M ost megyek a szervizbe felvenni az autót -  mondta Gábor.
-  És mennyiből úsztad meg?
-  Egy ötvenes lesz. Ez tízezerrel több, mint amennyire számítot

tam ... Alig tudtuk összekaparni otthon. így most a kocsira lesz... 
Szerencse, hogy a múlt héten bevásároltunk kaját több hétre előre, 
különben nem lenne mit ennünk...

Alojz így, ilyen szövegkörnyezetben pedig nem mondta hát...
... tulajdonképpen...



Alcffj Itlögreen és a3 új csapásirány

„Ez viszont csak részben sikerült, noha az emóciók végletes 
skáláján azért senkinek sem kellett játszania, (Anakinnek pél- 
iául elég nagyon csúnyán, alulról fölfelé néznie -  meg is teszi 
számtalanszor, de a Mace W indujedi mestert játszó Sámuel 
L. Jacksontól sem követel a szerep egy-két csodálkozó tekin
tetnél többet.) Amennyire következetesen -  ne fukarkodjunk: 
pazarul -  felépített Skywalker útja érzelmi labilitásától a to
tális elbizonytalanodásig (ami részben A  kiónok támadását is 
dicséri), annyira súlytalan a sötét oldalra fordulás közvetlen 
indítéka és maga a konkrét lépés. Ez utóbbi jószerivel min
den izgalom nélkül zajlik; és ha valaki később úgy emlékezne 
vissza erre (tévesen), hogy Darth Sidious (lan McDiarmind) 
»na, öcsi, áttérsz?« kérdését Anakin egy »ja, főnök, át« válasz- 
szal rendezi le, nem feltétlenül a nézőben van a hiba. Pedig a 
jelenet korántsem előkészítetlen: Anakin már az előző epizód
ban, édesanyja elvesztése miatti kétségbeesett dühében a hal
hatatlanság legyőzéséről beszél; ám A  sith-ek bosszújában az 
Erő sötét oldalának való behódolás azzal együtt sem letaglózó, 
hogy az érzelmi megindokoltsággal (félelem az újabb szeretett 
nő elvesztésétől) amúgy semmi gond.” (Magyar Narancs)

* *. tulajdonképpen. **
Alojz Mogreen még törte a nyelvet, ezért csak ritkán szólt, nem be
szélt* Még csak egy esztendeje volt, hogy ide keveredett, nem csinált 
hát nagy ügyet belőle, ha szólnia kellett: hebegett-habogott, sőt dado
gott is ezerrel, kiválóan gesztikulált, kedvesen mosolygott* Lényegé
ben hát megértette magát, ha épp úgy alakult***

Végül is, valamilyen szinten, saját képességeinek korlátaival tisztá
ban volt*

Ü lt o tt a K-híd szélén, a lábát a víz fölé lógatva, talán kalimpálva 
is, de lényegében maga sem sejtette, hogy mi végre* Hátizsákját a híd



korlátjának támasztotta, sátra pedig egy különálló kis csomagban épp 
párnaként szolgált ücsörgéséhez.

Napok óta folyamatosan esett, semmijeiét nem adva annak, mintha 
a felhős ég csitulni akarna, s egyúttal semmiféle biztatást sem nyújtva 
a sátorozni indulóknak. Nehézkesen is döntött az indulás mellett, in- 
kább csak az inercia vitte, az inercia vezette lépteit. Amikor előző nap 
végre alább hagyott az esőzés, már mindegyre vélte a dolgokat, hiszen 
nedves talajon, vizes fűre fölverni a sátrat már önmagában sem valami 
nagy öröm, az sem jobb egy fokkal sem annál, m intha a már felvert 
sátor ázna be.

Egy éve is hasonlóképp érkezett. Akkor valamivel derűsebb időben, 
azzal az elszántsággal, hogy itt ő most egy álló hétig keményen bulizni 
fog, s ebben semmitől és senkitől sem hagyja zavartatni magát, elhatá- 
rozottsága szilárd és megingathatatlan. A K-hídon fog gyökeret eresz- 
teni, érezte, ha nem történik már valami a nagy láblógatás közepette. 
A hátizsákos emberek hömpölygő tömege egyre sokasodott körülötte, 
egyre többen érkeztek a hetijegyet jelző zöld karszalaggal a csuklóju
kon, s a tántoríthatatlanságnak ez a gesztusa jelezte részükről, hogy 
csakugyan, az idén sem kívánnak lemondani egy, a tavalyihoz, sőt a 
tavalyelőttihez mérten is kiadós bulizásról.

S ha már úgy érezte, valamilyen szinten itt az idén ő is jubilál, feh 
kerekedett, átvergődte magát az ellenőrzési pontokon, a biztonságiak 
előtt széttárt karral hagyta magát megmotozni, sőt, amikor a csomag
jaiba beletúrtak, még ahhoz is mosolygott. Egyszeriben csak bent volt 
a Sziget területén, állt a sátra, kezében már ott lötykölődött a vizezett 
sör, a rojtosra böngészett m űsorfüzet pedig az övébe dugva kandikált, 
nem is igazán értette, hogyan történhetett. Tavaly csak meglátta, hogy 
lesz egy jó  buli, egy hétig tart, meg minden, m intha kellene valakinek 
is ez a kis együttlét bárkivel, s ha a reklámok csábítgató szavát nem 
számítjuk, akkor szinte hívatlanul betoppant be ide, s mindvégig azzal 
telt az ideje, hogy két buli közt telefonálgatott, egyezkedett és egyez
tetett, míg végül beadta a derekát, s hagyta magát rábeszélni... és itt 
maradt. Eljött a Szigetre, és itt maradt.

így hát az idén ilyen szempontból is jubilál.



Utóbb aztán így mesélt az élményeiről: „A Sziget Fesztivál ma már 
ugyanolyan természetes velejárója a nyárnak, m int -  teszem azt -  a 
tűzijáték az augusztus 20-i ünnepségnek. Anélkül egyszerűen nincs.

Volt tehát, igen, volt az idén is. Volt Nick Cave, Toy Dolls, Natalie 
Imbruglia, Juliete Lewis-szal az élen Juliette and the Licks, meg persze 
Franz Ferdinand. Nem is lehet, nem is kell m indent sorolni...

Amerikába visszatérve, vagy tudom is én, lehet, hogy még valahol 
útközben, de mindegy is -  nemde? - ,  Juliette megírta szépen az együt
tese honlapján, hogy mindannyian, egytülen-egyig tülekedve, ahányan 
csak voltak o tt a színpadon, m ind beleszerettek a Franz Ferdinandba, 
miután hallották élőben játszani a Szigeten. Pedig volt még a két kon
cert között Kispál és a Borz is, amit messziről néztünk, mert akárhogy 
legyen is, enni azért csak kell néha valamit, meg aztán, egy-egy ilyen 
alkalom jól összeköthető azzal is, hogy piát vételezzen az ember vala
melyik közeli csaposnál. Pont kapórajön ilyenkor, hogy a nagyszín
paddal szemben áll a Maggi standja: Pörkölt 2 -  az elemek visszavág
nak! Annyira horror az egész konyha, hogy szinte már csomagolhat 
is, szedheti is a sátorfáját John Carpenter Hollywoodban (az utóbbi 
időben úgysem gördül-gördül túl fényesen o tt arrafelé a szekere...), 
a rémfilmek, a horror régi öreg nagymestere, kezdheti is forgatni kö
vetkező nagyköltségvetésű horrorfilmjét a Hajógyári-szigeten, Óbuda 
egy nagyon kellemes kis szegletében."

Ekkor valami furcsa érzés vett rajta erőt. O tt ült, ugyanott, ahonnan 
-  mint kiderült -  hagyta elkalandozni a gondolatait, lábát ugyanúgy ló- 
gázta a K-híd korlátján ülve, mint ahogy kora hajnalban, amikor ideérke
zett, elkezdte ezt a felemelő, lélekmelengető tevékenységet. Csak ült ott 
a hídkorláton a hátizsákosok hömpölygő folyamát figyelve, ismerős arco
kat fürkészve közöttük, lélekcsobbanást és sörhabloccsanást immár egy 
kalap alá véve, motozáshoz feltartott kezekkel. De nem motozta, nem 
m atatott a testén senki sem, Alojz szedte hát a sátorfáját, s ahogy jött, 
HEV-re pattanva hazament Wekerlére, innen nézve a világ végén is túlra.

Végül is, valamilyen szinten, saját képességeinek korlátaival tisztá
ban volt.

... tulajdonképpen...



AlöÍ3 elxávölödiH önmagáiért

„Ráadásul Lucas emelte is a tétet a III. epizód hangulati felve
zetésével. Egy apró, de jellegzetes példa: egy évvel ezelőtt nagy 
hírverés közepette nemcsak az volt esemény, hogy bejelentették 
az utolsónak elkészített rész címét, de a rendező külön interjút 
szánt arra is, hogy közölje: a cím ugyan megvan, de még nem 
árulja el. Erre jött a profi marketing a »kiszivárogtatásokkal«, 
a jó ütemérzékkel adagolt előzetesekkel, a korábbi fejezetek 
díszdobozos kiadásával és így tovább. Lucas nem hagyott ma
gának egérutat: vagy nagyot dob, vagy teljes a kudarc.” (M a
gyar Narancs)

... tulajdonképpen. ..
-  Hozsanna a dologtalan olvasónak! -  köszönt rá szinte önmagára tör- 
ténetünk főhőse.

Aznap este először vette elő új laptopját azzal a céllal, hogy dolgoz
zon is rajta. Dolgozás alatt pedig azt értette, hogy írjon. Hogy meg
írjon egy történetet, ami már rég o tt motoszkált benne, de valahogy 
sehogyan sem vette magának a fáradságot, hogy lejegyezze. Nem volt 
túl összeszedett aznap este sem. Pedig akkor már rég a fejébe vette, 
hogy kihátrál a saját történeteiből, meghátrál önmaga elől, ugyanis 
már kezdte bántani, hogy mindenféle elbeszélő stílusának ő maga lett 
a főhőse, minden története valahogy önmagába lóg.

Az új masinéria még alig egy hete volt nála, s még igazán a sajátjának 
sem mondhatta, hiszen aznap délután fizette ki az első törlesztőrész
letet az összesen nyolcból, így hát az egész gépnek még alig nyolcadát 
m ondhatta a magáénak. Jó, de legalább elégedett volt azzal, hogy ha 
másként nem is, így apránként törlesztgetve megszerezhette. Már ezt is 
nagy eseménynek, nagy eredménynek tartotta. Szokatlan volt számára 
még szinte minden ezen az új gépen, azért is akarta lejegyezni legalább 
e rég dédelgetett történetét, hogy ezáltal is barátkozzon a szokatlan, 
az új tasztatúrával, szokja az érintőpados kurzormozgatást, ilyenek...



Aztán mégsem. ♦♦ illetve megint önmagáról kezdett mesélni, arról 
a fiktív valakiről, akivel műveinek olvasói állandóan azonosították őt. 
Még szerencse, hogy volt néhány doboznyi behűtött söre a frizsider
ben. ♦ ♦ A zt kortyolgatta, miközben mintha önmagát nézte volna a lap
top keskeny monitorján. Hogy hozzáedződjön önmagához... akár ha 
tükörben tette volna...

Apró kis történetek a semmiről...
A szintesemmiről.
M inden költözködés valahogy elkedvetleníti az embert. Szomorú 

érzésekkel tölti el. Hiába, hogy kialakított magának egy életet, egy 
életritmust, hozzáidomult a falakhoz, a lakás szabta feltételek alakí
tották az életét, s mindezekhez hozzáedződött, m ondhatnók feltalál
ta magát mindebben, mégis mennie kellett, csomagolnia, dobozolnia. 
Hja, kérem, ilyen a bérlők, albérlők sorsa... Jön a tulaj, bejelenti, hogy 
szüksége van a lakásra, s már mehetnek is.

M ost kezdődött minden elölről. Már ott ült az újonnan kibérelt 
lakásban, ahol lassacskán kezdett is berendezkedni, de még minden
nek valahogy átmeneti hatása volt, még semmi sem tűn t tartósnak, 
megoldottnak, valahogy véglegesnek, nem volt kialakult szokásrend- 
szere, az új lakáshoz idomult életvitele. Csak jára tta  újra és újra körbe 
a tekintetét, nézte a fölhalmozott holmiját, a dolgokat, amelyek fon
tosak voltak a számára, s látta, m it kellene még elpakolnia, úgymond, 
látta, m it kellene még tennie, de nem nagyon mozdult. Inkább csak ült 
tétlenül, m int aki magába roskadt, s arra gondolt, ha most lefekszik 
aludni, úgy ébred, hogy reggelre csótánnyá változott. Amolyan Kafka 
büszkesége...

S talán a legérdekesebb is az egészben, hogy mindezek ellenére 
mégsem érezte vesztesnek magát.

Nem, m ert vesztesnek lenni valami egészen más. O  egyelőre még 
csak szarban volt. Illetve nem is szarban, hanem nyakig a szarban, 
de abban az állapotban, amikor az illető már jól is érzi magát benne, 
s örül is, m int majom a farkának, mert abban az irányban tart, ame
lyikben már, úgy tűnik, s kezd felsejleni, hogy immáron kifelé mászik 
majd belőle. Avagy: m intha már apadni kezdett volna, akárha apadna



körülötte a szar. Mégis, az érzés, az a rossz érzés, amit az egész költöz
ködés, meg az azzal járó hercehurca váltott ki belőle, nem m úlhatott 
el egy csapásra... Nem tudta még, nem is sejthette, milyen irányba 
induljon tovább...

Igazából kirajzolódott irányokat sem igazán látott, inkább csak öt
letei voltak, mint az a régi gondolat, régi történet is, amelyet szeretett 
volna lejegyezni...

... tulajdonképpen...



Alöjj Mögreen xeába föiija bánaxái

„A Krisztus utáni III. századból fennmaradt egy nagyon 
érdekes elképzelt levelezés Seneca és Szent Pál között. Ez a 
személyes ismeretség a római filozófus-költő és a zsidónak 
született keresztény apostol között nem is tűnt képtelenség
nek. Kortársak voltak, műveltek voltak, mindketten kitűnően 
tudtak görögül, Nero császár szörnyűségeinek személyes tanúi 
voltak. (Seneca áldozata is lett a szörnyű császár vérengzései
nek.) A z  is kétségtelen, hogy Seneca filozófiai írásai, különö
sen erkölcsi elgondolásai valóban közel állnak a kereszténység 
életeszményéhez. Szent Pál leveleiből kiolvasható, hogy az a 
görög filozófia, amelynek Seneca nagy hatású latin közvetítője 
volt, jelentősen befolyásolta a művelt keresztények életeszmé
nyeit. Habár a művelt és szellemes szerző kitűnően utánozta 
mind Seneca, mind Szent Pál stílusát, kétségtelen, hogy a sok 
évszázadon át divatos olvasmány nemes indulatú hamisít
vány. Kettős célzata, hogy a római olvasó megbarátkozzék a 
keresztény eszmevilággal, a keresztény olvasó pedig ne riadjon 
vissza a görög-latin pogányságtóV (Hegedűs Géza)

*** tulajdonképpen. **
Alojz Mogreen letette a telefont* Ez nem az a hívás volt, amire egész 
nap várt* Kétségtelen, hogy fontos beszélgetés volt ez is, amit minden
képp meg kellett ejteni, hogy másnap jól, gördülékenyen és zökkenő- 
mentesen menjen a munka bent a cégben, egyeztetni a részletek felől, 
amelyek tisztázatlanságuk esetén kínos félreértésekhez vezethetnek, 
de akkor sem az a társalgás volt ez, amelyet ő szeretett volna lefoly
tatni* Kiválasztott személyekkel, megadott témában* Olyan témában, 
amit ő adott meg az önmaga által kiválasztott személyeknek* Beszél
getőtársaknak* Partnereknek* Akik nem hívták vissza***

Forró kávét és jeges teát készített magának* A naptár szerint még 
csak tavaszodott ugyan, de az időjárásnak m intha nem m utatták volna



meg a falra akasztott nyomtatványt« Jakab és Z sanett napja olyan fór- 
róságot hozott a nagyvárosra, hogy a saját izzadságának levében főtt 
mindenki, Alojz is, amikor kiszaladt a sarki boltba«

Néhány percig csak heverészett az ágy szélén, majd a számítógép- 
hez ült« Nem  volt semmi különösebb ötlete, terve vagy elképzelése, 
csak bambult némán a monitorra, valami kis vicces videókat néze
getett az egyik videomegosztó portálon ügyetlenkedő biciklisekről, 
a homokozóban vagy a medencében hasra eső kisgyerekekről, jópofa 
és kevésbé jópofa háziállatokról« Különösebb érdeklődés nélkül nézte 
végig mindezt, többnyire csak unalmában, semmittevésében«

Ahogy kinézett az ablakon, látta, hogy a szomszéd épület előtt egy 
nagy teherautót pakolnak meg mindenféle bútorokkal, ránézésre meg
lehetősen nehéznek tűnő kartondobozokkal, nejlonzsákokkal« No, 
végre, most az egyszer nem ő költözködik -  mosolygott kárörvendően 
a bajsza alatt« Nem  ismerte a szomszédot, aki épp távozott innen, 
így hát nem is jelentett neki semmit a változás« Jószerével ha kétszer 
összefutott vele az utcán, s akkor is csak foghegyről motyogtak oda 
egymásnak valami köszönésféleséget« Még a nevét sem tudta, Eszter, 
Erzsébet, Dóra, Ancsi, Angéla, Kati vagy valami ilyesmi lehetett««» 
Még ha közös lépcsőházban éltek volna, akkor talán a postaládáról 
leolvashatja a nevét, de így, hogy a lány a szemközti épületben lakott 
-  eddig! - ,  még így sem szerezhetett róla közelebbi információkat» 
Egy volt a számtalan ismeretlen arc közül, amelyekkel Alojz napon
ta szembetalálta magát a tömegközlekedésen, az utcán, lényegében 
mindenütt, amerre járt« Igazából azt sem tudta visszaszámolni, hogy 
mennyi időt töltöttek el egymás közelségében, meddig éltek egymás 
tőszomszédságában« Egyáltalán, mikor költözött ide ez a kiscsaj? Itt 
lakott volna már akkor is, amikor Alojz bevackolta magát albérletébe?

Ezekre a kérdésekre nem adtak választ az ütött-kopott bútorok, 
sem a polcos, sem a ruhásszekrény, sem a frizsider, de még a porszívó 
sem« A rakodómunkások egy tévékészüléket hoztak le az emeletről, 
s Alojznak ekkor villant át az agyán, hogy tulajdonképpen azt sem 
tudja, hányadikon lakott a lány« Úgy számolta, a vastag fekete nejlon
zsákokba csomagolhatta ruháit és az ágyneműjét, talán a plüssállatkáit



is* Igen> ahogy most így búcsúpillantást vetett eddigi szomszédjára, 
úgy ítélte meg, hogy igen, ez egy olyan lány lehet, aki plüssállatkákat 
gyűjt az ágya szélére* A kartondobozokban pedig a használati tárgyait, 
könyveit sejtette***

Kortyolt egyet teájából, és arra gondolt, talán kedves, szép gesztus 
lenne, ha most kilépne az erkélyre és integetne neki* * * Csak úgy a sem
miért, búcsúzóul, illemből***

A telefon továbbra sem csörgött, a videomegosztó portál pedig már 
negyedszer játszotta le egymás után ugyanazt az idióta kis videót, 
amelyet Alojz a legutóbb lehívott, de azt azért még így is tisztán látta, 
hogy a lány arcán, legyen bár Eszter, Erzsébet, Dóra, Ancsi, Angéla, 
Kati vagy Éva, végiggördült egy könnycsepp*

* * * tulajdonképpen, * *



Alöfj Mögreen a xüKör előxx

„Noha gyakran vetették Lucas szemére, hogy a Star Wars 
sorozatban a technológiát akár a színészi játék rovására is 
preferálta, A  fedi visszatér tetőpontja a saga emocionálisan 
legintenzívebb pillanata -  jóllehet a kulcsfigura a maszkot 
hordó Darth Vader. Minimális mozdulatsorral képes érzékel
tetni az álarca mögötti vívódást, ami végül is visszavezeti az 
Erő jó oldalára. Néhány másodperc az egész, semmi dialó
gus (csupán fia nyöszörög fájdalmában), mégis világos, hogy a 
történetfolyam legfontosabb eseményéhez értünk* A  mostani 
részben Palpatine és Anakin párbeszéde szavakban mindent 
érthetővé tesz (a csevej végén immár Darth Vader áll Darth 
Sidious mellett), még sincs az az érzésünk, hogy uramisten, itt 
a régóta várt fordulópontr (Magyar Narancs)

* * ♦ tulajdonképpen*..
Alojz Mogreen, ez az ekkor már megfáradt, megkeseredett ember, 
az adott pillanatban nem ismert önmagára* Pedig biztos volt benne, 
ó, igen, nagyon is, hogy ő áll ott, a tükör előtt, egyes szám első sze
mélyben, s mégsem talált a látott arcon, a testalkatán, a haján semmi 
Alojz Mogreenre utaló jelet* Vagy legalábbis arra az Alojz Mogreen- 
re utalót nem, amelyiket önképe valahonnan, réges-régről megőrzött* 
A háttérben aJethro Tull együttes felvétele szólt egy régi dévédéről, ha 
megfordul, akár láthatja is őket, lan Andersont, no és persze a fuvola 
hangja***

A tükör nem is m ondhatott igazat*** Az a hét szerencsétlen eszten
dő, amit szilánkjai előre jeleztek, gyakorlatilag még el sem kezdődött, 
de Alojz máris értetlenül, tehetetlenül nézte, hogyan hullik, hogyan 
töredezik szét és tükröződik vissza számtalan alaktalan formában tes
te, alakja, am orf lénye* M ögötte a bejárati ajtó helye, talán fal is állt itt 
még körülötte nemrég* A ház fala, a takaros, falusias kis nappali szoba 
itt a hegyoldalban, amelyben életek kezdődtek el és értek véget, egy



ismeretlen család története, annak minden árnyoldalával és örömével 
együtt, egymást váltó és egymás örökébe lépő nemzedékek históriája. 
A nnak minden kis- és nagyszerűségeivel egyaránt. A tisztaszoba. Va
lahol itt állhatták a falak, ahol most nagyjából térdig, vagy addig sem 
érő szerény kerítésnek tűnik ez a romos építmény, s ahol még parázslik 
a hajdan volt tetőgerenda.

Az a tükör ilyen állapotban már nem m ondhatott igazat. Alojz 
Mogreen nem h itt egyetlen szilánkjának sem. Szerette volna megját
szani, hogy tekintete elkóborol a messzeségbe, valahová az előtte ter
peszkedő völgyön túlra, az ellenséges erdőségek felett, amelyeket már 
szemével is csak alig láthatott be, de ahol sejthetően mesterlövészek 
lestek rá is, társaira is a lombok, a gallyak, az ágak közül, s lent, alant 
pedig magasra csapó lángokkal égett -  elválasztva őket egymástól -  
még mindig egynémely búzatábla; de nyaka ösztönösen, görcsösen 
vezette vissza álnokul tekintetét a tükörcserepekre... Amelyeket látni 
sem akart. Amelyekkel nem érzett semmiféle közösséget. Nem voltak 
együvé tartozóak, annak ellenére sem, vagy annak árán sem, hogy az ő 
alakja tükröződött az üvegszerű hulladékban.

Nagyon lassan mozdult.
Szemét ugyan nem hunyta le, de nem kellett látnia semmit. Tudta 

jól, ismerte már a romos falvak látványát. Illetve azt a tájképet, azt 
a hangulatot, ami a csata után általában megmarad belőlük. M intha 
már kezdenének ismét eggyé válni a környezettel, a hegyoldallal, azzal 
a természettel, amelyből az emberi kéz munkája kiragadta őket, ame
lyik, ha vidékiessé is, mégis, valamilyen szinten urbánus közeggé tette 
azokat. Kinevelte őket a sziklákból, kiszakította az erdőkből, nevet 
adott nekik, utcákat épített, alapokat ásott és házakat emelt. Elvesz
tik, maguk után hagyják civilizációs jellemvonásaikat, és megtérnek a 
természethez, amelyhez átmeneti ideig hűtlenekké váltak.

N em  kellett látnia a tükör szilánkjait sem. N em  kellett látnia sem
mit. Ismerte már a kiégett házak látványát, ismerte a tűz szagát, s a 
cigi füstjét kifújva akár szag alapján is meg tudta már állapítani, hogy 
mivel gyújtották fel, mit használtak ehhez a művelethez. Benzint lo
csoltak szét, fűtőolajat öntöztek a padlóra, gázolajjal hencegtek talán



elszánt egyenruhások, mielőtt sercent volna a kincstári gyufa a doboz 
oldalán, ♦.

O tt, egy helyben állva, a térdig is alig érő kerítés mellett, tudta jól, 
nyílt terepen áll, semmi sem takarja, nem óvja, tudta, hogy fedezéket 
kellene keresnie, mert így a legelcseszettebb, legbénább mesterlövész
nek, sniperistának is szabad préda. De úgy tűnik, a szemközti erdők
ben, ott, a völgy túloldalán a mesterlövészek épp nem voltak szolgálat
ban, Vagy csak nem figyeltek. Vagy nem érdekelték. Vagy le se szarták, 
O  már nem ér meg nekik egy elfecsérelt golyót sem.

Ez a nyílt terep itt pedig még tegnap sem volt nyílt terep, vagy lég' 
alábbis nem ennyire. Tegnap még talán lett volna értelme itt a földmé
rők munkájának, lett volna értelme eladásra hirdetni az ingatlanokat, 
kiadó szobákat, fellendíteni a falusi turizmust, ábrándozni terményről 
és aratásról, tegnap talán még lett volna értelme piktorként, szerelő
ként, mesteremberként kínálni fel a szolgáltatásait bárkinek, Búgatni 
és elletni, és, igen, keresztelni is,,. Tegnap talán még lett volna értel
me a csábításnak itt. Az oktatásnak, a nevelésnek, a gyógyításnak is,,. 
Tegnap talán még lett volna értelme árkot ásni, napelemeket és szél
kerekeket, természetbarát technológiákat telepíteni ide,,. Lett volna 
értelme az ábrándnak, a reménynek, a vágynak, a szerelemnek, a hit
vallásnak, a politikai elhivatottságnak, a szónoklatnak, az ékesszólás
nak, a tömegrendezvénynek és talán a nagygyűlésnek is, és igen, teg
nap még lett volna értelme a halálnak. Tegnap, Ma már nincs, A halál 
is értelmét vesztette itt, ezekben a falvakban, az alig néhány házukkal, 
a másfél utcájukkal, a kietlen és ismeretlen koszovói hegyvidéken, 
amelyeknek a nevét sem mindig sikerült megjegyeznie, oly gyorsan vo
nultak át rajtuk, oly egyszerűen égettek fel mindent, am it maguk körül 
találtak, oly nyilvánvaló és kézenfekvő volt a pusztítás,

A mesterlövések színkód alapján dolgoztak. Válogattak, válogatós
nak bizonyultak, A kékek voltak a kedvenceik, őket kedvelték igazán. 
M ert azt a rendőrök viselték. M intha megcserélődtek volna a szere
pek,,, A rendőrök intézték előbb a piszkos munkát, lőttek és öltek és 
gyújtogattak, aztán meg, amikor már m egtisztították a terepet, be
vonultak a kizöldült katonák, nagyjából csak azért, hogy tartsák az



elfoglalt, a meghódított, a felszabadított állásokat* Harcokba csak ak
kor keveredtek, ha ellenállásba ütköztek»*« Jö tt egy tank, odapörkölt, 
ahová kellett, mögötte megbújva osontak a kék egyenruhák, kanna és 
gyufa mindegyiknek ju to tt, és úgy haladtak el a házak között, hogy 
közben mindegyik lángra lobbant* Látványos utcakép*«« Középen a 
tankkal* Es a lánctalp súlyával* * *

Alojz Mogreen még hátranézett, azt az idős asszonyt kereste, aki 
fehér fejkötőben, göcsötös botjára támaszkodva épp akkor jö tt fel az 
egyik épület pincéjéből, amikor fent már gomolygó füstfelhő jelezte, 
hogy ezt a települést is felszabadították, az ingatlan már szabad terü
leten áll, épp most vonult át felette a frontvonal* A lánctalpak taposták 
a dűlőutat, az erdőben törte magának az utat a tonnányi acél, a nő meg 
úgy állt ott, m int valami lúdvérc*»» Úgy jö tt fel a pincéből, alakja úgy 
bontakozott ki otthonának füstjéből, m int holmi jelenés, amelyiknek 
már nincs hova visszatérnie* M int a dzsinn, akinek összetörték a lám
páját, miközben ő nagyszabású jótéteményt teljesítve épp messze járt* 
S úgy állt o tt a megvetemedett lécekből tákolt kertkapunál, m intha 
a nagyváros forgatagába szakadt dédunokáit várná, kékben, zöldben, 
neki már egyre megy, csak láthassa őket, messziről integet, s habár 
sietésre már képtelen, sietős mozdulatokkal indul az utcába fordult 
járm ű elé*«*

N em  látta a nőt, csak remélte, hogy nem esett baja* Pedig ebben a 
faluban, ezen a településen, akárm i volt is a neve tegnap még, ekkor 
már sehova nem vezetett út*«* Mégis, hova, kihez mehetett? Mégis, va
jon még mit remélhetett? Nem  kellett annak eltévedt golyónak lennie, 
ami leterítse««« Céloztak ott annyian mindenfelé, minden irányban, 
mindenféle egyenruhákban, azokban is, amelyek a gallyak és lombok 
közül ki sem látszottak, hogy szinte bármelyik pillanatban sorsszerű
vé válhatott egy hirtelen mozdulat, s végzetessé a rémület* Es Alojz 
érezte is ebben a pillanatban, hogy mennyire értelmetlen, mennyire 
álnok és hazug és gálád és aljas az a kifejezés, amit mantraként hasz
nálnak: „baj társ"«

Abban a helyzetben csak végzetes pillanatok voltak* Egymásra utal
tak és egymásra épülők, egymásba fonódóak és egymásból merítők»*»



Amelyek már a halált is értelmetlenné tették. Abban a helyzetben csak 
a végzet létezett.

Alojz Mogreen úgy zöldellt o tt a koszovói hegyoldal felégetett 
pusztaságában, lényegében a lángok között, a térdig is alig érő kerítés- 
fal mellett, m int egy antik szobortorzó. Torzója önmagának, torzója 
az élethelyzetnek, amelytől irtózott, torzója a tájnak. Az idős asszonyt 
sehol sem látta, csak a tükörcserepekben azt az idegen figurát, akit még 
mindig Alojz Mogreen néven szólítottak társai, de ő nem ismert benne 
magára. Talán a színe kímélte meg, talán a Bajnokok Ligája mérkőzés, 
amelyiknek közvetítését épp a mesterlövész hallgatta suttyomban a kis 
rádióján, ott, a lombok között meglapulva a völgy szemközti oldalán. 
Talán csak egy angyal szállt el Koszovó felett, efölött a névtelenségbe 
vesző kis falu fölött, a felszabadult völgy felett, amelyen épp most vo
nult át a frontvonal, és mindenki egy kicsit megpihent, mindenki egy 
kicsit fellélegzett, hogy rendezze sorait, és új erőt gyűjtsön ebben az 
őrületben. Talán a napnak is elege volt már lassan mindebből, angolo
san távozott, csak a búzatábla lángjai, amelyek még megvilágították a 
tájat, tették észrevétlenné, észrevehetetlenné, egyszersmind diszkrétté 
visszavonulását.

Alojz Mogreen a szemközti erdőkre emelte tekintetét, csak, hogy 
ne kelljen ezt a szilánkjaira töredezett idegent bámulnia itt, a tiszta
szobában, s ebben a pillanatban talán épp az őt kémlelő mesterlövész 
szemébe nézett. M indketten érezték, érthették, hogy volt bennük 
valami közös. Talán az, hogy nem akartak ártani egymásnak, egy 
háborúban, egy vérgőzös küzdelemben, egy értelmetlen csatában, az 
ellenséges oldalon állva. Talán az, hogy egyikük sem akart itt lenni az 
adott pillanatban, és egyikük sem akarta volna soha az életben meg
tudni, hogy mi a neve ennek a falunak, amelynek két végében állva 
farkasszemet néznek. Talán az, hogy m indketten szeretik a citromos 
fagyit. És a citrom fűteát... Talán az, hogy ha nincs ez az őrület, ami 
idehozta őket, könnyűszerrel akár barátok is lehettek volna. Talán 
az, hogy egymás szemébe nézve nem az ellenséget látták egymásban. 
Alojz Mogreen a szemközti erdőkre emelte tekintetét, s ebben a pil
lanatban épp az őt kémlelő mesterlövész szemébe nézett, egyenesen



bele fegyverének távcsövébe. És egyikük sem érzett félelmet, Alojz- 
nak is csak egy kérdés já r t a fejében ekkor: vajon arra is érvényes a 
hét év szerencsétlenség, aki kilencven milliméteres ágyúgolyóval töri 
szilánkjaira a tükröt?

Erre persze akkor és o tt senki sem válaszolhatott, csak a fuvola 
átható hangja szólt, erősen, élesen, véresen, de tanácsokat, ötleteket, 
vigasztalást nem adott a lángoló búzatábla szélében,,,

***

Alojz Mogreen, ez az ekkor már megfáradt, megkeseredett ember, az 
adott pillanatban nem ismert önmagára. Pedig biztos volt benne, ó, 
igen, nagyon is, hogy ő áll ott a tükör előtt, egyes szám első személy- 
ben, s mégsem talált a látott arcon, a testalkatán, a haján semmi Alojz 
Mogreenre utaló jelet. Vagy legalábbis arra az Alojz Mogreenre utalót 
nem, amelyet önképe valahonnan, réges-régről megőrzött, A háttér
ben a Jethro Tull együttes felvétele szólt egy régi dévédéről, ha megfor
dul, akár láthatja is őket, lan Andersont, no és persze a fuvola hang
ja,,, Még mindig, kitartóan, tántoríthatatlanul,

Alojznak mindenféle zagyva mondatok visszhangoztak a fejében, 
„Nem kellene annyit innod"; „Abba kellene hagynod ezt az egészet"; 
„Egy orvos biztosan segíthetne"; „Ebből nem jöhetsz ki jól"; „Létezik 
ma már megfelelő gyógymód a te bajodra"; „Ham ar elfelejt majd té
ged mindenki"; „Ha így folytatod, egy évig sem húzod már, meglásd"; 
„Csak árthatsz a környezetednek"; „Érdemei elismerése mellett, közös 
megállapodással,,,"; „Elhibázott volt minden, amit tettél"; „Ezt már 
baszhatod, testvérem"; „Annyira sem vagy jól, m int egy döglött hal a 
parton"; „Nem kellene idejönnöd többé"; „Én nem segíthetek rajtad"; 
„Nem, nem adhatok kölcsön, még a legutóbbit sem adtad vissza"; 
„Megint részegen láttak fetrengeni a folyóparton"; „Nem, és ne is hívj 
többé"; „Látom már, hogy neked hiába beszél az ember"; „Egy kény
szerzubbony valóban jól állna rajtad".

Nagyon lassan mozdult.
M intha nem akarna maga elé nézni. Merev m ozdulattal fordította 

félre a tekintetét, akárha lebénult volna, merev háttal, nyakban fesze



sen, görcsben... A szoba másik végét kereste tekintetével... Igazából 
mindegy is lett volna neki az adott pillanatban, hogy mit lát. „Annak 
már több mint tíz éve, ne takarózz még mindig ezzel..." Mindegy is, 
hogy hova néz, mindegy, hogy mit lát, csak ne kelljen a szőnyegen szét
terült tükörcserepekbe néznie, szétdarabolt, ezernyi szilánkból össze
álló alkatára néznie, ne kelljen torzószerű arcát látnia.

Csak az a fehérség; ezt a főkötőt látta már valahol... Még ha csak 
futólag is. Az arc. A hozzá tartozó arc. Igen, az is ismerős. Mint, ami
kor megégette az ujját a gyufával. Tüzet akart gyújtani a kandallóban, 
de nem figyelt oda, épp egy izgalmas történet közepén járt, úgy mesélt, 
m int aki az adott pillanatban is épp átéli történetét, nyíltan, őszintén, 
teljes átéléssel, türtőztethetetlenül... És fellobbant a tűz. Amelyik vé
resre égette ujját, a húsába m art... Igen. Látta már ezt az arcot. De az 
a másik, ott, az ezernyi tükörszilánkban -  az ismeretlen. Hiába tudja 
magáról, hogy ő az, s hiába, hogy minden bizonnyal és minden kétsé
get kizáróan Alojz Mogreennek kellene lennie, nem, nem, mégsem, 
ő nem ilyennek ismeri. Ez nem lehet ő...

A görbe bot is ott hevert a szőnyegen.
Végre! Megvan a szoba másik fele... A görcsös mozdulatban a ta

péta mintája ad csak megfelelő irányjelzést. Igen, ha még tíz centit 
sikerülne mozdulni, vagy ötöt, négyet, csak kettőt adj még, kérlek... 
könyörgöm.. ♦ egy fél centi, egy fél m ozdulat... másfél megváltás is le
hetne az...

Változik. Lassan, fokozatosan, de most már egészen bizonyosan 
változik a minta, átalakul a táj. H a még nem is, nem a tükörcserepek
nek háttal, de már a látóterén kívül... Alojz érzi, hogy mennyire elé
gedett, mennyire megkönnyebbült, mennyivel szabadabb, mennyivel 
erősebb, m int fél másodperccel ezelőtt. Szinte minden felenged benne, 
a mélyen beszívott levegő kitölti a tüdejét...

Innen már nem láthatja szilánkokra szabdalt alakját.
Csak ez a főkötős hulla ne lenne itt, amelyben elakad göcsörtös 

lépte, amelyben megbotlik, amely összevérez itt mindent, a szőnyeget, 
a bútort, a falakat...

A szemöldökét...



Alojz Mogreen ebben a pillanatban megtorpant. M intha egy an- 
gyal szállt volna el a ház felett, amelynek még álltak a falai, amelyben 
még volt funkciója a tetőgerendának, amelynek bejáratán nyitva állt 
az ajtó... Térdmagasságban kis asztal, rajta mindenféle tárgyak, egy 
furcsa mintás, ismerősnek tűnő zenedoboz, emléktárgyak koporsója, 
apró-cseprő semmiségek tárhelye. És ha piktor jönne, érdemes lenne 
a konyhába, a fürdőszobába vezetni, árajánlatot kérni tőle egy alapos 
meszelésre. Talán a spájzban vakolni is kellene..♦ De a mai ingatlan
árakon hülyeség lenne eladni, meghirdetni, vevőt zargatni, mutogatni 
neki, végigvezetni... Igen, az új bojler bedöglött, alig szerelték fel, két 
hétig sem tarto tt, a csillár leszakadt, amikor a gyerekek játszottak... 
Hány éve is már annak? A párnaháborúban eltalálták... Úgy porladt 
szét vastag, törhetetlennek tűnő üvege a parkettán, mint a tükörszi
lánkok még az im ént... És ahogy mezítlábasán leugrottak az ágyról 
ezer meg ezer szilánk fúródott mélyen a húsukba...

A fő kötő alatt aggodalmas arcokat látott. Arcokat. Többet is. 
Ugyanazt, de többször is. A m ikor a gyufa a bőrébe égett, akkor is, 
most meg a csillár elporladt lisztje szurkálja véresre a talpát, s aztán 
a térdét is, amikor a fájdalomtól már lépni sem tu d ... Aztán hasra 
esik, és a fájdalom, ez a kibírhatatlan érzés csak terjed, szét az egész 
testében, minden porcikájában... Aggodalmas arcokat, amelyek se
gítenek megkapaszkodni tekintetének a tapéta mintájában. Karjá
val tám asztja ki testét. Csak ezt a tükörbe égett idegent ne kelljen 
látn ia...

A szekrény szélén az évszázados családi porcelán, gondos kéz ren
dezgetett mellé fényképeket, m int holmi családi oltárra, évtizedek ké
pes krónikáját gyűjtötte össze az elbeszélő, Alojz a gyufával, Alojz a 
csillár alatt, Alojz a frissen felrakott tapétával, Alojz az elsőáldozó, 
Alojz az iskolai kiránduláson, Alozj vizsgabálja, Alojz a ballagáson, 
Alojz egyenruhában, Alojz az eskütételén, Alojz az édesanyjával...

H iába lépett volna, ismét megbotlott a földön fekvő holttestben, 
rémülten menekült volna, m int egy sorsszerű, végzetes pillanatból, 
amely körülveszi a tükörszilánkok hegyén, a tükörszilánkok völgyé
ben, akárhol, akárhova nézhet. ♦♦ Hasra esve egy nagyobb darab tü 



körcserép fúródott a tenyerébe, s ahogy fájdalmában hirtelen maga elé 
kapta a karját, az idegen arc kaján vigyorral nevetett vissza rá, és az 
alaktalan formából csurgó vérvörös nyállal üvöltött ki az arcába: „Jaj, 
anyám!"

A fájdalommal mit sem törődve a földhöz csapta a tenyerét, fröcs
költ a vére, s mégis, megkönnyebbülést hozott az érzés, most már 
nem a tükörképe, ő maga üvöltött csurgó nyállal, DNS-nyomok ezreit 
hagyva maga után a szőnyegen. De a vér íze most más volt. Nem az a 
korábbi, az az ismerősen idegen, az a másé, és ahogy hirtelen mozdu
latában a hátára fordult volna, a szekrényről potyogtak fejére a házi ol
táron felhalmozott családi fényképek... Alojzok különböző korokból, 
Alojzok különböző formában, Alojzok különböző élethelyzetekben. 
Alojz a tengeren, Alojz a habokban, Alojz a pázsiton, Alojz a homok
ban, Alojz a parton, Alojz a strandon, Alojz a mennyben és Alojz a 
pokolban... Alojz kistestvérével, Alojz fára mászik, Alojz a nagyszü
leivel, Alojz az óvodában, Alojz a kiránduláson, Alojz fejkendős édes
anyjával...

Alojz Mogreen ebben a pillanatban megköszörülte a torkát. A sző
nyegen holtan fekvő édesanyja szemébe nézett, be a főkötő alá, és lát
ta, igen, o tt mélyen, legbelül benn, már a hullamerevségben is látta a 
távcső mögül leskelődő mesterlövészt, akivel ugyan barátok is lehettek 
volna, ha nincs ez az átkozott élethelyzet, ha nincs ez a színkód, ha 
nincs ez a fuvolaszó... K úszott még kicsit, mint ott, abban a faluban, 
amelyiken átvonult a front...

Aztán átszúrt, véres kezével kapcsolta ki a dévédélejátszót, a zene 
oly hirtelen hallgatott el, amilyen váratlan volt az a végzetes mozdulat 
is, amellyel ellökte magától a főkötős arcot, azt a szempárt, a feddő 
mondatokat. „Jaj, anyám..." -  dünnyögte maga elé, és feltápászkodva 
úgy libbent ki az ajtón, m int egy jelenés, amelyiknek már nincs hova 
visszatérnie, mert a lámpáját, miközben ő messze járt, óvatlan kézzel 
összetörték...

...és csak futott és futott, és fu to tt és futott, és fu to tt és futott bele 
a végtelenbe.

... tulajdonképpen...



Alöij Iílögreen a hegygerincen Túl

„Utoljára tíz évvel ezelőtt jártam itt, de még mindig emlék
szem a szagokra, hangokra, rezdülésekre. Megkeresem áfát, 
ahol elmúlt a gyerekkorom. Ott ültem órákon, sőt lehet éveken 
át a fa  ágai között, és vártam, hogy felnőjek. A z t hittem, akkor 
majd könnyebb lesz, hogy akkor már nem kell ugrálnom, hogy 
elérjem a legalsó ágat, hogy elég lesz kinyújtanom a kezem, és 
már fent is leszek a magasban. Csakhogy elfelejtettem, hogy a 
felnőttek sohasem másznak fára. Most is felnyúlok, átkulcso
lom az ágat, mégsem tudom felhúzni magam. Nem erőltetem, 
már így is túl messzire merészkedtem.” (Vukovic Ildikó)

„Induljunk áfától! Á fa  univerzális jelkép. [...] Á fa  szim
bolikája azonos időben ellentétes, illetve annak tűnő jelenté
seket képes generálni, így egyszerre szól életről és halálról, az 
örök megújulásról és folyamatos fejlődésről, miközben az idő 
kettős, ciklikus és visszafordíthatatlan értelmezése nyomán 
az ideiglenes és irreverzibilis halál attribútumának is hordo
zója. Transzcendens értelemben a fénnyel érintkezés tárgya, 
mitológiai szempontból a teremtés letéteményese. Építő- és 
fűtőanyag, oxigéngyár, termése élelem. Ha picit is belegondo
lunk, a fa az ember számára mindenképpen életfa.” (Fekete 
J.József)

**. tulajdonképpen.*.
Alojz Mogreen elmenekült*
P inában nyert nyugvóhelyet magának*
Megnyugvóhelyet* Magának*
A tér beszűkült körülötte, s ezt érezte ő is. A zt a holmi kis viskót, 
amelyben meghúzta magát, a szomszédokkal háznak mondták egy
más közt, és a tolvajokat is együtt szidták* Csak Alojz Mogreen sejtet
te olykor, hogy az átkok, amelyeket a fejükre szór, saját magára száll



nak vissza» Olajozottan« És érezte azt is, nagyon is érezte, hogy azt a 
vézna kis tákolmányt jóleső túlzások nélkül lehetetlen volna háznak 
nevezni» A hátsó, a gyümölcsös felőli fala kidőlt, korhadt deszkákkal 
tám asztották meg, s mégis, mielőtt elmenekült volna, főleg azok után, 
ami az édesanyjával történt, úgy érezte, csak jobb lehet neki meghúz
nia itt magát, semmint hogy elfogják, törvény elé citálják, megalázzák 
és megszégyenítsék, hiszen csak baleset volt, minden csak baleset, de 
ki hinné ezt el neki, vajon ki hinne az ártatlanságában«»»

Ki tenne egy kopejkát is az ártatlanságára?
Vagy egy petákot, egy bánit, egy párát, egy centet, egy fillért««.
Egy lyukas garast vajon kinek érne meg Alojz Mogreen ártatlan

sága?
Elmenekült,
Ki a „földre” -  mindig így mondták gyermekkorában - ,  vagy egysze

rűen csak Pánába, Meghúzni magát egy beszűkült térben, át sem lépett 
a kerítésen, a töltésre sem tette a lábát az elmúlt néhány napban, csak 
a hátsó fal deszkáit igyekezett megtámogatni egy kissé, mert az esti 
órákban hidegen, csípősen befújt a szél. Nagyobb fadarabokat, letört 
ágakat keresett, de csak gallyakat talált, azokkal pedig nem sokra ment. 
Egy rég szétkorhadt hordó meghajlított bordáira bukkant, azokkal
-  enyhén a talajba süllyesztve -  adott egy kis tartást az összehordott 
lomoknak, feszegette is kicsit, hogy láthassa, ez így mennyire tartós, az 
estére ismét kiújuló szélnek mennyire tud ellenállni. Majd leült, félre
eső helyre, egy tuskóra az udvarszélen, és hosszasan, csendben bámult 
maga elé, nem mérte az időt, nem is sejtette, nem is érdekelte, med
dig, Nagyon lassan mozdult, m int amikor azt az ismeretlen, szokatlan 
szempárt először megpillantotta a tükörben, s amikor már magára sem 
ismert, most is oly csökötten guvadt ott, a semmi oldalában, ott, a hegy
gerincen túl, amikor cigarettára gyújtott. A doboz kiürült, ez volt az 
utolsó szál, venni nem tud, hiszen nincs hová mennie, meg aztán pénze 
se volna rá. Majd a hadtáp,,, A közelben sem bolt, sem trafik, semmi, 
csak a kíméletlen folyóvíz, a fák, ez a kis erdőszerűség az árterületen
-  hol átjárható, hol nem - ,  m intha egykor egy kisebb halászfalu állt 
volna itt, amelyet szorgos buldózerek letaroltak, ekék szántottak, majd



fákkal beültettek, magvakat szórtak, s aztán már az idő majd szépen 
elintéz mindent, ahogy a közeli Terjánban is tette, A folyóparton né' 
hány csónak szinte mindig kikötve áll, szomszédai beeveznek néha még 
a városba, hoznak ezt-azt, kicsit távolabb még jár a komp.,.

Sötétedett. A szürkületben a lombok különös árnyakat vetettek. 
S Aljoz Mogreen ott, a tuskón ülve nevekkel halmozta el a kirajzolódó 
formákat, úgy tűnt, még ha csak futólag is, hogy lehet még valahol 
mélyen elrejtve benne, felfedezheti még magában, hol bújt meg benne a 
pajkosság. Gyermekkorában még a nagybátyjáé volt ez a néhány hold ' 
nyi terület, még azokban a „régi szép időkben”, amikor a hordóban, 
amelynek szétkorhadt bordájával most a falat igyekezett megtámasz' 
tani, saját készítésű házi bort tároltak. Később szállt rájuk az örökség, 
de akkor már nem volt, aki gondozza a szőlőket, csak a tolvajok szü' 
retelték le a gyümölcsöst, a barackot, a szilvát, az almát, vagy hordták 
el cefrébe. Felgazlott az egész „föld”, megroggyant a viskó, hétvégén, 
ünnepnapon sem já rt ki ide már senki sem.

Csak most jö tt.
M ert sürgős dolga akadt.
A rejtőzködés.
A szőlősor végében látta még, így, a szürkületben is, a diófát, ame- 

lyet nagyapja ültetett egykor, amikor ő megszületett, gyermekként 
órákat volt képes eltölteni fent, magasra kapaszkodva az ágak között, 
gubbasztva ott, m int egy végeérhetetlen nagy kalandban. Néha szó ' 
longatták, olykor leintették segíteni, szüretelni, mustot kóstolni. De 
neki örökkévalóságnak tűntek a fent töltött percek, guggoló pózban, 
m intha megállt volna az idő, amelynek múlása ugyanúgy nem tudta 
érdekelni már akkor sem, ahogyan most. Egy óra, egy nap, egy észtén- 
dő, egy örökkévalóság...

Egy szaftos adag kis rögvalóság...
Alojz Mogreen nagyot nyújtózkodott, m egtornásztatta derekát, 

m ielőtt most ismét nekivágna gyermekkori nagy kalandjának, felka- 
paszkodva az egykor még gondosan metszett ágakra, amelyeknek már 
évek óta senki sem viselte gondját. Lepöckölt egy elszáradt falevelet, 
bicepsze megfeszült, teste már nem oly könnyű, s nem oly hajlékony,



mint egykoron* Gondozatlanul hosszúra nyúlt körmével a fa kérgét 
feszegette, mint mindig, kisebb darabok maradtak a kezében, amelye- 
két hosszan morzsolgatott. Lábát egy letört ág csonkján tám asztotta 
meg, combját a fa törzsének feszítette, majd hirtelen nadrágja sercent, 
de nem szakadt el, csak az anyag jelezte figyelmeztetőn, hogy hama- 
rosan megadja magát* Karját hosszan maga elé nyújtva megkapaszko- 
dott egy vastagabb ágban, ez akár a világmindenség végezetéig is képes 
lenne megtartani, bal, jobb, bal, jobb, helyezte egymás mellé lassan, de 
biztos mozdulattokkal egyre inkább kifelé haladva, a markát* Olyan 
erősen szorította az ágat, hogy a kérge felsértette bőrét, vére cseppent, 
élénk nyomot hagyva az új korában még fehér, de az elmúlt napokban 
erősen elkoszlott, ekkor már csak szürkés ingének vállán* Sérült kézé- 
vei hirtelen elengedte az ágat, már csak fél karral csimpaszkodott, seb
zett ujját a szájához kapta, m int egy gyermek, s nyelvén, szájpadlásán 
lassan, de biztosan terjedt szét a vér íze, amikor másik markának szo
rításán is lazított egy végzeteset* Majd -  mintegy váratlanul -  nagyot 
rándulva a rövidre hagyott kötél megfeszült*

Alojz Mogreen ott lógott a nyakán szorosra fonódó hurokkal a 
szürkületben, a diófa lombján, olyan magasan, amilyen magasra gyer
mekként sohasem merészkedett, m ert azokon az ágakon már elfogta 
a rettegés, felébredt benne holmiféle félsz, m egriasztotta a vészjósló 
reccsenés* A zt a nyugalmat, ami m iatt kölyökként szeretett a fára ka
paszkodni, magasan az ég felé törve, egy határ után már nem érezhette 
meg, ott, ahol elvész a komfort, ahol már kényszeres a hajtóerő, csak 
úgy bóklászhatott, m int egy, a messzeségbe szikkadt idegen*

M int ezen az alkonyaton*
Meg persze még sok másikon is, hiszen kevesen járták  a környé

ket, főleg ebben az időben, s ők sem a diófa lombjait kémlelték* Alojz 
Mogreen sokáig figyelte még -  immár kívülről -  önmagát, ahogy a szél 
ringatta testét, ahogy az eső tisztára mosta arcát, ahogy a nap sugarai 
szikkasztották tagjait, ahogy keményre zsugorította a fagy, ahogy a hó 
megtelepedett rajta, ahogy álcaként fedték el a lehulló falevelek, ahogy 
eggyé olvadt a tájjal, oly képlényen, m int a felhők* S ahogy biztos me
nedéket adott neki sok-sok újabb szürkület*** De senki sem kereste*



Sohasem derült ki, ki volt az első, aki te tté t leleplezte, elsőként 
észrevette. Talán egy tolvaj lehetett, aki szüretelni jö tt, mert már rá
kapott erre, talán az egyik szomszéd, aki csak a lehullott gyümölcsöt 
akarta a cefrébe összekapni, de amikor megtalálták, csak a fa törzsén 
volt egy hátrahagyott árulkodó jel. Valaki egy tompa tárggyal a kérgé
be véste, ahogy a szerelmesek írják fel nevüket egy szív átlőtt, vércsep- 
peket hullajtó vonalaival, mintegy halmazhatárával keretezve: „CSAK 
A TESTE".

Alojz Mogreen nevét nem vette szájára a sajtó, úgy tűn t el az ár
nyékvilágból, ahogyan élt, észrevétlen. S ahogy a szó utótagja mondja: 
vétlen. Rezignáltan. M int az a betám asztott falú kunyhó, amely -  alig 
néhány hét lehetett -  röviddel később összeomlott csendben. Síri 
csendben, m ert senki sem já rt a közelben, senki sem hallotta, vagy ha 
mégis hallotta volna, akkor sem érdekelte...

... tulajdonképpen...









Oiögenésj, a3 árnyKép

„Minden vasárnap délelőtt 
Rendszeresen 
sétát tesz a parkban 
társra lel
egy kopasztott kakasban

délben aztán makacsul ellenáll 
a napnak 
és Sándornak 
mindestig
amikor lenyugszik s így 
tehetetlen dühöng a 
város kihalt főterén

de mit várhatsz egy oly férfitól 
ki sorsát 
örökös időkre
egy boroshordóval pecsételte meg

s csak 
mint egy
árnykép tudatunkon átsuhan”

Michal Duga vajdasági szlovák költő verse ez (a fordítást jómagam kö
vettem el, és valamikor a múlt század kilencvenes éveiben először, még 
az Uj Symposionban jelent meg...) Diogenészről, a különc filozófusróL 

Szinópéi Diogenésznek, Nagy Sándor makedón uralkodó kortársá
nak, az athéni Antiszthenész tanítványának életéről nagyon keveset tu 
dunk. A cinikus (künikosz) filozófia kiemelkedő személyiségének alak
ját nagyobbrészt anekdoták őrzik. Ezek egyike számol be arról is, hogy 
amikor Nagy Sándor meghódította Hellászt, Diogenész tisztelőjeként



megállt előtte, és felajánlotta neki, hogy bármit kérhet tőle, teljesíti kí
vánságát. A filozófus azonban így válaszolt: „Csak annyit szeretnék, 
hogy kissé állj odébb, mert elfogod előlem a napot." Erre utal a költő is 
idézett versében, amikor arról beszél, hogy Diogenész ellentmond Sán
dornak, árnyképnek pedig valószínűleg azért nevezi, m ert személyisége 
a modern kor számára igazi talány. És jelkép is egyben.

A z ismeretlen Diogenész

A szinópéi Diogenésznek tulajdonított bizonytalan hitelességű töre
dékeket egy másik Diogenész, bizonyos Laertiosz, Diogenész Laer- 
tiosz őrizte meg. Különböző források más és más számokat említenek: 
egyes adatok szerint hét tragédia szerzője volt, mások szerint tíz ko
médiát írt életében, illetve ennyiről maradtak fenn említések. A mű
vek, sajnos, mind elvesztek, akármennyi volt is belőlük egykoron. Csak 
Episztolái címen összegyűjtött leveleit és mondásait ismerhetjük.

Életrajzi adatai is felettébb hiányosak. Tudjuk róla, hogy Szinó- 
péban született (innen ered a mellékneve is, amelynek alapján több 
névrokonától megkülönböztetjük...), talán időszámításunk előtt 
410-ben, s Korinthoszban hunyt el valamikor K risztus előtt 323 körül 
-  így említik a lexikonok is. Életmódja tette híressé, az anekdotákból 
ismert hordó pedig, amelyben lakott, a fennálló társadalom és civi
lizáció megvetésének jelképévé nemesedett. így megválasztott, szal
mával bélelt „otthonában", városi környezetben, egy lépcsősor tövében 
ábrázolta őt John W illiam W aterhouse is 1882-ben keletkezett híres 
festményén. Gerome azonban már inkább számkivetettként m utatta 
be a filozófust, akinek hordóját kóbor kutyák veszik körül, amivel a 
festő Diogenész gúnynevére is utalt, hiszen csavargó életmódja miatt 
Athénban kutyának (küon) csúfolták kortársai. Tatiosz jegyezte fel 
róla: „Egy ifjú tanácsot kért Diogenésztől:

-  Eddig gazdag voltam, de most egy hatalmas vagyont örököltem és 
nagyon gazdag lettem. M ondd meg, mitévő legyek, hogy a pénz ellené
re jó ember maradhassak.



Diogenész felnézett az égre, karját széttárta, de hiába várta a ma- 
gasból a megvilágosodást:

-  N em  tudom, mit mondjak neked. H a azt tanácsolom, hogy add 
a vagyonodat a rokonaidnak és a barátaidnak, semmi örömöd nem 
származik belőle, mivel nem fognak jobban tisztelni bőkezűségedért, 
és még többet akarnak majd. H a azt mondom, áldozd fel kincseidet 
Zeusz oltárán, csak a papok kapzsiságát növeled. De ha vagyonodat 
szétosztod a szegények között -  akik egyébként ezt nem várják el tő ' 
led - ,  oly büszkeséggel tölt majd el, hogy az önelégültség bűnébe esel.

Mivel az ifyíx mindenáron választ akart kapni, Diogenész ezt taná- 
csolta:

-  Add a pénzed a szegényeknek, legalább nekik lesz valami hasz
nuk belőle, ha neked nem is. H a nem segítesz másokon, pedig megte- 
hetnéd, másokat károsítasz meg.

H a segítesz, magadat károsítod meg.
H a semmit nem tudsz erről a dilemmáról, az a lélek halálát jelenti.
H a viszont ez nem jelent számodra dilemmát, tiéd az örök élet." 

(Vágó Zsuzsanna fordítása)

A fiktív D iogenész felfedezése

Valójában izgalmassá teszi, hogy életéről ilyen keveset tudunk. Hiszen 
így megadatik nekünk a lehetőség, hogy őt megszemélyesítve kitaláljuk 
magunknak a saját, fiktív Diogenészünket. Anélkül, hogy célként tűz
nénk magunk elé, hogy jó, pozitív képet fessünk róla. Persze az anekdo
ták remek, markáns és bölcs alakjának sem akarjuk rontani a renoméját, 
egyszerűen csak nem misztifikáljuk őt. O sem úgy kezdte, hogy egysze
riben csak cinikus filozófusnak született. M int ahogy már utaltam is rá, 
Athénban tanult, Antiszthenész mellett, gyermek- és ifjúkoráról azon
ban szinte semmit sem tudunk. Aiszóposz jegyezte fel róla: „Diogenész, 
a filozófus ezeket mondotta egy kopasznak, aki sértegette őt: Én nem 
bántalak, isten ments, ellenkezőleg, a hajadat dicsérem, hogy otthagyta 
a gonosz koponyád." Tegyük fel, hogy ifjúkorában -  ma úgy monda



nánk: „fiatal srácként" -  egy szinópéi vagy athéni boltosnál dolgozott* 
S innentől most akkor mondjunk le a történeti hitelesség igényéről* 

Diogenész aznap munka után úgy gondolta, hogy még mielőtt ha
zaindulna koszos kis albérleti szobájába, s újra veszekedni kezdene 
házinénijével a két hónapja esedékes kifizetetlen lakbér ügyében, betér 
a sarki kocsmába egy jó kancsó borra, hogy így is adózzon egy kicsit 
Dionüszosz isten előtt, akit a legtöbbre becsült az Olümposz lakói 
közül az istenségeknek eme dicső társaságából*** -  akár így is kez
dődhetne ismerkedésünk a fiktív Diogenésszel* -  Nehéz napja volt* 
A kuncsaftok reggel hattól megállás nélkül özönlöttek az üzletbe* 
Csak kilenc óra tájban sikerült fellélegeznie egy kicsit, miután kissé 
durván ugyan, de visszautasított, és a neki jogosan kijáró, fél tízig tar
tó reggeliszünetre hivatkozva kituszkolt az üzletből egy meglehetős 
asszonyságot, hogy előszedhesse végre tarisznyájából azt a fél szelet 
kenyeret, meg azt a kis kolbászt, amit még előző este készített be neki 
gondosan csomagolva, és ügyelve a higiéniára matuzsálem édesanyja* * * 

Szókratész már hetvenéves volt, amikor Diogenész megszületett, ez 
utóbbi pedig alig tizenegy esztendős, amikor az autonóm filozófiai etika 
megalapítója elhunyt* így tehát kevéssé valószínűsíthető, hogy esetleg 
ivócimborák lehettek vagy hogy véletlenszerűen összefuthattak az ivó
ban* Mégis, Platón volt az, aki „őrjöngő Szókratésznak” nevezte Dioge- 
nészt, egy fiktív kocsmai jelenetig tehát nyugodtan összehozhatjuk őket* 

A kocsmában jó társaság fogadta Diogenészt* O tt  voltak utcabeli 
cimborái, akikkel együtt birkózva, vagy épp futóversenyen rohangálva 
töltötte el döglesztően unalmas vasárnap délutánjait; unokatestvére, 
Szókratész is ott volt, akivel nagy sétákat tett szombatonként a folyó
parton, s ilyenkor nagy-nagy vitákat folytattak az élet legkülönfélébb 
dolgairól, s akivel időről időre a tengerpartig is legyalogoltak, s ilyen
kor a szabad ég alatt gallyakból vetve maguknak ágyat, esetleg csak 
valami könnyű, magukkal vitt kis pokróccal takarózva virradatig is 
képesek voltak beszélgetni, időközben a legkülönfélébb tudományos 
teóriákat állítva fel* Es természetesen o tt volt a kocsmában Thaisz is, 
a kis szőke, hosszú hajú pincérleány, aki iránt Diogenészben egyre in
kább kezdett elhatalmasodni a vonzalom***



A kutya boldog közönye

Thaisz, a pincérleány -  „egy igen szép komédiás-lány" -  említése pedig 
már egy egészen más korra, egészen más földrajzi helyszínre, s mégis 
szoros rokonságot mutató szerzőre utak Anatole Francé írja 1890-ben 
elkészült, Thaisz című regényében: Kószbéli Timoklész -  felelte - ,
be kell vallanom, hogy nem egészen értelmetlen az, amit mondasz* Va
lóban bölcs dolog megvetni e világ javait* De esztelenség volna hason
lóképp megvetni az örök javakat, az Isten haragját magunkra vonni* 
Szánom tudatlanságod, Timoklész, és meg foglak tanítani az igazság
ra, hogy megismerve a Háromszemélyű Egy Istent, úgy engedelmes
kedj neki, mint gyermek az a atyjának*

De Timoklész közbevágott:
-  Tartózkodj attól, idegen, hogy kifejtsd tanaidat, és ne gondold, 

hogy felfogásod elfogadására kényszeríthetsz* M inden vita terméket
len* Az én véleményem az, hogy nincs véleményem* Életem mentes 
minden zavartól, s ennek az az ára, hogy minden vonzódás nélkül élek* 
Folytasd utadat, és ne kíséreld meg, hogy kizökkents abból a boldog 
közönyből, amelybe elmerültem, m int élvezetes fürdőbe, napjaim ke
serves fáradalmai után*" (Szerb A ntal fordítása)

Ugyancsak a makedón hódítóhoz kötődik a másik anekdota, amit 
Diogenész Laertiosz jegyzett fel szinópéi névrokonáról: „Egy alkalom
mal Nagy Sándor odalépett hozzá és azt mondta: »Én vagyok Sándor, 
a nagy király«* O így válaszolt: »Én meg Diogenész vagyok, a kutya*« 
-  Arra a kérdésre, hogy miért nevezik kutyának, azt felelete: »Mert 
akitől kapok valamit, annak csóválom a farkam, akitől nem kapok, azt 
megugatom, a hitványakat megharapom* «"

A fiktív történetek száma pedig végtelen* Ügy érnek egymásba, 
s olyan átfedéseket találhatunk bennük, amelyek sok-sok valósághű 
szálat nyitnak meg a fantázia előtt* Ezek hősei azonban már nem valós 
történelmi személyiségek, hanem hol szerethető, hol meg kitaszított 
negatív hősök, árnyképek, akik a mintául vett alanyok jellemvonásait 
(vagy azok egy részét) magukon viselik ugyan, de cselekedeteik a töre
dékesen ismert életrajzokkal már csekély egyezést mutatnak*



A 4-es  meiróra várva

Az internet egyik előnye (sok más mellett), hogy úgy ismerkednek az 
emberek, hogy közben nem is találkoznak egymással Ismeretségek, 
barátságok, sőt szerelmek is szövődnek (szerelem első e-mailre***) 
anélkül, hogy az érintett felek valaha is látták volna egymást*

Ez nagymértékben hozzájárul az előítéletek legyűréséhez, leküz
déséhez is, hiszen nem kell nyakkendőt kötnöm, ha fontos találkozó
ra megyek, nem kell öltönybe zsúfolnom magam, hogy jó benyomást 
keltsek*** Hiszen akár gatyában is ülhetek a számítógép mellett, ami
kor hivatalos ügyeket intézek, lehetek mosdatlan, borotválatlan és tor- 
zonborz akkor is, amikor sorsdöntő kérdésekről tárgyalok*** 

Valószínűleg önértékelést kellene tartanom***
Elkezdtem az imént egy fikciós történetet egy kislányról, akit T i

minek neveztem el* Aztán csörgött a telefon, Szilvia hívott, azt mond
ja, csütörtökön ebédelni visz* Eljön értem kocsival a szerkesztőséghez, 
aztán majd elvisz valahová* Neki a munkaköréhez jár az autó* Kérdezte 
is, hogy raktak-e itt kocsit a seggem alá*** De nem*

Lehet, hogy akkor kellett volna okosabbnak lennem, amikor még arról 
kérdeztek, hogy milyen feltételekkel vállalom el a munkát* * * Mindegy, most 
már utólag csak lassacskán próbálgathatom majd meg kiveregetni belőlük 
a dolgokat* * * Komputert itthonra, új, céges mobilt, autót, BKV-bérletet* * * 
Meg ahogy azt, ugye, a rózsaszín fellegekben a kis Móriczka elképzeli* 

A ztán meg én telefonáltam egyet, Pécit hívtam Újvidéken szótár
ügyben* A zt mondja, hogy létezik egy M agyar-m acedón társalgási 
zsebkönyv, Gábris László, Szkopje, 1986* Meg van aztán egy Slovens- 
ko-m adzarski slovar, by Szúnyogh László, valamint Hradil Jozétől 
egy M adzarski-slovenski slovar, Tankönyvkiadó, Budapest -  Drzav- 
na zalozba Slovenije, Ljubljana, 1982*

Azt, hogy valami szlovén-magyar & magyar-szlovén szótár létezik, 
eddig is sejtettem, de meggyőződésem volt, hogy a macedón nyelv felé 
semmilyen kapcsolat nem létezik* N o jó, persze egy társalgási zsebkönyv 
még nem a világ*** akarom mondani, még nem szótár, de akkor is***



N o lássuk csak, miből kell gazdálkodnunk:
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Be kell vallanom, rettenetesen jól esett ám kicsiny, megtépázott lek 
kemnek, amikor ma délelőtt a szabadkai vasútállomáson Deák Feri azt 
mondta, sajnálja, hogy lemondtam, mert szerinte ilyen jó főszerkesz- 
tője a Képes Ifinek már rég nem volt és még sokáig nem lesz. Nagyon 
hízelgett ám ez a vélemény a lelkemnek, az önérzetemnek, no jó, hát 
persze a hiúságomnak is... Annyira megilletődtem hallatán, hogy be 
se mertem vallani Mazowiecki pajtásnak, aki ott várt a peron melletti 
kis kiülőben, a kocsmateraszon a söröm mellett, amíg én beugrottam a 
bódéig cigit venni. O  csak kávét ivott, mert sofőrködött. Engem ciperé- 
szett fel Zentárói az állomásra. Deák Feri meg Franciaország felé ten- 
dál mostanság, épp arról érdeklődött, amikor összefutottunk, hogyan 
ju that el Párizsig... Nagyon hízelgett ám a lelkemnek, amit mondott, 
különösképp, ha arra gondolok, hogy mindezek ellenére hogyan bántak 
el velem. H a mindezek ellenére azokra a dolgokra gondolok, amelyek a 
júniusi lemondásomhoz vezettek. Be akartam én már adni korábban 
is a lemondásom, de kitartottam  a tanév végéig, m ert úgy gondoltam 
-  meggyőzött erről a kedves szerkesztőségem, amelyet akkor még én 
vezettem - ,  hogy ha tanév közben mondok le, akkor tényleg megszűnik 
a lap. Azt pedig végképp nem akartam ... Utánam az özönvíz...

Mivel a lap a nyári szünidő idején amúgy sem jelenik meg, hát azzal, 
hogy júniusban adtam be a lemondásomat, időt adtam ugyanazoknak 
a fejeseknek, akik miatt egyáltalán a lemondásra gondoltam -  vagy 
inkább gondoltattak, „mint annak idején az apját" - ,  hogy őszig, szep
temberig, az újraindulásig megoldást találjanak.

Találtak.
Nem akarok a Képes Ifire gondolni, nem akarok az otthon ért sérel

mekkel foglalkozni. Valahogy ma már szétválasztom magamban a dol
gokat. Van egy régi életem, amit otthon hagytam, amitől lassan majd el 
kell szakadnom, de hozzáteszem gyorsan: amitől el is akarok szakadni 
(s el akartam volna szakadni akkor is, ha otthon maradok...); s van egy 
új életem, amibe még csak próbálok, most igyekszem beilleszkedni.

„Igen nehéz különbséget tenni a romantikus, a szexuális és a ba
ráti érzelmek között, és a feladatot nehezítik azok a filmek, amelyek 
százféle módon dolgozzák fel a barátságnak álcázott titkos szerelmet.



Ahogyan az egyik kutató fogalmaz, amikor egy barát-barát közöt' 
ti gesztust teszünk, pl, megöleljük egymást búcsúzáskor, mozgásba 
jönnek erotikus érzések is, ezt nehéz tagadni. Egy kérdőíves vizsgá- 
latban a megkérdezett nők a nemek közötti barátság legzavaróbb fel
hangjának az erotikus feszültséget tartották, A fér,,," kukoricába- 
jusz hagyományos, természetes szer minden húgyúti panaszra, így a 
húgyhólyag, a húgycső, a prosztata, ezen kívül pedig a hasnyálmirigy 
gyulladásos betegségeire. Alkalmazzák ödémák megszüntetésére, és a 
fogyasztó teakeverékeknek is kedvelt összetevője.

Hatóanyagai: szaponitok, allan,,,"
Ez egy kis papírfecni, egy újságkivágás, amibe Orsi egyszer na

gyítóval égette bele a nevét apósoméknál, amikor megismerkedett 
a tűzgyújtásnak ezzel a módjával is. Vagy egyszerűen csak hagyták 
a nagyítóval játszani,,. Tekintélyesnek mondható kihívás volt most 
rekonstruálnom  a szétégetett hasábok között megbúvó szöveget. 
Fel is adtam aztán, amikor természettudományos szakkifejezéseket 
kellett volna megfejtenem. Bonyolultabb, m int egy közepes kereszt- 
rejtvény, ,.

Erika viszont hagyott itt nekem egy levelet mindenféle utasítá
sokkal:

„Rezsi: szeptembertől
közös költségek -  csekk -> postán 4895 F t  
víz -  meleg }

-  hideg } Rakásevits Teodor, helyszínen fizetni 
fűtés }
gáz -> 3 havonta csekk -  postán

(Az ajtóra írni az óra állását)

telefon -> havi csekk -  postán

Minden befizetett csekket, számlát 4 évig meg kell őrizni!
Ruhákat teregetni a teraszon csak a korlát magasságáig szabad,



A  ház rövid szabályzata ki van tűzve a hirdetőtáblán, a földszin
ten. Ugyanitt megtalálható, mit kell tenni tűz, gázszivárgás stb. esetén; 
a fontos tel. számokkal együtt.

A z  augusztusi rezsit, légy szíves, fizessétek ki, majd elszámoljuk. Kö
szönöm!

Zsuzsihoz (szemközti szomszéd) minden problémával lehet fordulni. 
(Együtt dolgozott ügyvéddel, aki tartózkodásikat, letelepedési engedé
lyeket intézett.)

A  postaládán ki kell cserélni a papírt, címkét. Légy szíves a mi ne
vünket is feltüntetni! Köszönöm!

Telefonszámomat nem továbbadni senkinek!
A  házban csak a Zsuzsiék tudják, hogy mi, és T i is, honnan szár

mazunk. Elővigyázatosságból ne mondjátok senkinek. Én mindig azt 
mondom, hogy Szeged környékéről jöttem. A  mellettünk lévő szomszé
dokkal óvatosan!

A  villanyszámlát légy szíves Zsuzsiékhoz átdobni.”

Valóban csendes környék ez a József Attila lakótelep itt, a Ferenc
városban* Mindegy, eresztek most bele ebbe a fenenagy csendbe egy 
kis W hitesnake-et: Still of the Night! Húúú, még egészen gyerek vol
tam, amikor ez megjelent, most viszont szinte már fel sem ismertem, 
amikor megszólalt* Meg kellett néznem a kazetta borítóján, hogy mi is 
a címe, olyan régen hallottam* Tagadhatatlan: öregszem én is*

Pedig még Újvidéken, a Művészklubban Zoli egészen fölbaszódva 
kommentálta egyszer régen, amikor fejből elősoroltam neki, hogy a 
W hitesnake melyik koncertfelvétele dátum szerint mikor és melyik 
koncerten, hol készült* Persze, manapság már ennek is legalább egy 
évtizede* **

Egy hónapja azonban még magam sem gondoltam volna, hogy 
vénségemre most megint bevállalok egy ilyen költözködéses, áttele- 
püléses, papirológiás, sorbaállásos, mindenfélehivatalos, albérletes*** 
Micsodát*

Mittudoménmicsodumot!
Csak épp pénzem nincs***



Délután, amikor Laci bejelentette, hogy a mai, ebéddel egybekötött 
sörözésből mégsem lesz náluk semmi (ma is dolgoznia kellett korábbi, 
előző munkahelyén, ahol ugyan már felmondott, de mégis* ♦♦ a felmon
dási időnek le kell telnie***), összeszámoltam a vasakat, a fémpénzeket 
a pénztárcámban, s úgy bizony, kikerekedett belőlük kétszáz forint. 
No, usgyííí, lenyargaltam ide a sarki Sparba, m ert annyira azért már 
jártas vagyok az alkoholizmusban, hogy itt tartózkodásom  harmadik 
hetére kiismertem, hogy melyik a legolcsóbb magyarországi prolisör* 
A Sárkány sör potom kilencvenkilenc forintba kerül, a legolcsóbb hát 
a kínálat széles palettájáról, minden magamfajta csóró gyerek ezt ve
deli* Nosza, lenyargaltam hát a Sparba, és hoztam fel belőle két doboz
zal* „A régmúlt ködébe vesző időkből származik a Sárkány sör ősi és 
mai napig bűvös erejű titkos receptje*" Világos?

Világos, úgy biz' ám! V ILÁ G O S SÖR!!!
No, de visszatérve Erika itt hagyott levelére, kicsit furcsa lesz ne

kem megmagyarázni például Orsinak, hogy m iért ne beszéljen itt ar
ról, hogy honnan jö ttünk, honnan származik* Erika persze még nyu
godtan m ondhatta bárkinek, hogy „Szeged környékéről" költözött ide, 
hiszen horgosi, az pedig valóban Szeged környékén van, még ha egy 
másik országban is* De mi Z entán  már nem vagyunk Szeged környé
ke, még ha alapvetően közel is van*** Zentárói is közelebb elmenni 
Szegedre bevásárolni, m int le, Újvidékre, és sokkal gyorsabban oda is 
lehet érni, még a határátkelő érintésével is* Erika tehát nem is hazu
dott, amikor ilyet mondott, a mi szánkból azonban már***

Franc tudja, én sohasem titkoltam  senki elől sem, hogy honnan 
származom, ahogy azt sem, hogy magyar vagyok, akkor sem, amikor 
otthon, Újvidéken azt beszélte mindenki, hogy veszélyes lehet vállal
ni, megszólhatják, megverhetik az embert akár azután is emiatt* Lá
nyomra is legfeljebb azért szóltam rá a városi buszon, hogy ne lárm áz
zon, ne kiabáljon, de soha azért, hogy ne beszéljen magyarul*** Oupfü! 
Micsoda téma*** Megfordítom inkább a kazettát***

Ez még a W hitesnake, csak épp most már a másik oldala*.. Fool 
Fór Your Lovingü! Még Újvidéken vettem ezt a kazettát, jó kis kalóz- 
kiadás* T H E  BEST OF vol* 1*



Most, amikor két hete otthon, Z entán kezdtem csomagolni az első 
hátizsákra való holmimat, amit felhoztam ide magammal, összeválo- 
gattam néhány kazettát, hogy ne legyek itt teljesen süket ebben az új 
albérleti lakásban,

Iggy Pop: Brick by Brick 
Dorde Balasevic: Naposletku,,,
Kispál és a Borz: Naphoz H olddal 
Kispál és a Borz: Ül 
Tereskova: U FO (filmzene)
Deep Purple: The Deep Purple Singles A's & B's 
Pretenders: Last of the Independents 
Iron Maidén: Somewhere in Time 
Van Halén: 5150
Zabranjeno Pusenje: Dók cekas sabah sa Sejtanom II* dió 
Deep Purple: The Battle Rages O n ,,,

H át, rendes magnóm nincs ugyan, de elhoztam magammal régi, ős- 
kori kis diktafonom. Ezen hallgattunk zenét az utolsó újvidéki albér- 
létünkben is, kint a Satelit lakótelepen, az utólag már csak szamárfé
szeknek nevezett lakásunkban, ahol a város bombázását is átvészeltük. 
Az élet iskolájában tehát,,.

Akkoriban mindig föltettem a szekrény tetejére, o tt is a sarkára, 
hogy lehetőleg minél jobban betöltse gyenge hangjával a teret a zene, 
Szerencsére gyorsan elhúztuk a csíkot abból a lakásból. Amint elvo
nult a fejünk felől az a tavaszi zápor, amivel a N A T O  volt szíves meg
szórni bennünket 1999 elején, húztuk mi is a csíkot Zentára, Később 
már épp ott, szülővárosomban vettem egy kis adaptert a diktafonhoz, 
hogy ne csak elemekkel lehessen használni, hanem jelentősen költ
ségkímélőbb módon egyszerűen csak be kelljen dugni a konnektor
ba, („Ez itt a konnektor, ez meg itt a direktor" -  m ondotta volt Bada 
„Dada" T ibor testvérünk,)

Szóval jó  ez a Coverdale, igazán sajnálhatom, hogy régóta nem hall
gattam már a zenéjét. Pedig egyetemista koromban még dátum  szerint



tudtam  nemcsak a koncertfelvételek rögzítésének időpontját, de azt is 
egészen pontosan, hogy melyik album mikor jelent meg.

Sőt (megint visszatérve), olyannyira nem titkoltam, és nem is szé- 
gyelltem sohasem, hogy honnan származom, hogy most is, amikor 
legutóbb otthon jártam  (már ferencvárosi lakosként), hoztam magam
mal egy kisebb csomag otthoni, tudniillik szerb újságot. Elhoztam a 
Blic 2004, augusztus 30-i számát, az augusztus 26-i Vremét, a 30-i 
Danast, és a 26-i Evropát, Sokkal nagyobb is lehetett volna, és az 
eredeti terveim szerint lett is volna ez a paksaméta, de aznap, amikor 
otthon jártam , augusztus 30-án is későn keltem (ami elsősorban az 
első estének és az aznap hajnalnak tudható be,,,), s mire megérkeztem 
a városközpontban lévő üzletbe, a napilapok többsége már elfogyott. 

Lecseréltem a zenét, kell egy kis Iggy Pop, hogy jól fejbe basszon: 
„home, boy /  everybody needs a home". Pont jól jön ez most nekem 
ilyenkor, amikor egész nap itt ülök, s az egyetlen társaságom a négy, 
nyolc, tizenhat fal,,,

„i work so hard, man, so don’t 
trip me up 

shakin a leg like the tail o’ 
the pup 

i’m payin’ dues till i register 
heat

sure hope i don’t end up on 
the street 

home, boy 
home, boy
everybody needs a home 
home, boy 
home, boy
everybody needs a home 
so many people rise and fall 
who’s lookin’ after you at all? 
nobody knows anybody at all



strangers in paradise down at 
the mall 

home, hoy 
home, hoy
everybody needs a home 
home, hoy 
home, hoy
everybody needs a home 
home, hoy 
home, boy
everybody really needs a 

home 
home home
everybody needs a home 
the life we live is tricky tricky 
i love my home, and my family 
who's gonna love you when 

the
mountain gets steep? 
were gonna make it -  in a 

jeep '

Iggy -  G uitar & Vocals 
Slash -  Electric G uitar 
D uf McKagan -  Bass 
Kenny A ronof -  Drums
Ja -  és persze: Iggy Pop Fan Club, B* P* 60209, 75421 Paris, Cadex 09« 
Tegnapelőtt, ahogy az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát 
kerestem a Bajza utcában, ráfutottam  a Magyar írószövetség székhá
zára* Azóta motoszkál bennem, hogy talán most már érdemes lenne 
belépnem* Érdekes, eddig sohasem merült fel bennem olyasmi, hogy 
szeretnék ilyen szervezetekhez, szövetségekhez, intézményekhez tar
tozni*** Pedig voltak is, akik biztattak már az első kötetem megjele
nése után, hogy kérvényezzem a tagságom, a felvételem*** Hiszen már



több m int tíz esztendeje jogosult volnék/vagyok a tagságra, o tt virít a 
nevem a magyar irodalmi lexikonban, mégsem fordult meg a jó szán
dékú rábeszélések elhessegetésén túl a fejemben, hogy komolyabban 
megfontoljam ezt a dolgot.

Sőt, hát onnan épp nemrég léptek ki tömegével az emberek. ♦♦ Most 
annak van szezonja! Mindegy, ha van üresedés, az azt is jelenti egy
úttal, hogy van szabad kapacitás is új tagok felvételére! A héten talán 
majd csinálok magamnak egy olyan szabad délelőttöt, amikor elmet
rózhatok odáig, hogy beköszönjek érdeklődni valamicskét...

-  Csókolom, én délvidéki magyar író vagyok. Kaphatok egy ká
vét?. .. Felvesznek, ha szépen megkérem?

-  Isten hozott, kispajtás, épp terád vártunk! M ár azon kezdtünk 
töprengeni itt a nagy várakozásban, kávézgatásban benne, hogy miért 
is nem vagy te tagja a Magyar írószövetségnek... Gyere, kerülj beljebb, 
nesze a tagság!

Épp azon töprengtem én meg, hogy az is egy érdekes és mókás kis 
feladat lesz, amikor majd meg kell magyaráznunk Orsinak, hogy itt 
eszébe se jusson senkitől az iskolában örökírót kérni, mert nem értik 
majd, hogy mit akar... Tolinak kellenék azt mondani! Továbbá batrit 
(battery, baterija...) is hiába keresne, mert azt itt elemnek mondják. 
A fényképezőgépen pedig nem blitz villan, hanem a vaku. Blitzelni 
(vagy egyszerűen csak bliccelni...) itt legfeljebb a metrón, villamoson, 
HÉV-en vagy az autópályán lehet, s ugyanezt otthon meg úgy mond
tuk: svercelés, svercelkedés.

Aztán meg elővettem m indhárom telefonnoteszem, hogy olyan 
pesti telefonszámokat keressek benne, akiktől esetleg kölcsön lehetne 
kérni némi kis pénzmagot húszezer forint magasságában.

M ost úgy számolok, hogy ennyire lenne szükségem, hogy vala
hogy kihúzzam. Holnap tüdőszűrésre kellene mennem, az startban 
négyezer forint. Holnap jár le a BKV-s hetijegyem, tehát holnapután 
már csak bliccelhetek. Amennyi ellenőrt láttam az elmúlt napokban, 
az sem lesz egy vidám szórakozás. „Érvényes a megjelölt és a 6 utá
na következő napon 0-24 óráig korlátlan számú utazásra autóbuszon, 
villamoson, metrón, földalattin, trolibuszon, fogaskerekűn, valamint



Budapest határáig a HÉV-en, A hetijegy névre szól, csak egy személy 
használhatja, A jegy tulajdonosának az utazás megkezdése előtt tin- 
tával, nyom tatott betűkkel rá kell írnia a nevét a jegyre, és az ellenőr 
kérésére arcképes igazolvánnyal (pl, személyi igazolvány, útlevél, jogo
sítvány stb,) igazolnia kell a személyazonosságát, valamint kérésre át 
kell adnia a jegyet, A jegy másra nem ruházható át.

It is valid from 0:00 a, m, of the day indicated to 24:00 p, m, of 
the 6th following day, for an unlimited number of trips on bus, tram, 
metro, Millennium underground, trolley and cogwheel railway on the 
whole length of the lines (with the exception of H É V  /suburban rail
way/, where it is valid within the administrative boundary of Buda
pest), The sevenday travel card is not transferable. The name of the 
owner should be written in capital letters in ink on the pass before 
starting the trip, and the owner should be able to prove his/her iden
tity by showing a card with a photo (identity card, passport, driving 
licence etc,) if requested,"

Kimostam időközben néhány elkoszolt zoknimat. Érdekes, kézzel 
legutóbb Koszovóban, a katonaságnál, a háborúban mostam zoknit. 

N o de a megjelölt dátum  utáni hatodik napom nekem most holnap 
van. Egy napig tehát még vígan utazgathatok kedvemre, aztán kedden 
meg már majd baszok se én a Bajza utcához metrózgatni, hogy bekö
nyörögjem magam az írószövetségbe.

Olyat sem találtam egyik telefonnoteszemben sem (pedig három is 
van), akitől most nyugodt lélekkel kérhetnék kölcsön. Kellene négy
ezer a tüdőszűrésre, kétezerhétszáz a BKV-s hetijegyre, aztán há- 
romezerhatszáz egy feltöltőkártyára a mobilomhoz,,. Még szerencse, 
hogy ez utóbbi nem túl égető sürgősségű, ugyanis amikor legutóbb 
otthon jártam  Zentán, voltam olyan ügyes, hogy ottfelejtettem a tele
fonom töltőjét. Gondoltam, veszek itt egy régi Ericssonhoz való töltőt, 
de az is biztos belekerülne vagy két-háromezer forintba, s amikor bi
zony rám köszöntött a bankrupt, máris letettem erről,,.

Tényleg! Biztos azért van most velem ez a kiadós pénztelenség, 
mert itthon, a lakásban már napok óta egy bankruptos pólóban járok, 
sőt abban is alszom.



P Ú N K  R O C K  N E V E R  D IE 
IT J U S T  W E N T  

b a n k u p t

No, le is vetettem ám, de nagyon gyorsan, amint szöget ütö tt a fejem
ben ez a megfejtés. ♦♦

M ost egy olyan van rajtam, miszerint II. Rákóczi Ferenc menekült 
volt (Ferenc Rákóczi II. was a refugee), remélem, nem von majd ez is 
maga után hasonló konnotációkat...

Valamilyen szinten persze én is menekült vagyok itt, ha nem is 
olyan értelemben, mint Rákóczi és Kossuth volt, de csak eljöttem én 
is valahonnan, s csak a helyemet keresem ezen az új helyen... H a az 
E N S Z  menekültügyi főbiztossága nem is ismerné el nekem mostan
ság ezt a státusom at...

M ert mi történt? Egyszerűen csak feljöttem augusztusban a Sziget
re, és itt m aradtam ...

Szóval, mindig rossz voltam matekból:

4 000 
2 700 

+3 600
10 300, és még két-háromezer forint a régi Ericson telefontöltőre. És 
még ennem is kellene valamit. Mindezekhez képest azonban maradt 
még egy ötszázasom...

Sört kéne venni rajta...
Megismerkedtem itt tegnapelőtt este egy rejtői figurával, kiváló tör

téneteket lehetne kerekíteni róla, ha legalább negyedolyan szórakozta
tó egyéniség volnék írásaimban, amelyekkel be szeretném magam kun
csorogni az írószövetségbe, m int Rejtő Jenő, Isten nyugosztalja! Ez a 
rejtői figura azonban ezúttal kilencezer-hatvannyolc forint értékben 
elvitte tőlem az augusztusi rezsiköltségek egy részét (hideg- és meleg 
víz, a távfűtés átalánydíja...). No, ettől estem aztán teljesen pofára, 
ettől lettem teljesen paff... a döglött csótány!



Van még vagy ezerkétszáz dinárom, de azt itt, Budapesten nem 
váltják. H a sikerülne leutazom Szegedre, akkor talán beválthatnám,,. 
De akkor meg elmenne az a négy-ötezer forint, amit kapnék érte, a vo
natozásra.

Mindegy, nem panaszkodom!
Megfordítom inkább Iggy Pop kazettáját, hadd kiabálja itt bele 

ebbe a ferencvárosi csendes és nyugodt vasárnap délutánba, hogy 
„home, boy”. Még az éjszaka tettem  be zenehallgatás céljából ezt a ka
zettát a diktafonba, hogy szóljon valami, amíg elalszom. Aztán persze 
a diktafon berágta a szalagot, azért is fel kellett kelnem, majd pedig 
alig indítottam  újra, máris véget ért az éppen játszott kazettaoldal, 
megint fel kellett kelnem,,. N em  aludtam el még akkor sem, amikor 
már a megfordított, másik kazettaoldal is lejárt, s a diktafon nagyot 
kattanva azt a kevés álmot is kiverte a szememből, amit addigra nagy 
kínkeservek közepette sikerült összegyűjtenem beléje,,.

Akkor azonban már nem akartam  újra, még egyszer felkelni, ki 
tudja már, hogy hányadszor,,, így hát csendben aludtam el.

Erika meg itthagyott nekem a lakásban egy rádiót, reggel (amikor 
ma felkeltem), ezen kapcsoltam be a Kossuth Rádiót, eleddig az szólt. 

M ost úgy oldottam meg a műszaki felszereltséget, hogy a diktafon 
és az adapter mellé elhoztam otthonról azt a régi, számítógépes kis 
hangszórót is, amelyiket régebben azért nem szerettem, mert nincs 
rajta olyan kivezetés, olyan kimenet, amire fülhallgatót lehetne csatla
koztatni, O tthon  ez azért volt kellemetlen, mert ha olyan időpontban 
szerettem volna hangfájlokkal dolgozni, amikor Kati már aludt, min
dig gondban voltam vele,,, Le is cseréltem gyorsan,,, így most, hogy 
elhoztam, otthon sem szenved senki hiányt nélküle, hiszen a számító
gépen ezt már rég lecseréltettem Zsoltikával,,, Nekem meg épp jól 
jön, oh, Candy, baby, hogy nem a diktafon picurka kis hangszóróján 
keresztül kell zenét hallgatnom.

M ert azért valljuk be őszintén, a diktafon nem egy olyan herkentyű, 
amit eredetileg is minőséges zenehallgatásra, zeneélvezetre fejlesztet
tek volna ki. És a számítógépes hangszóró sem az! M indent egybevetve 
azonban megállapíthatom, hogy még így is jobb hangzást sikerült ki



csikarnom belőle, mint amilyen műélvezetben annak idején az újvidéki 
szamárfészekben, a Sateliten volt részünk.

Épp amikor most a lakáskeresgélésről beszélgettünk Katival, akkor 
mondtam, hogy a Satelitből nekem egyszer egy életre elég volt. Még 
egyszer olyan lakást nem!

Ja! És Orsit arra is figyelmeztetni kell majd, hogy itt szelotejpet (céh 
lotape...), vagy a legjobb esetben is ragasztószalagot hiába keresne, mert 
azt itt celluxnak mondják. Bezzeg, ha erről még idejében szólt volna va- 
laki Matkoviénak is... Isten nyugosztalja! Ö t is... És még: ha a patikáját 
keresné, gyógyszertárba küldik, s nem értik majd, miért használ birto- 
kos jelzőt, de a tornacipőjét egészen biztosan nem adják majd a kezébe...

N em  bírja ez a diktafon Iggy Popot (kár!!!), Deep Purple-re cserék 
tem hát: The Battle Rages O n ... De nem sokára indulnom kell Laciék- 
hoz is. Mindegy, ez az oldal még menjen le, aztán majd odatelefonálok, 
hogy lm  coming!

-  W arriors, come out to play!
Lapozgattam itt még tegnap este az otthonról hozott újságokat. 

Természetesen még mindig az athéni olimpia a vezető téma bennük. 
Van a Blic augusztus 30T számában egy egész oldalas nagy írás Natasa 
Janic családjáról. Egyelőre átmásolom most ide, később majd fordítást 
is készítek belőle:

„Blic” u poseti porodici Natase Janic 
Bila bi pobednik i medu muskarcima

Subotnje prepodne stanovnici Backe Palanke proveli su uz male ekrane, 
ocekujuci dva kajakaska jina la  za zene♦ 17 óba Jinala cekala se pobeda 
N atase Janic, ko ja je  nastupala pod madarskom zastavom. N jena m ay  
ka, braca i prijatelji pratili su prenos kod kuce i kako kazu, u dnevnoj 
sobi nije bilo mesta ni za sedenje ni za stajanje.

-  Komsije i prijatelji véé su nekoliko dana promukli, jer su zajedno sa 
nama takode pratili i finálé pre finala, kada je u disciplini K I Natasa 
pretekla svoju partnerku iz K2 Katalin Kovac, jedinu kojajoj je mogla



zasmetati na putu do zlata. Ta trka je bila neizvesna do poslednje dve 
bove, ali u jednom  trenutku, mi pred televizorom poceli smo da vice- 
mo, da je bodrimo i pozurujemo, i ona je ubrzala, kao da nas je cula
-  kaze Mico Janic, Natasin stariji brat*

Tako je pút do finala i zlata bio otvoren. Najverniji navijaci kod kuce 
tvrde da su od pocetka znali da se N atasa vraca sa dve medalje*

-  Ucio sam je da hoda i imao udela u izboru njenog imena, pa mogu 
da kazem da je poznajem od rodenja* Zbog tóga ni jednog trenutka 
nisam sumnjao. Znao sam da moze da zavrsi obe trke u jednom  danu i 
zao m ije sto nije bila i u cetvercu, jer bi i tu  pobedila. Pratio sam kako 
vozi i na 280 metara sam znao da ima zlato. Ovo je tek pocetak, jer Na- 
tasino vreme tek dolazi -  tvrdi Dragomir Knezevic, prijatelj i partner 
u kajaku Natasinog oca Milana Janica*

Ipák, navijaci tvrde da je prvu trku bilo izuzetno tesko gledati. 
Mama Stefica i brat Mico kazu da su pomalo i strepeli, jer je 1,47 mi- 
nuta, koliko je trajala trka, za njih trajalo mnogo duze*

-  Dók smo je bodrili i mi smo veslali, a kada je u prvoj trci u disciplini 
K I prosla kroz cilj, nama je pao kamen sa srca* Po vremenu, to je jed- 
na od najbrze vozenih trka* Kada bi nekim vremeplovom mogla da se 
vrati u vreme naseg oca, bila bi medu prvima i u muskoj konkurenciji
-  kaze Mico*

Samo 65 minuta kasnije, N atasa se ponovo nasla u kanuu* Ovaj pút 
sa koleginicom Katalin Kovac* Jós jedna trka i jós jedno zlato za Na- 
tasu*

-  Kada smo razgovarali posle trke, rekla mi je da je medálja u K2, 
mozda sjajnija, jer je uspela da pobedi Nemicu Birgit Fiser, visestruku 
olimpijsku prvakinju* Fiser ima 42 godine i takmicila se nasim ocem, 
a mnogi su je i u Atini videli na pobednickom postolju* T ője za Natasu 
velika cast -  kaze Mico*

N atasina drugarica, Branislava Miskov, sa kojoj je trenirala pre od- 
laska u M adarsku, kaze da je navijacko drustvo u kuci Janicevih vise 
puta premotavalo snimak finalne trke* O d svega je za nju ipák najlepse 
Natasino radovanje, kője su komentatori na „Jurosportu” nazvali „ple- 
som na vodi”*



-  Pratimo sve njene trke i navijamo za nju, O na kao da cuje sve ono 
sto joj dovikujemo iako smo kilometrima udaljeni. Znam o koliko na- 
porno radi i zato zasluzuje da pobedi -  kaze promuklim glasom ko- 
msinica Janicevih Milka Cobanovic,

Kako kaze Mico, dók je N atasa slavila pobedu u jednoj atinskoj 
diskoteci, prijatelji u Backoj Palanci su takode slavili cele noci, To- 
kom vikenda su neprestano stizali telegrami i cestitke iz celog sveta, 
a M adarska za sutra priprema docek zlatne kajakasice, Ősim poziva 
prijatelja kajakasa, Janicevima se nije obratio niko u ime Kajakaskog 
saveza Srbije.

Van itt még két egészen nagyméretű fotó is illusztrációként a cikk 
mellett, 1, „Promukli od navijanja: drugarica Branislava, majka Ste- 
fica, komsinica Milka, brat Mico i nekadsnji partner Natasinog oca 
Milana u kajaku Dragomir Knezevic”, 2, „Skok radosti: N atasa Janic 
proslavlja pobedu", A Blic augusztus harmincadikai számában két ol- 
dalas cikk olvasható még a vízilabdázók olimpiai döntőjéről, Szerbia 
és Montenegró -  Magyarország 7:8,

Ezt a meccset épp otthon néztem, ugye, ha a másnap otthon megvá- 
sárolt napisajtó is ír róla,,. Volt abban egy kiadós poén, hogy a mieink 
játszottak a mieink ellen,

Robika mesélte másnap, amikor meghívattam vele szerénytelenségem 
és Orsi lányom egy kávéra, hogy a mérkőzés után végigtelefonálta az isme
rőseit, Úgy tett, mint aki nem nézte a meccset és kíváncsi az eredményre,,,

-  G yőztünk vagy vesztettünk?
-  Győztünk!
-  G yőztünk vagy vesztettünk?
-  Veszítettünk!
-  G yőztünk vagy vesztettünk?
-  Győztünk, hát hogyne győztünk volna?!
Szép kis ankét! Azt mondja Robika, kábé amolyan fele-fele volt a 

válaszok megoszlása.
No, de ha már azt ígértem, veselkedjünk csak szépen neki mi most 

ennek a fordításnak:



Látogatóban Janics Natasa családjánál 
A férfimezőnyben is győzhetett volna

A  m últ héten a szombat délutánt a képernyők előtt töltötték Bács- 
palánka lakói, ugyanis két női kajakdöntőt vártak♦ M in d ké t döntőben 
a magyar színekben versenyző Janics Natasa győzelméért szorítottak• 
Édesanyja, testvére és a család barátai Janicséknál nézték a közvetítést, 
s m int m ondják, a nappaliban m ár sem leülni, sem fölállni nem lehetett, 
annyian voltak .

-  A szomszédaink és a barátaink már napok óta be vannak rekedve, 
ugyanis együtt nézték velünk a közvetítést. M ár a döntő előtti döntő' 
ben is nagy volt az izgalom, amikor a kajak egyesek versenyében N a
tasa megelőzte partnernőjét, Kovács Katalint, akivel együtt indult a 
kajak kettesek versenyében. Katalin volt az egyetlen, aki útját állhatta 
volna az aranyhoz vezető úton. Ez a verseny egészen az utolsó előtti 
bójáig kétséges volt, s akkor izgalmunkban a tévé előtt mi is kiabálva 
buzdítani kezdtük Natasát. O  pedig, mintha meghallott volna min
ket, felgyorsította csapásait -  meséli Natasa bátyja, Mityo.

Ezután megnyílt az út a döntőig és az aranyig. Leghűségesebb ra
jongói otthon azt állítják, hogy az elejétől tudták, hogy Natasa két 
arannyal tér haza.

-J á rn i tanítottam, sőt a nevének kiválasztásában is volt némi sze
repem, elmondhatom tehát, hogy születésétől fogva ismerem. Éppen 
ezért egy pillanatig sem kételkedtem. Tudtam, hogy végig tudja csinálni 
mindkét futamot egy nap alatt, és sajnálom, hogy nem indult négyes
ben is, hiszen ott is győzhetett volna. Figyeltem, hogyan evez, s már 280 
méternél tudtam, hogy megvan az arany. Ez még csak a kezdet, mert 
Natasa ideje még csak most jön el -  állítja Knezsevics Dragimir, a család 
barátja, Janics Milán, Natasa édesapjának egykori kajakos partnere.

A szurkolók mégis azt mondják, az első futamot különösen nehéz 
volt végignézniük. Natasa édesanyja, Stefica, és testvére, Mityo, azt 
mondja, hogy mindketten nagyon izgultak, mert az 1 perc és 47 másod
perc, amennyi ideig a futam tartott, nekik sokkal hosszabb időnek tűnt.



-  Miközben buzdítottuk Natasát, mi is eveztünk, s amikor a kajak 
egyesben célba ért, megkönnyebbültünk. A futott idő alapján ez egyi
ke volt a leggyorsabb futamoknak. H a valamilyen időgéppel visszatér
hetne apánk korába, a férfiak mezőnyében is az elsők között lehetne 
-  mondja Mityo.

Alig 65 perccel később N atasa újra vízre szállt. Ezúttal Kovács Ka
talinnal együtt. Egy újabb verseny, s egy újabb arany Natasának.

-  Amikor a verseny után beszéltem vele, azt mondta, hogy a kettesben 
szerzett érem talán még fényesebb is, mert sikerült legyőznie a német Bir- 
git Fischert, a többszörös olimpiai bajnokot. Fischer most 42 éves, s annak 
idején apánkkal is versenyzett, sokan pedig dobogóra várták Athénban is. 
Nagy megtiszteltetés ez most Natasának -  mondja Mityo.

N atasa barátnője, Miskov Branislava, akivel Magyarországra való 
áttelepülése előtt együtt edzett, azt meséli, hogy az összegyűlt szurko
lók Janicséknál többször is visszatekerték a döntőről készített felvételt 
videón. Számára a legszebb mégis Natasa öröme volt, amit a Euro- 
sport kommentátorai úgy neveztek: „tánc a vízen”.

-  Követjük minden versenyét, és mindig szurkolunk neki. O m int
ha hallaná a buzdításunkat, még ha több száz kilométeres távolságban 
is van. Tudjuk, hogy milyen kitartóan dolgozik, ezért megérdemli, 
hogy nyerjen -  mondja rekedt hangon Janicsék szomszédasszonya, 
Milka Csobanovics.

Amíg Natasa egy athéni diszkóban ünnepelte győzelmét, bács- 
palánkai barátai egész éjszaka ünnepelték őt. A hétvégén megállás 
nélkül érkeztek a táviratok és a gratulációk az egész világból, Magyar- 
ország pedig másnap ünnepélyes fogadtatást szervezett aranyérme
seinek. A baráti körhöz tartozó kajakozókon kívül Janicséknak senki 
sem gratulált a Szerbiai Kajakos Szövetségből.

H uhhh, be kell vallanom, ez gyorsabban ment, m int sejtettem volna... 
Ezúton is gratula, Natasa!

Később olvastam valahol, hogy Natasa öccse, ezek szerint tehát Mico 
pedig nem sokkal az athéni olimpia után horvát állampolgárságot kért 
és kapott, mert a jövőben horvát színekben kíván versenyezni...



-  Egy hetijegyet kérek, de úgy, hogy holnaptól legyen érvényes! És 
egy átszállójegyet**,

-  Metróra?
-  Igen*
-  Kétezer-kilencszáznegyven forintot kérek*
N em  akartam , hogy a mai napra is érvényes legyen a hetijegy, 

amit megveszek, m ert ma reggel már vettem egy átszállójegyet, meg 
egyébként is este volt, tisztában voltam vele, hogy ma már legfeljebb 
csak egyet utazok, egy irányban, még ha átszállással is, aztán úgyis 
jövök haza, csícsózás meg minden, ami ezzel jár*** Felesleges lett vol
na kilőnöm egy napot a hetijegyből egy önmagában árválkodó utazás 
miatt*

Itt angolul kezdődik: „The M etró Transfer Ticket is valid fór a single 
trip on the M etró or the Földalatti (Millenium Underground) with on 
change and fór 60 minutes from the time on transfer* The ticket does 
nőt have to be validated a second time on transfer* The ticket does 
nőt entitle a passenger to break a journey (apart from the transfer) or 
nőt make a return journey* The ticket must be presented to the ticket 
inspector on request*

Érvényes a metrón és a földalattin egy utazásra, egy átszállással 
(átszálláskor nem kell újra kezelni), a kezeléstől szám ított 60 percig* 
Átszálláson kívüli útmegszakításra, ill* visszafelé utazásra nem jogo
sít, A jegyet ellenőrzéskor fel kell mutatni, és az ellenőr kérésére át 
kell adni*" No, most pedig éltetem egy kicsit (három doboz erejéig) a 
Sárkány sört! Talán azért is, mert, ha másra nem is, erre egészen bi
zonyosan, mindenképp koccintani kell* * * Jobb híján bizony akár saját 
magammal is! Betértem ugyanis ide, a lakásunk melletti Sparba, már 
megint, m int afféle törzsvendég, s nézgelődtem, hogy mit is kellene 
venni, mi hiányzik itthon* A múlt heti nagy ínségben szinte semmim 
sem maradt, söröm meg aztán a legkevésbé***

Mindegy, most úgy alakult a heti beosztás a cégben, hogy holnap 
nagy hirtelenjében szabadnapos lettem* Judit és Cintia előre beírta a 
táblázatunkba, vagyis a naptárunkba, hogy mikor felel meg neki, hogy 
dolgozni menjen, s -  ennek értelmében ugyanakkor azt is, hogy -  mi



kor szeretne szabad lenni, egy fiú kellett még melléjük, Laci pedig azt 
mondta, hogy jó, akkor ő elvállalja. Mostanság pedig még nem állt 
szándékomban mulasztani, hiszen a „silni” (ebben a keserves...) papi- 
rológiában, amit még majd intézgetnem kell, lesz bőven olyan alkalom, 
amikor híján is leszek a szabadnapoknak. Mindegy, így most holnap 
intézhetem az intéznivalókat, amit már lehet.

Igaz is, akartam  egy ügyes, szép kis listát, jegyzéket készíteni arról, 
hogy mit kell elintéznem holnap. Az első mindenféleképp az iskola. 
Oda be kell mennem reggel, m ert Orsit mára várták, hogy itt kezdjen 
suliba járni. Viszont most otthonjártam ban úgy sikerült megszervezni 
a dolgokat, hogy a jövő kedden, tehát majd csak holnaphoz egy hétre 
lesz az a költözködés, amikor Kati és Orsi is feljön ide hozzám.

El kell mennem aztán egy bankba számlát nyitni. Hogy oda utalják 
majd át a cégből az eljövendő fizetésem, a zsíros pénzeket... Gondol- 
kodtam, hogy melyik, milyen bank legyen az. Először a Budapest Bank
ra gondoltam, mert szimpatikusnak tűnt. Van egy fiókja a Blaha Lujza 
téren, oda jártam  eurót beváltani még az első héten, amikor feljöttem 
intézgetni a dolgaimat. Gyorsan ment, kedvesen, akadékoskodás nél
kül... Meg aztán az általuk kínált Privát Kölcsön (Hitelbírálat 30 perc 
alatt) is szimpatikusnak tűn t az összes vonatkozó feltétellel együtt:

„Velünk gyorsabb!
Rohanó világunkban az idő nagy úr. H a Ö nnek pénzre van szük

sége, bizonyára minél hamarabb szeretne szert tenni rá. A Budapest 
Bank ezért egy villámgyors megoldást kínál Önnek: válassza a Privát 
Kölcsönt és elég csupán 30 perc, hogy közelebb kerüljön céljai megva
lósításához.

30 perc alatt minden kiderül

Igényeljen Privát Kölcsönt a Budapest Banktól, és mindössze fél óra 
alatt elbíráljuk kérelmét. A kölcsön összege pedig már másnap a szám
lájára kerül!

A pénzt tetszőlegesen, bármire felhasználhatja, ráadásul az igény
léshez kezesre sincs szükség. A törlesztés biztonsága érdekében a P ri



vát Kölcsönéhez halál, baleset, betegség és munkanélküliség esetére 
Hitelfedezési Biztosítást választhat*

A kölcsön igényléséhez elegendő felhívnia a Budapest Hitelvonalat 
a (06-1) 455-55-55-ös telefonszámon a hét bármely napján, a nap 24 
órájában, vagy befáradnia a legközelebbi Budapest Bank fiókba*

A Privát Kölcsön általános feltételei

♦ Legalább 21 éves életkor, melyet az igénylés napjáig betöltött, illetve 
legfeljebb 65 éves életkor, melyet az igénylés napján még nem ért el, 
amennyiben a kölcsön összege 500 000 Ft-ig terjed*

♦ Legalább 24 éves életkor, melyet az igénylés napjáig betöltött, il
letve legfeljebb 65 éves életkor, melyet az igénylés napján még nem ért 
el, amennyiben a kölcsön összege 500 000 Ft felett van*”

És így tovább* * *
Persze, m inim um  fél éves, tehát „6 hónapos munkaviszony”-t a 

jelenlegi munkahelyemen nem tudok felmutatni, m ert épp két állás 
kötött lebegek* O tthonjártam ban épp most írtam  meg a felmondáso
m at (szíves igazgatói megrendelésre!***) a régi munkahelyemre, tehát 
azzal, az érvényessé válásáig még hátra lévő három nap ellenére sem 
érdemes nagyon dicsekednem* Úgy írtam  meg ugyanis a felmon
dásomat, hogy majd csak csütörtöktől lépjen érvénybe* No, ja! H a 
egyszer zsarolják az embert, legalább legyen velük „gheczy”, hátha 
kérnek kólát***

Az új munkahelyemre pedig egyelőre még csak előszerződésem van* 
Ebben pedig úgy fogalmaztunk, hogy a foglalkoztatás várható kezdete 
a munkavállalási engedély kiadásának napja* Addig pedig van még egy 
kis időnk*** N em  szabad elkapkodni a dolgokat! Erre a mindenféle 
hivatalok különösen ügyelnek* * *

-  N e vegye ezt hivatalnoki akadékoskodásnak -  fogalmazta meg 
aggályaimat a konzul úr pénteken Szabadkán,

M ert: mégis, mi másnak vehetném?! Persze, egészen bizonyos 
vagyok benne, hogy (az ő helyzetéből, az ő szemszögéből nézve***) 
itthon, a külügyben majd nagyon is megdicsérik ezért* Fel is jegy



zem gyorsan, hogy ezzel is szerezzek neki néhány terebélyes piros 
pontot*

Pedig igazán egyszerűsíthette volna a dolgom, hiszen épp ma dön- 
tö tt a magyar parlament, a T isztelt H áz arról, hogy márpedig igen- 
is lesz ügydöntő népszavazás a határon túli magyarokat alanyi jogon 
megillető magyar, tudniillik uniós állampolgárság ügyében* Annyi 
bizodalma meg azért csak lehetett volna bennem az igencsak tisztelt 
konzul úrnak, hogy megelőlegezi nekem ezt a kegyet***

N o szóval: papírjaim intézés alatt (nagyon remélem, hogy előbb- 
utóbb csak fel tudok majd m utatni egy hat hónapos, folyamatos mun
kaviszonyt is***), de ennek a feltételnek egyelőre nem felek meg* Sőt, 
a módosított változatnak sem: „vagy 1 éves, folyamatos munkaviszony 
a jelenlegi és az előző munkahelyén együttesen, legfeljebb 1 hónap 
megszakítással"* A dolgot pedig tovább nehezíti, hogy az előző mun
kahelyemen, amely még három napig, tehát csütörtökig megszakítva 
sincs, egy másik országban volt/van/lesz, vagy mi***

Állandó lakcímnek, habár bejelentve még nem vagyok, talán ez a bé
relt lakás megfelel* Továbbá: „♦ Két hónapos aktív lakossági forint- és 
bankszámlamúlt bármely banknál, amely nem m utat negatív egyenle
get* 3 000 000 Ft-ot meghaladó kölcsönösszeg esetén* Budapest Bank 
lakossági folyószámlával vagy befektetési kártyával kell rendelkeznie, 
melynek legalább 2 hónapos számlamúltja van, és az Ö n fizetése erre a 
számlára érkezik* Ebben az esetben a kölcsönt a Budapest Bank folyó
számlájáról kell törlesztenie*

♦ H a a kölcsön összege 500 000 Ft-ig terjed, egyéni igénylés esetén 
minimum 50 000 Ft havi nettó jövedelem; társigénylés esetén szemé
lyenként minimum 40 000 Ft havi nettó jövedelem, azaz a két igénylő
nek összesen minimum 80 000 Ft*

♦ Amennyiben a kölcsön összege 500 000 Ft felett van, egyéni 
igénylés esetén minimum 65 000 Ft; társigénylés esetén személyen
ként minimum 40 000 Ft havi nettó jövedelem, a két igénylőnek ösz- 
szesen minimum 90 000 Ft*

♦ Vezetékes lakóhelyi telefon vagy előfizetéses mobiltelefon* Kár
tyás mobiltelefon 500 000 Ft alatti kölcsönigénylés esetén*



Ami a szerződéskötéshez szükséges:

♦ Személyi igazolvány/' (Arról itt egy szó sem áll, hogy egy másik or- 
szágból való, idegen, külföldi személyazonossági igazolvány nem jö- 
hét számításba* ♦♦ ©) „♦ Még egy, személyazonosságot igazoló okmány 
(TB- vagy adókártya)*

♦ Előző két havi számlakivonat (hó végi zárókivonat) arról a szám- 
Iáról, ahonnan a kölcsönt törleszteni kívánja*

♦ Vezetékes telefon esetében előző havi telefonszámla-levél és a be
fizetést igazoló dokumentum* Kártyás mobil esetén a legalább 1 éve 
meglévő szerződés, mely az Ö n nevére szól, amennyiben a kölcsön ősz- 
szege 500 000 Ft-ig terjed*

♦ Vezetékes telefon esetében előző havi telefonszámla-levél és a be
fizetést igazoló dokumentum* Előfizetéses mobil esetén előző 2 havi 
telefonszámla-levél és a befizetést igazoló dokumentum, amennyiben 
a kölcsön összege 500 00 Ft fölött van*

♦ Jövedelem, ha Ö n
-  Alkalm azott: Budapest Bank Rt* formanyomtatvány, amit jelen 

szórólap hátoldalán is megtalál;
-  Vállalkozó: A PEH  által kiállított jövedelemigazolás és a vállal

kozói igazolvány;
-  Nyugdíjas: N Y U FIG  határozat és a legutolsó bankszámlakivo

nat*
További információért kérjük hívja a
Budapest Hitelvonalat a (06- 1) 455-55-55-ös telefonszámon*" No, 

hát erről beszéltem, ez keltette fel az érdeklődésemet* Aztán, amikor 
tervemet elmondtam Lacinak, ő meg az O T P-t ajánlotta* Neki is ott 
van számlája, és nagyon elégedett velük* Külön kiemelte, hogy számá
ra egyebek mellett az is kiemelt fontosságú, hogy o tt a számlája mellé 
automatikusan kapott internetkártyát is, így az interneten keresztül is 
bármikor vásárolhat, ha épp van pénz a számláján*

Ez is egy fontos szempont lehet!
Szinte bizonyos, hogy a pénzemnek minimum a felét az interneten 

költőm el, ha már egyszer majd megtehetem ezt*



A hétvégén viszont otthonjártam ban most az ju to tt eszembe, 
hogy a legjobb lenne a RaifFeisennél számlát nyitni itt, Magyarorszá- 
gon. Egyrészt, egy O TP-s számla már van a családban, Katié, Más- 
részt pedig otthon van már egy raiffeisenes hitelem, minek folytán 
havi ötvenhat eurót utalnak át a fizetésemből a bankhoz, Nomár- 
most, ha csütörtökön érvénybe lép a felmondásom, két hónapig még 
nem lesz belőle probléma, mivel jó  cég ez a miénk (csütörtökig, ugye, 
még az enyém is,,,), s egyelőre az augusztusi személyi jövedelmek 
sincsenek kifizetve. Viszont, ha o tt egyszer majd belátható időn be- 
lül megszűnik a fizetésem folyósítása, akkor gond lehet ebből. Fülön 
csíphetik apámat m int kezest, am int az első törlesztőrészlet átutalá- 
sa fizetésem híján elm arad,,, A legegyszerűbb lenne a hitelt átdobni 
Kati fizetésére, hogy a továbbiakban onnan vonják le. N o mármost, 
ha ráadásul még azt is sikerülne a cégen belül megoldani, hogy am i' 
kor a banktól a nevemre megérkezik a következő törlesztőrészleget 
kiigénylő (letiltó,,,) kereset, K ati fizetéséből egyszerűen csak utalják 
át, az lenne a legideálisabb, hiszen akkor a bankot az egész kis ügy
letről értesíteni sem kellene, nem is lenne vele akkor az a rengeteg 
felesleges papírmunka, ami mellesleg még idegölő is, s ez utóbbi ke
ményen,,.

No, de ha ráadásul úgy sikerülne megoldani a dolgokat, hogy én 
itt, a magyarországi Raiffeisen Banknál nyitnék egy számlát, ahová 
majd az új cégtől a fizetésem forintban érkezik, s az otthoni hitel tör
lesztőrészleteit ezentúl erről a folyószámláról vonják le, no az lenne az 
idealitás szempontjából a mindenek felett álló. H iszen akkor minden 
egy bankon belül maradna, ők meg csak elintéznék valahogy egymás 
között belső ügyintézésben. Lenne persze ezzel is némi papírmunka, 
de eszi fene, ha megoldható, m iért is ne lehetne nekiveselkedni,,,?

Ebből az elképzelésemből azonban Zoli ábrándított ki most, o tt
hon jártam ban, mondván, igaz, hogy Raiffeisen Bank van Szerbiában 
is, meg Raiffeisen Bank van Magyarországon is, de ezek mind leány- 
vállalatok, s hiába azonos a nevük, hiába megegyező a fő-főnökség, 
a nyugati központ, gyakorlatilag még sincs semmi közük egymáshoz, 
átjárás, illetve átjárható kapcsolat meg főképp nincsen közöttük.



A bankszámla megnyitását azért is tartottam  elsődleges fontossá- 
gúnak, hogy a cégtől (az új munkahelyemről) igényelhessem végre az 
engem immáron jogosan megillető, azonban „hivatalnoki akadékosko
dás" m iatt legálisan még mindig nem kifizethető jövedelmemet»

M ert addig még hagyján, hogy a múlt héten Laci adott egy számlát 
a bt.-jére, hogy előleg címszó alatt hozzájuthassak némi pénzhez, s a 
nélkülözésemnek, a nem önként, s távolról sem hiúsági okokból, ha
nem a körülmények kényszerítő hatására vállalt fogyókúrámnak véget 
vethessek végre, de ezt így nem lehet ám tartósan csinálni»

Sport és bankok, illetve a pénz, ez ma a kenyér és a cirkusz»».
No, megyek aludni. S ha mindezek után még az írószövetségbe is 

ju t időm elmetrózni és elbaktatni, hogy kérvényezzem a felvételemet, 
igazán hatékony napom lesz. A tüdőszűrést itt már, s ilyen kontextus
ban említeni sem merem...

M indkettőt csak kérdőjelesen írom fel most a listámra.
A borotválkozást pedig ma este már kihagyom!
(Sőt, a H im nusz alatt már fogat is mostam!...)
No, lélköm, átutalásokat mostantól a 11773092-00058979-es 

O TP-s folyószámlára várok. Adakozzatok szegény, szerencsétlen, 
nyomorult íródeák számára, aki „a szülőföldjétől távol látta meg a 
napvilágot"...

Ma még fel kellene hívnom az iskolát, ezúttal az igazgatóhelyettes
sel beszélnem, hogy megtudjak olyan dolgokat, Orsi melyik osztályba 
(A, B vagy C?) fog járni, ki lesz a tancsija (tanító néni-e vagy bácsi), 
milyen tankönyvekre lesz majd szüksége, s azokat hogyan tudjuk be
szerezni.

A bank kiválasztásában pedig végül a lustaság volt a döntő, s az 
lett az elsődleges szempontom, hogy közel legyen itt, a lakáshoz. Eb
ben pedig az O P T  volt a nyerő. Bementem tegnap délelőtt a suliba, 
s mondtam ám, hogy:

-  Az igazgató urat keresem.
O k meg mondták nekem (mert ki másnak is m ondhatták volna...), 

hogy épp a másik iskolában van, órát tart, tanít, kábé fél óra múlva 
kellene megérkeznie. M ondtam erre, hogy jó, nagyon jó.



-  Nincs itt a közelben valamilyen bankfiók?
-  Dehogynem, itt az első sarkon, a műjégpályával szemben.
Nosza, így ju to ttam  el itt a Lobogó utcai OPT-hez,
H olnap reggel fél tízre még vissza kell mennem az iskolába, ez- 

úttal már Orsi leendő tanító nénijével beszélni, H ááát, nem pont 
úgy alakultak a dolgok, ahogy a kis Móriczka elképzelte, s ahogy 
szerettem  volna. Még amikor először voltam bent, akkor kérdezte 
az igazgató, hogy akarjuk-e, hogy testnevelési, vagyis torna szakos 
osztályba kerüljön. M ondtam, hogy bármit, csak azt ne! M ost meg 
azt mondja a helyettese, hogy mégis olyanba kerül, m ert az egyik 
osztályban csak tizenhatan vannak, alacsony a létszám, családias 
légkörben folyhat az oktatás. Legalább annak, hogy továbbra is c-s 
marad, O rsi is örülni fog.

Csak arra a kurva tüdőszűrésre nem tudok továbbra sem eljutni. 
Tegnap este ugyan végigsétáltam a Mester utcán, de nyomát sem lát
tam (persze, nem is az volt az elsődleges), hová kellene o tt tüdőszűrés
re mennem. De azért azt sem tagadhatom, hogy megfordult a fejem
ben, andalgás címszó alatt, hátha megpillanthatom,,. Itthon voltam 
délután, s amolyan hat óra tájban faszságnak éreztem volna lefeküd
nöm aludni. Lementem hát körülnézni, de annyira még nem ismerem 
itt a környéket, hogy tudhattam  volna, hol van itt elérhető közelségben 
jóféle kricsmi. Gyula hívott időközben, mondta, hogy kint van Stras- 
bourgban, csütörtökön jön haza, de rögtön lemennek Marival a Bala
tonra, nem jön össze a találkozó.

Mindegy, lementem itt körülnézni, hova lehetne beülni, elfo
gyasztani ezt-azt. Még az is megfordult a fejemben, hogy jó  lenne 
összeakadni valami helyi, lokális kis törzsvendég alkesztársasággal 
egy kiadós vedelészetre. M ondjuk, Fradi-drukkerekkel, vagy vala
mi,,, De mivel semmi ilyesmi nem történ t velem, beültem  hát abba 
az egészen lepusztult, lebujos külsejű kis bódéba, ami itt van köz
vetlen közel, útközben a m etró felé menet. M egittam  itt ugyan egy 
sört, de egyetlen, árválkodó vendégként nem találtam  túl izgalmas 
szórakozásnak ezt az egészet. N em  akartam  itt fel s alá téblábolni 
a lakótelep utcái között újabb alkalmas betérő u tán  kutatva, gon



doltam, elmegyek inkább a C astróba. Vivát Fidelnek! Elm etróztam  
hát a Kálvin térig (és tényleg: a Kálvin teret Calvinról és Hobbesról 
nevezték volna el?,,,), o tt van a Ráday utca, s gondoltam, a Castró- 
bán akár még ismerősökkel is összefuthatok. N em  futottam ! Hely 
sem nagyon volt odabent, előbb a söntés mellé akartam  ülni, de 
akkor m egpillantottam  azt a kis Singer sarokasztalt, amelyiknél a 
legutóbb Gyulával is ültünk, a számítógépek tövében, így hát o tt 
kötöttem  ki.

Addigra már meg is éheztem, rendeltem hát egy adagnyi újvi- 
déki húsgombócokat. Ez valami fantázianevű fantáziakaja, otthon- 
ról ilyet nem ismerek. Hasonló, m int a cufte, de mégsem az, m ert 
sajt van a közepében, s nincs hozzá paradicsomszósz. Gondolom, 
a szerb szakácsnak vidám, jó  napja lehetett, és a hagyományos kaják 
alapján összemixelt valamit, amolyan „hozott anyagból dolgozunk" 
alapon, ahogy egyébként én is szeretek főzögetni-kotyvasztgatni, 
s amiben aztán összekombinált m indent, ami épp a keze ügyébe ke
rült, Tudod, kinyitod a frizsidert, s aztán am it épp benne találsz, 
no abból készítesz valamit, ♦♦ És ezek a húsgombócok nem is főzve 
vannak, ahogy a becsületes cufténak azért mégiscsak illene lennie, 
hanem rostélyon sülve, és hagymával tálalják, m int a cevapot vagy a 
pljeskavicát. M indent összevetve, ezeket az újvidéki húsgombóco
kat úgy képzeld el, m int a cevaphúsba tekert sajtot,,, Cevaphúsból 
készült gombócok, amelyeknek sajt van a közepén, és rostélyon van
nak megsütve. Nekem  ízlik, kifejezetten finom kaja, A Castro nagy 
előnye még, hogy ismerik o tt az ajvár fogalmát, így hát azzal ren
deltem, de sültkrum plit elfelejtettem  kérni hozzá. M últkor, amikor 
K arittyal e ttünk  itt, krumplival rendeltük, s úgy kifejezetten jó l
laktam  tőle, így azonban, anélkül, amikor megettem, éreztem, hogy 
férne még belém,

Üjabb adagot persze már csak anyagi megfontolásból sem rendel
hettem, s mivel egyedül ücsörögnöm, a Pesti Estet, az EXIT-et és a 
Súgót egy ültő helyemben kiolvasnom, itt sem volt tú lzottan  izgalmas, 
a következő körben már csak a számla volt a rendelésem. Megittam a 
söröm, és az indulást fontolgattam.



Még így sem múlt el azonban felettem nagyon az idő, így hát nem 
a metró felé, hanem az ellenkező irányban indultam el végigsétálni 
a Ráday utcán. Nagy felfedezéssel ért fel számomra, hogy az egyik 
onnan nyíló mellékutcába pillantva, s az egyik o tt díszelgő bejára
ti napernyő, illetve holmiféle díszítőelem reklámszövegét leolvasva 
megvilágosodott előttem, hogy most már olyan színitanoda is létezik, 
ahol szinkronszínészeket képeznek. Olyan színészeket tehát, akik 
sohasem fognak színpadra állni, akik sohasem játszanak filmekben. 
O k csak megbújnak a stúdiók légkondicionált mélyén, a hangjukat ad
ják más, külföldi színészeknek, s röhögnek a markukba, hogy bezzeg 
olyan pénzeket vágnak zsebre, amilyeneket nem szégyellnek. Tudom, 
a szinkron önmagában is egy kis maffia, ha egyszer bekerülsz a klán
ba, akkor benne vagy, s tudom  azt is, hogy nagyon sokan élnek ebből. 
Megértem még azt is, hogy az egyébként igazi (igazából is,,,) színé
szeknek jól jön egy kis mellékkereset, s elvállalnak ilyesmit is, hogy a 
harm adik kocsijukat is megvehessék. De mindez a tudás és megértés 
sem gátolna meg abban, hogy úgy betiltsam ezt az egész szinkron
ipart, hogy írmagja se maradjon. Elképzelhetetlen számomra, hogy 
vannak olyan emberek, akik sohasem hallották például Woody Allén 
igazi, eredeti hangját, pedig az összes filmjét látták. O k igazából nem 
Woody Allén filmjeit látták, hanem valami azonosíthatatlan, megha
m isított felvételeket holmi Kern-féle hangjátékkal kísérve. Akár ha a 
némafilmeket rég kísérő zongoristák játéka helyett játszották volna 
le ezt a hangjátékot magnóról,,. Azok nem az eredeti filmek voltak! 
M ert a fene bánja, holmi szappanoperákat, butácska kis tévésoroza
tokat szinkronizáljanak tetszésük szerint, az ipar, az futószalag, az 
tömeggyártás, de a filmeket, az igazi filmeket, amelyeknek alapvetően 
művészetnek, műalkotásoknak kellene lenniük, igenis hagyják békén. 
No, ez utóbbit betiltanám! Még a Rambókat se! És nem mondhatja 
be valaki más Schwarzenegger helyett egy szivacsfalú stúdióban állva, 
épp a szövegkönyvvel legyezve magát, hogy „asta la vista, baby!”, nincs 
ilyen! O nnantól kezdve az m ár nem ugyanaz a film!

Mindegy, gondoltam, megindulok gyalog hazafelé, s ha nem is me
gyek végig gyalogszerrel, majd amikor kifáradok, vagy miután bele



unok a sétálgatós városnézegetésbe, hát majd fogok magamnak vala- 
milyen járműféleséget* Végigsétáltam hát a Mester utcán, ki a Haller 
utcáig, s aztán a Nagyvárad téri metrómegállóig. Kiadós városnéző 
sétát hoztam  így össze magamnak,,.

A zt m ár csak ma reggel vettem észre, hogy épp ennek köszönhe- 
tőén egy újabb vízhólyag képződött a talpamon. Kicsit kínos, hogy 
már a körmöm is m egnőtt annyira, hogy vágni kellene, ollóm viszont 
nincs.

No, hát ez már csak ilyen lett, megint nincs benne semmi szex, ha- 
csak most sebtében, menteni a menthetőt, magamhoz nem nyúlok,,, 
Jóskának így nem is biztos, hogy tetszene.

Én meg csak itt ülök a konyhában, itt áll mellettem a diktafon a kis 
adapterrel, meg a hozzá csatlakoztatott számítógépes hangszórókkal 
(de mivel a diktafon alapvetően nem zenehallgatásra van kitalálva, az 
csak mono hangot képes adni, s akárm it csináljak is vele, csak az egyik 
hangszórója szól,,,), épp most rebegte el a fülembe a Pretenders, hogy 
PH Stand By You, No, tudom, a szexhez ez még nem elég, de majd csak 
kisül belőle valami.

Itt ülök, s épp azt fontolgatom, időközben továbbra is a 4-es met- 
róra várva (milyen jó kis sorozat futhatna ezzel a címmel a Képes Ifi
ben!; s tényleg, a lapból meg épp ma kellene megjelennie az utánam 
következő, az „érám" utáni első számnak,,,), hogy készítek magamnak 
egy újabb bögre kávét. Nem m intha nem kávéztam volna már eddig is 
hülyére magam ma délelőtt, de hát akkor is,,.

O tthon  mindig a bojlerból eresztett meleg vízzel szoktuk meg
keverni az instant kávékat. A m it most iszok, ezt is még otthonról 
hoztam:

„M AXW ELL H O U SE
IN S T A N T  KAFA U G R A N U LA M A  -  M A X W ELL H O U SE 
Mesavina przenih kafa (arabica i robusta). Nácin pripreme: jednu 
kafenu kasiku kafe staviti u solju, dodati vrucu vodu i promesati, Za 
frape: u sejker staviti dve dve kasicice kafe, hladnu vodu i kockice leda 
i dobro protresti.



Rok upotrebe utisnut na pakovanju.
Cuvati na hladnom i suvom mestu.
Proizvidac: K raft Foods 
Zemlja porekla: Grcka
Uvoznik: N ELT Co. d. o. o., Francuska 81, Beograd 
e 200 g”

Itt azonban vezetékes meleg vizünk van, ami a csapból folyik, az pe- 
dig jobbára csak langyos, abban kávét kikeverni nem lehet, hiszen a 
Completa, avagy a kávéfehérítő krémpor el sem olvad, fel sem oldódna 
benne rendesen. Ezért szoktam rá arra, hogy az instant kávéhoz is fór- 
ralok vizet a gázon.

M ost pedig, amikor legutóbb otthon jártam , hoztam magammal 
egy zacskónyi török kávénak való őrleményt is. O tthon  már egy ideje 
nem főzünk, talán meg sem innám az ilyet, de úgy voltam vele, hogy itt 
meg ez az, amit alig ismernek az emberek, itt meg ez a kuriózum. Az 
itt kapható őrölt kávékból, ugye, nem lehet rendes török kávét főzni, 
m ert ahhoz sokkal finomabbra kellene őrölni, amit itt veszünk az meg 
túl durva őrlésű.

Úgyhogy most VIVA LA G R A N D  KAFA!
„M ESAVINA P R Z E N E  M LEV EN E KAFE
N E T O  100 grama
Proizvodi: G R A N D PR O M  d. o. o.
Beograd, M. Popovica 9 
tel: 011 142-571
Zahvaljujuci posebnom postupku u toku proizvodnje i zahvaljujuci 

kvalitetu ambalaze, ukus i aroma öve brizljivo odabrane mesavine kafe 
ostaju besprekorno ocuvani do otvaranja kesice.

Napomena: Nakon otvaranja kesice, sadrzaj je potrebno cuvati u 
zatvorenoj posudi.” Talán épp most érkezett el az ideális alkalom arra, 
hogy főzzek ebből egy dögerős török kávét. Amíg a 4-es metró be nem 
fut itt az orrom előtt (hiszen már hetijegyem is van hozzá...), vagy meg 
nem épül legalább, én elszürcsölgetem itt csendben, aztán meg már 
úgyis indulnom kell majd dolgozni...



N A T IO N A L
G E O G R A PH IC

Photograph by Marc Moritsch
Visit our website:
www.nationalgeographic.com

Experience the National Geographic Channel.
Call your cable or satellite provider for availability.
© 2004 National Geographic Society
N A T IO N A L  G EO G R A PH IC , and Yellow Border, are trademarks 
of N ational Geographic Society.
All rights reserved.

És végül persze van még itt egy ilyen is (csak, hogy ne tűnjön úgy, m int' 
ha fátylat akarnánk borítani a m últra...; vagy mi...; vagy mi van?):

Telefon* 6/20-557-6988
Mondom pedig mindezt köszönettel Molnár Zoltán, vagyis Molesz 
barátomnak, egyetlen Cuncilimnek ajánlva, az alábbi mottóval:

„Megegyeztünk a bankokkal: 
Ők nem mérnek sört, 
mi nem adunk hitelt!”

http://www.nationalgeographic.com


KuröS3ava Csángliában
haibun, avagy a formateremtés igézete

»A  hét szamuráj a vihar kapujában elindult az álmok felé..
(Sándor Zoltán)

Mindig is a Véres trón volt a kedvencem, de lehet, hogy nem is igazán 
Kuroszavát, hanem „csak" Shakespeare^ szerettem benne* Habár az 
is igaz, hogy akkor meg Az árnyéklovas (a Kagemusha, vagy ahogyan 
a rendező maga mondta volna, a Híift#*«*) nem illett volna a képbe**« 
M ert az meg a másik kedvencem volt* Illetve, még mindig az -  ha így, 
ennyi év után egyáltalán még bárm it is jól számolhatok, s nem csak 
kvázisorsokban csillan meg a remény, hogy születik majd erre a témára 
is egy sekélyes költemény - ,  csak hát rég láttam a filmet* A város egyik 
legjobb dévédéklubjába iratkoztam  be nemrég, éppen azzal a céllal, 
hogy újranézzem a régi nagy kedvenceimet, a filmeket, amelyekre a 
volt időben -  holtidőben -  csodálkozva nyílt rá a gyermeki szem, mint 
a kapu előtt állva az alkonyaiban -  akár a kassáki százas nebuló, ki ba
tyuval a hátán elvándorolt e tájról - ,  rácsodálkozott, és csodát csodára 
halm ozott a gyermekded értelem* Csodálkozott aztán kicsit később a 
már m egtért felnőtti értelem is, amikor a dévédéklubban a pult mellett 
álltam, és két lábon járó lexikonként mondtam fel a címeket«*« M int
ha fennhéjáznék! M intha jófajta ornitológus módjára, talán a csúcson, 
talán a lejtőn, de akárhogy is, a hegytetőn, én ott fent héjáznék««* cso
dálkozott a felnőtti kényelem is, amikor a pultos fiú ritm ikusan a fejét 
rázta, m ert hiába soroltam a címeket eredetiben, angolul, japánul, ma
gyarul, épp, ahogy értem*«« teljességgel hasztalan* * *

Semmije sem volt*
Nekem meg semmim sincsen* És az, akár némely sírhely, oly jeltelen*«« 
Hogy mit jelentett nekem Kuroszava?
A világ megismerését* És a gyermeki képzelet előtt megnyíló távla

tokat, a határtalan lehetőségekre való rácsodálkozást**« s a ráeszmélést 
talán arra is, hogy nem minden úgy van kőbe vésve, ahogy! Hogy lehet



Shakespeare-ből is szamurájhistória, a Lear királyból Téboly, avagy 
Ran, ha úgy tetszik, vagy a Macbethből Véres trón, és lehet fordítva, 
mindennek az ellenkezője is, hogy lehet a szamurájhistóriából is vala
mi -  bármi -  egészen más, így akár westerntörténet is, ahogy A hét 
szamurájjal is történt, és lett belőle A hét mesterlövész az újvilági vász
non, Akár egy hevenyészett káoszelméletben, amelyben minden min
dennel összefügg, és amelynek körforgásához képest a saját farkába 
harapó kígyó jószerével csak egy halvány, gyengécske tünemény.

Ahogy elcsángált a képzelet -  a shakespeare-i, a leari, avagy a mac- 
bethi skót vidékről - ,  akár a kassáki százas nebuló, a kisgyermek, aki 
mára már kiveszett belőlem, ez a csöppség most is itt áll ugyanaz az 
egykor -  réges-rég, a világnak kezdetén, talán még abban az időben, 
amikor a múlt homályából a sorsszerű monolit előtűnt -  sárgára fes
te tt kapu előtt, és mindenre emlékszik, „Elnézést kérek, nem a vihar 
kapuja ez?” -  hangzik el valahol egy kérdés, de helyét és szerepét ne 
keresd. Elég a kérdés, aminek el kell hangzania. Semmi mást nem kell 
tudnunk róla. M ert ennyi épp elég.

M indenki saját monolitjának szolgája, És Csángliában megállva, 
a szamuráj árnyékharcos -  a kagemusha, úgy is, m int i í íK # ,, ,  -  szel
leme is önmagára ismer a vihar kapujában, ahol hét sorszerű szamu
rájjal találkozva együtt indulnak tovább az új, titokzatos, sejtelmes 
álmok felé,,. És együtt csángálnak tovább a világnak végeztéig, míg 
lábuk el nem fárad, míg a talaj el nem fogy a talpuk alól, s amíg van 
monolit felfedezhető,,. M ert nincs egy történet sem, amelyet két -  ne 
adj, Isten, több -  szemtanú ugyanúgy -  egymással kompatibilis mó
don -  idézne fel, és a jegyzőkönyvben egyként mondana el.

Az álmok szépsége ez.
M ert Csánglia az egész világ, és szamuráj benne minden férfi és 

nő,,,
S m ert,,.

a holtidőben 
elcsángált egy monolit, 

árva képzetem.



•halhaiaxlanabb mindenKinél
Kötetlen jegyzetek Gyurkovics Tibor emlékének ajánlva

„A kemény grafit belekap a folyton zörgő, hártyaszerű papírba. Ta
lálkozásuk színhelyén feltépi a fiók mélyén évekig ezekre a napokra 
kételkedve váró sárga lapokat. H irtelen véget ér a ráncos, munkáskéz 
gyakorlatlanságából született pusztító hadjárat. Karcos jajszóval adja 
meg magát a pattogó, ónszínű szénhegy, s finoman kibontja magát a 
festett fahenger öleléséből. A kövérkés betűk sora megszakad” -  mint
ha Csepregi Jánosnak a Csontok nélkül című elbeszéléséből (M inden
napi legendák, Fiatal írók Szövetsége, Budapest, 2005.) idézett sorok
ban Gyurkovics Tiborra ismernék. Az idős Gyurkovics Tiborra. Arra 
gondolok, hogyan is állhattunk volna egymás mellett a színpadon, egy 
izgalmas szerepben, egy nem is túl hosszú, talán nem is megterhelő 
egyfelvonásos néhány jelenetében -  mint az idős és az ifjonc színész, 
s utóbbinak, ha nem is mestere, de lakótársa mindenképp. Hova köl
tözhetnénk, költözhettünk volna be így, együtt? Ahol a Csepregitől 
vett leírás szerint rendezték volna be a színpadot, a nappali szobát, az 
életterünket... Vagy csupán a nézőteret?

Es ahol még grafitceruza és megsárgult papír is akad a fiókban..♦
Gyurkovics Tibor az ötvenes években felvételizett a színiakadémiára, 

ahová -  akárcsak korábban a jogi és az orvosi egyetemre sem -  nem 
vették fel, a kor szellemében, a származása miatt. Nemes kitartásról 
tanúskodik, hogy ezután is rendületlenül próbálkozott, míg végül pa
pírjai, illetve az ELTE-n megszerzett diplomája szerint pszichológus 
vált belőle. Később pedig épp a veszprémi Petőfi Színház dramaturgja 
volt, amikor én felvételiztem a színművészetire. Az persze egy más kor 
és más közeg volt, én bejutottam, a származásom felől senki sem kérde
zett. S habár utóbb lényegében mindketten eltávolodtunk a színháztól, 
annyiban mégis kitartottunk mellette, hogy elhivatottságát -  hajói sej
tem -  halálig ő sem adta fel, én meg még mindig egy kicsit oda, a teátru
mok világához is sorolom magam... Habár, könnyen lehet, hogy ez ma 
már csak ábránd... Vagy tudom is én, micsoda. Nem  is lényeges talán...



Elképzelem, találkozhattunk volna talán abban az egyfelvonásos- 
bán a színpadon, teszem azt, Actor Primus és Actor Secundus szere- 
pében. Ketten, akik javarészt mégis eltávolodtunk ettől a világtól, ki
léptünk a rivaldafényből, a rendezői bal és jobb oldalt már az ellenkező 
irányból értelmezzük, onnan, a nézőtér takaros rejtekébőL És ebben a 
Csepregi szövege alapján berendezett színtérben a kemény grafit most 
ismét, újfent -  ahogy a próbafolyamatban már oly alaposan begyako
roltuk -  belekap a folyton zörgő, hártyaszerű papírba, és Gyurkovics 
Tibor, Actor Primus szerepében, feljegyzi a Tékozló fiú című verset: 
„Ha majd a föld begyógyul /  m int régi-régi seb, /  majd visszatérek 
hozzád, /  m int engedelmesebb / /  mindenkinél, erősebb /  leszek majd, 
mint a szél /  és halhatatlanabb /  leszek mindenkinél/'

Cikornyás verssorokban replikázunk, mint két eltévedt szereplő, 
akikhez hűtlen lett a szerző, ki alig teremtette meg, alig ötlötte még 
csak ki őket, máris továbblapozott, hanyag mozdulatokat sorjázva, 
mintha legyintést is mímelne talán, s mégis mesehősökkel, ember- 
feletti jellemekkel, csodás lényekkel, privát mitológiabeli alakokkal 
csalja épp elanyátlanodott hőseit» Nincs más hátra, más szerző után 
kell néznünk, holmi pirandellói hősök módján, m ert nincs olyan, hogy 
valaki ne legyen pótolható, és nincs olyan sem, hogy egy-egy véletlen- 
szerű szituáció ne legyen kiteljesíthető» Ez a jelenet most a mi eredőnk, 
amelyben vergődve keressük a kiutat, amelyik akárha sárga kövesnek 
is tűnhet, keresünk egy ajtót, amin talán kopogtatni, dörömbölni is 
érdemes lehet»»» Az ajtót, amely mögött mindenre kész szerzők lakoz^ 
nak, lapulnak meg csendben, sunyítanak reszketve, akik ezt a mi kis 
félbemaradt, hevenyészett jelenetünket, mit egy hűtlen szerző torz ke
zével falsul csak úgy odakent, ezt az eltévelyedett helyzetet valahogy 
mederbe, kordába taszítják» Az ajtót, amely arra a hőlégkamrára nyí
lik, hol úgy roskadunk a padra le, m int Karinthy két hőse a Gőzben»»» 

-  A meztelenség jellemtelenít, nem gondolja? -  kérdezhetné Actor 
Secundus szemérmesen»

Rég játszottuk, de rég volt már az a próba, amikor ennek a darab
nak a bemutatójára készültünk, s csak néhány szövegfoszlány maradt 
meg bennem a szövegéből»»» És még csak nem is sejthetem, hogy ha



Gyurkovicsot akkor és ott felveszik, ő játszhatta volna-e a darab két 
szerepének valamelyikét. Régi próbák felgazlott szövegkönyvéből,,.

Hoppá! És akkor Ion egy kiváló képzavar!
Régi próbák lestrapált, szamárfüles, elnyűtt szövegkönyvéből ra

gyog fel a dialógus néhány mondata:
-  Leette magát?
-  Le bizony, a sárga földig!
,,,a  nagy zabálásokra utalva. Amikor a két elárvult főhős, miután 

a menüt is alaposan kitárgyalta már, azzal zárja le az egyfelvonásost, 
hogy nagyot nyújtózva a gőzben, indulni kész,,,

És ahogy Actor Primus nekem immár háttal, kellőképp kiizzadva 
magát, a rendezői jobb felé fordulva lassan, de biztosan távozik, egy
szerűen csak el, még súgok ennek a mihaszna szerzőnek, aki itt ha
gyott bennünket a napon, a pádon, a porban (amikor újrakezdődik a 
zápor,,,), a credóban, a hőlégkamrában, azon a megsárgult, hártya
szerű és sorsszerű, mégis folyton zörgő papírlapon, amelyik szinte 
teljesen váratlanul egy adott pillanatban a grafitceruza hegyével érint
kezett, hogy ne engedje őt elmenni úgy, hogy nem adja a szájába a leg
fontosabb szavakat, amelyekben majd minden néző felismerheti azt 
is, hogy épp most ment el, ő volt az, aki tulajdonképp halhatatlanabb 
mindenkinél,,,

S hogy ez is csak egy szerep, amit valakinek el kell játszania,,.
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