
Gion Nándor Novellapályázat 2012

í/11
о r u rn)









í/11

A 2012. évi Gion Nándor Novellapályázat antológiája



SRBOBRAN 
SZENTTAMÁS

A kötet megjelenését a Magyar Nemzeti Tanács, Szenttamás 
Önkormányzata, valamint a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási 

Titkárság támogatta



1/11
A 2012. évi Gion Nándor 

Novellapályázat antológiája

Forum Könyvkiadó, Újvidék 

Gion Nándor Emlékház, Szenttamás



Szerkesztette

Horváth Futó Hargita

© Balázs Attila et al., 2013



Kovács Jolánka

MAMA KÁVÉT NÉZ
(A 2012. évi Gion Nándor Novellapályázat

I. díjjal jutalmazott írása)





A Robi bácsi autója olyan halkan zúg, hogy alig hallom. És na
gyon jó ezen a széles hátsó ülésen ülni, ki lehet rajta nyújtózni, 
akár egy díványon. Mégse örülök most ennek az autózásnak, mert 

hazafelé megyünk, és tudom, hogy holnaptól újra kezdődik min
den. A tanító bácsi megint ezt fogja nekem mondogatni: „Három
negyed nyolcra kell jönni az iskolába, minden este meg kell mosa
kodni, minden reggel meg kell fésülködni, ha ilyen meleg van, elég 
rajtad egy rövid ujjú póló, minek három egymás tetején, szerdán 
hozni kell a rajzblokkot, Jancsika. Ma hétfő van, hát nem holnap 
kell hozni, hanem holnapután. De már látom, megint hiába beszé
lek, te mindenen csak nevetgélsz. Nem kell mindenen nevetni.”

Mert ilyeneket szokott nekem mondogatni a tanító bácsi, min
dig csak nekem, más senkinek az osztályban. Azt is, hogy három
negyed nyolc az nem egészen nyolc. Mégse tudom bejátszani ezt a 
félig nyolcast sehogy. Reggel, amikor a mama ébreszt, már látom, 
hogy ma se lesz másképp, mert olyan szúrósan néz rám, ahogy szo
kott is minden reggel, ha már sokan ülnek az előszobában. Sietni 
kell ilyenkor a mosdással, azt tudom, meg azt is, hogy nem szabad 
lábatlankodni, ha a mama kávét néz. Ha meg nagyon álmos vagyok, 
és lassan haladok a készülődéssel, akkor a mama bejön, magához 
ránt, és súgva mondja, de úgy, hogy megijedek, mert felvonja a 
szemöldökét, és az a szeme, ami furcsán áll, egészen nagyra nyílik: 
„Indulj már, ne késtess!” Ilyenkor csak fél bögre tejet sikerül megin
nom, és már adja is a hátamra a táskát, a kezével eligazítja a hajam, 
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úgyhogy indulhatok. Az előszobában kávészag van meg cigaretta
szag, már négyen-öten üldögélnek ott, isszák a kávét, beszélgetnek, 
szívják a cigarettát. Engem jól megbámulnak, míg végigmegyek 
köztük, rám mosolyognak, de én nem mosolygok rájuk, mert na
gyon rossz kedvem van ilyenkor. Ügy ülnek ott, mint akik otthon 
érzik magukat, nekem meg iszkolnom kell kifelé, mintha nem is 
itt laknék. Amikor az udvarra érek, már kezd megjönni a kedvem, 
mert a kutyám mindjárt körülugrál, és így, ugrálva kísér a kapuig, 
aztán meg folytatódik a jókedvem, mert az iskolába megyek, ahol 
nincs se kávészag, se cigarettaszag. Ott csak az a rossz, hogy amikor 
odaérek, sose lehet mindjárt bemenni, mert kijön a takarító néni, 
és azt mondja: „Jancsika, még csak negyed nyolc van, hányszor 
mondtam már, hogy ne gyere ilyen korán az iskolába!” De én ezt 
se bánom olyan nagyon, így legalább van időm egy jót körhintázni 
a táskámmal az iskola előtt a széles betonúton. Ezt úgy csinálom, 
hogy jól meglendülök, és forgok-forgok egy helyben, mindig gyor
sabban, vagyis én vagyok a körhinta, a táskám meg repül velem 
körbe-körbe a hátamon. Olyan hosszúk rajta a szíjak, hogy forgás 
közben egész elröpül a hátamtól, vagyis úgy száll, mint a gyerekek 
a körhintán. És ez nagyon nevetséges. Csak nevetek, nevetek, forog 
velem a világ, míg táskástul a földre nem pottyanok. Persze egy idő 
után odajön a takarító néni, hogy hagyjam már abba, nem szabad 
rendetlenkedni az iskola előtt. De akkor is abba szoktam hagyni a 
körhintázást, ha érkeznek a biciklis nénik, akik az elsősöket hoz
zák az iskolába, mert tudom, hogy akkor már be lehet menni az 
udvarra sorakozni. Én is elsős vagyok, de én mindig gyalog járok, 
biciklivel sose.

Ma autóval utaztam, majdnem egész Magyarországig. Ha ezt 
elmesélném az osztályban, nem tudom, ki hinné el. Talán még a 
tanító bácsi is nagyot nézne. Pedig még mindig itt ülök a szép sárga 
autó hátsó ülésén. Az autóban nagyon nagy csönd van, csak néha 
hallom, ahogy a szomszéd néni kifújja az orrát és szipog.
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A hátsó ülés, amelyen ülök, csupa morzsa, mert már az egész 
doboz töltött kekszet elrágcsáltam, a kólából is alig maradt vala
mennyi, Én most azt se tudom, hogy miért hallgat ilyen nagyon a 
szomszéd bácsi. Azért biztos nem haragszik, mert lemorzsáltam az 
ülést. Amióta ismerem, soha nem volt rám mérges, csak ma, amikor 
megtaláltak az autója csomagtartójában. Hiába magyaráztam, hogy 
én csak meg akartam javítani az életét, hangosan káromkodott, és 
azt mondta: „Most már hallgass, a kurva életbe, mert rögtön agyon
ütlek.” Erre elhallgattam, és akkor se mertem szólni semmit, ami
kor jó erősen megfogta a kezem, és elindultunk egy szürke ház felé, 
jött a szomszéd néni is meg két rendőr bácsi, és bementünk abba a 
házba. Engem bevezettek egy orvos nénihez, akinek olyan vastag 
szemöldöke volt, hogy megijedtem tőle, meg jó nagy, kampós orra, 
rövidre nyírt haja, vagyis olyan volt, mint egy ijesztő bácsi szoknyá
ban. Azt mondta mindjárt az elején, hogy most le kell vetkőznöm 
meztelenre. Rögtön mondtam, hogy azt már nem, hát nem vagyok 
himlős. De az orvos néni ekkor nagyon elkomolyodott, és behívta 
az előszobából a fehér ruhás nagylányt, aki hirtelen úgy elkapott, 
hogy mozdulni se tudtam, és nagyon gyorsan meztelenre vetkez
tetett. Olyan gyorsan, hogy egyrészt megkönnyebbültem, mert így 
se ő, se a vastag szemöldökű nem láthatták, hogy épp a szakadt alsó 
trikó van rajtam. Az orvos néni felvonta a bozontos szemöldökét 
és átvizsgált, jól megnézett elöl-hátul, hiába mondtam, hogy nem 
vagyok beteg. Kérdezte, hogy mitől van ez a két csík a lábam szá
rán. Először eszembe se jutott, mondom, nem tudom. Erre behívta 
a szomszéd bácsit és a szomszéd nénit, rájuk kiabált, hogy nézzék 
csak meg azt a két csíkot, és mondják meg, honnan van, meg valami 
olyasmit is mondott nekik, hogy ne játsszák itt az ártatlant. Én meg 
csak figyeltem őket, nem értettem épp semmit az egészből, mert 
ők semmit nem játszottak, csak álltak, és nagyon fehér volt az arca 
mindkettőnek. Akkor hirtelen eszembe jutott, hogy a múlt héten 
kilestem a mamát, ahogy füstölte azt a sánta nénit, aki a bolt mellett 
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lakik, és úgy elkezdtem nevetni, hogy alig tudtam abbahagyni, mint 
akkor is, amikor az ajtóüvegen keresztül láttam, ahogy a mama le
takarja a sánta nénit egy piros függönnyel, és egy füstölgő kanállal 
járkálni kezd körülötte, közben meg valamit énekel. Ha nem láttam 
volna akkor, hogy a sánta néni van a piros függöny alatt, tán meg 
is ijedtem volna, mert úgy nézett ki, mint egy piros bumbus, vagyis 
mintha a mama egy bumbusnak énekelt volna füstölés közben. És 
akkor végre le tudtam állni a nevetéssel, hogy megmondjam az or
vos néninek, hogy most már emlékszem, a mama vert el egy vesz- 
szővel, amikor meglestem, amint füstölte a bumbust, de a vessző 
csak a lábam szárát érte, mert sikerült elszaladnom. A csúnya orvos 
néni akkor azt mondta a nagylánynak, hogy öltöztessen fel, aztán 
leültetett a székre, és annyi butaságot kérdezett tőlem, hogy mindre 
tudtam felelni. Már arra gondoltam, hogy ajaj, miért nem kérdez 
éntőlem ilyeneket a tanító bácsi, hogy lássa végre, mennyi mindent 
tudok. Mert olyanokat kérdezett ez a csúnya orvos néni, hogy hány 
éves vagyok, mi a nevem, van-e testvérem, milyen színű a lámpás az 
asztalon, hány lába van ennek a széknek, amin ülök meg más sza
márságokat. Akkor azt mondta: „Jól van, ennyi elég lesz”, és végre 
kimehettünk onnan. De akkor meg leültettek a másik szobában, a 
szomszéd bácsiékat kiküldték, és három rendőr bácsi ült le velem 
szemben. Hoztak nekem szendvicseket meg almaszörpöt, és rám 
akarták fogni, hogy engem a szomszéd bácsiék raktak be az autójuk 
csomagtartójába.

Én rögtön mondtam, hogy ez nem igaz, meg azt is, hogy én ma
gam feküdtem be a csomagtartóba, ők nem is látták, mikor befe
küdtem, nyitva volt a csomagtartó, ők meg bementek valamiért a 
házba, akkor feküdtem be, a takarók alá, és nincs semmi bajom, 
az úton még aludtam is, jó meleg volt a csomagtartóban a takarók 
között. És mindezt azért csináltam, mert azt gondolom, hogy örül
nének, ha lenne gyerekük. Úgy terveztem, hogy majdcsak odaérnek 
egyszer Magyarországra, és előveszik a takarókat a csomagtartóból, 
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én meg akkor kiugrók onnan, és elmondom nekik, hogy mit kell 
tenni. Ezt előre kigondoltam, még tegnap, amikor átmentem hoz
zájuk a kiskutyákat megnézni, és mondták, hogy nagyon fogok ne
kik hiányozni, mert másnap délután két órakor indulnak Magyar
országra, és két hétig nem lesznek itthon. Akkor hazamentem, és 
azon törtem a fejem, hogy milyen egyszerűen megjavíthatnám az 
életüket, ha elmennék velük Magyarországra, mind a hárman ott 
maradnánk, és én lennék az ő gyerekük. Mindig c-ülnek, ha átme
gyek hozzájuk, Robi bácsinak szoktam segíteni a garázsban meg a 
kertben. Még hintát is csinált nekem náluk az udvaron, és tőle kap
tam a kutyámat. A néni pedig, ha éppen esznek, mikor átmegyek 
hozzájuk, nekem is tesz tányért az asztalra. Van egy mackós tányér
juk, abból szoktam én enni. Hát ezért gondoltam, hogy jól meglen
nénk hármasban. Akkor megkérdezte az egyik rendőr bácsi, hogy 
a mamámat nem sajnáltam volna itt hagyni? Erre csak azt tudtam 
mondani, hogy nem tudom, nem jutott eszembe, hogy sajnálnom 
kellene. Meg hogy a mamának is könnyebb lenne az élete, ha én 
nem vele élnék, nem kellene korán reggel költögetnie meg ideges
kednie azon, hogy olyan lassan készülődök, hanem nyugodtan néz
hetné a kávéscsészéket. És a nagymama se szidná többet a mamát, 
ha néha eljön, és a mama panaszkodik rám, hogy sokat rosszalko
dók, nem hallgatok rá, meg mindig a szomszédban vagyok. Akkor 
a nagymama azt szokta mondani: „Ha összeszedted, neveld!” Nem 
értem én egészen, miért kellett a mamának engem összeszednie, 
talán szét voltam esve, amikor kicsi voltam? De ez jót nem jelent 
biztos, mert a nagymama mindig mérgesen mondja. A szomszéd 
néni meg soha nem néz kávét, és soha nem füstöli a bumbust. És 
ha én az ő gyerekük lennék, akkor nekem is jobb lenne, mert nem 
kellene soha többet olyan korán kelnem, hanem mennék szépen 
háromnegyed nyolcra iskolába. Majd a szomszéd bácsi megmon
daná nekem, mikor kell indulnom, ő biztos meg tudná mondani, 
mert okos ember.
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De a rendőr bácsi úgy látszik, nem hitt el ebből nekem sem
mit, mert azt mondta: „Jancsika, most hagyjuk ezt a mesét, inkább 
próbáljál visszaemlékezni, hogy mielőtt indultatok, adtak-e neked 
a szomszéd bácsiék valamit inni.” Meg még azt is mondta: „Ne fél
jél semmitől, Jancsika, itt biztonságban vagy, nem bánthat senki, a 
szomszéd bácsiék se.”

Akkor már nem tudom pontosan, mi történt, csak azt tudom, 
hogy nagyon megijedtem, mi lesz most, ha itt bezárnak. És sírni 
kezdtem, és kiabáltam, hogy a Robi bácsiékhoz akarok menni, az 
ajtóhoz rohantam, megpróbáltam kinyitni, de a rendőr bácsi rögtön 
megfogott, én meg még kiabáltam egy darabig, aztán nem emlék
szem semmire, csak arra, hogy nagyon fáradt voltam, és szédülni 
kezdtem, és azt se értem, hogyan kerültem aztán a Robi bácsi ölébe. 
Olyan volt, mintha ott ébredtem volna fel, a fejemen valami vizes 
zsebkendő volt, és a Robi bácsi azt kérdezte, hogy jól vagyok-e. A 
szomszéd néni meg mellette ült, és az arcomat simogatta. A rend
őr bácsik le-föl sétáltak a szobában, előkerült az orvos néni is, aki 
bácsira hasonlított. Lefektettek egy ágyra, a csúnya orvos néni még 
egyszer megvizsgált, és azt mondta egészen halkan: „Rendben van, 
menjenek, vigyék haza ezt a gyereket.” Akkor már egészen helyre
álltam, és a Robi bácsi kézen fogott, mentünk az autóhoz, de mielőtt 
beültetett volna, a szomszéd néni azt mondta: „Várjál, veszek neki 
valami édességet.”

Hát így történt. És most megyünk hazafelé.
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Móra Regina

MINT A JÁTSZÓTÉR
(A 2012. évi Gion Nándor Novellapályázat

II. díjjal jutalmazott írása)





A nagymamám vezetett el először arra a varázslatos helyre. Nem 
laktak messze, és mondta a nagymama, hogy legyek türelem
mel, valamit most megmutat, valamire most megtanít. Hétköznap 

volt, nyári illatok, semmi különös sem utalt arra, hogy aznap meg
változik az életem, hogy megismerem őket.

Kiléptünk a kapun, elindultunk, fiatal voltam, gyerek, kisgye
rek, lépegettem, és hamar kifáradtam a monoton lépegetéstől, és 
megkezdtem a mikor érünk már oda, a messze van még? kérde- 
zősködést. Mikor is a kezdődő nyűgösködésemnek valami véget 
vetett. Ez a Valami a levegőben volt, egyszerre éreztem friss és állott 
szagot, mégis pontosan meg tudtam különböztetni egyiket a másik
tól. Mindig is kifinomult volt a szaglásom, a születésemtől érzékeny 
voltam a szagok, illatok áramlására, nyugtalanítottak és nyugtattak. 
Szagoltam a kezem, a ruhám, az ágyneműm, az ételt, a tárgyakat, 
és szagoltam másokat. Ismertem a szagokat. Most viszont megle
pett, hasonlót sem éreztem még. Érdekelt, hallgatóztam, figyeltem, 
és közben mentem, amerre a nagymamám vezetett. Intenzívebbek 
lettek a szagok. Egyszerre volt áporodott és üde. Kellemes és kelle
metlen. Különös. Ismeretlen. Erősödött a szél. Erősödtek a szelek. 
Meglegyintettek, meglöktek és húztak és csiklandoztak, simogattak. 
Nevetnem kellett, izgatott lettem.

Megérkeztünk, mondta a nagymamám néhány méterre a teme
tőtől. A temető a falu szélén volt, az idő során házakat kezdtek épí
teni köré, de ahogy szaporodott a lakosság létszáma, egyszer csak 
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abba is maradt. Már nem kellettek a házak, aki élni akart, úgyis eb 
költözött, aki meg halni, az beköltözött a temetőbe. Először csak 
eljártak az itt élők. Aztán mind több időt töltöttek ott, aztán már 
egész napot, és aztán megállt az idő, és az örökkévalóságig marad
tak a fanatikus rajongók.

Amit ott láttam, akkor még először életemben, a későbbiekben 
magyarázatként szolgált a tanatológusoknak, mért is vonzódom a 
halálhoz. Miért. Láttam a holtakat. Láttam őket vidámnak és szo
morúnak, éhesnek és fázósnak, boldognak és keserűnek. Ami vi
szont ebben a temetőben különös, érdekfeszítő, látványos (?) volt, 
az az, hogy tele volt gyerekkel. És ettől vidám és kellemes hely lett 
a számomra. Mint a játszótér. Zsibongás, hancúrozás, nevetés, ve
szekedés, versengés és rengeteg szaladgálás. Gyerekek voltak és 
maradtak örökre. Habár sírjaik már alig látszottak, a kis sírdombo
kat az idő és a feledés elsimította, ők boldogok voltak és gyerekek. 
Erősek és gyengék, bátrak és félősek. Ha kifáradtak, megpihentek 
helyükön, mint egy-egy kis ágyikó fogadta kis testüket a megvetett 
sírdomb.

Tudták, hogy látom és felismerem őket. Tudták, hogy kacagásuk 
és sírásuk átjárja a testemet, felborzolja az idegeimet, és egyszerre 
fájdalmas és jó. A legtöbbjük csak annyit akart, hogy hozzám érjen. 
Mintha belőlem erőt merítenének, és általam élénkülnének. Sza
gokat, illatokat, gondolatokat, érzéseket loptak így tőlem. Gyerek 
voltam én is, nem tudtam, mit is mondjak nekik, vigasztaljak vagy 
bátorítsak?, csak mosolyogtam és bólogattam feléjük. Nevettem a 
tréfákon, kuncogtam a rosszaságon.

Azontúl sokat gondoltam rájuk, és amikor csak tehettem, el
mentem hozzájuk, hogy együtt, pontosabban hogy velük éljem át 
a gyerekkor legédesebb, legszebb pillanatait, amikor még minden 
elképzelhető, minden hihető és minden megtörténhet.

A legkedvesebb helyem az a kis megdőlt, félig beomlott apró 
sírhely volt, amit a nagymamám első alkalommal megmutatott, 
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és magyarázatként, hogy félelmet ne keltsen bennem a halál iránt, 
pedig már akkor én többet tudtam mindenkinél, elmondta, hogy 
régen, a Régi Időkben sok kisgyerek halt meg. Nem volt orvosság, 
védőoltás stb. Betegségek pedig mindig vannak, mert az ember ki
űzetésével a Paradicsomból... nem figyeltem rá, gyerek voltam, a 
gyerekek pedig nem figyelnek a felnőttekre, mikor a részletes és a 
számukra magasröptű magyarázatba fognak, mert mindig többet 
érzékelnek és látnak a felnőtteknél, és egyszerűbb is minden, mint 
ahogy azt azok gondolják. így volt ez velem is akkor, ott állt mellet
tem egy kisfiú, akkorka mint én, talán csak vékonyabb és fehérebb 
nálam. A rokonod volt, hallottam a nagymamám hangját, és gyerek 
volt, és ne felejtsd el őt.

Simogatott a kisfiú, a hajam, a szemem, az arcom, és közel ha
jolt, mintha szagolna. Valamit érzett, azt mondta, hogy olyan illatú 
vagyok, mint az anyukája volt. Emlékszik az illatokra, bár olykor 
erőltetnie kell, és már attól félt, hogy elveszíti, de amióta mi belép
tünk a temetőbe, ismét élnek az emlékei, és emlékszik, és minden 
csupa jó. Azt is mondta, hogy nem szomorú már, pedig hiányoznak 
a szülei, főleg az anyukája, és mikor meghaltak a szülei, eltemették 
őket, és messze kerültek tőle, és akkor nagyon nyugtalan volt, mert 
addig türelmesen várt, hogy majd anyja mellé kerül, de mások más
hogyan akarták. Szülei feladták, nem keresik őt, de ő... engem várt, 
mondta, hogy ismer, és érzi, hogy mi egy vagyunk, most ismét jó 
lesz neki.

Ez az én házam, mondta, és körbemutatott. Szemem követte a 
kezét, ahogy egy intéssel végigmutatott a Mindenen, ök a baráta
im és az ellenségeim. De egymástól erőt nem meríthetünk, élő em
berek kellenek, a látogatók, akik életükkel továbbviszik lelkünket. 
A feledés az, ami pusztít. És ágyainkon látszik, kire emlékeznek, 
kire emlékezhetnek még, és aki elveszíti az ágyát, elveszíti a nevét, 
alakját, és szellővé válik, érezhető az állott és friss szellők fuvallata. 
Mindenkire ez a sors vár, a feledés szele.
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De most itt vagy, mondta, és arca szinte az enyémben volt. Em
lékszem, hogy az orvos járt hozzám, és anyámmal beszélt. Mond
ta, hogy meg fogok gyógyulni, csak tartsák be az utasításait, diéta. 
Egyszerű emberek voltak, földművesek, akik kezük munkájából él
tek, és nevelték gyerekeiket. Két testvérem volt, idősebbek, két fiú. 
Hallgattak az orvosra, de az is csak ember, és nem tévedhetetlen. 
Én pedig éhes voltam, anyám paprikást főzött. A paprikáskrumpli 
a kedvencem. Most is érzem, ahogy beáramlik az illata a konyhá
ból a tisztaszobába, ahol a betegágyam van. Kértem, könyörögtem, 
hogy csak egy kicsit. Mindenki hallgatott. Este volt. Anyám vetett 
véget a dolognak, a mi baja lehet egy kicsitől?, és megetetett a fi
nom paprikással. Nagyon boldog voltam, életemben utoljára. Anya 
az ágyam mellé ült és etetett, mint a kisbabát, és cirógatott. A pap
rikás és anyám illata keveredett a levegőben, az érzékeimben. Erre 
emlékszem. Reggelre már halott voltam. Megölt az anyám, és akkor 
én is megöltem anyámat. Maradt még kettő, mondták a temetéskor 
az öregasszonyok, két szép, egészséges fiad maradt, mondták. Nem 
elég, a három kell, motyogta anyám, és nem sokáig szomorkodott. 
Apám pedig az elsők között vonult be, hamar el is esett. A testvére
im pedig... elfelejtettek? Nem, nem, csak sok dolguk van.

És most jöttél te, mondta, miközben szinte már a számba lehelte 
a szavakat, éreztem az édeskés-kesernyés ízt. Maradj velem, kérte, 
könyörögte, parancsolta.

Elmentem, magára hagytam én is, mint a többiek. Elhagytam 
a falut, élni akartam. A sírja bedőlt, összeomlott, rátemettek. De a 
keserű íz a számban maradt.
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A TORONYŐR MEG 
A VÁROS

(A 2012. évi Gion Nándor Novellapályázat
III. díjjal jutalmazott írása)





Nem született toronyőrnek, bár sokak szerint már születésekor 
mindenki magán viseli eljövendő mestersége és sorsa félreismer
hetetlen jegyeit. Talán már ő is, aki a külváros szülötte volt, ahol nyitott 

szennyvízcsatornákból áradt gőzölögve a szegénység halálos lehelete, 
kövérre hízott patkányok és csontsovány nyavalyások döcögtek vala
honnan valahová, leprások koldultak, és nincstelenek háltak az utcán.

Nem született toronyőrnek, de már egészen kicsi gyermekként 
ott rejtezett tekintetében az a szigorú és ugyanakkor fürkészően kí
váncsi fény, mely olyan emberek sajátja, akik egy toronyban élik le 
egész életüket, függetlenül attól, hogy rabként vagy őrként vannak 
a toronyba zárva.

A szeszélyes április havában találkozott egymással a tanácsnok 
és a fattyú. A fej fájós forma városi elöljárót nem a kedve, sokkal 
inkább a megérzése vitte a sikátorokba. Hosszú ideje nyomasztó 
gondként nehezedett rá a tűztorony ügye. A városnak sehogy sem 
sikerült toronyőrt fogadnia, nem akadt rátermett ember erre a fel
adatra, vagy ha mégis, akkor rövid idő alatt megszökött a szolgálat 
alól, s hanyatt-homlok menekült ki a toronyból, túl a város falain, a 
szabadság felé. A tanácsnok így hát végső elkeseredésében gondolta 
úgy, hogy a bűzhödt kanálisok nyomorultjai tán nem válogatnak 
oly finnyásan a megbízások között. De hát nyomorékok, koldusok, 
zsebmetszők, bélpoklosok, orgyilkosok és ütődöttek között nehéz 
rátermett embert választani, és a tanácsnok már lemondóan visz- 
szafelé haladt a kikövezett utcák, a polgárházak és a jólét világa felé, 
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mikor meglátta a fattyút. Süldő legény volt csak, egyike a nyomor
tanyák szépreményű, eljövendő útonállóinak, s bizonyára az is lett 
volna belőle, ha a tanácsnok nem fedezi fel szemében azt a különös, 
szürkén megtörő fényt. Igen, a fattyúnak strázsatekintete volt.

így került a toronyba, s ettől kezdve nyugodtan elfelejthetjük faty- 
tyúvoltát. A tűztorony szédítő magasából figyelte szürke, mindent 
látó szemeivel, nem röppen-e fel valamelyik jómódú polgárházra a 
veres kakas, s hogy nem ólálkodnak-e idegen zsoldoshadak a kapu
kon túl. A város hópénzt fizetett az őrnek, aki sehogy sem értette, 
miért szökdöstek el egytől egyig elődei, vagy mért vetették le magu
kat megtébolyodva a toronyból. Egy nincstelen sehonnainak ez maga 
volt az álmok valóra válása, biztos pénz és felelősségteljes, ám sem
miképp sem fárasztó munka. Igaz, a szolgálat örökös volt, a tornyot 
tilos volt elhagynia, de hát nem is kívánkozott oda le, az emberek 
közé, ahol előző életében csak verést, számkivetést és nélkülözést ka
pott. A sikátorok farkastörvényeivel szemben a torony maga volt a 
Mennyország, s nem csak azért, mert ott, a város felett magasan strá- 
zsálva közelebb érezte magát az angyalokhoz, mint az emberekhez.

Alatta hűséges kutyaként lihegett a város. Még a komor temp
lomok tornyára is fentről tekinthetett, a gazdag kereskedőházak 
úgy álltak egymás mellett, mint jól regulázott hadsereg nehéz
lovasai, megingathatatlan, masszív sorokban, s mikor egy-egy 
nemeskisasszony tarka ruhája villant fel valamelyik ablakban, az 
éppen olyan volt, mint mikor a lovak vagy a lovasok páncélján meg
csillant a napsugár.

Ha a külváros felé tekintett, az utcák kusza szövevénye úgy te
kergeti, mint a levágott disznó bele, csak nem rózsaszínűén, hanem 
feketén, a viskók is éppen olyan feketék voltak, úgyhogy alig lehetett 
volna megkülönböztetni utcákat és házakat, ha az előbbiekben nem 
mocorogtak volna ide-oda kiszámíthatatlanul valamiféle furcsa fér
gek: emberek. Onnan fentről jól láthatta a piactéren a kivégzéseket 
is. Igaz, a kosárba hulló fejek látványától megfosztotta a távolság, 
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de a szerteömlő vér patakzó útját ő is követni tudta, főleg ha több 
bűnöst nyakaztak egyszerre. Mikor pedig a piactérről bűzös fekete 
füst szállt a magasba, s szétterülve a város felett különös alakzatokat 
vett fel, tudta, hogy odalent éppen boszorkányt égetnek.

A szélesebb utcákon társzekerek haladtak, bizonyára nyikorogva, 
de a hangjuk nem ért fel már a torony tetejéig. Vásáros napokon 
hangyaként nyüzsgött odalent a tarkabarka népség, s ezt a hangot 
még a toronyőr is ki tudta venni, igaz, csak monoton morgás for
májában. Mert nem sok hang jutott el hozzá. Csak a templomok 
harangjai, ünnepnapokon az ágyúk díszlövései, fontos személyiség 
érkezésekor a harsonák rivalgása, néha egy-egy nagyobb lovascsapat 
vonulásakor a patkók csattogása, a kovácsműhelyekből az üllőcsen
gés, éjszakánként a kutyák ugatása, hajnalonta a kakasszó és nap
közben a torony zugaiban tanyázó galambok burukkolása. De leg
főképpen a szél, mely akadálytalanul zúgott az ablakokon ki és be, 
mert az őr már szolgálatának legelső napjaiban leszedte az ablakokat 
borító hártyát, hogy jobban tudjon figyelni. Igaz, hogy így hidegebb 
lett az őrhely és huzatosabb, de mi volt ez azokhoz a téli éjszakákhoz 
képest, mikor kivert kutyaként vacogott valamelyik csapszék hátsó 
udvarában, s a szemétdombon kapart magának fekhelyet.

Odakint, túl a falakon, szertelen dombvonulatok mindenütt, 
néhol egy-egy erdő szigorú fala, másutt magányos fák elszórtan, 
egy folyó szeszélyesen kígyózó szalagja, aztán ugyanilyen kígyók, 
de nem vízből, hanem szürke porból: utak. Mind a város valame
lyik kapuja felé futottak, rajtuk egy-egy aprócska, alig mozgó pont, 
amelyből, ha hosszan nézte, egyre nagyobb folt lett, magányos em
ber közeledett, ki tudja, honnan, ki tudja, mi célból. Nyáron hul
lámzó gabonavetések néhol, de leginkább hullámzó fű és nád. Télen 
fehér hóba temetkezve mintha meghaltak volna a dombok, csak a 
fakó eget pettyezték fekete foltok, varjak. Néha a hómezőn, több
nyire a legtávolabbi domb tájékán gyorsan mozgó fekete füzér, éhes 
farkasfalka járta titkos útját.
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És mindezen királyságnak birtokosa ő, a toronyőr. Mert hiába volt 
ennek a földnek más királya is, jogarral, országalmával, de bizony pa
lotájában legfeljebb pergamenek fölé hajolhatott. De ha a tűztorony 
őre az ablakon hajolt ki, láthatta egész birodalmát, melyre jogot for
mált ő is, jogar és országalma híján ugyan, de az őrző jogán.

Minthogy őrhelyét el nem hagyhatta, ezért minden hónapban 
felhozta neki a tiszttartó a hópénzt, pengő-csengő aranyak képé
ben. Ruhát is a várostól kapott, így költenie csak élelemre kellett, 
amit mindennap egy asszony hozott fel neki. Az aranyak szépen 
gyarapodtak, de az őr soha nem gondolkodott el azon, hogy ha ez 
így megy, végül ő lesz a város leggazdagabb embere. Rakosgatta hát 
a pénzt egy rozsdás vasládába, s közben nem volt egyetlen kapzsi 
gondolata sem.

A bűnös gondolatok csak évek múlva kísértették meg, de akkor 
sem a pénz volt az oka, hanem az ebédhordó asszony. Nyár volt, s 
a fehérszemélyen a hőség miatt igencsak lengén volt a ruha. Puha, 
nagy fehér mellei itt-ott előleffentek, fekete haja kibomolva arcába 
meg verítéktől fényes gömbölyű vállára hullott, mozdulataiban pe
dig volt valami, akkor angyalinak tetsző, de a toronyőr később már 
tudta, hogy az bizony inkább maga volt az ördög.

Az őrt bizony elöntötte a bűnös gerjedelem, a szalmazsákra te- 
perte az asszonyt, kinek puha gombára emlékeztető teste engedel
mesen tűrte a rohamokat, és röhögve-sikoltva párzott a toronyőrrel 
egész éjszakán át, mígnem a hályogtól megfosztott ablakon be nem 
sóhajtott a hajnal, s meg nem szólalt az első kakas. Akkor a torony
őr szívét jeges rémület fogta satuba, ellökte magától az asszonyt, a 
gyönyör forró verítéke jéggé fagyott testén a félelemtől. Remegve 
kémlelt ki az ablakokon, a foga vacogott, azt kutatta, hol tombol 
tűzvész, melyik kapu előtt állnak ellenséges hadak.

Minden békés volt és nyugodt. Az asszony ruháit magára kap
kodva eloldalgott, még hallani lehetett mezítelen talpai csattogását a 
csigalépcsőn, de a toronyőr tudta, hogy utoljára. Még aznap erősen 
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bereteszelte a torony kapuját, s mikor délben az asszony meghozta 
az aznapi ebédet, hiába dörömbölt. Kötélen leeresztett neki egy ko
sarat, hogy abba tegye az ételt, s attól a naptól fogva örökre így is 
maradt. Hiszen az őrt arra fogadták, hogy őrködjön éjjel és nappal. 
Szigorú szolgálat volt ez, nem volt helye a paráználkodásnak.

A tűztorony őre komor arccal fürkészte a várost és a vidéket. 
Az idők során szervezete annyira hozzáidomult ehhez a munká
hoz, hogy alvásra alig volt szüksége. Valami belső óra mozgatta 
testét, fertályórákat aludt csupán, s utána máris talpon volt. Szá
molni nem tudott, így soha nem is gondolkodott el azon, hogy alig 
többet mint napi két órát tölt alvással, azt is részletekben. De neki 
ennyi is tökéletesen elegendő volt, na meg a szolgálat amúgy sem 
engedélyezett többet.

Teltek az évek, a toronyőr hűségesen figyelt, sosem volt jobb 
szolgája a városnak. Az asszony már cseppet sem hiányzott, csak 
arra volt jó, hogy még éberebben álljon a strázsán. Csak egy vala
mi hiányzott az őrnek. Egy igazi tűzvész! Mert mit ér a tűztorony 
strázsájának lenni, ha soha nem verheti félre a harangot? Tüzért 
imádkozott hát, igazi, hatalmas, mindent felemésztő tüzért, hogy 
a város minden polgára megtudhassa, ő ott van a helyén és figyel. 
Mert hogy azonnal félreverné a harangot, amint az első pici láng
nyelv felizzik valahol, az biztos!

De hiába várt, tűz sehol sem ütötte fel a fejét. Végül elkeseredett 
ötlet fogant meg fejében. Tüzet kell gyújtania valahol, hogy végre 
megszólaltassa a szegény néma vészharangot. És egy éjszaka taplót 
és kovát rejtve ruhája ráncaiba, leosont a csigalépcsőn, lebontotta a 
boszorkány-asszony és saját gyengesége ellen emelt torlaszt, hogy 
kiosonva a toronyból felröppentse a veres kakast valamelyik házra, 
s aztán riaszthassa a lakosokat.

Ám mikor a kiszabadított kapu nyikorogva megnyílt, s a fogyó 
hold gyér fényében kipillantott a tornyot övező térre, megborzon
gott. Idegen, ismeretlen és félelmetes világ létezett odakint. Mennyi
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re más volt minden, mint a torony tetejéből nézve! Rá sem ismert 
a városra. A sarkokon különös árnyak nyúltak el mozdulatlanul és 
fenyegetően. Apró, sosem ismert neszek jöttek a kapualjak felől, s az 
éjszaka tisztán hallhatóan, hörögve lélegzett.

A toronyőr szája kiszáradt, minden tagja reszketett. Keresztet 
vetett, az ajtót behúzta, s a rászakadt nagy sötétségben sokáig pisz
mogott a torlasszal, hogy minden addiginál erősebbre építse.

Többé nem akarta elhagyni őrhelyét. Havonta egyszer lebontot
ta a torlaszt, mikor a kamarás a hópénzt küldte, naponta egyszer 
leeresztette a kosarat az asszonynak, kiről már nem is tudta, hogy 
ugyanaz a boszorkány-e, akit egy átkozott éjszaka meghágott.

Múltak az évek, tűzvész csak nem akart kitörni, ám egy idő után 
valami furcsaságot mégis észrevett odafentről. Mintha máskép
pen létezett volna a város. A vásárok elmaradtak, egyre kevesebb 
utasember közeledett a dombok felől, s odalent az utcákon mintha 
nyugtalanabbul mocorogtak volna azok az apró hangyák, melyek 
közelebbről bizonyára emberekké változtak volna. A temető kör
nyékén viszont megélénkült a mozgás.

A toronyőr pedig addig-addig rakosgatta össze az apró lát
ványkockákat, mígnem rájött, hogy odalent pestisjárvány lehet. 
Ennek igazolására egy idő után már nem kiabált fel az asszony az 
elemózsiáskosárért. Az őr némi megkönnyebbüléssel állapította 
meg, hogy eszerint a boszorkányok is fogékonyak a pestisre. Igaz, 
élelmet más sem adott fel, de hát szervezete annyira átalakult a hosz- 
szú évek alatt, hogy nemcsak az alvást tudta nélkülözni, hanem az 
evést is. Amúgy is mindig maradt abból az élelemből, amit a ném- 
ber felküldött, s az ablakokon akadálytalanul járó szél a felaggatott 
sonkákat szépen kiszárította, tartósította. Évekre elegendő élelmet 
halmozott már fel. Az esővizet pedig mindig is dézsába gyűjtötte, 
így a szomjhaláltól sem kellett tartania. így mialatt odalent a város 
a pestis csapása alatt vonaglott, ő odafent egészséges maradt.

26



Az őr őrizte a várost tovább. Ismerte már a torony minden rez
dülését, a galambok a fejére szálltak, mintha csak valami szobor lett 
volna. De talán az is volt már, ahogy mozdulatlanul állt, s a várost 
nézte szürke szemeivel, a várost, mely egy idő után mintha újra sza
bályosan lélegzett volna. Alighanem elvonult a pestis.

Ebben az időben jött rá, hogy tulajdonképpen két város van. 
Egyik ott lent, a tornyon túl, s egy másik idebent, a toronyszobában, 
ahol a falak minden repedése és ránca úgy vonul* 4 ügyelő tekin
tete előtt, mint egy térkép. A déli oldalon kandikáló egérlyuktól a 
padlózat egy hajszálrepedése éppen úgy vezetett az asztal döcögő 
lábáig, mint odakint az utak a városkapukhoz. A falakon a vakolat 
mállott, tereket, utcákat rajzolt magának a kő és a mész. A porsze
mek mindig a torony északnyugati oldalán ültek meg, s mikor a szél 
beléjük kapott, éppen úgy ide-oda hullámoztak, akár a vásártéri so- 
kadalom. A ki-be repkedő madarak gyakran hátrahagyták ürülékü
ket, mely éppen úgy feketedett a kövön, mint az ablakon kitekintve 
a sikátorok, koldustanyák hevenyészett összevisszasága.

Mivel a szolgálat az szolgálat, attól kezdve egyforma figyelem
mel őrizte mindkét várost.

Tavasz volt, az utakon már bizonyára felszikkadt a sár, persze 
ezt a toronyból legfeljebb sejteni lehetett. A strázsa vigyázó szeme 
a várost figyelte, a várost, mely a szobában volt. Az ágy alatt hosz- 
szú sorokban vonuló hangyaseregre lett figyelmes. Sosem látott 
még ilyet. Először fel sem fogta, mi az. De mikor megértette, olyan 
páni félelem fogta el, mint régen, mikor az üzekedés közben meg
hallotta a kakasszót. Két kézzel kapaszkodott a harang kötelébe, s 
rángatta, ahogy csak bírta. A félrevert harang sikoltozása csaknem 
megsiketítette, hiába, régen hallott már az égzengésen kívül más 
erős zajt. Addig húzta a kötelet, míg bírta, aztán a szoba közepén 
összecsuklott. Hallotta még, amint a torony kapuját döngetik, majd 
eljutott a füléig a torlasz recsegő összeomlásának hangja. A csiga
lépcsőn csizmák dobogtak, és katonatisztek özönlöttek be.
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- Itt az ellenség! - mutatott az őr a masírozó hangyákra, de sen
ki sem figyelt rá. Az ablakon bámultak kifelé, s hangosan számol
ták a lovasságot, a gyalogezredeket meg az ágyúkat. Mikor aztán 
a katonák lerohantak a toronyból, éppolyan sietve, mint ahogyan 
jöttek, az őr is meglátta a dombok mögül porfelleget verve előara
szoló tarkabarka népséget. Idegen hadsereg vonult a város falai felé. 
A hangyák az ágy alól eltűntek, mintha ott sem lettek volna soha. 
Odalent trombiták rikoltoztak, mindenütt emberek nyüzsögtek, a 
falakra ágyúkat vontattak. S lám, meglátta végre az első tűzvészt is. 
Az egyik falu égett a távolban, aztán a nádas, végül az erdő. A csi
galépcsőn nagy lett a forgalom, nagykalpagos, parókás tábornokok 
irányították onnan a védelmet, s egyikük sem mulasztotta el, hogy 
a toronyőr vállára tegye kardforgatástól elnehezült kezét, s magas 
kitüntetést helyezzen kilátásba ébersége jutalmául.

Aztán megszólaltak az ágyúk, s az őr hamarosan már a városon 
belül is gyönyörködhetett tűzvészben. Igaz, nem sokáig, mert egy 
ágyúgolyó a torony derekát találta telibe, megrázkódott az egész épít
mény, az őr hajára vakolat hullott, s ő megtántorodva összeesett.

Mikor magához tért, különös, nyugtalan csend fogadta. Az abla
kokon kikémlelve látta, hogy a kapuk tárva-nyitva, és fegyelmezett 
sorokban tódul rajtuk befelé az ellenség. A falakon fehér zászlókat 
cibált a szél.

Az elkövetkező napokban a vásártéren kivégzések voltak, melye
ket fentről jól lehetett látni. A toronyőr minden pillanatban várta, 
hogy az ellenség érte is jöjjön, s elhurcolja. De nem történt semmi. 
Állt az ablakban, s figyelt. A szolgálat az szolgálat. Addig tart, míg 
le nem váltják. S mivel őt nem váltotta le senki, őrködött tovább. 
A hópénzt meghozták rendesen. Más hozta, mint azelőtt, s az ara
nyakról is egy másik, ám az előzőhöz hasonlóan szigorú tekinte
tű úr nézett vissza. A tűztorony őrzője elégedetten állapította meg, 
hogy szolgálatára továbbra is szükség lesz.
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Állt hát az ablakban. Tekintete pásztázta a várost, a vidéket, majd 
átsiklott a szobán, a fal egyre mélyülő repedésfolyamán, a pergő va
kolat mocsárvidékein át a kicsorbult padlóköveken, a szaporodó 
egérlyukakon, az egyre fenyegetőbben terjeszkedő madárpiszkon, 
mely már a szalmazsákot is kezdte ellepni.

Az őr őrködött, állt az ablakban, nézett a távolba, szokásos nagy, 
fegyelmezett lépéseivel mérte a szobát. Huszonöt lépés körben a fal 
körül. Aztán hátraarc!, visszafelé is huszonöt lépés. Jobb felé hu
szonöt, hátraarc!, bal felé huszonöt. Huszonöt lépés ajtótól ajtóig. 
Ablaktól ablakig. Huszonöt lépés a nagytemplomig. Huszonöt lé
pés a piactérig. Huszonöt a városkapuig. Huszonöt a legtávolabbi 
domb. Huszonöt egy nap. Huszonöt egy év. Huszonöt egy élet.

Egy idő után észrevette, hogy odalent nagy építkezés folyik. El
tűntek a sikátorok, a deszkákból tákolt bódék. A földből valami kü
lönös építmény kezdett kinőni, napról napra határozottabb formát 
öltve, először székében terebélyesedve, később felfelé. Végül már 
nem lefelé nézett, ha rátekintett, mert az építmény elérte a toronyőr 
ablakainak magasságát, majd lassan túl is haladta azt. Csak ekkor 
jött rá, hogy ott azok egy új tűztornyot építenek.

Aggodalommal vegyes gyűlölettel figyelte az építkezést. Nem ő 
volt már a király a város felett.

Szuszogó tanácsnok kaptatott fel a csigalépcsőn, az őr nem is
merte ezt az arcot, nem is hasonlított ahhoz, aki hajdanán felfogad
ta őt a város szolgálatára. A ruhája is egészen más volt, nevetségesen 
furcsa, idegen.

Letelt a szolgálat, mondta a tanácsnok. Új torony épült, erre a ré
gire már semmi szükség, az ostromban amúgy is megrongálódott, 
immár életveszélyes. A város nem alkalmazza önt tovább, hagyja 
el a tornyot. Tűzvész sem fenyeget már, a házak kőből készülnek 
újabban, nem fából. Ellenség sem jöhet sehonnan, hiszen a régi el
lenségekkel kibékültünk, egyesültünk. A várost modernizálják.
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A tanácsnok távozása után az őr sokat töprengett, hogy most 
mit csináljon. Aztán rájött, hogy a másik toronyban talán senki sin
csen még, pedig a városra továbbra is vigyázni kell. Tehát maradt. 
Őrizte a polgárokat tovább. Hiszen a szolgálat az szolgálat.

A munkások meglepődtek, mikor odafent találták. Azt hitték, 
nincs ott már senki.

- Szedje a sátorfáját! - mondta egyikük, valami főnökféle. - 
Kezdjük a tornyot bontani.

Az őr körülnézett, valami nagyot sajdult a szívében, szerette 
volna magával vinni az egész tornyot, de hát nem lehetett. Arról 
a rozsdás vasládáról meg, amiben a hópénzt gyűjtögette, egészen 
megfeledkezett. Lebotorkált a csigalépcsőn. Amint a tűztorony ki
tárt kapuján kinézett, a várost éppen olyan ellenségesnek látta, mint 
akkor régen, mikor tűzvészt akart csinálni.

Remegő lábakkal lépett ki a térre. Elindult. Huszonöt lépés kör
be. Számolta, de mikor a végére ért, nem találta meg újra a kaput. 
Ijedten fordult meg, huszonötöt lépett vissza, fellélegzett, mikor 
megtalálta a nehéz tölgyfa bejáratot, tüzelő homlokát a hideg fának 
szorította.

- Húzzon már innen, öreg! Nem látja, hogy útban van? - för- 
medt rá egy munkás. Egyre többen nyüzsögtek a téren, félrelökdös- 
ték. Kezét kitárta a jól ismert falak felé, de már nem érte el őket.

Serénykedő munkások álltak közé és a tornya közé. Mintha tá
volodott volna a tűztorony egyre jobban. Tétován a néhai őr is el
indult, számolta a lépéseit. Huszonötig jutott, aztán reszkető lábai 
megmakacsolták magukat. Összecsuklott a porban.

A munkások csak akkor vették észre, mikor beesteledett. Már nem 
élt, de szürke szemei nyitva voltak, s fürkészőn a távolt kémlelték.

30



Mohácsi Zoltán

ÁLLOMÁS, KINT, 
ÉJSZAKA





Olcsó cigijét szívta a fiatalember a vasútállomáson. A vonatra 
várt. Már vagy tíz órája. Délelőtt kilenckor téblábolt be a pénz
tárhoz, és megkérdezte, mikor megy a legközelebbi vonat, amivel 

haza tudna menni. Megtudta, hogy aznap már semmi esélye, más
nap reggel jön a következő, átszállásos sincsen.

A dzseki, amit a meleg miatt maga mellé dobott a földre, amikor 
nagyot sóhajtva leült a kerítés tövében a földre, koszos volt és sza
kadt. Pedig látszott, hogy a fiú nem csavargó, és nem is ágrólszakadt 
lelenc: a cipője, az inge és a nadrágja bár gyűrött volt, de nagyjából 
tiszta és teljesen folttalan. Maga a fiú nem volt tiszta, de az egész vi
selkedése arról tanúskodott, hogy az állapota itt, az állomáson, csak 
átmeneti, egyébként tisztasághoz, rendes öltözethez szokott.

A rajta levő kosztól eltekintve tiszta volt az arca is a fiatalember
nek, és életszerető, tófelszín, égkék tekintete. Olyan tamásos arca 
volt, minden vonásában. Rakva a mindenkori Tamások kedvessé
gével és mosolygós, ám kicsit szomorkás, nyelvöltős fintorával. A 
haja is tamásosan gubancos volt, hátul a nyakánál vastag gumival 
szelídítve engedelmes varkocsba. De bármilyen tamásos volt is, 
minden mozdulatát valami cseppecske felhő sajdította szürkére.

Olyan semmilyen volt az állomás, amilyenek az állomások a vi
lágnak ebben a felében, ebben az időben lenni szoktak. Egy épület, 
rajta a nagy tábla a kis helység nevével fehér alapon fekete keretben, 
fekete név, az épület mellett egymásra dobált, kátrányszagú talpfák, 
vasak és egy beszakadt ajtó roncsai. A síneket a szokásos pályaudva- 
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ros, mellmagas kőkerítés választotta el a kinti világtól. Kis kövekkel 
felszórt út vezetett be az állomásra, mellette törött karú nyomóskút, 
a jegypénztárnál vastagon, csillagszerűen repedt ablak és egy resti, 
amiben már a múlt héten is állott volt a sör, pimpós az üdítő, kopo
gós a szendvics, és kávéval dúsított zaccból főzött kávé, amihez már 
savanyú a tejszín. Zárva volt a resti.

A fiú, Tamás, nem tartozott az állomáshoz, és nem tartozott az 
állomás mögötti pállott faluhoz sem. Városi Tamás volt. A nyaká
ban fülhallgató, zsinórja végén egy telefonnal, amiről a zenéjét hall
gatta. A kezében könyv, aminek még a címét sem értenék a helyiek: 
A transzcendencia és a metafizika individuális struktúrái. A másik 
kezében egy ceruzát tartott, amivel egy-egy slukk között bólogatva 
alá-aláhúzogatott ezt-azt a könyvben.

Tamás törökülésben ült a sokzsinóros, sokcsatos, tartós anyag
ból készült katonazöld hátizsákja mellett a földön. Egyedül volt, de 
a szemében csillogott az egyedüllét öröme. Nem volt magányos.

Olyan békésen, türelmesen ücsörgött vastag, érthetetlen köny
vével az ölében, hogy a bakter hat órája megszánta.

- Csak reggelre jön az a vonat, amire! Miért nem mész addig 
valami dolog után?

Tamás ránevetett.
- Nincsen dolgom. Ráérek itt ülni. Szeretem az olajos talpfák 

illatát.
A bakter legyintett.
- Akkor sem okos dolog ennyit ülni, öcskös!
Tamás nem volt gyerek, húsz fölött járhatott jóval, a huszonötön 

is inkább onnan, mint innen, de nem vette fel a bakter szavait. Ér
tette, hogy nem hántásból mondta.

- Zavarom, ha itt vagyok?
A bakter újra legyintett egyet.
- Dehogy zavar, csak meg fog enni reggelig a dologtalanság. 

Szép ez a táj, miért nem nézi meg?
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- Ha nem baj, akkor maradnék!
A bakter vállat vont, és visszament az irodába. Térült-fordult, 

majd kisvártatva egy ütött-kopott kék lábaskában marhapörköltet 
hozott. Krumpli is volt hozzá meg egy vaskos kovászos uborka s egy 
jókora karéj fehér kenyér.

- Nesze, egyék, jóval elmúlt már dél! - nyújtotta oda a fiúnak. 
Az felnézett a könyvéből, nagyot nyelt a vastag illatokra, de nem 
nyúlt a lábas után.

- Nincsen pénzem - mondta aztán, de a szemét nem tudta le
venni az ételről.

A bakter felmordult.
- Nem azt mondtam, hogy fizessen, hanem azt, hogy egyék!
Tamás elvette a lábast, a kenyeret és a bakter zsebéből előkerült, 

szalvétába tekert villát.
- Köszönöm! Csodás illata van!
- Tud az asszony! Tudna mást is, de nem akarja! Jó étvágyat! - 

kacsintott a bakter a fiúra, majd megfordult, és elment a dolgára.
Amikor Tamás megette a pörköltet, és szépen ki is tunkolta a 

szaftot, felállt, és bevitte a bakternek a lábast.
- Nagyon finom volt! - mondta, és ott sutáskodott az ajtóban, 

nem mert beljebb lépni. A bakter felállt, elvette tőle a mosatlant, és 
odaintett egy szék felé.

- Üljék le, ha akar! Jobb lesz széken, mert elmacskásodik már a 
feneke odakint! Van egy kis dolgom, olvasson addig, vagy nézde- 
géljen!

Tamás leült, aztán csak hallgattak nagyokat. A hallgatásuk jó 
csönd volt. Tamás figyelte a baktert, aki valami nagy, kockás papíro
kat töltögetett kifele, meg-megcsavarintva a ferencjóskás bajuszát, 
gondolkodott és írt tovább.

Ahogyan az állomás nagyon vidéki állomás volt, úgy a szoba 
is nagyon bakterház-szoba volt: a falon kakukkos óra, a sürgöny 
helyén számítógép, az asztalon mesteri rendetlenség, térképekkel, 
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kétszínű rostironnal jelölt útvonal-skiccekkel, menetrendekkel, 
szabályzati könyvekkel, és meglepő módon egy Oífice-tankönyv- 
vel. Meleg volt a szobában. Egy kivénhedt állóventilátor kavarta 
valamennyire a levegőt, amikor éppen kedve szottyant hozzá, de 
folyamatosan pörögni nem volt hajlandó. A bakter észre sem vet
te a levegőtlenséget. Fekete egyenruha kabátját az istenért le nem 
vette volna, és a sapkája is csak azért került le tojásdad fejéről, mert 
a nagy irogatás közben biztosan lehuppant volna. Zakójának még 
a gombjait sem lazította meg. Ő volt a bakter, és ennek végtelenül 
tudatában volt.

- Honnan jött?
A fiú még jobban ellazult, figyelme a szobáról a bakterre fordult.
- Odaátról.
- Odaátról?
- Akkor odafentről.
A bakter felmordult.
- Az a fent bizony lent már, fiam!
Tamás vállat vont.
- Ha földrajzilag nézzük...
A bakter komorsága nem tágított.
- Ha bárhogyan is nézzük! Ha bárhogyan is nézzük! Gondol

jon bele!
- Maga tanulja? - terelte el a szót a vendég kicsit zavartan, az 

Office-tankönyvre mutatva. - Tudok segíteni, ha kell, most meg rá
érek éppen.

A bakterban forrt a fent és lent, most ő rántott vállat.
- De én nem! Dolgozom!
- Mi munkája van itt? Tényleg szívesen megtenném!
A bakter felállt, megigazította a zakóját, feltette a sapkáját, és sö

tét pillantást vetett a városi Tamásra.
- Most éppen gyün egy tehervonat, babrálnom kell a váltóval, 

rossz felé ne menjen! - mondta, azzal kiment.
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Amaz nem tudott mit kezdeni magával az irodában, odatette 
azért a tankönyvet a monitor elé, figyelmeztetésül, aztán visszament 
előbbi helyére, a kerítés mellé. Elővette a könyvét, de képtelen volt 
odafigyelni arra, amit olvasott.

Csend volt az állomáson. Távolról már hallatszott a szerelvény 
füttye, aminek a bakter a váltót állította. Valahol harang kondult, de 
olyan időben, hogy csak lélekbúcsúra hívhatott. Kutyák örvendtek 
az életnek vidáman vagy hat házzal arrébb. Élt a falu, csendeskén 
idefent vagy idelent.

Tamás letépett egy fűszálat, kiterítette a kabátját és hanyatt fe
küdt, majd szemét árnyékolva az eget bámulta. Felhők úsztak felet
te, mint lassú zeppelinek, bodrosak és kedvesek.

Minden jó volt, és semmi nem volt mégsem a helyén.
Fel sem nézett, amikor a vagy negyvenkocsis tehervonat áthú

zott az állomáson, csak hallgatta a talpfák monoton kattogását a 
szörnyeteg súlya alatt.

„Semmit sem így akartam!” - gondolta a fiú, amikor kicsitult a 
füléből a tehervonat. De a gondolat abban a csendben, a még meg 
nem szűnt harangszóban, a kutyacsaholásban, egy távoli traktor 
halkká szelídült pöfögésében nem bántott, csak halványát nyilallt.

A bakter visszafelé bandukolt a váltótól. Megállt a fiatalember 
felett.

- Kijött? Akkor jó! - bólintott a fiúra.
Tamás nem szólt semmit, elemelte kezét a szeme elől, és fekté

ben széttárta a kezeit.
- Ha marad, úgy is jó! - böffent rá a bakter, s ment is az állomás

épület felé.
„Nem is hívott, miért ne maradnék!” - gondolta Tamás. Visz- 

szatette felhőnéző kezeit a szeme elé, de hamarosan elnehezültek a 
szemei, elszunyókált. Amikor felébredt, a bakter ott ült nem messze 
tőle egy pádon.

- No, hiszen, jó reggelt, fiatalúr! Aludt másfél órát!
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-Baj?
A bakter szusszantott: lehetett dühös is, de az is lehet, hogy csak 

melege volt. Nemet intett, de csak legyintés közben, aztán egy pá
rásán gyöngyöző sört nyújtott Tamás felé. A Nap még mindig alig 
enyhített valamit perzselő erején, a kazlak táncoltak a mezőn.

- Egészségére!
Tamás felült. Meglepődve elvette a sört, bólintva megköszönte, 

egészségére kívánta, aztán megtörölte gyöngyöző homlokát, és na
gyot húzott az üvegből. Újra a régi volt a barátság, az ital feledtette 
az ideátot és az odaátot.

Tamás feltápászkodott, és a bakter mellé ült a padra.
- Mi oka, hogy errefelé jár?
Tamás elfújta a szeméből a haját, és nagyon messzire nézett, oda 

sem fordult a bakterhoz, úgy bökte ki:
- „Sose olvassa biz azt kelmed, gazduram! / Mi tagadás benne? 

Igen nagy híja van!”
A bakter felhúzott szemöldökkel nézett rá.
- Aztán ehhez mi köze a költőnek?
Ismeri - nyugtázta Tamás. Hangosan meg ezt mondta:
- Megnéztem a szülőföldemet! Arra! - mutatott a távoli harang

szó irányába.
- Arra? Odaátról? Hogyhogy? - csudálkozott a bakter, s a meg

lepetésre húzott egyet a söréből. Tamás nem örült, hogy újra előke
rült az odaát. Epeíze volt a szónak.

- Kicsi voltam nagyon, amikor apuék úgy döntöttek, jobb lesz 
odaát. Még a változások és a nagy felfordulás előtt volt. Azóta nem 
jártam erre. Jöttem megnézni, úgy vannak-e a dolgok, ahogyan az 
emlékeimben.

A bakter nem szólt, letörölte a sörhabot a ferencjóskásról, s most 
ő nézte a felhőket.

- Szóval földink! Hazajött!
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Tamás elmosolyodott, tófelszín és égkék tekintete azonban még
is árnyékos maradt. Cipői között egy kavicsot görgetett ide-oda a 
porban.

- Haza? Mi a haza? Az itt vagy az ott? Idelent vagy odafent? Én 
ott nőttem fel, minden odaköt, ott jártam iskolába, ott voltam elő
ször szerelmes, és ott verekedtem. Az étel íze ottanian ismerős.

- Mi baja van magának az ittel? - húzódott el kicsit a bakter. 
Ferencjóskása mint haragos tőr meredt Tamásra.

Tamás kigombolta és levette az ingét, volt alatta még egy ujjas 
póló. Az inget odadobta a hátizsákja mellé.

- Két napja érkeztem. Meg akartam nézni a szülőházamat. Meg 
akartam nézni a kertet meg az istállót. Meg akartam nézni a tor
nácot, ahol olyan jó hűvös volt. Meg akartam nézni a szederfát az 
udvar közepén. Meg akartam nézni azokat a dolgokat, amelyek ide
kötnek. Találkozni akartam a szomszéd nénivel, aki mindig cuk
rot adott. Amik a gyökerek. Meg akartam nézni. Négyéves voltam, 
amikor elmentünk. Idén végeztem az egyetemen. Gondoltam, mi
előtt nagyon belevágnék, visszajövök, ha már innen vagyok, nem 
amonnan.

Elfehéredtek az ujjai, ahogy a pad támláját markolta. A bakter 
nem válaszolt. Tudta a folytatást. Nem akarta, de undor suhant át az 
arcán, megmerevedtek az izmai. Letette a sört maga mellé a padra. 
De azért odabökött a fejével, a folytatást várva.

Tamás nem nézett rá, de folytatta.
- Nem volt ház. Nem volt kert, nem volt tornác. Nem volt sze

derfa, nem volt istálló. Nem volt szomszéd néni.
A bakter az öklére támaszkodva ült a pádon.
- Miért, mit várt? Ez egy ilyen ország! Itt élünk! Megtörtént. így 

történt, és úgy történt meg, ahogy! Ezt akarta a Teremtő!
Tamás nagyot sóhajtott, nem volt ehhez kedve. Nem akarta meg

bántani a ferencjóskás, marhapörköltös baktert, látta is már rajta a 
feszültséget. De azért kicsúszott a száján:
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- Teremtő? Akarta? Alszik az, gazduram! Vagy vak!
A bakter felállt.
- Ne bántsa az Istent, hékás! Nem tehet ő a mi gonoszságunkról! 

Nem ő rombolta le a maguk házát sem! De elhiheti, nem is a vére 
volt, aki rombolt!

Tamás nem felelt. A zsebében kotorászott a cigije után. Megta
lálta, megkínálta békítőleg a baktert is. Annak remegett a keze, ami
kor elfogadta, de elfogadta. Rágyújtottak, szívták, fújták a füstöt.

- Jó dohány - bólintott a bakter.
Tamás nem bírta megállni:
- Odafentről van! Nem mondhatja, hogy ott nem tudnak sem

mit! Legalább a dohány jó!
- Legalább - hagyta rá a bakter. De ezt meg ő nem tudta meg

állni: - Sokat tudnak, de ami fontos, arról semmit sem. Már nem. 
Elfeledték. Túl jól élnek.

Tamás sóhajtott.
- Ott is van baj, csőstül. Mindenkinek a maga zsákja a legnehezebb.
- Csak nem mindegy, hogy kirándulok a zsákkal, vagy háború

zom - bólintott a bakter.
Tamás érezte, hogy jókedve úgy hagyja el, mint ijedt fácánma

dár a fészkét a kutyaugatásra.
- Hagyja már!
- Nem én kezdtem! Csak el akartam mondani, mi a különbség!
- Tudom, mi a különbség!
A bakter Tamás bakancsát nézte. Martens. Aztán a hátizsákját: 

Columbia. Aztán a maga mellé tett telefonját: iPon4. Magában ki
betűzte mindet. Hallott már mindegyikről, hiába volt inneni, tele
víziója volt, újságot olvasott, és újabban már értette valami módját 
az internetnek is, mert az irodában kellett használnia. Sorra muta
tott a kiolvasott tárgyakra.

- Tudja? Tudja? Tudja? - mutatóujja vádlón mutatott a bakancs
ra, a zsákra és a telefonra.
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Tamás figyelte a mozdulatait.
- Ugyan! Ez csak anyagi különbség!
- Nemcsak az! - mondta fojtottan a bakter. - Itt is különbség! 

Okozza! - mutatott a homlokára.
Tamás legyintett. Megkeseredett a cigaretta is, elnyomta, kék 

szeme szürkére váltott, mint a nyári zivatar felhője.
- Hagyjuk!
A bakter ráhagyta.
- Hagyjuk! - majd kisvártatva hozzátette: - Köszönöm a do

hányt! No, megyek a dolgomra.
Felállt, vissza sem nézve elment. Tamás utána szólt.
- Mennyi ide a legközelebbi falu, ahol megáll a vonat?
A bakter már az iroda ajtajában volt, megfordult, és kelletlenül 

mondta:
- Amarra, amerről jött, tíz kilométer. Amerre megy, nyolc. Út 

mindenfelé van, rendes, kényelmesen járható. De egyiken sem jön 
hamarább a vonat.

Tamás felhúzta a szemöldökét, és megcsóválta a fejét.
- Tudom.
- Akkor jó! - nyugtázta a bakter, és bement az irodába.
Tamás felállt, kidobta a két üres sörösüveget az egyik fém szeme

teskukába. Összeszedte a holmiját, elcsomagolta a túrazsákba, ösz- 
szezárta a villámzárakat, meghúzta a bakancsa fűzőjét, megtöltötte a 
kulacsát az épület mellett álló kútnál, megmosta az arcát, benedve
sítette a haját, a fejébe egy katonaszerű, simléderes sapkát nyomott, 
aztán felkapta a vállára a zsákot, és búcsú nélkül nekivágott a nyolc 
kilométernyi gyalogúinak. Úgy vélte, még a teljes sötétség előtt oda
érhet a következő állomásra, csak követnie kell a síneket.

Már megtett vagy öt kilométert a valóban rendes, kényelmes 
gyalogösvényen, ami pár száz méterre a vonatsíntől vezetett a föl
dek mellett, amikor fájdalmasan eszébe villant: Azt sem tudja, hogy 
hívták a pörköltes-sörös bakteri!
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TJ _ a történet a Bambival kezdődött. Ifjúságunk „varázsitalával”. 
-С/L Ez a barnásvörös, de inkább vérszínű üdítőital - a világhó
dító kóla ősrokona - kedvence volt akkoriban kicsinek-nagynak. 
A kimúlófélben lévő Rákosi-korszak széles körben propagált hét
köznapi kábítószere volt. Az idősebbek szálkás Matróz-rummal 
vagy pálinkával keverték (hogy jobban csillogjon a szemük a Sza
bad Nép-félórákon), a zakós-nyakkendős érettebb ifjúság pedig, 
mint hivatalosan megengedett energiaitalt, a táncrendezvényeken 
fogyasztotta, jellegzetes csatos kisüvegében. Mi, érettségi előtt álló 
gimnazisták, különösen az iskolában szerettük inni, élvezve enyhe 
pezsgését. Kebelbarátommal, Bercivel, akivel két év óta egy padban 
ültem, szinte cirkuszi mutatványokat vittünk vele végbe. Unalmas 
órák alatt, mikor a tanár hátat fordított, a pad alatt hörpöltük, vil
lámgyorsan lebukva s feljőve, ahogy a kárókatonák fogják a halat a 
sekély folyóvízben.

1956 egyik kora nyári estjén hitetlenkedve bámultam a körúti 
élelmiszerbolt - akkori nevén közért - kirakatába. Belülről egy ke
rek fémdoboz volt felállítva, valaki épp bedobott egy húszfillérest, 
betett egy papírpoharat egy lyukba, és már csöpögött is bele a vö
röses lé. Egy Bambi-automata volt, az ország első italautomatája! A 
konzum ördöge (mi akkor angyalnak éreztük) kezdte bontogatni 
szárnyait.

Bedobtam hát én is a húszast, nyomogattam a gombot, de hiába, 
semmi nem jött. Segélykérőn néztem körül. És akkor a bolt mélyén 
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megvillant a szőke hajzuhatag. A hozzá tartozó arc szépsége csak 
ezután döbbentett meg. Odajött és rámmosolygott. Szép fejét ingat
ta: „Ejnye, mekkora ügyetlenség”... Pillanatok alatt beleszerettem.

- Segíthetek?
- Öö, lesz szíves - dadogtam és éreztem, hogy lángolok, s a 

homlokom, akár egy nyomtató lóé, izzad.
- Pofonegyszerű - mondta kis, fanyar mosolyával (az érett birs

alma íze jutott eszembe róla) -, tegye beljebb a poharat, egész a sar
káig! - s a lé máris csurogni kezdett, oly erősen, mint a tej a tehén 
tőgyéből. - Látja? Fotocellával működik, azért nem kell a gombot 
nyomogatni. - Szóval fotocellával - és merengve bámultam a szovjet 
mintájú egyenkötény alatt domborodó kicsi, kerek melleket. Bambán, 
lebénultan álltam ott, kezemben a kétes műanyag pohárral. Semmi 
nem jutott eszembe, s ő éppoly hirtelen, ahogy jött, ott hagyott.

Beszédelegtem az iskolába. Csak útközben vettem észre, hogy 
rég elkezdődött az óra: az utolsók egyike. Valamit motyogtam, és 
nekiütköztem a padnak.

- Hát te? - kérdezte Urbán tanár úr, az osztályfőnök. - Mi van 
veled? - Maga volt a türelem és megértés: talán ezért úszott folyton 
izzadságban. - Négy év alatt sose késtél el...

- Mert eddig szűz volt - jegyezte meg Berci, kamaszpattanásait 
vakargatva (folyton vakargatta és nyomogatta őket, s egyre több lett 
belőlük).

Helyeslő csikóröhej harsant: már mindannyiunknak mindenről 
ugyanaz jutott eszébe. (Lányok nem jártak velünk, s ez különösen 
éhes, fülledt légkört eredményezett: a miénk volt az utolsó csupafiú- 
osztály a Városliget szélén.)

Már mindenki a Nagy Élet lázában égett. A nyárba szökkenő 
fák alatt elhangzottak azok a bizonyos utolsó ígéretek: barátok és 
pályatársak maradunk egy életen át, rendszeresen itt meg itt fogunk 
találkozni...

- Mi történt? - kérdezte Berci hazafelé menet.
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- Semmi. Csak tényleg összefutottam egy lánnyal.
- És milyen volt?
- Semmi különös - mondtam nagyképűen.
- Minden megvolt?
- Hát persze - feleltem, és dühösen éreztem, hogy még az orrom 

hegye is vörösük. Muszáj volt eldicsekednem: ekkora előnyt nem 
hagyhattam veszni hagyni felnőttutánzó vetélkedésünkben.

- Hazudsz, te siketfajd - replikázott a barátom -, honnan ismered?
- A kesztyűgyárból, te ökör - motyogtam orromat fújva, bánva, 

hogy eljárt a szám.
(Pont azt szerettem Berciben, ami miatt gyakran összekaptunk: 

a lényeglátását.)
Eddig mindennap együtt voltunk, és mindenen csak mulattunk. 

A Lenin- és Sztálin-szobrokon, a vörös május elsejei felvonulásokon, 
a mókus-énekű kisúttörőkön, az oroszórán („Tyjanúli, tyjanúli, ne 
vütjanúli” - suttogtuk a mesebeli óriásrépát idézve, amikor szovjet 
katonát láttunk egy moziplakáton, vagy nagy néha az utcán.)

A kamaszok igazságosztó játékait játszottuk, tudtuk, hogy min
den mögött hazugság és félelem lappang. De sejtelmünk sem volt, 
milyen közeli már a vihar.

És máris fülledt nyár volt, a ligeti platánok levelei bénultan, rez- 
zenetlenül figyelték a napot. Nagy néha vibrált csak kicsi szellő - 
nyugtalanság - a levegőben.

S akkor feltűnt Veronika az utca túloldalán. Egyedül jött, s egy 
pillanatra találkozott a tekintetünk. Inteni akartam neki, de a lány 
eltűnt a sarkon. Megállt a kezem félúton.

- Jó kis nő! Ismered?
- Dehogy - hazudtam újra, szemrebbenés nélkül. - Csak most 

sétált be a képbe. (Még a gondolata is elrémisztett, hogy megosszam 
Bercivel újszülött szerelmem titkát. Ekkor kezdtem igazán felfogni, 
miféle kapu nyílott ki és csukódott is be rögtön mögöttem.)
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Másnap üzletnyitáskor én voltam a legelső vásárló a közértben. 
Vagyis úgy tettem, mintha az lennék. De most nem érdekelt a Bam
bi-automata. Végigjártam a polcokat. Veronika nem volt sehol.

- Nem vesz semmit? - kérdezte a kopasz, pocakos üzletvezető. - 
Akkor mi a francot kuncsorog itt? Mit keres? - Csőtésztát - mond
tam rémülten. - Csak háromkilós kiszerelésben van - nézett rám 
gúnyosan a hájpacni. Ráment az utolsó zsebpénzem a három kiló 
csőtésztára, és szomorúság töltött el, amikor odakint kidobtam egy 
szemétgyűjtőbe.

Másnap - május 9-én, a győzelem napján - volt az írásbeli érett
ségi. A rádió már hajnalban Komszomol-indulókat játszott, és még 
a kukáskocsik oldalán is a vörös lobogó pattogott.

De a következő reggelen Veronika állt a bejáratnál, és úgy mo
solygott, mintha tényleg engem várt volna.

- Nincs Bambi, elromlott az automata. A fotocella. Tudod, az 
egy kényes szerkezet... - és már bántotta is le magáról az ormótlan, 
a moszkvai raktárdivatot tükröző munkaköpenyét. - De nincs bent 
a főnök, ha akarod, sétálhatunk egyet.

Egész álló nap sétáltunk. Bejártuk a fél várost. Félve pillantot
tunk egymásra, alig váltva egy-két ügyetlen szót. Elnémított a saját 
életünk addig sose érzett sűrűsége.

Verőfényben fürödtek az utcák, a háztetők. Az Ádám nevű fillé
res önkiszolgáló étteremben ebédeltünk: zsizsikes bablevest, hozzá 
vastag, ragacsos komiszkenyeret. És persze Bambit ittunk rá, amely 
vörös volt, mint a vér.

A fogam is vacogott a gyönyörűségtől, ha hozzá érhettem a ke
zéhez vagy a dunai szélben diadalmasan lobogó szőke hajához.

Hazakísértem. A Margit híd lámpái épp kigyúltak a már szür
külő égbolton. Remegtek az első csillagok, mintha beleborzonganá- 
nak a város szépségébe.

Veronika az Ostrom utcában lakott. A ház kapuját egy félkezű 
kariatida őrizte, megfeketedett arcán komikus erőfeszítéssel (a szo
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bor másik karja helyén vastag drót fityegett, s a párját talán még az 
ostromkor ragadta el egy lövedék).

Bementünk a sötét udvarba.
- Látod, ott lakunk, a másodikon, de nem jöhetsz fel, felébredne 

a nagymamám. Várakozón nézett rám, s én föléje hajoltam, behunyt 
szemmel, mintha egy illatozó virágot szagolnék. Mire kinyitottam a 
szemem, ő már felosont. Csak egy halk ajtónyikorgás jelezte a vak
sötétben, hogy életem legszebb napja véget ért.

Nem lepődtem meg, hogy másnap megint hiába kerestem a 
boltban. A Bambi-automata érzékeny fotocellája se javult meg: a 
csodakészülék eltűnt a raktár mélyén. És harmadnap egy új lány 
téblábolt a tésztafélék között. A kövér boltvezető kibökte: elküldte 
Veronikát, mert párthatározattal leállították a Bambi-programot, és 
különben is sokat csavargóit.

A félkezű kariatidánál ődöngtem néhányszor, fel-felfütyültem 
Veronikának: hiába. Nem mertem felmenni az emeletre: a vágyako
zást választottam a csalódás kockázata helyett. (Még az is felmerült 
bennem: talán csak elképzeltem magamnak egy varázslatot?)

Aztán megkezdődtek az egyetemi felvételik, és én elbuktam: az 
a bizonyos értelmiségi büntetőpont sújtott, mely akkor még nagyon 
is létezett, az rontotta le a felvételivizsga-eredményemet... Szakmát 
tanulni jó helynek tetszett az iparitanuló-iskola. Optikaicsiszoló-ta- 
nonc lettem tehát a Gammában, akárcsak Berci. Mi voltunk a mun
kásosztály álruhás mostohagyermekei.

Eltelt a nyár. A hajnali ködös reggelek már a rettenetesen csikor
gó villamoson találtak, a komor kőarcú fapados utasok között.

De Bercivel minden a régi volt: nem volt a létnek olyan pillanata, 
ami ne nevetésre sarkallt volna minket. Hisz a gyári tanoncélet volt 
a legjobb terepe a „mindenért semmit” elméletének. Látszat-élet, 
látszat-teljesítmények, látszat-értékek. Mintha lebegtünk volna, de 
lefelé, egyre gyorsabban, szabadesésben.
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És eljött október 22-e. Aznap délután szüleimmel vidékre utaz
tunk: apai nagyanyám - áttetsző bőrű, csontsovány néne, akit alig 
ismertem - temetésére.

Október 23-án az éjféli vonattal érkeztünk vissza. A Keleti pálya
udvar környékén már hallatszott a géppisztolyok kereplése. A rádió 
reggeli nyugtató közlésére - „az ellenforradalmi felkelő bandákat” 
gyakorlatilag felszámolták - elindultam a gyárba, de már az első 
saroknál ott álltak a páncélosok. Akár a tengerből felbukkanó ősvi
lági hüllők. S a Nagykörúton szerteszét heverő, elszenesedett vagy 
épp mésztől fehérlő katonahullák egy elsüllyedt világ partra vetett 
kövületei voltak. Tudtam, hogy a lebegés kora véget ért.

Másnap, 25-én, hirtelen elült a harci zaj. Különös csendre ébredt 
a város. A belvárosi üzletek kinyitottak. Nem sejtették, hogy ez a 
halál csendje.

Apám visszafojtott hangon vitatkozott anyámmal.
De anyám hajthatatlan volt: leeresztette a rolókat, idegesen ösz- 

szehúzta a nehéz, porszagú függönyöket.
Apám csak nevetett és leküldött kenyérért a közértbe - az én 

közértembe.
Az utca - a feltámadás boldog Amazonasa - hömpölygőit. Em

berhullámok ölelkeztek össze, cigarettával, borral kínálták egymást. 
„Átálltak az oroszok! Gerő lemondott!” - kiáltozták a ködbe bújó 
nap alatt.

Hónom alatt a lisztes bundájú kenyérrel sodort magával az ár. 
Egyenest Berci hátának. Nem nézett rám, egy lyukas zászlót tartott 
a magasba. Mikor már mellette lihegtem, megszólalt: - Veronika 
szerint te gyáva vagy. Nem merted megcsókolni...

Egy pillanatra elsötétült minden.
- Honnan tudod a nevét?
- Három napja egész nap együtt voltam vele. Csodálatos lány. 

Igazi bombázó!
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És a tüntetés boldog lármája közben elmesélte az én történetemet.
Veronika pontosan ugyanazokon a helyeken járt vele is, olykor 

kéz a kézben, mint előtte velem. Elmondta a kariatida után történ
teket is: ő igenis megcsókolta a lányt.

Olyat éreztem, amit eddig soha: gyűlöletet. Homlokomat rán
coltam, félrepislantottam, mintha légy szállna a szemembe.

- Beijedtél? Ne lógasd az orrod, tetszel neki. Te tetszel jobban...
- Ezt mondta? - Már nem is restelltem a megkönnyebbülést.
Berci, az én fiira faunra emlékeztető ikertestvérem válasz helyett 

kurjantott egy hatalmasat, akkorát, ami egy tigrisfókának is becsületé
re vált volna, és mint az ifjú Jupiter a villámot, meglengette a zászlót.

Épp Sztálin kolosszális, borzalmas feje mellett haladtunk el. Ott 
hevert a Tanács körút szélén, mint egy gyilkos csápjaitól megfosz
tott óriáspolip, és fémes hangokat adott. Emberek kopácsoltak raj
ta, hogy a zsarnokság egy-egy darabkáját szuvenírként magukkal 
vihessék. (Ök már azon aggódtak, hamarosan annyira elfelejtődik 
a zsarnokság, hogy kézzelfogható emlékek híján nem fogjuk tudni 
megmagyarázni az utódoknak, mi is volt az.)

Az Astoriánál egy tankon szovjet katonák tüntetőkkel ölelkez
tek. A tömeg gyűlölete is elszállt, mint a füst.

- Látod? Ez a győzelem! Együtt megyünk velük az ávósok ellen! - 
rikkantotta Berci. A tank bőrsisakos szovjetkatonája, akit egy szem
üveges fiatalember ölelt át, könnyezett. Egy egyetemista a kirgizarcú 
másik katonának valamit magyarázott Tolsztojról meg a Háború és 
béke Pierre Bezuhovjáról. Átfutott bennem a gondolat, mennyire 
abszurd a hirtelen boldogság, hogy ilyen képeket teremt...

Aztán a tank elindult a Kossuth tér felé, a tömeg utána.
- Hová megyünk?
- Elfoglaljuk a Parlamentet, hát nem látod? - mondta Berci 

mennyei fölénnyel, és beleharapott a hónom alatt tartott cipóba. 
(Ez a másik állókép, amit változatlanul őrzök aznapról: Berci bohó- 
cosan kipirult, kenyértől lisztes orrát.)
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Megérkeztünk. Dugig megtelt a hatalmas tér. A Földművelési 
Minisztérium árkádjai közelében megálltunk. Oldalról, egész kö
zelről egy újabb tank tűnt fel, s ahogy odanéztem, megláttam rajta 
egy szőke lobogót: Veronika szélfútta haját. Az ágyúcsőbe kapasz
kodva integetett. Még láttam, ahogy leugrik, és felénk igyekezve va
lamit kiált nekem.

A hangja már nem ért el hozzám.
Ekkor csattantak fel az első lövések.
Először azt hittem: petárdák. Vagy tűzijáték? Felnéztem az égre, 

a tűzvirágok kinyílását várva.
Mellettünk csapódott be az első találat: egy hivatalnoknak látszó 

férfi zuhant a lábunk elé, lerepülő kalapja súrolta az arcomat.
Egy-két sikítás hallatszott csak. Mindenki a földre vetette magát.
- Ne félj, fiam, mindjárt abbahagyják - súgta mellettem a földön 

sorozat közben egy fiatal nő, figyelmeztetőleg felemelve a mutatóuj
ját - tettesd magad halottnak, ilyenkor ez a szabály. - Rám mosoly
gott, és a mosolyából hirtelen vér lövellt ki. Mutatóujja úgy maradt, 
rám szegezve, számomra mintegy az öröklétig.

A másik golyó a cipót találta el, amelyet még mindig görcsösen 
szorongattam. Arcomat és mellemet elborították a kenyérdarabkák. 
Borzalmas volt a lágy friss kenyér illata, mely a hirtelen tomboló 
halál torán orromba hatolt.

Újabb sorozatok sivítottak. Berci megrángatta félelembe der
medt karomat. A holttesteket, letépett kezeket és elhajított holmikat 
kerülgetve futásnak eredtünk. Eszeveszett, állati futás volt. Némán, 
remegve váltunk el. Nem néztünk egymás szemébe. Nem kérdez
tük, Veronika túlélte-e?Annyi lélekjelenlét maradt csupán bennem, 
hogy újra bementem a közértbe - még mindig nyitva volt -, és 
megint megvettem a kenyeret. Ott, a boltban vettem észre, hogy 
vérzik a tenyerem.

Hazaérve gyorsan kesztyűt húztam rá.
- Mi van a kezeddel? - kérdezte apám.
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- Fázik - feleltem.
- A fél kezed? - nézett rám rosszallóan szigorú szülőm.
Ezt a szemrehányó pillantást azóta is látom.
Kinézte belőlem a száz halált.
Magunkban hordoztuk valamennyit.
Bercivel napokig nem kerestük egymást. Tudtam: az a bizonyos

ság gyötri, amiről egyikünk se akar beszélni.
Aztán egy november eleji újságban megtaláltam őt. Egy fényké

pen, a halottak között. Szőke haja a fekete képen fehér volt, mintha 
hó esett volna rá. Vagy lehet, hogy mégsem ő?

Napokba telt, mire el tudtam vánszorogni a romos Széna térre. 
Ott megálltam, hogy erőt gyűjtsék, néztem a vasúti kocsikból épí
tett barikád maradványait, a házak falán a belövéseket, melyek úgy 
nyíltak ki, mint megannyi romvirág.

Aztán a megnyomorított kariatida. Aztán a sötét kapualj. Aztán 
a második emelet. Megismertem az ajtót, kopogtam. Senki nem 
válaszolt. Benyitottam, az ajtó - nem is volt rajta zár! - ismerősen 
nyikorgott. És megcsapott a földhözragadt szegénység savanykás 
szaga.

- Te vagy, Veronika? - kérdezte egy vékony, rekedtes hang.
Apró, karikajárású öregasszony jött elő, az arcát nem is láttam a 

hatalmas kendőtől. Rám nézett, de el, a semmibe. Teljesen vak volt.
- Te mihaszna kis csavargó - mondta lágyan -, mosd meg a lá

bamat...
- De hát - dadogtam ormótlanul - de hát...
És hazaszaladtam.
Berciék hamarosan elhagyták Magyarországot. Ma is az Egyesült 

Államokban élnek. Ötvenévesen találkoztunk újra. Kicsit szögletes 
lett a mozgása, és a szavai mintha megdermedtek volna, idegenül 
kongtak. Nehezen engedte el a kezemet. Bemutatta második ameri
kai feleségét, egy szép arcú nőt, fiatalos szőke hajzuhataggal.
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Egymásra mosolyogtunk, mint akik már mindörökre értik egy
más sebét.

Azóta is, mindig, mikor a téren járok, úgy érzem, kifosztottak.
Leülök egy padra, és arra a helyre nézek. Emlékezem. Az első 

csókomra, amely sosem történt meg.
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Csík Mónika

A TAROLÁS





VARRÓNÉ

Д istennek sem akart megkelni a fánktészta. Varróné egyre 
türelmetlenebbül emelintgette meg a kisvájdlingra terített 

konyharuhát. Nem fért a fejébe, miért nem kezd már dolgozni a 
cukros tejbe vegyített élesztő. Pedig ugyanúgy készítette, ahogy az 
elmúlt negyvenhat év minden egyes péntekjén, tésztanapkor. Más
kor fél óra után már domborodott a tészta a konyharuha alatt, akár 
egy várandós asszony pocakja, most mégsem sikerült. Meg sem 
mozdult a nyavalyás, pedig legalább húsz percig verte fel fakanállal. 
Ad neki még negyed órát, döntötte el, és a konyhaablak párkányára 
helyezte a vájdlingot, ahová odasütött a nap.

Mialatt a függönyt igazgatta, egy nyakigláb fiúra lett figyelmes. 
A jövevény furcsa, ruganyos léptekkel vágott át az udvaron, akárha 
ortopéd cipőben járna, pedig papucs volt a lábán, az egyujjas, japán, 
és bár bal kezét hanyagul zsebre vágta, cigarettát tartó jobb kezét 
olyanformán tartotta, hogy Varrónénak úgy tűnt, remegnek az uj- 
jai. Az asszony, megfeledkezve a keletien fánktészta okozta bosszú
ságról, kicsit kijjebb hajolt, hogy a párkányra könyökölve a bejárati 
ajtóra láthasson, kíváncsi volt, vajon kihez csönget fel a langaléta. A 
fiú a kaputelefon gombjai mellé függesztett névjegyzéket silabizálta. 
Azt ugyan betűzheti, gondolta Varróné. Az utóbbi években szinte 
teljesen kicserélődött a lakóközösség, de senkinek sem jutott eszé
be, hogy a névtáblák adatait átjavítsa. A postás úgyis tudja, melyik 
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lakásba kik költöztek, a látogatók meg találják fel magukat. Ezek az 
újoncok maguknak valók, csak reggelente meg néha este látni őket. 
Akkor sem állnak le beszélgetni, mintha rettentő fontos elfoglaltsá
guk lenne, sietnek, köszönést is menőben vetnek oda, foghegyről. 
Kivéve a tizenkettest. Az közvetlen gyerek. Igaz, mikor két éve be
költöztek ide a barátnőjével, azzal a nyurga, fekete lánnyal, idegen
kedve figyelte őket, csak miután megkérdezték, hogy vállalna-e ná
luk takarítást heti kétszer, s ő igent mondott, megbarátkozott velük. 
Persze, hogy elvállalta, a varrogatás mellett tud szakítani annyi időt, 
hogy kiseperjen náluk.

A langaléta továbbra is tanácstalanul ácsorgott. A második szálra 
gyújtott rá éppen, amikor megcsörrent a mobilja. Olyan szögletesek 
a mozdulatai, akár az ő boldogult férjének, állapította meg Varróné, 
és odahúzott egy ülőpárnát a könyöke alá, feltörte a párkány.

A fiú gesztikulálva telefonált. Néhányszor a hajába túrt, miközben 
érvelt. Vitázik valakivel, gondolta Varróné. Szeretett efféle megálla
pításokat tenni. Az elmúlt évtizedek során annyi mindent látott már 
innen, a harmadikról, hogy úgy érezte, az emberi viselkedés szakér
tőjévé vált. Egy vállrándításból is történeteket tudott kiolvasni. Ezt 
az idegen fiút, a fura járásával meg a remegő kezével, afféle besorolás 
előtti jövevénynek tartotta, viszont szinte biztos volt benne, hogy ha 
elég szemfülesen figyel, lényeges tudnivalókat deríthet ki róla.

A langaléta abbahagyta a beszélgetést. A mobiltelefonját farmer- 
nadrágja hátsó zsebébe süllyesztette, majd felcsöngetett.

Gondolhattam volna, hogy a tizenketteshez jött, az effélék oda 
járnak, dünnyögte félhangosan Varróné. A kissé gúnyosra sikere
dett efféléket a csalódottság mondatta vele. Nem volt semmi baja 
Ottóval, mindig időben fizetett, a tizenkettes ráadásul épp alatta, 
a folyosó elején állt, nem is kellett sokat lépcsőznie takarítani me
net, de az oda járkáló csürhét nem szerette. Ez a fiú is olyan anya
gos, mint a többiek, kár volt vesződni vele, gondolta, és behajtotta 
a nyitott ablakszárnyat. A spájzból becipelte a nagy gyalult gyú
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ródeszkát, nyújtófát, lisztet készített, és egy serpenyőben étolajat 
kezdett hevíteni.

Az ablakpárkányon álló vájdlingból szinte kidagadt a fánktészta, 
már megemelte a ráterített konyharuhát.

ZOLA

Zola nyúzottan ébredt. Már hetekkel korábban eldöntötte, hogy 
vásárol egy anatómiai párnát, olyan puccosat, amilyent a reklámok
ban látni, hogy megtámassza a vállát és a gerincét, de sehogy sem 
tudta összekaparni a rávalót. Tessék, újra beállt a nyaka. Ez a fájás 
ráadásul nemcsak a tarkója körül, hanem egész deréktájig nyilallt, 
alig tudott kikecmeregni az ágyból. Be kellene venni valamit, gon
dolta Zola, de hiába kutatta át a fürdőszobaszekrény tükrös tároló
ját, csak sebtapaszt meg sebhidrogént talált, és három régebbi bo
rotvapengét. Káromkodva ment át a konyhába kávét főzni. Föltette 
a findzsát a gázra, a cukor mellé pici sót is hintett a vízbe, egy albán 
katonatársától tanulta, hogy így kell az igazi török kávét elkészíteni. 
A só kihozza a kávé aromáját. Mialatt felforrt a víz, farmernadrágot, 
pólót kapott magára, igaz, a kapott kifejezés nem fedte pontosan 
a pólóhúzás mozzanatát, ugyanis kissé ferde nyakkal, sajgó derék
kal csak nagy nehezen sikerült felöltöznie. A zoknikkal meggyűlt a 
baja. A kiborított fiók halmában csupa felemást talált. Mégsem me
het el így, lehet, hogy Zsuzsa is otthon lesz, meglenne a véleménye 
róla, gondolta, és a papucs mellett döntött. Felhörpintette az addig 
ihatóra hűlt kávét, kent magának egy szelet kenyeret, néhány falás- 
sal bekapta, majd bőrdzsekije zsebéből előhalászta a két hete vásá
rolt Marlborót. A Tajkun miatt vette épp ezt a márkát. Valahányszor 
magához rendelte a Tajkun, mindig kurvára izgult odamenet, sőt a 
nagy vasajtó előtt állva még annál is jobban. Ha nem perkált volna 
le minden barna seggű muksóért húsz eurót a Tajkun, a közelébe se 

59



ment volna. Az a lepukkant környék különben is úgy festett, mintha 
futballdrukkerek laknák, valószínűleg nem is maradt meg egyet
len béketűrő polgár sem arrafelé, csak vedlő házakat meg az Obraz 
szurkolóbandát éltető graffitiket látni. De a Tajkunnal nem lehet ba- 
szakodni. Ha nagy ritkán hív, hogy összejött a banda, a kisfurgon
ba épp beférnek, máris pattanni kell. Általában éjjel indul el velük, 
gyérebb a forgalom, rendőrt se látni, a határvadászoknak ugyan van 
éjjel látó cuccuk, de az erdő alatti ösvényen feltűnés nélkül át lehet 
döcögni. Nem is a fuvarozás volt a terhére, a barnaseggűek többnyi
re megtoldották néhány euróval, ha átért velük, hanem a Tajkunnál 
szervezett találkozók zavarták. Mintha még mindig a porba fingó 
kezdőt látná benne, úgy méricskéli, hogy éreztesse vele, megvehet- 
né kilóra. Amiatt a dzseki, eredeti török bőr meg a márkás cigi.

Ez az Ocsoá is elég fura figura. Beköltözött a belvárosba, egy po- 
loskás panelba vitte a Zsuzsát. Ilyen nőt a panelba! Ha nincs fény
űzés, kevesebbeknek szúr szemet, szokta mondani Ocsoá, de lehet, 
hogy csak szövegel. Állítólag nem megy már neki úgy a biznisz, 
mint a kezdetekkor. Mindegy. Ma fölmegy hozzá, és a sarkára áll. 
Üjabban lepattintja, ha telefonon keresi, de ma szemtől szemben 
más lesz a helyzet. Eldöntötte, hogy laza lesz, de azért határozott. 
Ne gondolja róla az elcseszett bukméker, hogy megfutamodik. Ma 
be fogja rajta hajtani. Már kinézett magának egy tuningolt 98-as 
Fordot, éppen futná az árát, és azt a párnát is megveszi. Holnap 
egészen biztosan megveszi.

Zola a kedvenc öngyújtójával és a doboz Marlboróval a mar
kában lépett ki a folyosóra. Már épp elfordította volna a zárban a 
kulcsot, amikor eszébe jutott, hogy a dzsekije zsebében maradt a 
napszemüvege. Visszalépett érte. Túlságosan erősen tűzött a nap.
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ZSUZSA

A bevásárlóközpont pipereosztályán a szokásosnál is nagyobb 
volt a tülekedés. A hétvégi akciónap sokakat vásárlásra csábít. Be
spájzolnak - mosolyodott el Zsuzsa. Újabban azon kapta magát, 
hogy a nagyanyja szavajárását használja, pedig gyerekként röhejes
nek tűntek a falusias kifejezések, most mégis ez jutott eszébe. Gon
dolatban is kissé jobban megnyújtotta az á-t, ahogy a nagyi ejtette 
mindig, amíg még nem felejtett el beszélni.

Zsuzsa kelletlenül araszolt a tömegben a hátsó polc felé, ahol a 
hajfestékek sorakoztak. Több márkát is kipróbált már, mire sikerült 
kiválasztania a franciát, amelyen nagy, fekete sziluett látható. Ettől a 
festéktől ragyogó árnyalatot kap a haja, elegánsabbat, mint az egy
szerű fekete. Eleinte a korzón lévő mesterfodrászhoz járt, de újab
ban Ottó kiszabja a pénzt, amit elkölthet, hát úgy döntött, ezentúl 
saját kezűleg festi be a haját, legalábbis addig, amíg jobbra fordulnak 
a dolgok. Agyagot is kellene venni, jutott eszébe, és a barkácsosztály 
felé tolta a bevásárlókocsit. Igaz, a valódi, Tiszából merített agyaggal 
könnyebb dolgozni, bizsergető érzés, ahogy a puha massza áttürem- 
kedik az ujjai között, mintha egy maroknyi ősanyagot gyúrna, de 
régen jártak a Tiszánál, kifogyott a felhalmozott készlete, jobb híján 
most a csomagolt, bolti is megteszi. Estére valami újba szeretne fog
ni, talán egy Gorgót vagy absztrakt medúzafőt készít, az alapokat 
mindenképp összeállítja, a finommunka majd a hétvégére marad. 
Ottó megígérte, hogy összehozza egy menő fővárosi galériatulajdo
nossal, akit érdekelnének az agyagszobrai. Talán sikerül lenyűgöz
ni, és kiállíthat nála az őszi szezonban. Ha elsőre nem harapna rájuk 
a galériás, akkor majd rányomul, döntötte el Zsuzsa, bár a múltkori 
custos is megígért mindent, csak a lába közé kerülhessen, úgy esett 
neki, mint egy kiéhezett állat, két nappal megtoldotta az itt-tartóz- 
kodást, mégsem lett a csoportos tárlatból semmi. Mindig kinyomta 
a mobilját, amikor érdeklődni akart tőle a kiállítás időpontja felől, 

61



csak egy mentegetőző e-mailt írt valami levédett címről, hogy ne 
bánkódjon, és hogy a szobrai azért kurvajók.

Az anyja szerint azért nem futott be eddig a munkáival, mert 
mindenütt a képzettség számít, és hogy egy akadémiai oklevél meg
nyitná előtte a kapukat, de Zsuzsa érzett magában annyi tehetséget, 
hogy egyetem nélkül is boldoguljon, elvégre a sok elméleti maszlag 
csak elvenne pár fölösleges évet az életéből, a szobrok pedig min
denki szerint mesterművek.

Zsuzsa a mindenki alatt valójában az Ottóhoz járogató srácokat 
értette, akik, miután megtették a tétjeiket, megcsodálták a lakás
ban lévő alkotásokat, különösen egy hatmellű sellő tetszett nekik, és 
biztatták, hogy ne hagyjon fel a szobrászkodással, ezzel a tehetség
gel valaki biztosan felfedezi. Persze a lakás nem felel meg semmiféle 
művészeti tevékenységhez, túlságosan sötét, szokta mondani Ottó
nak, csakhogy az hallani sem akar a költözésről. Épp mire kiépült 
a kuncsaftköre, akkor költözzön el, háborog ilyenkor Ottó, és Zsu
zsa duzzogva vonul vissza a konyhába kávét főzni. Egy szép, tágas, 
galériás lakás az álma, ami tele lenne fénnyel, annyira, hogy nyári 
napokon odahaza is napszemüvegben kelljen járni. Ott persze job
ban haladna a munka is, a fény segítene más-más megvilágításba 
helyezni az alkotásait. Itt, a hátsó szoba siralmas kis ablaka mellett, 
csak a szemét rongálja.

Míg a pénztár előtti sorban várakozott, eszébe jutott Zola. Az 
utóbbi napokban többször is hívta Ottót, a pénzt követelte, de Ottó 
mindig kinyomta a telefont. Szétvereti a pofáját valakivel ennek a 
nyavalyásnak, ha nem áll le a követelőzéssel, mondta Zsuzsának, és 
ő, bár tudomása szerint Ottó soha nem verette még szét senki pofá
ját, aggódott Zoláért. Szép a mosolya és kellemesen bókol neki, ha 
összefutnak a városban. Ügy döntött, hogy rácsörög, és türelemre 
inti. A pénztárnál még úgyis állnak előtte páran.
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OTTÓ

Szinte egész délelőtt csörgött a telefonja. A szurkolótábor lúzerei 
hívogatták, hogy így, telefonon szeretnének tétet tenni, hiába mond
ta már nekik ezerszer, hogy csak face to face vállalja, tolják ide a 
seggüket, és virítsák a lóvét, ha üzletelni szeretnének. Valami kamu 
szelvényt töltet ki velük, ha jönnek. Fogalmuk sincs, hogy kellene 
kinéznie egy hivatalosnak, ami után rendesen adózik a tulaj, csak 
ilyen zugbukmékerekhez járnak. Jól keres rajtuk, hetente többször 
is fogadnak, és szerencsére annyira elvakultak, hogy a csapatukra 
nyomják a pénzt, pedig a Partizan ritkán nyer. Hiába régi kuncsaf
tok, a telefonos fogadást nem vállalja.

Két hívás között bontott magának egy húskonzervet a konyhá
ban. Fokhagymát hámozott mellé, és kihalászott három savanyú 
uborkát is az üvegből, kivárta, hogy a fehér kenyérbél átitatódjon 
uborkalével, és meghintette hagymával. Szerette volna egy pohár 
joghurttal leöblíteni a reggelit, de a hűtőszekrény üres volt. Ez a 
Zsuzsa folyton elfelejt dolgokat. Hiába sorolja neki, hogy mi min
dent vásároljon be, vagy hová kellene útközben beugornia, nem ké
pes észben tartani. Sokszor Varrónét kell megkérnie, hogy ha már 
úgyis a piacra tart, hozna-e nekik is ezt meg azt. A Zsuzsára egyre 
kevésbé lehet számítani. Mintha másutt járna az esze. Csak a szob
rai meg a kiállítások izgatják, egyszerűen nem fér a fejébe, hogy 
mért nem lehet ez is egy olyan normális nő, mint a többi. Mint a 
Pocok nője, például. Az süt, főz, szabad idejében hastáncot tanul, 
hogy feldobja az estéiket, de ezt nem érdekli az ilyesmi. Hírnevet 
szeretne. Ha sokáig feszíti a húrt, kiebrudalja.

Persze nem lenne egyszerű a Zsuzsát csak úgy lecserélni. Néhány 
dologba azért besegít. A Facebook-profilját például a Zsuzsa készí
tette. Ö találta ki neki ezt a príma nicknevet is. Egy egész délután 
variált, mire a Császár Ottóból kipermutálta az Ocsoát, és ő szer
vezi a netes fogadásokat is. Neki jutott eszébe, hogy a világhálón ki 
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lehet bővíteni a bázist, és hogy bebiztosítsák magukat, bankkártyás 
fogadórendszert dolgoztak ki. Ha kicsit változtatna a viselkedésén, 
végül is maradhatna a Zsuzsa.

Épp egy szál cigire készült rágyújtani, amikor csengettek. Ez az 
átkozott Zola jött, hogy behajtsa a nyereményét. Most még meg
veretni sincs kivel, bosszankodott, de mivel attól tartott, hogy az 
a balek jelenetet rendez a bejáratnál, hát beengedte. A foszlottabb 
kanapéra ültette le. Megkínálta egy kávéval, nem kellett neki. Meg
kérdezte, hogy rágyújtana-e. Nem fogadta el a cigijét, van sajátja, 
mondta Zola, és rágyújtott egy Marlboróra.

Sokáig ültek, cigizve. Kinézett magának egy Fordot, tuningoltat, 
szólalt meg végül Zola. Megkérdezte tőle, hogy hányas kiadásút. Ki- 
lencvennyolcas, válaszolta. Ebből a pénzből kifutná, tette hozzá, és 
leverte a Marlboróról a hamut a szőnyegre. Nem is olyan sok pénz 
az, mondta neki. A kocsira épp elég lenne meg egy párnára, elvégre 
tarolás volt, telitalálat, válaszolta. Az, tarolás. Ritkán jön össze ilyes
mi, veregette meg a vállát. Aztán megkérdezte tőle, hogy lenne-e 
kedve elpippantani egy dzsoját. Ünneplésképpen. Zola bólintott, és 
elnyomta a csikket.

Zsuzsa három szatyorral felpakolva ért haza. Épp a kulcscso
móját kereste, amikor ráköszönt Varróné. Egy tányér fánkot tar
tott. Hozott egy kis kóstolót, talán a vendég is szereti, tette hozzá, 
és benyomult Zsuzsa után az előszobába. Édeskés szag terjengett 
odabenn. Csak nem jött el mégis az a lüké, hiába figyelmeztettem, 
futott át Zsuzsa agyán, de a nappaliba lépve megkönnyebbülten 
mosolyodott el. A foszlott kanapén elterülve húzta a lóbőrt az Ottó 
meg a Zola.

64



Benedek Miklós

NŐK AZ ABLAKBAN





Д _ ablaknál két nő ül. Arcukat a köztük, az asztalon levő gyer- 
-ZlJL/tya lángja világítja meg. Az asztalon fekete címkés zöld 
üvegben sötét színű ital. Előkészítve. A dugója félig kihúzva. Az 
egyik nő, aki talán pár évvel fiatalabb, poharakat hoz. Vörösbort 
tölt a poharakba, illemtudóan először a vendég poharába, majd a 
sajátjába. Álszakértelemmel vizsgálgatják a nemes nedűt, gyertya
fénynél ellenőrzik a színét, körbeforgatják, megszagolják. Az első 
kortyot, a torkukon végigfutó cseppeket elismerő bólogatás kíséri. 
Talán az ízét dicsérik. Lassan indul a beszélgetés. Sablonkérdések 
és sablonválaszok, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a napi hírek, az 
időjárás, az utcában s a faluban terjedő pletykák.

Az idősebbnek tűnő, talpig feketébe öltözött gyászmadárszerű. 
Eleganciája nem hagy kivetnivalót maga után, minden ruhadarabja 
különleges ízlésről árulkodik. Talán túl konzervatív. Barátnőjéhez 
viszonyítva biztosan. Ö ugyanis egy lázadó időutazó jegyeit hordja 
magán. A kilencvenes évek minden ízléstelenségét magán hordozó 
ruhához nyolcvanas évekből ittragadt kiegészítők. S miközben az 
utcán megáll az apró szemű hó hullása, s a szél már csak a talajról 
felkapott porhót emelgeti, dobálja, bent a meleg szobában egyre fel
szabadultabban folyik a társalgás. Üjabb pohár bort töltenek ki a 
poharakba, ezúttal a vendég végezheti el eme dicső feladatot. Üjabb 
koccintás, s a határtalan női gondolatvilág szavak árjában özönlik 
tovább. A kimondott mondatokat eleinte csak rosszalló mosoly kí
séri, apró bólogatásokkal, majd e mosoly egyre szélesebb formát ölt, 
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nevetés lesz belőle. A kísérőmozdulatok élénkebbek. A párbeszéd 
egyre hangosabb. A bor egyre könnyebb. Az egyik az ablak felé mu
togat, valamit magyaráz. Mozdulataiból ítélve a szomszéd került 
terítékre, s nem a lánya ártatlansága készteti nevetésre e koravén 
hölgyeket.

A feketegyászba öltözött nő özvegy. Férje kilencvenegyben halt 
meg, Horvátországban vagy Boszniában, de lehet, hogy a határt 
se lépte át. Először egy levelet kapott, nagy, sas rajzolatú pecséttel, 
amelyben tudatták vele a hírt. Majd egy hétre rá a lezárt koporsót. 
A kislányuk ekkor kétéves volt, semmit sem fogott fel az egészből. 
Négy év után újabb tragédia rázta meg. A gyermeke közlekedési 
baleset áldozata lett, a mentősök pillanatok alatt a helyszínen te
remtek, de a lány a kórházba szállítás közben meghalt. Újabb lezárt 
koporsó, s a nő teljesen megtört, reményvesztett lelkét a feketébe 
öltöztetett test hordozza magában. A másik vénkisasszony. Ami
óta egy nagyvárosi, családlátogatásra a faluba érkezett fiatalember 
egy gyenge pillanatában megfosztotta féltve őrzött ártatlanságától, s 
utána gonoszul magára hagyta, férfi nem érintette. Nem is vágyott 
rá. Önként vállalja apácasorsát, s a fiatal lányok tévedései, félrelépé
sei nyugtatják tudatát.

A beszélgetés tovább folyik. Az üveg szinte teljesen kiürül. A pár
beszéd elvesztette folyamatosságát. A feketébe öltözött nő időnként 
megtörli könnyes szemét. A másik is ezt teszi. Talán együttérzésből, 
talán őszintén. Feláll. Az asztalt megkerülve barátnője mögé kerül. 
Hátulról átöleli, s megcsókolja gyászruhát öltött barátnője rövid, fe
kete haját, melybe ősz hajszálak szántják a telet. A sírás tovább tart, 
de már apró mosolytöredékekkel kísérve. Majd a másik is feláll. Át
ölelik egymást. így sírnak. Nevetnek?

Megindulnak a mögöttük található boltív felé, mely a másik szo
bába vezet.

Egy perc elmúltával a ház kapujában tűnnek fel. A hideg szél 
megállíthatatlanul süvít a korán sötétülő téli éjszakában. A két nő 
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összehúzza magát. A szálló hó így nem furakodik be szemükbe, 
orrukba. Nem úgy a hideg, mely mindenhol otthonra talál. Egy 
csókkal búcsúznak egymástól. Majd egy utolsó simogatás után a fi
atalabb sietősen eltűnik a kapu mögött. Papucsának kopogása eről
tetett futásról árulkodik. Ajtónyílás. Ajtócsukódás. Majd a fényét az 
udvarnak adó lámpa elhal.

Csak az utcai lámpák világítanak.
A fekete ruhás hölgy megindul haza a Népfront utcán.
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Száz Pál

ZAJ





Л következő kézirat (nyomtatott oldalak) véletlenül került a bir
tokomba. A szakdolgozatomhoz (Woyzeck és a töredékesség 

dramaturgiája) kaptam szakirodalmat a témavezető tanáromtól. 
Egy angol esszé (Büchner és Kafka, avagy a fragmentaritás esztéti
kája), témába vágó részletek Ancsel Éva Aszimmetrikus embereid/, 
a különböző Woyzeck-edíciók koncepcióinak ismertetői, a Büchner 
gesamtwerkek utószói, a Woyzeck és Schmolling-per jegyzőkönyvei és 
orvosi jelentései és a Lenz közé keveredett ez a néhány oldal. Elő
ször nem értettem, félretettem, nem is foglalkoztam vele, mert előbb a 
Woyzeck-periratokat és az eredeti kéziratot szerettem volna áttanul
mányozni. Amikor elővettem, a vonaton ültem, és unatkoztam. De 
végül leszállni is majdnem elfelejtettem. Sokat töprengtem, mi lehet 
ez, hogy kerül ide (lehet, hogy tévedés volt). Rákerestem a neten, hát
ha megtalálom az írót, de semmi. Gyanítom, hogy a professzorom 
írhatta - de ez csak feltételezés. Közeledett a következő konzultáció 
ideje, gondoltam, érdeklődök tanáromtól ezen írás felől. De az irodá
ját zárva találtam. Vártam, aztán elmentem. Este írtam neki e-mailt, 
hogy következő időpontot beszéljünk meg. Nem válaszolt. A hiányát 
pár nap után többen észrevették. A felesége telefonált az egyetemre, 
miszerint eltűnt. Állítólag utoljára egy elektronikai szaküzlet kirakata 
előtt állt, és hosszan bámulta a képernyőket. Ezt az üzlet előtti trafikos 
asszony mondta. De az is lehet, hogy ez csak pletyka. Ezt a pár oldalt 
elvittem abba a szerkesztőségbe, ahol tanárom dolgozott, azt állítva 
róluk, hogy ő írta. Nagyon meglepődtek, helyben elolvasták ketten is 
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az oldalakat, azután korholni kezdtek, hogy mit képzelek. Azt hitték, 
hogy ilyen „ócska trükkel” akarok „irodalmi hamisítást véghez vinni”, 
és „nyilván a saját malmomra” hajtom a vizet, mert „köztudott, hogy 
sosem írt”, hisz „az a pár novellája is pusztán fiatalkori botlás”. Eb
ben a helyzetben rájöttem, hogy nincs értelme bármit is mondanom. 
Szerettem volna, ha megjelenik, ezért elhatároztam, hogy szerepelte
tem készülő kötetem utolsó novellájaként, és akkor „nyilván a saját 
malmomra...”, ha már. Azonban azt, ami e sorok után következik, 
nem én írtam. Én a Szerző vagyok, és nem vagyok azonos sem az 
Elbeszélővel, sem az íróval. Ezt szó szerint: szereztem.

I./A

Én az Elbeszélő vagyok, és szeretném elmondani az író történe
tét. Az író és az elbeszélő nem azonos. Az író valóban létezett. Meg 
is nevezhetném, de akárhogy nézem, teljesen felesleges: az írásait 
ugyanis alighanem senki sem olvasta rajtam kívül. Az író a barátom 
volt, néha-néha találkoztunk. Ma már biztosan nem létezik, mert 
az író meghalt, pontosabban eltűnt. Vagy csak úgy tűnik, mintha 
eltűnt volna. De miket is beszélek. Nézzük a tényeket.

A barátom volt, az egyetemi éveim alatt mutatott be neki az egyik 
ismerősöm. Éjszaka volt, és én meglehetősen unatkoztam abban a 
házibuliban, aminek társasága züllött művészekből, elszállt entel- 
lektüelekből, vagy áldozatéhes kékharisnyákból állt. A társaságban 
mindenki fura figurának tartotta. Viszont ellentétben velük, nem 
volt rajta semmi különös vagy kihívó. Egyetlen, szerintem nem épp 
különös jegye volt, hogy szalmakalapot hordott - de hát mi mást 
hordjon tavasszal. Azzal rítt ki a frivol tarkaságból, hogy szür
ke volt. Pedig ő is esztéta volt, falta a művészeteket, mint a többi
ek, azon az estén mégis csak vele tudtam igazán beszélgetni a sok 
hiperkommunikatív ember között. Másnap elmentünk egy koncert
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re a filharmóniába. Aztán leültünk sörözni. És ez így folytatódott 
tovább évekig. Időről időre találkoztunk - ezekhez sok emlékezetes 
kultúra, alkohol és fűfogyasztás, lila kocsmafilozófia és a lét meg
válaszolhatatlan kérdéseinek felvetése utáni csöndes nyugtalanság 
fűződik. Persze írt is. Benne valahogy - ellentétben velem - a mű
vészettel való találkozás alkotást szült, nem az alkotás problémáival 
való szembesülést. Ö ezeket a problémákat nem ismerte, és nem is 
érdekelték őt, míg nekem minden ezen csúszott el de ez most nem 
fontos. Nem írt sokat, inkább csak alkalmanként. Amikor írt, alig 
lehetett vele beszélni, már ha egyáltalán felbukkant azokban az idők
ben - mert ilyenkor teljes magányba zárkózott, és nem tudott igazán 
másra figyelni. Hogy miért nem akarta megjelentetni őket, nem tu
dom, és nem értem máig. Senki nem olvashatta nélküle. Nem küldte 
el ugyanis mailben, postán, mindig kézből kézbe adta a nyomtatott 
oldalakat. Ott ült, míg a másik elolvasta, tartson bármeddig is. Eztán 
mindig visszakérte tőlem a lapokat. Jól írt, a fene egye meg. Amikor 
újra és újra azzal nyaggattam, hogy publikálja őket, általában valami 
ócska bonmot-val ütötte el a dolgot: „Nekem semmi közöm a mű
vészethez.” „Én nem hiszek az olvasóban.” „A művem engem szolgál 
legjobban.” És így tovább. „Az eszköz szentesíti a célt.”

Az írónak az írás nem cél volt, hanem eszköz - de én csak az 
írását ismertem, a célját nem. Valahogy időről időre nem értettük, 
majd nagyon jól értettük egymást. Nem volt ez olyan igazi barátság. 
Túl éteri volt, túl távol voltunk, ám túl sok mindent oszthattunk 
meg. Az író egy napon túllőtt a célján. A magánya idejében eltűnt. 
De nem úgy az emberek szeme elől, ahogy szokott, hanem úgy ál
talában a föld színéről. Mint erdőben a vadnyom, Petőfi a ködben. 
Katapultált a semmibe. Sem élő, sem holttestet nem találtak.

Én, az Elbeszélő is része vagyok az író történetének, de csak egy 
kicsit. Az elbeszélő kicsit ismerte az írót, és kicsit része a történet
nek. Elbeszélő vagyok, ezért vagyok kint is meg bent is - a helyze
tem egy paradoxon. Egyszerre vagyok rész és idegenség - felszín 
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és mélység. Ám az író az írásában van, az író megfejti a világ jeleit. 
Az írónak kísérlet az írás, kísérlet a cél elérésére, az írás neki csak 
melléktermék. Az elbeszélő elmesél egy történetet. Célja eszköze is 
egyben: kizárólag a történet maga. És néha félő, hogy maga az El
beszélő is íróvá válik.

Az író az egyik éjjel chatelt az Elbeszélővel. Noha ritkán talál
koztunk, rendszeresen szoktunk chatelni - elég különös műfaj
ban: ez lett a kocsmafilozófia és patafizika virtuális formája. A sok 
szürreális ötlet, következtetés, összefüggés között nem tűnt fel az, 
amikor megemlítette, hogy hallgatja a zajt. Nincsen ebben semmi 
különös, a zajt meg lehet hallgatni - de minek. Azt írta, hangokat 
hall benne, és akik beszélnek, mondanak valamit, elmesélnek dol
gokat. Ez is az agymenés részének hatott. A „mintha” eltüntette a 
modern irodalomból a hasonlatot, de a metafora, mivel mindenha
tó lett, önmagát oltotta ki. Ebből az öngyilkosságából fakadt a chat- 
nyelvünk is. Abszurd volt: semminek sem volt értelme, és minden 
mély értelemmel bírt - egyszerre.

Szóval azt írta, hogy a zajból fog történeteket írni. Arról a zajról, 
amit adás után vagy adáshiba esetén hallani. Én érdekesnek találtam 
az ötletet, de nem szenteltem neki különösebb figyelmet. Egyébként 
is azt mondta, hogy újra írni fog, és ez persze megint kísérlet lesz. 
Vagy egy hónap múlva említette meg újra, hogy sikerült, és vala
ki beszél hozzá, hogy befogott valakit a zajban. Bevallom, ez már 
kicsit ijesztő volt, de valami poénnal ütöttem el, „ne szívj annyit”, 
vagy valami effélével. Aztán pár nap múlva - mert a szög, amit be
leütött, sajogni kezdett a fejemben, és nem hagyott nyugodni - un
szoltam, jöjjön, találkozzunk, menjünk el sörözni vagy valami. Erre 
azt mondta, hogy most nincs kedve, meg hogy egyedül akar lenni. 
Gyorsan feladtam. Úgy tizenöt éve ismerhettem, és voltak idősza
kok, amikor hónapokra eltűnt, olyan is volt, hogy egy évig nem lát
tam. Én belenyugodtam furcsa barátom bogaraiba, ami nem megy, 
nem kell erőltetni - gondoltam.
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Újabb hónap telt el, amikor egy nap felkeresett egy idős asszony 
a szerkesztőségben. Talpig feketében volt, kezében cipősdoboz, fá
radt hangon beszélt, közben meg-megremegett. Barátom halálhí
re lesújtott, behívtam őt az irodámba, és előhúztam egy üveg házi 
pálinkát, amit eredetileg ünnepi alkalmakra tartogattam. Barátom 
anyja részletekbe bocsátkozott, ám akárhogy próbáltam összeillesz
teni a részleteket, semmi értelmes nem sült ki belőle. Barátom egye
dül lakott egy garzonlakásban, párja abban az időben nem volt, és 
valószínűleg a halála előtt egy-két héttel senkivel sem érintkezett. A 
lakását rendben találták, a kulcsot kívülről benne hagyta. Odabenn 
minden rendbe téve, az összes holmija elrendezve. Kéziratot nem 
találtak utána, a laptopját viszont megtalálták a fürdőkád vizében, 
és találtak egy ónvödröt, amiben hamu volt. Mindent megsemmisí
tett, amit meg akart. Az üres konyhaasztalon egy cipősdobozt talál
tak, rajta egy cetli a nevemmel és a szerkesztőség címével. A táskáját 
néhány nappal később megtalálták a tévétorony aljában, benne a 
személyes iratait is. Nem tudni pontosan, mikor tűnt el.

A bánaton és az értetlenkedésen túl utáltam őt a pusztításáért. 
De bujkált bennem a kisördög is: ha már nekem nem sikerült íróvá 
válnom, másnak sem sikerül. Ö úgy vált íróvá, hogy nem akart az 
lenni, én az akartam lenni, de nem sikerült. Mindazon próbálko
zást, amit e cél elérésére tettem, kényelemből máig fiatalkori ku
darcnak állítok be. Az egyetem befejezése után egy lap szerkesztő
je lettem, egy másik kritikusa, később visszamentem ledoktorálni 
meg tanítani.

A cipősdobozban papírfecnik voltak, mindenféle nagyságúak, 
alakúak, vonalasok és vonaltalanok, kockásak, cechek és számlák 
hátlapjaiból tépettek, és rajta kézírás. Pontosabban macskakaparás, 
ami itt-ott elég nehezen olvasható. Központozás nincs, sem nagybe
tűk. A sorok összevissza tördelve, leginkább szabad verseknek tűn
tek elsőre. A fecniken sem cím, sem dátum, sem aláírás, nincsenek 
sehogy megjelölve. Szerencsére, amikor felnyitottam, mindegyiket 
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megszámoztam, hogy tudjam a sorrendet, ahogy össze vannak ren
dezve. De ez a sorozat, ahogy később láttam, nem szolgált semmi 
tanulsággal. Teljesen véletlenszerűen voltak elrendezve, már ha ezt 
elrendezésnek lehet nevezni - valószínűleg csak egyszerűen bele
dobálta a dobozba. Két csoportot sikerült megkülönböztetnem, az 
egyiket az imént említett fecnik alkotják, a másikat az író hosszabb 
terjedelmű, teljes lapra írt, gyakran félbehajtott szövegei. Ez utóbbi
akban van központozás és nagybetűk is.

Először azt hittem, rejtvényt küldött. Hogy ez egy probléma, 
amit nekem, mint obskúrus bolházó irodalmárnak kell majd ösz- 
szeraknom. A kíváncsiság erőt vett rajtam, hiszen nem értettem, mit 
akarhatott ezzel, hogy miért csak töredékeket hagyott maga után, és 
hogy mit akar ezzel üzenni. Alig vártam, hogy hazaérjek. Miután 
barátom anyja eltávozott, tovább pálinkáztam egyedül. Bánat, lelki- 
ismeret-furdalás, hiány és a szokásos érzelmek - agyalás, a részletek 
összeállíthatatlansága, a megértés lehetetlensége és más kevésbé szo
kásos gondolatok. A fecnikről szinte meg is feledkeztem, míg kissé 
kapatosán haza nem mentem - utána viszont rabul ejtettek. Akkor 
még nem tudtam, hogy a rejtély nem a kombinációkban van.

Noha nem tudni biztosan, nekem az volt az érzésem, hogy az 
író ezzel a gesztussal rám, az Elbeszélőre bízta, hogy elmondjam 
történetét. A fecnik bárhogy összeállíthatók ugyan, de nem is az a 
lényeg, hanem az, hogy rekonstruálható belőlük egy történet. Egész 
éjjel virrasztottam. Még az után sem tudtam elaludni, miután meg
értettem, újra elolvasgattam, és újra összerakosgattam a fecniket. A 
következő éjjel újra visszatértem hozzájuk, majd sikerült egy kicsit 
aludnom.

A doboz átadása utáni harmadik napon újra beállított hozzám 
a szerkesztőségbe az író anyja. Egy levélszerűséget adott át. Ekkor 
találták meg a tévétoronynál barátom táskáját. Anyja azt gondolta, 
hogy valami köze lehet ennek az értelmetlen szöveggel teleírt lap
nak a többi fecnihez - és jól gondolta.
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Éppen a második típusú szövegekhez hasonlított, azokhoz, ahol 
volt központozás, nagybetű és nem összevissza tördelt sorok. Ez 
volt az utolsó darab. Ez hiányzott ahhoz, hogy a kirakójátéknak, ha 
értelme nem is, de vége legyen.

A cetlik számozását itt meghagytam. Akkor számoztam meg, 
mikor előkerültek, abban a sorrendben, ahogy össze voltak rakva. 
Bár ez valószínűleg semmit sem számít. Az első típust Z-vel (Zene
szerző) jelöltem, a másodikat I-vel (író). A második kategória kro- 
nológiailag utolsó darabja (valószínűleg) az, amit a táskájában ta
láltak - í/24. Ráadásul két cetliről lehetetlen eldönteni, hogy melyik 
kategóriába sorolandó, ezt ?-lel jelöltem. Pusztán benyomás alapján 
a ?/2-ről valószínűsíthető, hogy az í kategóriába tartozhat.

Az író azt akarhatta, hogy elbeszéljem a történetét. Bár erre nincs 
bizonyíték. De valamiért csak a szerkesztőség címét írta a dobozra 
tett cetlire, az én nevemmel. Az elbeszélő hűen tükrözi a valósá
got, követi a tényeket, rideg és távolságtartó. Én nem írhatom meg, 
én csak Elbeszélő vagyok - tükör. Sosem beszélhetem el igazán az 
író történetét úgy, ahogy megtörtént. Nem is próbálkozom vele. Is
mertettem a főbb tényeket, a személyes érintettségem, a lényeges 
dolgokat - szerepem itt véget ér. Szerkesztő vagyok csak. De az a 
Szerkesztő, aki a rendelkezésére álló szilánkok lehetséges variáció
in elgondolkodik, majd tudatosítja a szilánkok valahai egységében 
való újraegyesíthetetlenségét - és ezen keresztül a világét is. Hova 
tűntek a hiányzó szilánkok? A semmibe?

Ezen okok miatt most az Olvasónak ezeknek a fecniknek a szö
vegét fogom felsorakoztatni. Igyekszem, próbálom kikövetkeztetni 
a történetet, kronologikusságra, szisztematikusságra, rendszerre, 
hálózatra törekszem, de az Olvasónak nem kezeskedhetem arról, 
hogy mindez valóban így helyes és így volt. Bár a kombinációk szá
ma véges, és segítségünkre lehet a valószínűség elve - legalábbis bi
zonyos fokig, és az is kétséges. Csak annyit ígérhetek, nem nyúlok 
bele az író szövegébe, melyet azonban bármilyen sorrendben olvas
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hat az Olvasó, ám az itt szereplő utolsó szöveg mindig az utolsó ma
rad, amennyiben feltételezzük, hogy az író valóban ezt írta utoljára 
a halála előtt, majd ezt találták meg táskájában. (Persze az is lehet, 
hogy többször elment a tévétoronyhoz, de ez kevésbé valószínű.)

II./ Z + í

Z/13
[...] a zajban lakik csak
[...] a zajban lakozni
a fehérben minden szín egyszerre [...] 
a káoszban minden forma [...] 
csak jelen jelen jelen

a zaj nem örök de állandó
jelen van állandóan jelen való
hallgatni örök csönd örök zaj állandó zaj zajlás
ne [...] mert ott az idő és az idő
halál

senki vagyok
vagy valami lenyomata
ettől sűrű végtelenül sűrű de nem feketedik be kifakul ezért fehér
benne van minden hang mind egyszerre szól mint színek a fe

hérben
a zaj káosz de nem a teremtés előtti de utáni
benne minden minden lenyomata
én elértem a zajhoz és túlléptem a zajon
végül most beléptem a zajba ahogy része lesz majd minden
és ha a végső minden részévé vál elhallgat
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[...] nem vagyok egymag [...]
aki előhozott a zajból dolgokat a csöndnek hitt [...] 
de sosincs csönd hozz elő hát
szükséged van rám de vigyázz előre szóltam

í/7
Mindenhol zajok vesznek körül. Szokásommá vált mindent 

figyelni. De nem szemmel, mert a szem túl könnyen becsapható. 
Szerettem figyelni az éjszakai várost. Már egy ideje csak arra figye
lek, amit hallok. A kutyaugatás valahol messze, busz zúgása vala
hol közel, balra monoton pityegés egy bevásárlóközpont oldalából. 
Madárcsicsergés, beszélgetés hangja egy balkonról, benn a tévéé. 
Sok mindenről mesél nekünk a zaj. Elhatároztam, hogy azt fogom 
megírni, amit a zaj mond és mutat. Elkezdtem gyakorolni. Hallgat
tam a hullámközi sávok zaját. A youtube-on a planéták hangjait. 
A zúgást, amit az út felől hallasz. A hűtő zúgását. Hajszárítóét. De 
egyik sem volt elég jó. A tiszta zajt kerestem. A rádióközi sávok 
befogása volt az egyik legjobb módszer, de kisvártatva megleltem 
a tökélyt. A tiszta, fehér zajt. Nem is tudom, mit vártam. Vonzott a 
zaj. Zajból akartam írni, bár teljes tudatában voltam az ötlet abszur
ditásának. Elaludtam a tévé előtt, mert vártam, hogy vége legyen 
az éjszakai kriminek, utána himnusz. Eddig minden elmosódott, 
a zajból csak benyomások, valamiféle képek jöttek. Igen, beszéd is 
volt, de legtöbbször elmosódott, nem mindig lehetett tisztán érteni, 
általában többen beszéltek egyszerre vagy egymás után, de össze
függéstelenül. Persze ez is elég lett volna egy avantgárd alkotáshoz. 
De én történetet akartam, mert egyedül a történet fejezi ki azt, amit 
mondhatok. Dialógust akartam, vagy azt, hogy valaki elmeséljen 
valamit. Valaki, aki már nem valaki - bármennyire irracionálisnak 
hat is. Ez csak a fehér zajjal sikerült. Egy idő múlva ugyanúgy jöttek 
a benyomások, képek, aztán a hangok, beszédfoszlányok is. Később 
ezek erősödni kezdtek, hosszabb ideig tartottak. Végül sikerült be
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fognom egy hangot. Egy idő után feltűnt, hogy nem összefüggés
telenül beszél, és voltak ismétlődések is, arra gondoltam, hogy ez 
az, amit kerestem. Egy idő után, amikor sikerült elkapnom, írni 
kezdtem a szavait, bármire, ami csak a kezem ügyébe került. És így 
ment napokig. Csak azt vártam, hogy vége legyen a himnusznak. 
Aztán elkezdtem ráhangolódni, odafigyelni, hallani. És írni. Vala
ki beszél hozzám. Vagy nem hozzám - az mindegy. Ritkán szólalt 
meg. De valamiről mesélt. Lassan a részletek kezdtek kapcsolódni, 
kötelékek, viszonyok, utalások hálózatába szövődött a szöveg. Las
san minden véletlennek és értelmetlennek látszó elem kezdett ösz- 
szefüggeni, mindegyikből több pontba lehetett eljutni. Mindegyi
ket több irányból lehetett megközelíteni. Izgalmas folyamat volt, 
amikor kezdett összeállni a kép. Mindig is szerettem a krimiket. 
Meg a zenét. Ez az egész jelenség a zeneszerzővel együtt hihetetlen 
izgalomban tartott.

Z/21
Anna után és Anna alatt és a
kettő között mikor Anna volt és már nem
három fázis [...]

én csak egy vagyok a sok közül akik [...]

Anna előtt kezdődött és Annával ért véget
Anna előtt anyám halála után
az első szakasz
anyám szeretett apámat csak látni szoktam néha beszélni vele nem 
nem sokkal utána egyetem 
halott anya
te pedig lépj be az életbe
egyetem
a cipőmnek legalább négy évet ki kellett bírnia
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nem volt pénz csak amit összezongoráztam
persze nem bírta cipőm elkoszlott elrohadt
ahogy anyám cipője biztos sokkal hamarabb ott lenn

anyám a konyhához tartozott tartozik emlékeimben 
azt a konyhát nem láttam azóta

sokat ittam és öltem
magamban körülöttem
hajnalban tértem magamhoz
bűz állomás szél hideg szemét
hallom súg a hangosbemondó rágyújtok bámulok
látom anyám újra a ravatalon
érzem az ürességet
élem az ürességet
mindent megöltem
magamban körülöttem
holtság van
és súg és súg és súg
és én meghallom

benne a zenét

egy év múlva Anna
két év múlva nagykoncert
három év diploma
öt év múlva házasság
tíz év múlva díjak
harminc év múlva Anna azzal gyanúsít hogy én viszem el min

dig hazulról a tollakat

ez az első szakasz
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í/11
Diktafonra vettem, sikerült elkapnom. Visszahallgattam. Sem

mi. Semmi a zajon kívül. Lehet, hogy nem is létezik az egész.

Z/8
hosszú volt és soká haldoklóit lassan ráérősen 
megfogamzott benne a halál nőtt benne 
túl soká volt terhes lassan emésztette 
és a remegés mindig 
elfelejtette születésnapom 
elfelejtette Rómát 
elfelejtette mikor fürdött utoljára 
és a remegés mindig
megvádolt hogy ellopom a tollakat és nincs mivel írnia 
és a remegés mindig 
már nem tudta ki vagyok
zongoráztam neki mindig csak zongoráztam 
szerette
nem kellett beszélni

í/14
Megfigyelő vagyok. Ez minden, amire képes vagyok. A megfi

gyelés szabadít és semmisít meg. A megfigyelés tesz aktívvá, a meg
figyelés által válók láthatóvá, a befogadás miatt nyilvánulok meg. 
A nem meghatározás határoz meg. A semmiségem oszt meg, és a 
végtelenségem határol be. Megfigyelő vagyok, közönyösségem tesz 
együttérzővé/azonosulóvá.

A csöndben a zene, a könyv fehér lapjain a szöveg, múzeumban 
a keretbe illesztett kép.

Rab vagyok, mint a képkeretben a kép, amely jelentést az őt be
fogadó rámázattal adja ki.
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Megfigyelő vagyok, berámázom azt, amit látok, hogy saját leha- 
tároltságomban annak behatárolhatatlanságára figyelhessek. Mert 
megfigyelő vagyok, egy konkrét történetre figyelek, a zeneszerző tör
ténetére, akinek nincs története, és én ezt tudom, de nem tudhatom.

Néha már abban sem vagyok biztos, hogy a zeneszerző beszél-e 
hozzám, vagy valaki más, vagy több valaki más, vagy nem is va
laki. Arra is gondoltam, hogy lehet, hogy csak magamat hallom. 
Csak nem tudok róla, mert nem tudhatok magamról. Az is lehet, 
hogy mindenki beszél. De ha mindenki beszél, akkor nem beszél 
senki sem. Mindkét esetben felesleges a zeneszerzőről vagy rólam 
beszélni. Aztán azon is gondolkodtam, hogy mi van, ha felesleges 
bármiről is beszélni rajtam kívül - csak én létezem. Az érem má
sik oldala pedig az, hogy lehet, hogy minden létezik, rajtam kívül. 
Egyedüli bizonyosságom a bizonytalanság, és ez a bizonytalanság a 
semmibe hajszol. De a semmibe a burjánzó skizofrénián vezet az 
út. Ilyenkor megijednek, de rájövök, hogy csak a megfigyelő akarja 
kierőszakolni a bekeretezést.

Nem tudhatom, és én ezt tudom, hogy van története a zeneszer
zőnek, konkrét történet, amire figyelek, mert megfigyelő vagyok. 
Hogy annak behatárolhatóságára figyelhessek, amit látok saját ha
tártalanságomban, kiszabadítom a rámából.

Szabad vagyok, mint a kép a képkeretben, amely jelentését az őt 
befogadó rámázaton túl adja ki.

A zenében a csönd, a könyv fehér lapjai szöveg nélkül, a múze
umban a keretbe illesztett tükör.

Megfigyelő vagyok. Azonosulásom/együttérzésem tesz közö
nyössé. A behatároltságom végtelenít, mindenségem egyesít. A 
meghatározatlanságom határoz meg. A megnyilvánulatlanságom a 
kivetés következménye, a vakságom által válók láthatatlanná, a vak
ság tesz passzívvá. A megfigyelés hoz létre és köt meg. Ez a semmi, 
amire képtelen vagyok. Vak vagyok.
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Z/12
egy nap elindult dolgozni és nem jött vissza
többet
gyorsan vitte el a halál nem is tudott róla
anyám gyorsan halt Anna halódott

az orvos arcán láttam a bajt
orvosok arcai később sem változtak
hideg szánalom tárgyilagos részvét
napokig nem tudtunk aludni csak beszélgettünk
beszélgettünk amíg csak lehetett
el vagyunk átkozva tudtuk
arról hogy hogy lehet hogy lesz
szerettük egymást leginkább legjobban legfájdalmasabban
halál arannyá érinti a dolgokat
abban a hónapban sokat sírt és ivott
aztán
úgy tett mintha minden rendben volna
igyekezett tovább élni biztos végessége tudatában
abban a hónapban sokat hazudtunk egymásnak
az első jelektől nagyon megriadt
próbálta félremagyarázni őket sötét
időszak volt ahhoz képest mikor már
nem ismert mikor a halál birtokolta
akkor üresség volt bennem fájdalom harag bosszúvágy szomor 
nem mutattam neki
üresség az életben is
nem akartam beszélni hozzá játszottam neki
akkor írtam a legszebb zenéket
én zeneszerző vagyok és az a dolgom hogy zenéljek neked 
milyen zenét játsszak kérdeztem ezt játszottam vele 
gondoskodtam róla és zenéltem végkimerülésig 
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bekapcsoltam a rádiót tévét és azt játszottam amit hallottam 
kerestem hol nincs adás
megszólalt a tiszta zene

í/21
Félek. Lehet, hogy megőrültem, hogy énem szétesett és visz- 

szatértem a káoszba. Mert ha én vagyok a zeneszerző, ha az én 
anyám halt meg, mikor fiatal voltam, ha az én feleségem halt meg 
Alzheimerben, ha én hallottam a zajban a zenét, majd a zajban a 
zajt, és most én beszélek magamhoz, akkor minden máshogy tör
tént és máshogy van, mint amit eddig hittem. Akkor valaki más 
életét éltem, és annak a másnak a története tűnik most nekem ide
gennek. Akkor az életem nem az én életem volt, lehet, hogy meg 
sem történt, lehet, hogy álmodtam és álmodom az egészet. Én nem 
beszélhetek magamhoz, mert az, aki beszél, távol van, csak a hangja 
van itt, illetve a hangja hullámok, hullámverések, hangok sorozata. 
Az, aki beszél, csak zaj. Vagy a zaj. De közismert tény, hogy a zaj ön
magától nem tud beszélni. Lehet, hogy valaki valahonnan sugároz
za a jeleket, valaki teljesen más a világ egy más pontján. Elég őrült 
ember lehet. Éjjelente ül a kis házi rádiójánál, és sugároz. Mért adna 
valaki jeleket, mért beszélne az éterbe, ráadásul magáról, mért nem 
választ biztos módot, ír blogot, csinál videoblogot a youtube-on, 
vagy mittudomén, amire könnyen ráakadhat bárki. Ez csak beszél 
az éterbe, a zajba, lehet, hogy nem is érdekli, hogy hallják-e - ak
kor meg minek a jeladás? Visszhangtalan sikoly a sötétbe. Ez jut 
eszembe. Viszont rengetegen hallhatják ezek szerint? Azt nem hi
szem. Sosem hallottam ilyenről. Biztos közölné a Blikk vagy valami 
ócska tévéműsor, rácuppanna a média, fültanúk bukkannának fel, 
a jelenséget bárki tapasztalhatná. Milyen hullámsávban közvetít? 
Hiszen mindig másba állok be. Valószínűnek tartom, hogy azt a 
zeneszerzőt vagy nagyon kevés ember hallgatja, vagy csak én. Ha 
nagyon kevés ember, vajon tudnak-e egymásról? Vajon keresik-e 
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a másikat? Lehet, hogy valamiféle titkos társaság lehet, a Zajhall
gatók Rendje, vagy valami hasonló. Lehet, hogy ez a kezdet, és én 
is egy leszek közülük. Lehet, hogy felbukkannak, és mindenre fény 
derül. E-mailt kapok ismeretlen címről. Telefonokat. Bekopogtat
nak. És attól kezdve minden megváltozik, és már semmi sem lehet 
a régi. Kiválasztott vagyok. De ki választott ki, és miért engem? A 
zeneszerző választott ki? Vagy zeneszerző nem is létezik, a sztori 
csak kamu, és az egész csak valami trükk? A Zajhallgatók Rend
jéé, vagy valaki másé? A zeneszerzőről semmi konkrétumot nem 
tudok. Vajon hol él? És felvételről sugározza, vagy élőben beszél, 
velem egy időben? Helyileg nem egyezünk, az tény, de időben? Le
het, hogy a zeneszerző meghalt, és valaki más sugározza helyette. 
Vagy valahogy sugárzódik. Mondjuk benne maradt valamikor va
lahogy az éteri zajban, és azóta is visszhangzik benne - bár ez el
lentmond a fizika törvényeinek. Nem ritmikusan, mindig bizonyos 
idő elteltével, vagy bármilyen időbeli rendszer alapján jelentkezik, 
és a szövegei nem ismétlődnek, tehát másról van szó. Most kell be
szélnie. De lépjünk túl a logikán. Hiszen az ismeretlennel, az irra
cionálissal találkozom. Mi van, ha a zeneszerző velem egy időben 
nincs más helyen - sem erre, sem az ellenkezőjére nincs cáfolha
tatlan bizonyítékom. Mi van, ha mondjuk már meghalt. Ha nincs 
sugárzó, csak jel. Ez vagy paradoxon, vagy lehetetlen, hiszen a jel 
feltételezi a jelölőt, ontológiai összefüggésben/alárendeltségben áll 
vele. Az biztos, hogy a zeneszerző abban a korban született, amikor 
volt már rádió, lehet, hogy tévé is. Nem, ez is cáfolható. Igazából 
bármilyen feltételezés cáfolható, kizárólag maga a jelenség konkrét 
és megtapasztalható. Csak annyit tudok, hogy valaki beszél hozzám 
a zajból, elbeszél valamit valakiről, vagyis a zeneszerző történetét. 
És azt állítja, hogy a zeneszerző ő maga, és amit elbeszél, a saját 
története - de ez vitatható. Ki kellene próbálni, hogy más is érzé
keli-e a jelenséget. Ha valakit idehívnék, hallania kellene azt, amit 
én hallok. De kit hívhatnék ide? És mi van, ha épp akkor nem fog 
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beszélni? Ez könnyen előfordulhat, ritkán jelentkezik. Valakinek 
hosszú ideig itt kellene lennie velem. De mi van, ha épp ezért nem 
jön létre? Vajon a zeneszerző tudhatja, hogy hallgatom? Vajon csak 
nekem sugároz, vagyis az én készülékemnek? Vajon tudhatja, hogy 
más is ott van? Ha igen, akkor lehet, hogy nem fog beszélni, mert 
azt akarja, hogy ne hallja más, vagy legalábbis az, aki ott van velem. 
De hát ezt a zeneszerző nem tudhatja. Akkor a Zajhallgatók Rend
je, vagy valami más? Mondjuk azok ellensége - a Csönd Harcosai? 
Mindegy. Lehet, hogy figyelnek. Tudnak rólam, követnek, lehall
gatnak, belemásznak a mail-fiókomba, lehet, hogy bejárnak a laká
somra, beszélnek az emberekkel, akik kapcsolatban állnak velem. 
Lehet, hogy mindenki része a játéknak, de az is lehet, hogy senki 
nem tud róla. Lehet, hogy ha ide hívnék valakit, akkor azt a valakit 
behálóznák, kényszerítenék, és ő úgy csinálna, mintha nem hallaná 
a zajt. És lehet, hogy másokkal is ugyanígy tesznek, ha mások is 
hallják. Lehet, hogy ez egy titkos háború, amiben én valamiért vagy 
valami szerepet játszok, hiszen kiválasztott vagyok, vagy valaminek 
eszköze vagyok, tehát áldozat. Lehet, hogy nem is a barátom len
ne itt velem, hanem egy közülük. Lehet, hogy a körülöttem lévő 
emberek közül mindenki egy közülük. Lehet, hogy semmi sem az, 
aminek látszik. Lehet, hogy csak manipulálják őket. Lehet, hogy ők 
is részesei és hosszú évek munkája során kerültek az életembe. Ha 
úgy alakították, hogy mindenki körülöttem tőlük legyen. Vagy le
het, hogy megölik azt, akit ide hívnék, és belebújnának a bőrébe. 
És én nem tudnám, hogy ők azok, és végig a barátommal beszél
getnék. Mit akarnak tőlem? Vagy mit akar a zeneszerző? Azt nem, 
hogy megírjam a történetét. Amiben biztos lehetek, hogy hallom 
a zajt. De ez sem kell, hogy igaz legyen, mert akár érzékcsalódás is 
lehet, lehetetlen megmondani. De ha ez érzékcsalódás, akkor lehet, 
hogy sok minden más is az, amit igaznak hittem. Lehet, hogy csak 
néhány dolog csalja meg érzékeim a zajon túl, de akár az is lehet, 
hogy minden. Akkor minden más, mint aminek hittem. Minden 
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máshogy történt, mint ahogy tudom. Akkor én nem vagyok én, 
hanem valaki más. Akkor az én életem lehet bárki másé, még a ze
neszerzőé is. Mi van akkor, ha a zeneszerző valójában létezik, és én 
nem létezem? Ha csak káprázat vagyok, álom, fikció. Mi van akkor, 
ha mindez, amit világként és énként érzékeltem, nem létezik, és én 
sem létezem, noha most írok, gondolkodom. Lehet, hogy az írás 
nem is létezik igazából, csak a gondolkodás. Vagy a gondolkodás 
lenne a legfőbb illúzió? Lehet, hogy nincs gondolkodás, és nincs 
semmi? De a semmi nem lehet, hiszen az nincs. „Semmi a semmi
vel nem párosul sehogy.” Valaminek kell, hogy legyen. De ha valami 
van, akkor az sok minden lehet, és még több lehet, és végül minden 
lehet, és az is lehet, hogy ez maga a végtelenség. Akkor pedig min
den létezik. Minden lehetséges variáció. Ami ellentmond minden 
érvnek, sőt minden gondolatnak, hiszen ezek határokat szabnak a 
dolgoknak, megmérik őket, meghatározzák a lehetséges variáció
kat, összefüggést, rendszert, kauzalitást stb. feltételeznek. Ha a ze
neszerző beszéde, amit a zajból hallok, számomra van, akkor az a 
számomra ismeretlenben van. Itt visszaértem a kiindulópontba.

Mi lenne, ha válaszolni tudnék a zeneszerzőnek? De hogy lőném 
be a sávot, és honnét tudnám, hogy hallgatja? És egyáltalán miért 
hallom őt? Hozzám beszél? Tud rólam? Tud rólam valamit?

Z/6
egyszer amikor a tamás templom előtt elrobogott nagy 
zajjal egy szekér Bach napokig nem tudott komponálni 
sokat gondolkodtam ezen a lerágott csont anekdotán 
vajon mi lett volna ha Bach hallja a mi elektromos 
zajunkat

í/19
Már napok óta figyelek. Megfigyelő vagyok. Hátha észreveszek 

valamit. Valami jelet keresek, ami mentén elindulhatok, valamit túl 

90



a zajon. Valami szokatlant, gyanúsat, vagy valamit, amit eddig még 
nem vettem észre. Amikor kimegyek a városba. A lakásom körül. 
Az ablakomból. Mondjuk, hogy milyen kocsik állnak a ház előtt. 
De mindig mindenbe belekeveredek. A kocsik esetében nem me
rek a memóriámban bízni, nem tudhatom, hogy melyek voltak ott 
mindig is. De az is lehet, hogy már régóta figyelnek, és egyébként 
sem tűnhetne fel. Figyelem, hogy figyel-e valaki, hátranézek, hogy 
követnek-e. Más úton megyek haza. A tömegköz] "kedés más jára
tait használom. Nem dobok ki semmit. Ha telefonálok, inkább nem 
említem meg senkinek a zajt meg a zeneszerzőt. Nem találkozom 
senkivel, hiszen lehet, hogy veszélybe sodrom. Kerülöm azokat a 
helyeket, ahol eddig gyakran megfordultam. Pár napja alaposan be
vásároltam, hogy ne kelljen kijárnom. Lehet, hogy nagyon okosan 
cselekszem, de az is lehet, hogy megőrültem, és képzelgek. De ha 
megőrültem, akkor a zaj sem létezik. Az viszont létezik. Legalább
is számomra. Lehet, hogy minden csak számomra létezik. De az is 
lehet, hogy tényleg megőrültem, akkor viszont vigyáznom kell, ne
hogy észrevegyék, mert bezárnak a diliházba, vagyis ebből a szem
pontból is jó, hogy nem találkozom senkivel. Senkinek nem emlí
tettem a zajt. Csak a... nem szabad leírnom a nevét. Mi van, ha ez a 
füzet a kezükbe kerül. Állandóan mellettem kell legyen. Vagy el kell 
dugnom. Hazudnom kell még magam előtt is. Úgy kell csinálnom, 
mintha semmi sem történne. De akkor az, hogy máshogy viselke
dem, kerülöm az embereket, feltűnést kelthet és gyanút. De félek, 
képtelen lennék úgy csinálni, mintha. Ha előbb-utóbb rájönnének, 
lelepleznék. Az lesz a legjobb, ha megszakítok mindenkivel minden 
kapcsolatot. Most elég élelmem van, nem kell kimennem pár napig. 
Lehet, hogy tényleg megőrültem, minden gondolatba belekeverek. 
Van valami, és én akár a visszájára is fordíthatom, nem tudom, me
lyik (és mi) a helyes. Félek, ...-re veszély leselkedik, mert említettem 
neki a dolgot. Nem tudom, hogy a chatet figyelhetik-e, biztos igen. 
De ő szerencsére hülyére vett, azt hitte, a levegőbe beszélek, és lehet, 
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hogy épp azzal mentette meg az életét. Még azt sem tudhatom, meg- 
őrültem-e. Nem tudhatok semmi biztosat. Nem tudhatok semmit. 
Csak azt tudhatom, hogy nem tudhatok semmit. Akkor a tudás, a 
gondolkodás jobb, ha nem létezik. Szeretnék ebihal lenni. Vagy me
dúza inkább. A majom is gondolkodik, csak alacsonyabb szinten. A 
kutya még alacsonyabb szinten, a varjú, a krokodil még inkább és így 
tovább az egyszerűbb szervezetek felé, vissza az evolúcióban. Lehet, 
hogy van az emberi gondolkodás felett is fejlettebb gondolkodás. 
De olyan élőlény nincs. Vagy ha van, nem ismerjük. Mondjuk, túl 
kellene lennie az anyagi világon. Metaforikusán, mint a hangya és 
az ember. A hangya nem tudja, hogy van ember, lehet, hogy ennek 
a világnak is csak egy parányi szeletéről tud, de mi ott állunk felette, 
és figyeljük. Lehet, hogy mi nem látjuk a minket figyelő lényt, nem 
tudunk róla, csak a morzsánkról, amit markolunk. De lehet, hogy 
afölött a lény fölött is van egy ilyen lény és afölött is, és akkor már 
csak az a kérdés, hogy van-e ennek vége, vagy végtelen.

Z/17
a halálok változtatják a halálok sarokvasánál mozdul 
a zajhoz a halálon keresztül vezet az út 
a zenéhez a zajon át
a zajból írtam zenét minden szerzeményem 
meghallottam benne a zenét a zajban rejlő harmóniát

í/3
Állandóan ugyanaz a tépelődés, ugyanaz a kétség, ugyanazok 

a bizonytalanságok. Minden mindig ugyanaz, csak más formában. 
Van úgy, hogy egy teljes napig nem jelentkezik. Én várom, nincs 
mit csinálnom. Illetve lenne mit, de leszarom, nem érdekel. Ez az 
egyedüli dolog, ami érdekel. Függök tőle. Jönnek a félelmek, mi 
lesz, ha többé nem történik meg, ha vége lesz, ha elvesztem. Jön a 
tépelődés: mi van, ha rájövök, hogy csak illúzió? Mi van, ha a van
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nem létezik, ha az igazság az, hogy nincs? Sok minden lehetséges. 
Szép időnk van, szép, szilárd, szürke az ég. Az embernek kedve tá
mad rá, hogy belevágjon egy kampószöget, és rákösse magát, éppen 
csak a kis gondolatjel miatt, amely az Igen és Nem között van. Igen 
és Nem? A Nem vétkes az Igenben, vagy az Igen a Nemben? Ezt jól 
fontolóra akarom venni. De fáradt vagyok és álmos. Nem alhatok, 
mert mi van, ha éppen akkor történik meg, és lemaradok. A laká
somban, amit napok óta nem hagytam el, folyamatosan szól a zaj, 
én meg próbálom mindenféle dolgokkal elütni az időt, amikre nem 
is figyelek igazán, mert csak a zajra figyelek. Mondhatni, a zajban 
létezem.

Z/5
ahogy egyre jelenvalóbbá vált a halál 
jelenvalóbbá vált a zene zajban 
jelenvalóságból volt távozóban Anna 
akkor születtek a legjobbak mikor már Anna nem ismert 
már a halál jelenlétét sem tudta
elenyészett az emlékezet jelen maradt a pillanat 
Anna megszülte halálát és elhallgatott 
csönd lett 
zaj csöndje

í/17
Lehet, hogy a zeneszerző nem is tud arról, hogy a zajban van, 

hogy egyáltalán nem sugároz, hanem valahogy ott van, benne, be
szorult. És lehet, hogy nem is tud róla. Ki kellene szabadítani. De 
hogy lehet, hogy nincs jeladó, csak jel? Az is lehet, hogy a jeladó 
maga a jel, és a jel maga a jeladó.
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Z/3
nem hallottam nem hallom akkortól a zenét
csak a zajt
meghallani a zajt
ha az ember igazán hallja megért mindent meghallja 
nyárfákban kora tavasszal meginduló vér tolulását 
szél a búzamezőkből kilopja a föld hangjait 
számítógép zúgásában a fáradtságot 
villamosban a ciklikusságot 
hallja figyel majd érti 
nyelv ez de szavak nélkül

í/11
- Fehérzaj.
wiki: „A fehérzaj olyan, hangtechnikában használatos véletlen

szerű zaj, amire igaz az, hogy a teljes vizsgált frekvenciatartomány
ban (emberi érzékelő esetén 20 Hz-20 kHz) a hangnyomásszintje 
állandó.”

- „White noise is a random signal (or process) with a flat power 
spectral density. In other words, the signal contains equal power 
within a fixed bandwidth at any center frequency. White noise 
draws its name from white light in which the power spectral density 
of the light is distributed over the visible band in such a way that 
the eyes three color receptors (cones) are approximately equally 
stimulated.”

net:
- Zajok szín szerint
- Electronic Voice Phenomenon, EVP - a holtak kommunikál

nak a zajon keresztül
- White noise horrorfilm (2005), 2. rész: A fény (2007)
- „A kaotikus fehérzaj túlterheli a hallószerveket, éles fájdalmat 

és szédülést okoz. Az agyban »hangok« szólalnak meg. Az agyhul

94



lámok változtatása akár meg is őrjítheti - ideiglenesen vagy átme
netileg - a célszemélyeket.”

Tévé: „Egyes csillagászok szakmai megítélése szerint a televízi
ós készülékeinkben látható (az úgynevezett fekete-fehér hangyák) 
fehérzaj, és a kismértékben hallható sistergés (zaj) forrása az ősrob
banás ma is látható/hallható, illetve fogható gyenge jele, a kozmikus 
háttérsugárzás.”

Rádiófrekvenciás zaj - Egyik forrása a Földre a Napból érkező 
háttérsugárzás.

Elektromos zaj - Olyan zaj, amely a hasznos jelek vételét (rádió, 
tévé, mobiltelefon stb.) általában a tápfeszültségen keresztül zavarja.

A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás - Az az elektromágne
ses sugárzás, ami az egész világegyetemet kitölti. [...] Az ősrobbanás 
után nagyjából 380 000 évvel az atommagok és elektronok összeáll
tak atomokká, és a fotonok (fény) számára a világegyetem átlátszó
vá vált. A mikrohullámú háttérsugárzás ebből az időből származik, 
de a vöröseltolódás miatt a hőmérséklete lecsökkent. Ez a sugárzás 
az ősrobbanás komoly bizonyítékának tekinthető (wiki). Akkor a 
fehérzaj nem tökéletes zaj, mert nem tiszta. Akkor az ősrobbanás 
előtt teljes csönd kellett, hogy legyen. A teljes csönd maga a sem
mi. Ez azt jelenti, hogy a világegyetem végtelenné tágulásakor ez 
hangosodni fog, míg létrejön a tökéletes zaj, és akkor elkezd visz- 
szahúzódni az ősrobbanás előtti csöndbe? De tágulás nem lehet a 
végtelen esetében, hiszen a tágulás majd összehúzódás végességet 
feltételez. Az is kérdés, hogy vajon a háttérsugárzás nagyon lassan 
teljesedik-e a tágulással, vagy csökken. Ha csökken, akkor a teljes 
csönd lesz a végtelen, és az fordított ősrobbanás után teljes és tö
kéletes zaj lesz. De ha össze kell húzódnia, akkor nem lehet sem 
végtelen, sem teljes csönd.

- Zaj. Hat a sejtekre, génekre. Stresszes állapot.
- Fotonok! Rezgés, hullámok.
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Z/18
Anna megszülte a halált 
én megszültem a zenét 
a zaj megszülte a harmóniát 
anyám megszült engem 
én halált szülök
abból halnak a nők körülöttem
abból születik a zene

í/9
Néha furcsa dolgokra leszek figyelmes. Matatást hallok a falon 

túlról, odakinn az utcán összetörik valami, halk beszélgetés foszlá
nyai éjjel az ablakom alatt, zörejek a folyosóról, a parkett reccsené- 
se. Ez nem a zajból jön, ez a valóság. Vajon mindig itt voltak ezek a 
zajok? Ugyanezek? Figyelnek. Hallom őket.

Z/4 
második szakasz kezdődik
Anna arcán felejti magát egy gyűrődés
Anna mosolyog nem tudja miért 
Anna nem mosdik mosdatom
Anna hallgat nem beszél hallgatja
Anna elfelejti hova dugta a tollakat
Anna nem tud már írni minek toll
Anna gyanúsít pedig nem én voltam
Anna fekszik lezárt szemmel
Anna elfelejt felkelni
Anna elfelejt szólni hogy ne szegeljék le
Anna nem felejti el elvinni magával a 
zenét
Anna

ez a második szakasz vége
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í/16
Talán bennem van a hiba. Talán az a baj, hogy nem magára a 

jelenségre figyelek, a tényre, hanem a körülményekre, az okokat 
keresem, azt, hogy hogyan és miért - hogyan és miért illeszkedik 
a láncolatba, a halóba, ahelyett, hogy csak rá figyelnék. Csak arra 
figyelni, amit hallok. Elmélyedni a zeneszerző történetében. Meg
találni benne az összefüggéseket, a lehetőségeket, a fehér foltokat, 
homályos dolgokat. Fényt deríteni, feltárni, felfedezni, elmélyedni. 
Meg kell írnom a zeneszerző történetét. Már csak azért is, mert ilyen 
történetet soha nem hallottam. Legjobb lenne kapcsolatba lépni a 
zeneszerzővel. De nem tudom, azt hogy lehet. Nyomozok utána, 
böngészek a neten, de semmit sem derítettem ki róla. Nem találtam 
olyan zeneszerzőt, akinek huszonhárom éves korában meghalt az 
anyja, elvégezte az egyetemet (valószínűleg zeneművészeti), össze
házasodott egy Anna nevű személlyel, sikeres lett, Alzheimerben 
szenvedett a felesége, majd meghalt. Ennyi tény áll rendelkezésem
re, nem sok, de elégnek kell lennie ahhoz, hogy a zeneszerző nyo
mára bukkanjak, és a lehető legtöbb dolgot megtudjak róla. De így 
még a zenéjét sem hallhatom. Csak beszél róla. Rá kellene akadni, 
meghallgatni a zenéit. Izgalmas lenne megfigyelni, hogyan válto
zik az életműve. A három fázis. Újra és újra olvasom a papirosokat, 
amikre felírtam, amit mondott, próbálok rájönni valamire, amit 
eddig még nem tudtam. Kutatok a neten a zajjelenségek, kísérle
ti zene, Alzheimer-kór, frekvenciák, elektromágneses hullámok, 
hangterjedés után. Nem találtam igazi magyarázatot.

Z/15
néhány hang ritmikus összecsengése
már zene de még nem zaj
a harmónia
csak részlet a zajból
a zenét elvitte és azóta csak a zajt hallom
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a zaj nem káosz hanem teljesség
a harmónia valami válogatás az egészből 
a harmónia nem tökéletesség csak töredék 

?/l
a kérdés
hogy a tükör a tükör valami mást tükröz-e
hogy létezik-e minden
hogy a variációk száma véges-e
hogy csak ciklikus növekedés és összehúzódás van-e

a tökéletes zaj
minden hang egyszerre szól teljes intenzitással
minden egy időben van jelen
a zene csak leszűkítés
a mindenből a valamibe
ha minden szól, nem szól semmi sem
akkor a zaj melynek látszólag tartama van az időn túl van
ha semmi sem szól, akkor minden szól
akkor a csönd melynek látszólag nincs tartama az idő előtt van
a semmiből a valamibe
a zene csak kiszélesítés
semmi sincs jelen az időtlenben
semmilyen hang sem szól semmilyen intenzitással
a tökéletes csönd

hogy csak ciklikus összehúzódás és növekedés van-e
hogy a variációk száma végtelen-e
hogy létezik-e semmi
hogy a tükör tükröt tükröz-e
a kérdés
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í/2
net: A fehérzaj elnyom más zajokat, ezért nyugtatja az embert, 

erre használják is. Pl. kisgyerek zajos környezetben altatásánál.
Hangok a fehérzajban: „Pszichológusok szerint ez attól van, 

hogy az emberi agy - hasonlóságot kereső tulajdonsága miatt - a 
véletlenszerű zajból ismerős, értelmesnek tűnő jeleket képez. Te
hát a véletlenszerűségben az agy keres összefüggést. Olyan, mint 
a »tintapaca teszt«: a sötét foltokból mindenki másmilyen ismerős 
alakot lát ki.”

Tehát ha pszichológiai szempontból nézem, akkor csak az 
agyam játszik velem, tehát megőrültem. Ha irracionális szemszög
ből nézem, a zeneszerző szelleme kommunikál velem a zajon ke
resztül? Mindenhol azt olvastam, hogy a zajozó szellemek szavakat, 
szókapcsolatokat ismételgetnek, összefüggéstelenül, és több hang is 
lehet. Igaz, a zeneszerző éppúgy a zajba mosódik, de hosszan beszél, 
összefüggésekben és időről időre megszólal. Akkor nincs is sugár
zás, akkor az anyagi világban megnyilvánul valami az anyagon túli 
világból? Racionális magyarázat az, hogy a zeneszerző anyagilag is 
létezik. De hogy lehetnek egy anyagi világon túl/kívül létező dolog
nak jelei az anyagi világban? Bárhogy is nézem, a zeneszerző vala- 
honnét, valahogy betör a zajba. A maga idegen zaját nyomja, pecsé
teli bele a zaj közegébe. Hasonlóan, mint a rádiósugárzás az állandó 
háttérzajba, vagy a háttérzaj az ideális értelemben vett csöndbe.

Z/10
anyám szeretett kellett is jó is volt
nehéz gyerekkor milyen más lehet
ovi gyerekek bántanak félek ügyes vagyok meglógok
meglógok mindenhonnan
azóta is útban vagyok mindenhonnan el 
az öl paradicsomába
anyám szeretett Anna szeretett
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az oviban volt egy körhinta
egyedül szerettem rajta mert akkor éreztem 
ahogy forog velem
egyedül szerettem rajta mert akkor hallottam
ahogy nyikorog velem 
én is nyikorgók és forgók 
mert része vagyok a nyikorgásnak és forgásnak 
akkor megszűnik a félelem a menekülés
abban a ritmikus nyikorgásban fogant az első dal 
máig hallom az volt az első költeményem 
de abban a nyikorgásban a ritmuson melódián túl 
benne lakott a zaj és láttam mint mesét 
hogy ott lakozik minden dallam és minden hang 
még ma is tudom
egy időre elfelejtettem
de Anna után gyakran dúdolgattam
eldúdolom

1/10
Ma megszólalt a zenéje. Azt hiszem, hegedűk voltak, talán vala

mi fuvolaszerűségek is. Elég csöndesen hallható volt. Nagyon lassan 
változó harmóniák voltak. A hangok lassan variálódtak, egyszerű, 
folyamatosan változó melódiát alakítottak ki.

Z/22
érdekesek a kórházak
minden fehér
az embernek az az érzése hogy piszkos
piszkot hagy maga után mindenhol
ezek a fehérre mosott ágyneműk mind bepiszkolódnak 
egy kis vér egy kis szar egy kis hányás
ezen a fehéren emberek halnak és születnek
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ezek a fehérek közönyösek és tiszták
ezek a fehérek nem akceptálják az embert 
ezek a fehérek átitatódtak élettel és halállal 
ezek a fehérek senkiéi
ezek a fehérek a kórház mosodájában tisztulnak 
szuterén gőz klór hatalmas öreg zörgő mosógépek 
egy ember is elférne bennük

í/13
A fekete zaj a csönd?

Z/l
amikor Anna elfelejtett beszélni 
hirtelen olyan lett mint egy kis állatka 
úgy fejezett ki mindent mint egy kisbaba 
rossz volt amikor sírt az is ha nem értettem mit akar 
gyerekem lett vénségére ez vicces 
sosem volt gyerekem 
mindig akartunk 
mindent megpróbáltunk
de kevés volt akarni és mindent megpróbálni

í/5
A zeneszerző magyarul beszél, az én nyelvemen, az azt jelenti, 

hogy ő is magyar, vagy tud magyarul? Vagy ha szellem, akkor a szel
lemeknél számít egyáltalán, hogy milyen nyelvűek voltak, míg volt 
testük is? Vagy a nyelvet is levetkőzik a testtel, hisz az is anyagi? De 
anyagi világban nyilvánulnak meg, és azt csak anyagi módon lehet.

Z/14
az életem végtelen egyszerű 
nincs benne semmi
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pont ettől változott meg nagyon
nem tudom hol vagyok
nem tudom mi történik
nem tudom élek-e még
nem tudok és nem is kell tudnom
ettől olyan végtelen egyszerű
mert nincs benne semmi és teljesen üres

í/20
El kellett mennem bevásárolnom. A Tescóba mentem, hogy jó 

alaposan bevásároljak, hogy jó ideig ne kelljen. Benn szólt az a hü
lye lájtkóla zene, ami mindig, azután bemondtak egy közleményt. 
De a közlemény után nem tért vissza a zene, hanem zaj lett. Biztos 
elfelejtették átkapcsolni, vagy valami hasonló. Akkor hirtelen kiál
tás bukkant fel a zajból, és azt ordította: A halál csak a kezdet. Egy
folytában azt ismételgette, egyre hangosabban. A zeneszerző volt 
az. Én előbb megriadtam, elejtettem a kosaram, és rohanni kezdtem 
a regálok közt a pulthoz, ahol bemondják a közleményeket. Láttam, 
hogy senki nem beszél a mikrofonba. Azok a pultnál nem is figyel
tek a sikolyra, és ahogy körülnéztem, senki sem figyelt rá. Talán 
nem is hallják. Ehelyett rám kezdtek tekingetni, a zaklatottságom 
feltűnést keltett. Gyorsan el akartam tűnni a regálok között, valami 
biztonságos helyre menni, távol a hűtőktől, a pékárutól, a boroktól, 
ahol sokan járnak. Megcsúsztam, elbotlottam egy regál mellett. Egy 
fekete csöcsös plázacica tolta el mellettem a kosarát. Gonoszán és 
gúnyosan nézett hátra. Aztán egy öregember jött könyöktámasszal. 
„Fiatalember, jól van?” Kérdezte. „Maga nem hallja?” Kérdeztem. 
„Ó, én már alig hallok valamit.” Mondta.

a halál csak a kezdet
a halál csak a kezdet 
a halál csak a kezdet 
csak a kezdet a halál
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csak a kezdet a halál
csak a kezdet a halál
a halál a kezdet
halál a kezdet
halál kezdet
kezdet
halál

Z/9
Anna ha hallgatta a játékom és már gyerek volt 
mert visszafelé és előre is egyformán telt az ideje 
tiszta tükre volt a zenének
kendőzetlen közvetlen minden körülménytől mentes reakció 
akkor láttam amit hallottam
láttam mit alkottam hogy az amit sejtettem mit jelent valójában

minden a zaj felé vitt
zajból zenét kihallani azt megírni nem nagy cucc 
de a zajt magát hallani
a zajt magát

í/8
Nem rádió- vagy tévéadás volt, biztosan nem rádió szólt, mert 

körbe-körbe ugyanazokat a számokat játsszák le. Tehát nem kell 
sugározni. Akkor a zeneszerző tényleg szellem, és bármilyen elekt
ronikus zajba be tud férkőzni. De összefüggően és hosszan beszél, 
vagyis uralja a zajt. A hangja is és a zenéje is. A beszédét nem, de a 
zenéjét egyre többször hallom. A Tescóban átkutattak a biztonsági 
őrök. Süketek ők is, mint mindenki más. „Én már alig hallok vala
mit.” Ügy csináltam, mintha semmi sem történt volna. Azt hihették, 
valami szerencsétlen őrülttel van dolguk. Figyelnek. Nem kelthetek 
feltűnést. Nem hagyom el a házat. Majd rendelek kaját. Ha tényleg 
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szellem, akkor ura a zajnak. Megint a hegedűk. Énhozzám már egy 
rettentő hang beszélt. Azt mondta, lépj be a zajba.

Lépj be a zajba.
Lépj be a zajba
lépj be a zajba
be a zajba
a zajba
zajba
zaj

Z/2
Kiszakított ezért volt fontos és jelentős
mire kell ez az egész cirkusz köntörfalazás a kicsinység bástyája 

körül
ez volt az egyfolytában megszólaló hallatszó kiáltvány
a kiáltványok megfoghatatlan kiteljesedésére
a kiáltványok valósába férhetetlensége
az önnön kockájából kilépő érintés
amiben az esendő fizikai való az el [le? - többszöri átírás miatt a 

választás bizonytalan - az Elb.] hozott lélek valótlanságával egyesül
amikor megszűnik a megfigyelés és megfigyeltség
te vagy helyettem én
én vagyok helyetted te
mindenkik vagyunk az elaprózásban végtelen egyek az összevo

násban
határtalan mérhetőség
mérhetetlen határtalanság
a megoldhatatlanság megoldása
a megszólaltathatatlan megszólalás
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í/12
A zaj mindig és mindenütt ott van. Már a hajszárítóból is hallom 

a hegedűket. Ha a zeneszerző a zajban van, akkor ő is mindig és 
mindenütt ott van. Vagyis sosem szabadulhatok tőle. Lennék süket. 
„Én már alig hallok valamit.”

Z/16
megfigyeltem a zajt pusztán attól működött
ha megfigyeled meghallod
ha meghallod kihallod
ha kihallod érted
ha érted belakod
ha belakod uralod
ha uralod függsz tőle
ha függsz tőle monoton
ha monoton örök
ha örök semmis
ha semmis végtelen
csak le kellett jegyeznem
ha jegyeznem rögzítenem
ha rögzítenem megölnöm
ha megölnöm eltemetnem
ha eltemetnem emlékeznem
ha emlékeznem illuzionálnom
ha illuzionálnom vakítanom
ha vakítanom fényesítenem
ha fényesítenem tisztítanom
ha tisztítanom megfosztanom
ha megfosztanom megszabadítanom
ha megszabadítanom határtalanítanom
ha határtalanítanom végtelenítenem
ha végtelenítenem megsemmisítenem
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ekkor megvolt Annánál a jelenlét 
jelenléte a messzeségnek 
messzesége a bennlevésnek 
bennlevése a kizártságnak 
kizártsága a határtalanságnak 
határtalansága az elveszésnek 
a véletlen kiváltotta szembenállás feloszlatása a hal [^hatatlan

ban [az L-ek száma bizonytalan az átfirkálás és az író fölé biggyesz
tett kérdőjele miatt - az Elb. megjegyz.]

a hal[1]hatatlan [lásd az előző megjegyzést - a szerk.] feloszlatása 
az egyességben egyesülő semmisség

találkozás Annával a semmiben
ekkor
megvolt a semmisség örökössége 
és az örökösség semmissége

í/1
Én már alig hallok valamit! Alig hallok valamit! Zene. Mit mond? 

Hangosabban! Hangosabban! Lépj be a zajba. Én? Muszáj? Itt is azt 
hallom? A szél is azt súgja? Egyre csak ezt hallom, én már alig hal
lok valamit, alig hallok valamit: Lépj be a zajba! Lépj be a zajba.

Z/7
még akkor kezdődött amikor Anna még itt volt 
de csak a hiányával teljesedett ki 
a zenéből a zajba való kiteljesedés 
a kiteljesedést a semmi hozta 
és a kiteljesedés hozta el a semmit
Anna akkor legalább nem mászkált hanem csak ült 
és nem kellett figyelni hogy mi van 
csak jelen volt ez volt jó ebben
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ezért szakított ki nem kellett a tényekkel törődni 
a teljes szabadság végtelenségének ígérete volt

í/15
Már akkor is hallom, ha a szél tépi a fákat meg fütyül a házfalak 

között. Ma szeles nap volt. Aztán esett. Abban is hallottam. Ahogy 
kopog az ablakon, ereszen, kinn a betonon, füvön, ha nem nyitom 
ki az ablakot, nagyon halkan hallom a zápor zaját Nagyon hason
lít a tévé fehérzajára. De ha természetes zajban is hallom, nemcsak 
elektronikusban, akkor az azt jelentheti, hogy nem is szellem. Miért 
pont én? Miért nem valaki más. Hallja az, kattanjon be tőle más. 
Lehet, hogy most már tényleg megőrültem. Lépj be a zajba. Hege
dűk, sípok. Fuvolák, bogok. Nem fog békén hagyni. Most már min
denhol hallani fogom, most már mindenhol jelen lesz, ahol én. Már 
nem élhetek tovább nélküle. Tök mindegy, hogy szellem, hogy léte
zik, vagy hogy én beszélek-e magamhoz, tök mindegy mitől van, de 
ez már a részem, tehát én része vagyok. Véget ért az életem. Lépj be 
a zajba. Nincs más esélyem.

Z/20
a siker sokáig nem jött
akkor jött amikor már semmilyen kapcsolatom nem volt vele 
de addig sokat gyötrődtem nem is értem minek
miért szenvedni
miért félni
miért gondolkodni
nem felesleges mindez

í/22
az eső esik ha esnie kell mindegy neki ha szidják ha elmos ha öl 

ha épít
esik és zaja van az esőzaj természetes zaj az esőből is zene jön

107



Z/ll
Anna halála csodálatos boldogság 
nekem mert látom hogy elment innen 
neki mert elment innét megszabadult 
neki hamarabb sikerült

Anna halála után nem jött a zene 
sem a műzajból sem a természetes zajból 
csak a zajt hallottam magát úgy ahogy van 
már el is felejtettem milyen a zaj maga úgy ahogy van 
utoljára anyám halála előtt volt ilyen akkor 
a zajban nem volt zene csak zaj teljes volt a zaj 
nem választódott ki belőle a zene

í/4
Minden csak a gondolat műve. Mindent csak a gondolat tesz 

azzá, ami. A gondolat elválaszt, definiál, összehasonlít, vonatkoztat. 
A gondolat az egy felbomlása, a gondolat a sokféleség, a gondolat a 
polaritások. A gondolat az anyag. A gondolat a rabság. A gondolat 
a halál. Az anyagba nyom minket. Az anyag halandó. Az anyag bör
tön. Az anyag gondolat. Polaritások, sokféleség, az egy felbomlása. 
Vonatkoztat, összehasonlít, definiál. Mindent a gondolat tesz azzá, 
ami. Minden csak a gondolat műve.

Z/23
ha hallasz
lépj be a zajba
hallasz
lépj be
zaj [...]
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1/18
Az ember nem élhet csöndben, hiszen minden zajlik. Körülöt

tünk. Még a sejtjeink is hangot adnak ki. Mindenhol rezgések. A 
létünk a zaj része, a létünk növeli a zajt, de el is nyeli. Létünket a 
zaj feltételezi. Létünk zaj-alapú. Létünk a zajból fakad. Fotonok. Az 
ember nem élhet csöndben. A tökéletes csönd elérhetetlen. A csönd 
a semmi.

A semmihez a zajon keresztül vezet az út.

Z/19
ha a zene [...]
a hiányból születik a zene lukacsos
hatalmas rések tátongnak benne tele van semmivel 
a zene csak válogatás a zajból a válogatott variálása 
de a rések csöndek és az nincs a zajban csak azon túl

í/6
Az írás ugyanaz mint a zeneszerzés. A zene is, az írás is, a mű

vészet is, csak töredékek. A gondolat töredék. A gondolatlanság a 
csönd.

?/2 [í?l
A paradoxonban két polaritás semmisül meg és egyesül.
A paradoxon a nyelv határa.
A paradoxon a végső halál
a paradoxon út az egységbe

Z/24
amikor már egy jó ideje
csak a zajt hallottam
feltárult előttem a zene összes titka
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amikor feltárult hangot hallottam 
Anna volt 
azt mondta 
lépj be a zajba

lépj be a zajba

lépj be a zajba

és a zaj lép beléd

í/24 [a táskában talált - valószínű utolsó az í kat.-ból.]
Ma egész nap pakoltam. Összeraktam minden holmim. Biztos, 

ami biztos. Anyám keresztje, húgom gyűrűje. Találtam egy szentké
pet gyerekkoromból, sokat nézegettem. Két szív rajta, csupa arany, 
az édesanyám Bibliájában volt, rá van írva:

Nyiss szívemben tiszta forrást,
Hagyj szenvednem érted folyvást,
Jutalmam, hogy szenvedek,
így szolgálok én neked.

Anyám már csak azt érzi, ha a nap rásüt a kezére. Fotonok. Rez
gések. Megtaláltam a keresztlevelem. Július 20-án születtem, ma 
tehát harmincéves hét hónapos és tizenkét napos vagyok. Számot 
vetettem. Sok minden felbukkant, régi fényképek, mikor még elő 
kellett hívatni a képeket. Levél régről, mikor még írtunk leveleket. 
A jegyzetfüzeteim, gyerekkoromtól egészen máig. Millió papiros, 
jegyzetek tömkelegé. Azokat elégettem. Meg minden kéziratom. 
Tönkretettem a laptopom is. Ne maradjon utánam semmi. Kitörlöm 
magam. Csak ezeket a fecniket hagyom meg. Amiket a zeneszerző 

110



mondott és írtam meg az én fantazmagóriáim. Csak töredékek ma
radnak utánam, de nem tőlem. Neked hagyom, te tudni fogod, mi
ért. Vagy ha nem, majd rájössz. Már beesteledett. Nemsokára elin
dulok. Teljesen közönyös vagyok. Nem érzek semmi sejtést, semmi 
vágyat, csak valami tompa félelem kezd nőni bennem, mint ahogy 
a dolgok mind jobban és jobban elvesznek a sötétben. Rettenetes 
üresség tátong bennem, már nem érzek semmi félelmet, semmi vá
gyat, létem úgy nehezedik rám, mint szükséges teher. Nem tudom, 
hogy lehetnék része a zajnak. A tévétoronyhoz megyek, onnét jön 
a legjobb zaj, a fehérzaj. Nem tudom, mit fogok csinálni, mi törté
nik. Lehet, hogy semmit, és semmi sem történik, hajnalban haza
jövök. És minden folytatódik. A zaj nélkül. Felébredek, és kiderül, 
hogy álmodtam az egészet. És ha álmodtam, akkor én most, aki ezt 
írom, nem létezek, vagyis nincs miért aggódnom. Vagy folytatódik 
minden a zajjal. Ennek az egésznek a végére kell járnom, hogy új 
életet kezdhessek. Vagy belépek a zajba. Mi lehet a zajban? Léte
zés? Megsemmisülés? Öröklét? Ha ezt nem kellene többé hallanom, 
megmenekülnék. A csöndhöz a zajon keresztül lehet eljutni. Fel kell 
számolnom a végességem és belépni a végtelenbe, hogy a semmibe 
jussak. A végére járok.

I./B

B/l
Eddig tartanak a cetlik szövegei. Huszonnégy darab az íróé, és 

ugyanennyi a zeneszerzőé. Ebből két darab bizonytalan eredetű, de 
az egyikről (paradoxonok) valószínűsíthető, hogy az író szövege. 
Az író utolsó cetlije az, amit a táskájában találtak (í/24) - valószí
nűleg.
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B/2
Elégette az összes írását. Hihetetlen. Mi vitte rá? Az utolsó cetli

ből nyilvánvaló, hogy számot vetett az életével. Miért nem rendezte 
össze műveit, végre, ahelyett, hogy elégeti és megsemmisíti őket? 
Egy posztumusz kiadást igazán elviselhetett volna. Remekművek 
voltak, a fene vigye el. Legutóbb, amikor a publikálással szekáltam, 
gúnyolódott. Megpróbálta elképzelni a kötetet. De a címet sem tud
ta. Aztán azon poénkodott, hogy biztos érdekes címet kellene adni. 
Felháborodottan elmesélte, hogy olvasta egy kezdő író kötetét. „Az 
volt a címe, hogy Halott föld, halott lányok. Milyen cím ez? Iste
nem! Az egész könyv nem szól semmiről - üres.” Nos, az ő köny
vének talán nem is lehetett volna címet adni. De az övé legalább 
A semmiről szólt volna. De ez paradoxon. A semmi semmiről sem 
szól. A könyve üres fehér borító, üres lapok. így szólna semmiről. 
Ezt akarhatta, de akkor miért hagyta meg a cetliket? Valami üzene
tet, jelt akart hagyni mégis.

B/3
Ö maga sem tudta, mivel áll szemben (már ha egyáltalán való

ban), mi sem tudunk meg többet. Mi történt valójában? Mit csinált 
az író? Hogy töltötte perceit? Mit hallott? Min gondolkodott? Mi 
az, ami a töredékek között maradt? Ha író lennék, ezen törném a 
fejem. De elbeszélő vagyok. El kellene beszélnem a történetét, de 
lehetetlen elbeszélni.

B/4
Mindezek csak töredékek. De minden, ami emberi, pusztán tö

redék. Túl laza háló, aminek elemei hol összeállnak, hol szétesnek. 
Állandóan változtatják kapcsolataik, alakjuk, mint a kaleidoszkóp. 
Semmi sem biztos. Sokszor egymást, néha magukat hamisítják meg 
ezek a szilánkok. Az egészben több bennük a lyuk mint a felület. Ez 
az űr a semmiről mesél.
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B/24
Végül is
Nem tudjuk, hogy az író megírta-e a Zeneszerző történetét.
Nem tudjuk, hogy az író meghalt-e.
Nem tudjuk, hogy az író belépett-e a zajba.
Nem tudjuk, hogy az író megőrült-e.
Nem tudjuk, hogy a zeneszerző létezett-e
bizonyos szempontból azt sem tudjuk, hogy az író létezett-e 
vagy az elbeszélő
vagy az olvasó

В/
P. S.: Mikorra ezeket a jegyzeteket begépeltem, elaludtam. Szólt 

a tévé, hogy valami szóljon. Késő éjszaka tértem csak magamhoz. 
Akkor mintha azt mondta volna valaki a zajban:

Lépj be a zajba.
A barátom hangja volt. Megriadtam. Félek.
Remélem, csak álmodtam az egészet.
Vagy csak az agyam játszott velem. Meg persze a fáradság. És az 

alkohol.
És nem fog megismétlődni
És nyugodjék békében a barátom, bárhol legyen is
és maradjon a zaj néma, és sose legyen beszédes
vagy mégse

113





Hernyák Zsóka

A FÁCÁN TEMETÉSE
Jellemvonás





Z^-.erek voltam még, amikor hazafelé autóztunk apámmal, 
VJ y énekeltünk, én a szántóföldeket néztem, apám az utat fi
gyelte közben, kettesben siettünk haza, a csomagtartóban friss gyü
mölcsökkel és tojással. Szokásos túránkon voltunk a nagyszüleim- 
nél, vagy ötven kilométerre az otthonunktól. A nap már lemenőben 
volt, és csak finoman, simogatón világított bele a szemünkbe, a látá
si viszonyokat a normális keretek közt tartva, így apa látott minden 
szembejövő autót, vagy útszélen hajlongó biciklist. Az elénk rohanó 
fácánt viszont nem látta. Én csak egy elsuhanó árnyat érzékeltem 
akkor, abban a másodpercben, egyáltalán nem voltam benne biztos, 
hogy létezőt láttam, ám a következő pillanatban a lábam alatt kop- 
pant valami. A fácán apró koponyája az autó aljának ütközött, ket
téhasítva az éneklést meg minden mást. Olyan gyorsan és hirtelen 
hasadt meg az idill, hogy a fácán lelkének még a távozásra se maradt 
ideje, apró koponyája apró koppanása szétzúzta apró fácánagyát.

- Mi a fasz ez? - nyögött föl apám idegesen. Lefékezett, és ki
szállt a kocsiból. Én a visszapillantó tükörben figyeltem rettegve, 
ahogy a kocsi mögé megy, és egyszer csak felragyog az arca. Inte
getett nekem, szálljak ki. Én odamentem, és megláttam az aszfalton 
nyúló fácántestet, üveges szemét, csapzott tollát és apám hatalmas 
mosolyát.

- Na, édes lányom, ha ettél már jót... Friss fácánlevest, hazavisz- 
szük anyádnak, oszt holnap megfőzi. Nem hittem el, hogy valami, 
ami ennyire szánalmasan és megalázva adja át magát, hogy lehetne 
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olyan finom, és ahogy elnéztem a szemét, mintha bentragadt volna 
valami a fácánban, pedig meg sem mozdult, mégis inkább dermedt 
feszültséget láttam, és nem nyugodalmas halált. Úgy éreztem, ha 
megeszem, azzal csak újra bezárom, és apám hiába bizonygatta, ilyen 
jó meg olyan jó, meg hogy neked fogalmad sincs, gyerek, én sírni 
kezdtem, de nem a szomorúságtól, nem is voltam igazán tisztában 
se a halál, se a fácán mivoltával, de ahogy küszködött a lélek abban 
a pacában, és tudván, hogy nekem fogalmam sincs a lélekről, se an
nak szabadulásáról, saját tehetetlenségem miatt sírtam. Apa nagyon 
gyorsan megértette viszont, hogy vagy eszik egy jó fácánlevest, vagy 
nyugta lesz hazafelé és egész héten. Szabad kezével a fácán alá nyúlt, 
megemelte, és a gyümölcsök mellé rakta. Aztán visszatessékelt az 
autóba. Hajtott néhány kilométert, aztán leparkolt. Mindketten ki
szálltunk, és a halott fácánnal a kezünkben gyalogoltunk a szántó
kon, hogy aztán egy kellően intim helyen megálljunk. Kikapartam 
egy nagyobb lyukat, apám belerakta a szerencsétlen madarat, és lá
bával ráhúzta a már kikapart földet. Ott álltunk, apám azt mondta, 
imádkozzak, de én nem tudtam imádkozni, így csak elképzeltem, 
ahogy a fácánlélek a föld pórusain, mint a vízpára, kiszivárog, és 
szétszóródik, mint a permet. Amikor ezzel megvoltunk, visszaszáll - 
tunk az autóba, és egy jó ideig csöndben üldögéltünk, aztán apám 
az út lezárásaképp csak annyit mormogott nekem:

- Nem értem, édes lányom, pedig te is jót ettél volna.
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Kocsis Lenke

PANN(T) NÉZ(VE)





A teraszon ülve a nyikorgó, sárgára kopott fonott karosszékben 
könyvet pihentetek ölemben. Pann néz. Nézem, ahogy Pann néz, 
a déli fülledt melegben úgy néz..., hogy sohasem jutok már ki innen.

Pihen a könyv az ölemben, novellagyűjtemény. Kilenc óta itt 
ülök. Kilenc körül még keringett itt egy légy, jött Pann, elkapta, 
megette és helyet foglalt a másik karosszékben. A könyv poros volt, 
a polc tetejéről halásztam le, hatvanhatos kiadás, fekete, vászon
borítású, a fedőlapon már csak ezüstös pöttyök sejtetik, hogy ott 
egyszer valamikor cím állt. Gerince is fekete, foszladozó, mint egy 
nyílt törésből a csont, lóg ki itt-ott belőle a velő. Tavaly nyáron egy 
hasonló napon vettük. Egy újrahasznosító telepen.

Felszámoltak egy falusi és egy iskolakönyvtárat, a telepesek azt 
mondták, ugyan ki olvasna ma már ilyen kis faluban régi köny
veket, meg amúgy is, ki olvas ma már könyveket, és nem tűnt fel 
nekik, hogy vagy tízen állunk ott izgalomtól görcsösen, adjon már 
valaki végre egy jelet, hogy kezdhetjük.

Egy perc sem volt talán, a teherautó hátuljából a földre pergett 
egy könyvtár élete, ahogy halomba öntötték a könyveket. Lassan 
ritkult a gomba alakú porfelhő, amíg lengedezni nem kezdett a lan
gyos nyári szél...

Túrni, taposni, túrni, kutatni, ásni, keresni, hátha találunk vala
mit. Találjunk valamit! Még a dél is megállt néhány percre, a meleg 
sem vett levegőt. Már az elején, még lerakodás előtt kinéztem ma
gamnak egy placcot. Szocializmus, főleg pirosba kötve, de amúgy 
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minden elképzelhető formában, méretben, betűtípussal, évjárat
ban, mind Jugoszláviában nyomva. Nem szeretem a nosztalgiát, 
nem ezért jöttem.

Egyszer csak Anna Karenina II. és még egyszer. Thomas Mann, 
a fedőlapon olvashatatlan cím, felütve a József és testvérei, egy első. 
A testvérek nem kerültek elő. Hemingway, Az öreg halász. Most 
már csak körülbelül minden ötödik könyv szocializmus. Rengeteg 
magára maradt valahányadik kötet. Akad néhány gótikus betűs is, 
de azoknak általában se eleje, se vége.

Úgy a legérdekesebb, ha könyékig túrsz, és csak kihúzod a kezed 
ügyébe kerülőt. Olyan lepj meg módra. A mellettem turkáló me
sélte, hogy az előző nyáron több mint száz kilót hazacipelt két nap 
alatt, zsákokban, talált igazi kincseket, majd’ százéveseket is.

Csehov- és Gogol-kötetekben reménykedtem, szerintem beleil
lettek volna az ilyen könyvtárakba, antikváriumokban mindig talál
kozom velük, és mégis inkább valami mást veszek.

Egyszer megpróbáltam felmászni a halom tetejére, a könyvek 
lassan, de folyamatosan csúsztak ki a talpam alól, mint akiknek 
már nincs elég erejük ahhoz, hogy bármit is megakadályozzanak, 
de azért szépen csendben, fogaikat összeszorítva tiltakoznak a nyil
vánvalóan elkerülhetetlen ellen.

Shakespeare-ből sikerült egy Rómeó és Júliát - egész csinosát 
- bányászni. Később előkerült egy gyűrött Hamlet is. A kemény kö- 
tésűek jobban bírták, a kartonosak többsége megtört.

Fél óra után fekete hurkákat morzsoltam a tenyeremről. Szünet. 
A teraszon kell majd kicsomagolni, szellőztetni egy kicsit talán, ha 
az egyáltalán segít. Az sem kizárt, hogy az egyenként kiporolás az 
egyetlen megoldás, nem mintha nem porosodnának szépen lassan 
a szobámban is.

Még körülbelül háromnegyed óráig bírtam a turkálást. Vége. 
Foszladozó kartondobozokban és egy nejlonzsákban cipeltük a 
zsákmányt a telep mázsájára. 69,6 kg. Tíz dinár kilója, mondta, úgy 
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csillant a szeme, amikor mondta, hogy 696 dinár, hogy nagyon- 
nagyon szépen köszöni az öltönyös. Annyira nem illett oda. Mi 
lesz azokkal, amelyeket nem visznek el? Ledaráljuk, és úgy adjuk 
tovább, könnyebb szállítani, meg ami már itt sem kell senkinek... 
Hazafelé az járt a fejemben, milyen gyönyörű lehet, amikor darál
ják őket, a könyvek méltóságteljesek, az ilyeneknek áll igazán jól a 
mártírhalál.

Amikor otthon almaszedés után még egysz >r kipakoltam a 
könyveket, még mindig meleg volt, a nap utolsó rúgásai emlékez
tetőül, holnap visszajövök. Pann beleült az egyik dobozba, és akkor 
még olyan kicsi volt, hogy a füle vége sem látszott ki belőle. Pedig 
majdnem színültig volt könyvekkel. Dagasztva-dorombolva helyez
kedett el egy József Attila gyermekversesköteten, ami alakra, mintá
ra, színre, ha nem olvasod el a címét és a szerző nevét, olyan, mint 
a Bóbita. Amikor csak a sarka látszott ki a halomból, meg voltam 
győződve róla, hogy egy Bóbitát találtam. Örültem, hogy Pann-nal, 
legalábbis ami a könyveket illeti, megegyezik az ízlésünk.

A rituális kipakolás. A könyvek különböző szempontok szerint 
rakásokba rendezése, hogy aztán majd könnyebben illeszkedjenek 
bele a már fennálló rendbe: világirodalom, próza, líra és dráma alka
tegóriákra osztva, magyar irodalom ugyanígy tagolva, nagyméretű 
könyvek, mert azoknak különlegesen magas belterű lakhelyre van 
szükségük, a német és angol nyelvű könyvek egymás mellett, de azért 
szemmel láthatóan elkülönítve. Mindegyiket fel kellett lapozni, a pil
lanat izgalmában bepakolt ismeretlen, de még jó állapotban levő pél
dányokkal ismerkedni, fontolgatni egy ifjúsági és külön egy könnyed 
olvasmányok rakás megnyitását. Egy, majd később eldöntőm rakás 
kinevezését, amire a hűvös, csillagos éjszakába nyúlóan szöszmötöl- 
ve újra és újra vissza-visszatérhetek, közben sohasem megfeledkezve 
Pannról, kicsit néha a doboz külső vagy belső oldalán kaparászva.

Valamikor az éjszaka folyamán az eldöntőm kupacra került a 
novellagyűjtemény, huszonkét detektívtörténet, hogy aztán végül 
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valamikor később a könnyed olvasmányok között porosodjon a 
polc tetején egy teljes éven át, míg végre egyik reggel úgy ébredek 
fel, hogy azt a két Poe-novellát akarom olvasni. Lassan csámcsog
va olvasgattam egész délelőtt, utána bele-belekóstolgatni a többibe. 
Gyerekfirkás az utolsó lap, nézzük még egyszer a tartalomjegyzéket, 
Pann már nem néz, csak a susogásra fülel. Egy Kovátsnak s felesé
gének gyilkosságának ki-nyilatkozása, a novellák származási helyét 
jelölő listában az áll, hogy Mindenes Gyűjtemény, 1789. Egy Sír
ásó Német Országának egy Várasába 1785. esztendőben egy régi sírt 
felásva csinál helyet egy újnak, félreteszi a csontokat, hogy majd a 
tsont tartó kamrába vigye, megmozdul a koponya. Egy béka volt 
alatta, de van még valami furcsa, egy vas szeg nyúl belé. A Sír-ásó 
megmutatta a koponyát a Prédikátornak, kiderítik, hogy évekkel 
ezelőtt egy Kovátsot temettek el oda. Az Asszony még mindig él, 
férjhez ment azóta. A Bíró és a Prédikátor kérdezősködnek, nyo
moznak, szembesítik az Asszonyt a koponyával, aki huszonnyolc év 
elteltével mindent töredelmesen bevall.

Úgyanúgy, mint a tegnap esti audiovizuális krimifröccsben, ami 
megint csak egy már látott darabra emlékeztet. Nézem Pannt, a déli 
fülledt melegben úgy nézem, igaza volt az előbb..., hogy sohasem 
jutok már ki innen.
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Balázs Attila

TARZAN SZENTTAMÁSON
Valóság-irodalom





Tött, széles mosollyal, szőkén, ahogy szokott R. V., s mondta, na- 
I gyón eltikkadt holmi hülye vásárlásban, ezért igyunk meg valamit. 

Nem szereti a vevősdit, de muszáj. Egyetértettem azzal, hogy muszáj. 
Természetesen azzal is, hogy igyunk meg valamit. Én sört, ő bort. 
A pestoldali Építész pincére esett a választás annál az egyszerű ok
nál fogva, mert az volt a legközelebb. Egy ugrásra, mondjuk: kettőre. 
Nincs különösebb köze a történethez, de jó tudni, hogy az Építész 
rendelkezik az egyik legszebb, borostyánnal befutott kis udvarral a 
fővárosban, ahol egy számomra mind ez idáig bámulatos és elsőre 
megmagyarázhatatlan szobor látható: erősen kopaszodó, térden csú- 
szó-mászó, szemmel láthatóan elesett ember mohón szívja egy telt 
idomú anya tejtől dagadó kebelét, míg a nő karjában aprócska, pam- 
puskás csecsemő rúgkapál. Első pillantásra megdöbbentett ennek a 
pimasz öregnek a pofátlan cselekedete, aki a riadt kisbabát félrelökve 
veti magát mohón a kínálkozó bimbóra, aztán kevésbé. Mert lassan 
mégiscsak lejött, nem valami olyasmiről akar itt szó lenni, mint ab
ban a híres-neves bibliai sztoriban, melyben Zsuzsannát meglesik a 
vének, nincs itt semmi szex, nem az a szándék, az öreg tényleg éhes. 
Inkább ő lenne az a nyomorék koldus vagy rab, akit Mária Terézia 
anyánk, örökké plusz poénokra vadászva, egyszer nyilvánosan meg
szoptatott az utcán. Legalábbis a legenda szerint. Vagy inkább a trójai 
legendáriumból az ősi változat? Mindegy, mert:

R. V.-t, olybá tűnt, nem ragadta magával e szoborbabás elbe
szélésem. Félig leeresztett pillái alól sandított körbe, de valahogy 
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távol mindentől, mintha az egész nem érdekelné, csak az a kis vacak 
bora. Anyatejként szopogatta, ahogy az ide illik, ebbe a szövegkör
nyezetbe. Nem akartam zaklatni, hallottam, milyen borzasztó do
log történt vele, amit ha írásba foglalna, az olvasó joggal mondaná: 
ne már! Olyasmi, mint az a pár évvel ezelőtti borzalom, amikor egy 
ifjú pár a kíséretével Szentendrére kocsikázott, ki a Szerb étterembe, 
megünnepelni a végre beteljesült álmot. (Az eljött fergeteges bol
dogságot.) Közben valamely oknál fogva egyik részük visszaszágul- 
dott Pestre valamit még elintézni. Bonyodalom lehetett a dologban, 
mert sokáig nem indultak vissza. Villámló tavaszi zápor lepte meg 
őket később Szentendre határában, a megrettent sofőr rátaposhatott 
a fékre, mire a jármű megperdült, áttért az út másik oldalára, ahol 
frontálisan ütközött az őket Endrén már nem váró, visszaindult me
net első kocsijával. A koszorúk ma is ott láthatók az út szélén.

R. V.-vel meg mi volt? Nos, az volt, hogy magyar üzletemberek 
társaságában a Vajdaságba utazott volt tolmácsolni. Épp a saját fa
lujába, ahol az ottani más ajkú partner szívélyesen fogadta őket. 
Szívélyesség ide vagy oda, lehűlt a levegő (ott is eső esett?), R. V. 
pedig fogta magát, hazaugrott kabátért. Mire visszaért, már lezajlott 
a vérfürdő, mely egy nézeteltérés folytán következett be az üzletfe
lek között, s mely ugyancsak borzalmas, dramaturgiailag is nehezen 
megemészthető eseményben a kéttagú magyar fél golyó általi halálát 
lelte. Tehát R. V-t az Úr egy orkánkabát segítségével megmentette, 
de egész pontosan mégse mutatta meg az Ûr, mi a további szándéka 
vele. Vagy igen? Miután mégis megpendítettem a dolgot, R. V csak 
annyit mondott az ügyről, ha jól emlékszem, hogy a gyilkos meg
úszta, mert beszámíthatatlannak találták, ilyesmi. Akkor megint egy 
sor hallgatás jött részéről, majd hirtelen felcsillant a szeme. A követ
kező jutott eszébe, amit némi tömörítésre törekedve én - mindez 
egyenetlenül eloszló rémség után - elmondani próbálok:

Ö, miként ma is, ha nincs épp Belgrádban, a Körösi Csorna sé
tányon lakik, kinn a 14. kerületben, ahol éjszaka sokáig ül emeletén 
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a számítógépe mellett, ír ezt-azt, amit éppen ír, miközben kilát az 
ablakon. Jól látja a szemközti házat, melynek zugaiban más embe
rek élnek, halnak; főznek, horkolnak (mit még?) - alkotnak? Úgy 
mesélte, egyszer arra lett figyelmes, aztán folyamatában észlelte 
ugyanazt, hogy szemben valaki úgyszintén hajnalig égeti a lámpát. 
A függönytől nem jól látszik, de kivehetően zömök férfi az illető, 
sebesen püföli az írógépet. Néha tölt egy üvegből nagyobbacska po
hárba, majd jól meghúzza. Nem lögyböli a szájában, egyből lenyeli, 
szív egy slukkot, ír tovább. R. V. úgy képzelte, rémtörténeteket ír 
ily lendülettel zombi módjára a szemközti szomszéd, aki néha ab
bahagyta munkáját, az ablakhoz ment, és sokáig úgy állt ott, mint 
valami szellem a tüll mögött. Csak nézett kifele, ám soha nem húzta 
félre a függönyt. Félt volna, hogy meglátják, lelövik? Ki tudja.

R. V. úgy érezte, őt bámulja, s kissé beleborzongott. Azért is ta
lán, mert megint valahová messzire került tőle az orkánkabátja. A 
fűtés meg silány volt éppen?

Akkoriban én, gyászos, méltánytalannak érzett kirúgatásom 
előtt még olyan helyen dolgoztam, ahol bőven igényelték a minő
ségi irodalmat, és nagy érdeklődés mutatkozott a háborús körül
mények folytán a Vajdaságból ugyancsak az anyaországba emigrált 
híres prózaírónk, G. N. iránt. Ismertem őt, főnököm is volt amott 
egy ideig, hasonló helyen, kedves feleségével is dolgoztunk együtt, 
humorista apámmal barátok voltak, nem volt nehéz beszereznem 
az új telefonját. Nem is szabódott sokáig, csak arra kért, várjak picit, 
amíg befejezi az általa inkább családregénynek tekintett, rég meg
kezdett történelmi trilógiáját, aztán eljön a mi napunk.

Természetesen hagytam, akadt mit tennem nekem is, múlott az 
idő, tényleg eljött a mi napunk. Amúgy egy átlagos hűvös délután. Stú
dióhoz nem volt kedve, kismagnóval elmentünk az Építész pincéjébe. 
Konyakot kért, arcát félig takaró sötét szemüveggel-szemüvegben ült, 
végig le nem vette, bár a ballonkabátját igen. A szemüvegért elnézést 
kért azzal a magyarázattal, hogy begyulladt a szeme. Egy pillanatra, 
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amikor úgy esett a fény, láttam, hogy nagyon duzzadt a szemhéja. Az 
én arcom meg püffedt, gondoltam, ez van, ez lehet, csak a beszélgetés 
rendben legyen. Csordogáljon itt nekem az, aminek kell, míg az öreg 
mókus haver odakinn hosszú ültében kiszívja a kőtejet.

Nos, az a nap a miénk volt, tényleg. G. N. eléggé gyorsan be
lendült, miután vastag füstfelhőbe burkolóztunk. Kedvvel mesélt, 
hangosan, ízesen és tagoltan arról, hogy ő valóban sokat írt szülő
helyéről, Szenttamásról. Főleg úgy, hogy néhány művéről, ahol nem 
is Szenttamás a helyszín, azokról is úgy vélték, hogy az. Nem ha
dakozott ellene. Mint később elmondta, a mesék, visszaemlékezé
sek java része úgyis onnan származott, az ottani öregektől hallotta 
összesüket, mert illemmel és türelemmel végig tudta hallgatni őket, 
hát legyen! Csupán meg kellett a sztorikat jól jegyezni, aztán írói 
trükkel vagy hozzáad vagy elvesz belőlük az ember, ennyi. Erről a 
trükkösködésrő]. nem akart beszélni bővebben. Különben is úgy me
sélt, ahogy a prózája ömlött belőle. Ahogy e sorok írója hallotta va
lahol, vagy maga találta ki: mielőtt az esszé megölte volna a regényt. 
(Tetszetős, persze, de csak részben igaz, azonban a kérdés további 
boncolgatása ez esetben felesleges.)

Beszélt itt még hévvel Szenttamás magyar részeiről, a Zöld ut
cáról, a Tuki-dombról; Rózsamézről és a Virágos Katonáról. Sok
féléről. Sokat rendeltünk, sokat fizettem, azonban így volt rendjén. 
(Latroknak nem játszottunk.)

Második alkalommal kissé fáradtabban ért oda. Mondta, nem 
tehet róla. Annyit ír, mint soha életében. De nem álmodik már bör
tönről, ha néha didereg is, mint az ember jéghegyen, szalmakalap
ban. És már nemcsak Szenttamáshoz kötődött, hovatovább nem 
csak a Vajdasághoz, hanem az egész világhoz. Sajnos, a magnóból 
kiment a batri. Szebben szólva: lemerült az elem. Elem nélkül foly
tattuk még kötetlen, nagy terjedelemben. Elemünkben. Természe
tesen megint nagyot fizettem. (Hülye vagyok, hogy ezt említem, de 
a gyarlóság mindennél erősebb.)
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Harmadszorra jómaga is egészen lemerült. Tulajdonképpen már 
úgy érkezett. Ha a szemüveg ugyanúgy állt is rajta, a ballonkabát 
mintha némelyest összement és megroggyant volna. Ámbátor még 
mindig visszajött a kedv, amikor arra terelődött a szó, hogy például 
a történet sodra. Meg hogy miként fedezte fel magának az iroda
lomtól távoli szakmát tanulva anno Jókait, nyomában Mikszáthot 
és Móriczot, majd a tanszéken végül Hemingwayt, Steinbecket, 
Faulknert meg a többit. (Közben Krebbs volt a sör, bor a Gallai.) 
Elmesélte, hogyan művészkedett első regényével még rég avantgárd 
folyóiratnál, aztán arról az útról letett. Határozottan felfelé ívelt a 
hangulata, amikor arról folytatódott az eszmecsere, hogy mindezek 
előtt ponyvaregényeket olvasott. Olyanokat, mint a Sárga rém meg 
mint a Seriff csillaga. Falta a ponyvát, mert az volt fellelhető. Apja 
nem gyűjtött könyveket, mihasznának tartotta az irodalmárokat, 
magát az irodalmat. A ponyvát padláson találta, a Tarzant pedig 
moziban nézte.

Ahogy fogalmazott, Tarzant filmen olvasta, bár Szenttamáson 
nem volt olyan egyszerű elmenni moziba. Miért? Mert a mozi a kis
városnak a szerb részében volt. Ha oda magyar gyerekek elmentek, 
akkor azzal eleve számolni kellett, ha a film előtt még nem is, de 
a film után okvetlenül verekedés lesz. Minden Tarzan-mozizáshoz 
ilyen plusz élmény kapcsolódott. Egyébként szerinte a filmekben 
általában sok mindent rosszul tudtak. Tersánszky írta meg: sosem 
értette, hogy például a vadnyugati mozikban hússzor szájon vágták 
egymást, aztán mindig felugrottak. Az ő apja egyszer ütött meg em
bert, az meg belehalt.

Erőszakos, véres kezű hősével, Török Ádámmal úgy zárta az az
napi interjúrészt, hogy ha megírta volna mindazt, amit Török Ádám 
cselekedett, akkor kissé olcsó rémtörténet-sorozat kerekedett volna 
belőle. Különben ő nem a Tarzan-filmekből, hanem az életből vette, 
hogy jól orrba kell ütni az illetőt, mert az fáj legjobban. Akkor an
nak könnybe lábad a szeme, igazán nem lát, és akkor még egyszer 
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orrba kell verni, utoljára, esetleg álion, mert akkor leül, és kész. Az 
életben ez így néz ki. (Puskáról-pisztolyról nem esett szó.)

Bár negyedik alkalmat is megbeszéltünk, G. N. nem jött többé. Se 
kabátban, se nélküle. Elfoglaltságára hivatkozott, hogy majd, majd. 
Valaki azt mesélte, látta őt. Valami távolabbi fellépésre igyekezve 
húzta maga után a kis nyiszorgó kerekű málháját, de már annyira 
fáradtnak tűnt, kiégettnek, hogy nem igazából lehetett vele szóba 
elegyedni. R. V. pedig azt fűzte hozzá, hogy amikor végül rájött, ki a 
szomszédja, párszor még találkoztak és csevegtek is. Koccintottak, 
pertuztak. Utólag tudta meg, hogy a Virágos Katona kórházba ke
rült, aztán meg azt, hogy a kárókatonák nem jönnek többé. (Sortűz 
egy fekete bivalyért.)

És még ezt fűzte hozzá R. V: Tudod, azt hallottam, a szegedi 
kórházban, ahová került, amikor ott az ápolónő kérdezte, kérne-e 
valamit, azt mondta, egy kis konyakot, nővérke, ha még lehetne.

Ha akkor kap, lehet, Gion Nándor ma is él, mondtam. Vagy csak 
gondoltam. Szavaira Radies Viktóriának nem, csak az összevont 
szemöldökére emlékszem.

(Kérem, ha ez egy tudományos „novella”, akkor a forrást is illik 
megjelölni: Világsarok non-stop, Torzóban maradt beszélgetés..., 
163-176., zEtna, Zenta, 2006-2012. Kedves egészségükre!)
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PÁRBESZÉD GlON NÁNDORRAL - 
ELSŐ ALKALOMMAL

A2012-ben első alkalommal meghirdetett novellapályázat sza
bályzata szerint a Gion Nándor Szépirodalmi Díj „a Gion 
Nándor életművének szellemiségét teljesítményében, értékében 

folytató magyar nyelven írt pályamű szerzőjének adományozható”. 
A szépirodalmi pályázat célja „a magyar irodalom és szellemiség 
gazdagítása, új művek írásának serkentése, a gioni irodalmi diskur
zusok” továbbéltetése.

Ennek megfelelően a pályázat értékelése nem kerülheti meg azt 
a szempontot, hogy emlékeztessen néhány mondat erejéig Gion 
Nándor markáns novellavilágára, s felidézze azokat a jellegzetes
ségeket, amelyeket történeteinek színtere determinál. Mert számos 
novellájában, például az Ezen az oldalon című regényes novellafü
zérében vagy Az angyali vigasság című novellasorozatában a falu 
utolsó utcája az a földrajzi toposz, amelyet körüljár. Ebben az utcá
ban mindenki mindenkit lát, a kollektivitás ősi fokán élnek az em
berek, bárki betekinthet bárkinek az életébe, beleszólhat, nincsenek 
elszigetelt, zárt világok, az élet az utca nyílt színpadán zajlik. Szo
ciografikusnak is mondhatnánk Gion Nándor prózájának ezt a ré
tegét, hiszen pontosan megjelenik előttünk az utca: tudjuk, milyen 
bokrok, cserjék és fák találhatók arra, hol a folyó, ahol a falu leg
szebb lánya fürdik meztelenül, merre vannak a temetők. Szereplői 
szegény emberek, téglagyári munkások vagy munkanélküliek, akik 
mégsem keseredtek bele a létért való küzdelembe, terveik vannak, 
és elvágyódnak onnan a könnyebb élet reményében.
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Kemény, kíméletlen világ tárul fel a novellák lapjain, a Keglovics 
utca, amelyhez hasonlóval Tar Sándor regényeiben és elbeszélései
ben, elsősorban A mi utcánkban találkozhatunk. Gion Nándor sem 
szociográfiát ír, nem elsősorban ennek a rétegnek az ábrázolására 
törekszik, elbeszéléseinek homlokterében nem a társadalmi körül
mények ábrázolása áll. Ideológiamentesen és mindenekelőtt a mo- 
ralizálástól tartózkodóan, elsősorban emberi kapcsolatokból építi 
fel a novelláinak világát, az emberi viszonyok szövevénye érdekli. 
A világ, amelyet ábrázol, kegyetlensége ellenére is aranykorként 
jelenik meg, hiszen alapjaiban romlatlan értékrend áll, s minde
nekelőtt az jellemzi, ami mai világunkból teljesen kiveszett: a fel
tétel nélküli szolidaritás. Novelláiban ugyanakkor megjelenik az a 
prózaalakítási eljárás, amely valódi nagyszerűségében tetralógiává 
bővült regénysorozatában érhető tetten: a hétköznapi ember sorsá
nak nyomorúságát és nagyszerűségét egyszerre ábrázolja, bukást és 
megdicsőülést egyszerre mutat fel. Alapvetően epikus fordulatokra 
épülő prózájának hátterében ezért húzódik meg poétikusság, s ez 
biztosítja szövegeinek egységes hangulati hátterét is.

Szövegeiben narrátor és az általa leírt világ teljes összhangja va
lósul meg: a nyelv egyszerűsége a létezés egyszerűségét képezi le. 
S ha szükségessé válik az identitás újrakonstruálása, az a virtuá
lis valóságban történik meg - a Virágos Katona főhőse például a 
szenttamási Kálvárián az ébren álmodásban találja meg a valóság 
ellenszerét. Ebből az elbeszélői pozícióból válik természetessé az 
azonos nyelvi fordulatok, jelzők ismétlése, a kopár nyelvhasználat. 
Ezért olyan természetes, hogy nincsenek szinonimák ugyanannak 
a helyzetnek a megnevezésére, jellemzésére, egyazon tárgyat vagy 
szituációt mindig ugyanazzal a hangsorral nevez meg, akárcsak 
novelláinak hősei. Redukált a szókincse, a világa, akár szereplőié. 
Gion Nándor nyelvet teremtett, s erről ismerhető fel.

Urbánus környezetben játszódó történeteiben beszűkül a tér, 
elnagyolttá válik a helyszínrajz: a cselekmény a bérházak közötti 
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térre zsugorodik, a szemeteskukák környékén játszódik, a narrátor 
főként lakásának zárt terében tartózkodik. A migráció elbeszélésé
vel párhuzamosan a „menekülési útvonal” is hétköznapibbá válik, 
az elbeszélések helyszíne megváltozik, s ezzel együtt az identitás is 
áttevődik a nagyvárosba, amelyet többször nevén nevez: Budapest. 
Az elbeszélői szituációt kontrolláló, benne álló narráció helyett egy
re nagyobb szerephez jut a kívülállás: az ablak és az ablakon való 
kitekintés a szövegszervező elem ezekben a novellákban. Nem az a 
pillantás ez, amely az Izsakhár tolakodóan megfigyelő, félelemkeltő, 
nagy látósugarú távcsövéhez, megfigyelt és megfigyelő pozíciójához 
köthető. De nem is az a mindent befogó végigtekintés, mint amiről 
itt beszéltünk, ami korai novelláiban tapasztalható.

A kései novellákban a narrátor-író lakása egy másfél szobás, füstös 
falú, polgári bérházban van, melynek központi berendezési tárgya a 
rendetlen könyvespolc és az íróasztal, számtalan rugós bicskával és 
késsel, mert - az elbeszélői közlés szerint - mióta könyvet írt a kés- 
dobálóról, azóta a fikció is visszahat a valóságra, s a fiókjában számos 
ilyen szerszámot tárol. Az utcában csupa „műemlék ház” van, s ez a 
kijelentés egyúttal minősítés is. A műemlék valójában csodálat tárgya, 
de nem az otthonosság tere. A diskurzivan létesülő város terébe a nar
rátor átmenti korábbi identitását, ugyanakkor saját ön- és elbeszélői 
azonosságát is továbbépíti, miközben egy olyan életszegmentumra 
nyit rálátást, amelynek idegenségaspektusait érzékelteti.

Nem lehetett könnyű helyzetben az a pályázó, aki szó szerint 
vette a kiírás követelményeit, s megkísérelte a gioni prózapoétika 
lényegét megragadni, hiszen immár négy monográfia dolgozza fel 
munkásságát1, s Horváth Futó Hargita 1158 tételt tartalmazó Gion- 

1 Árpás Károly: Az építő-teremtő ember. Bába Kiadó, Szeged, 2008; Elek 
Tibor: Gion Nándor írói világa. Nórán, Budapest, 2009; Gerold László: 
Gion Nándor. Kalligram, Pozsony, 2009; Horváth Futó Hargita: Lokális 
kontextus, elbeszélői szerepkörök és a szövegek átjárhatósága Gion Nán
dor opusában. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2012.
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bibliográfiájának2 tanúsága szerint 766 írás foglalkozik munkássá
gával, és mind arra a kérdésre keresi a választ, milyen jellegzetessé
gei vannak Gion Nándor életművének.

2 Horváth Futó Hargita: Gion Nándor-bibliográfia. Családi Kör, Újvidék, 
2010.

A novellapályázat anyagát olvasva első megállapításunk az volt, 
hogy a pályázók nagy többsége csupán szociografikus, realista pró
zaként fogta fel Gion elbeszélői világát, s nem érzékelte „tündéri” 
realizmusát. Voltak, akik magát Gion személyét tették meg novel
lahősüknek, mások prózavilágának egy másik jellegzetességét: tör
téneti érzékenységét helyezték előtérbe. A zsűri mégis sikeresnek 
ítélte meg a pályázatot, hiszen a novellákban felbukkanó történetek 
alapján bizton állíthatjuk, hogy a pályázat híre eljutott a Kárpát
medence minden régiójába. A bírálóbizottság - Elek Tibor iroda
lomtörténész, szerkesztő, Hózsa Éva irodalomtörténész, egyetemi 
tanár, Mezei Kinga színművész, rendező, Toldi Éva irodalomtörté
nész, egyetemi tanár (a zsűri elnöke) és Tóth Barnabás filmrende
ző - azokat a novellákat értékelte, melyek arról tanúskodnak, hogy 
a szerzők, ha nem is folytattak vele minden esetben párbeszédet, 
mégiscsak átgondolták saját szempontjukból a gioni életmű jellem
ző jegyeit, valamilyen módon viszonyultak hozzá - már csak ezért 
is érdemes volt meghirdetni a novellapályázatot. A szövegek ugyan
akkor megteremtették egyéni világukat is.

Magam különösen azért tartom örvendetesnek a kezdeménye
zést és sikeresnek az első pályázatot, mert remélem, néhány fiatal, 
ígéretes novellista pályakezdésének is tanúja lehetek.

TOLDI Éva

(Elhangzott 2012. július 27-én a szenttamási Gion Nándor Emlékház
ban a novellapályázat díjátadásán.)
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A KÖTET SZERZŐI

BALÁZS ATTILA

József Attila-díjas író, műfordító, pub
licista, szerkesztő. Újvidéken született 
1955-ben. Az Újvidéki Egyetem Bölcsé
szettudományi Karán folytatott magyar 
nyelvi és irodalmi tanulmányokat (szerb- 
horváttal, angollal). Ezt követően az Új 
Symposion szerkesztőségének tagja, majd 
1982-83-ban a folyóirat olvasószerkesz
tője. 1983-87 szabadúszó (munkanélkü
li). 1987-90 az Újvidéki Rádió munka
társa, szerk.; 1990-91 az Újvidéki Tv mű

velődési rovatának szerkesztője. 1991 őszétől Budapesten él. Rövid 
ideig haditudósító a horvát frontszakaszról, majd napilapnál kül
politikai újságíró. 1994-2012 a Magyar Rádió irodalmi szerkesztő
je. Hangjátékíró, dramaturg. 2012-től szabadúszó (munkanélküli). 
1992-ben egyik megalapítója volt és a továbbiakban szerkesztőségi 
tagja maradt az Ex Symposion című folyóiratnak. Honi és külhoni 
lapokban egyaránt publikál.

Díjai: Sinkó-díj (1979), Forum-regénydíj (1986), a Magyar Rá
dió nívó-, adaptációs és egyéb díjai (1986, 1987, 1988, 1991, 1995, 
1997, 1998 stb.), Az új magyar hangjáték rádióra alkalmazói díja 
(1998), Év Könyve díj 1998, A Soros Alapítvány Irodalmi Ösztön



díja 1998, Prix Marulić Feature Special Award 2001, Pro Literatura- 
dij 2007, Füst Milán-díj 2009, Artisjus Irodalmi Díj 2009 stb. (József 
Attila-díj 2010-ben).

Művei: Cuniculus (regény, Forum, Üjvidék, 1979), Világ, én ma 
felébredtem! (elbeszélések, Forum, Üjvidék, 1982), Szerelem, szere
lem (kisregény, Forum, Újvidék, 1985), Szemelvények a Fédérés Manó 
emlékirataiból (regény, Forum, Újvidék, 1986; Holnap, Budapest, 
1998), Ki tette a macskát a postaládába? (vegyes prózák, Magvető, 
Budapest, 1989), Én már nem utazom Argentínába (elbeszélések, 
Kijárat, Budapest, 1995), Király album (történetek könyve, Seneca, 
Budapest, 1998), Ki tanyája ez a világ (népregény, Kortárs, Buda
pest, 2000), A meztelen folyó (folyópróza, Árkád-Palatinus, Buda
pest, 2003), Vágyak gyűjteménye (erotikus próza, Palatínus, Buda
pest, 2005), Világsarok non-stop (esszé, publicisztika, zEtna, Zenta, 
2006), Kinek Észak, kinek Dél (történelmi regény, Palatínus, Buda
pest, 2008), Világsarok + (esszé, publicisztika, zEtna, Zenta, 2011), 
Pokol mélyén rózsakert (doku-fikció, Palatínus, Budapest, 2013).

Drámák: Metasztázis (1992), Solanum tuberosum (1995), Ki ta
nyája ez a nyárfás? (1996), Szem, ha szakad (2002).

Film (forgatókönyvek): Pannon-csúcs (TV Novi Sad/Danas Film 
Beograd, 1989), Király Mozi (1999), Az oszthatatlan ember (Bartók 
Béláról) (2004).

Hangjátékok: Éjszakai intermezzo (Magyar Rádió, 1986), Mont 
Blanc hava (Magyar Rádió, 1986), Ki ölte meg Mészáros Kelement? 
(Magyar Rádió, 1987), Nabucco a levegőben (Magyar Rádió, 1988), 
Ez estélyi? (Magyar Rádió, 1989), Könnyű a kicsivel (Magyar Rádió, 
1991), Solanum tuberosum (Magyar Rádió, 1995), Kelet-nyugati át
váró (Magyar Rádió, 1995), Ki tanyája ez a nyárfás? (Magyar Rádió, 
1997), A vén zászlóhordók (Magyar Rádió, 1998), Müller Pubi kínjai 
és megtisztulása (Magyar Rádió, 2003).

Fordítás: William S. Burroughs: Küldönc (kisregény, Újvidék, Új 
Symposion, 1981, 197-199. szám), Charles Bukowski: Egy vén ku- 
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jón jegyzetei (elbeszélések, Ferenczy, Budapest, 1994), Danilo Kiš: 
Anatómiai lecke (Radies Viktóriával és Varga Piroskával, Palatínus, 
Budapest, 1999).

Fordítások/szerkesztések: Danilo Kis: Lant és sebhelyek (elbe
szélések, Pesti Szalon, Budapest, 1994), Menekülő mesék/Price- 
izbjeglice/Fugitiv Tales (bosnyák mesék, MASZK, Szeged, 1997).

Szerkesztés: Bicskei István: Wili-kém jelentései (napló, MASZK, 
Szeged, 1997).

BALOGH GÁBOR

1963-ban születtem Győrben, azóta 
is ott élek. Életem során sok minden 
voltam, vadőr, pénzügyőr, speditőr (a 
rossznyelvek szerint legközelebb szabó
tőr leszek), jelenleg pedig pénzzel foglal
kozom, sajnos nem az enyémmel, hanem 
másokéval... Az irodalmat hivatásszerű
en soha nem űztem. Az olvasás szeretete 
ragadott magával odáig, hogy magam is 
írásra adjam a fejem. Történeteket kita
lálni, mesélni igazán nagy kaland, amíg 

örömet okoz, addig csinálni szeretném. Eddig két könyvem jelent 
meg, 1993-ban Véges vadászmezők címmel egy novellagyűjtemény 
és 2012-ben Vigyázzmenet címmel egy regény. Ezenkívül különbö
ző antológiákban jelentek meg elbeszéléseim. Legnagyobb elisme
résem a 2005-ben elnyert Arany Fácántoll irodalmi díj. íróasztalom 
fiókjában pedig több kézirat is ugrásra készen várja, hogy megmu
tathassa magát. Azt hiszem, lassan eljön az ő idejük is. A klasszikus, 
cselekményes prózaírás híve vagyok, ami talán nem divat manap
ság, de számomra az egyetlen követhető út.
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BENEDEK MIKLÓS

1984-ben születtem Topolyán. 
Bácsfeketehegyen éltem, élek. 2009 óta 
publikálok. Főleg verseket, de nem kizá
rólag. Verseim szerepeltek a Rituális lab
dajátékok című 2010-ben megjelent anto
lógiában. 2012 nyarán megjelent a Nem 
indul hajó című verseskötetem, amiért 
Sinkó-díjat kaptam. Még ugyanebben az 
évben elnyertem a Székely János-ösztön- 
díjat. Ha csak tehetem írok, gondolatban 
legalábbis.

CSÍK MÓNIKA

A Magyar Szó napilap munkatársa, a 
Sikoly irodalmi és művészeti folyóirat, a 
Szőrös Kő online, valamint az írócimbo
rák szerkesztője.

Önálló kötetei: Metszetek (SZJMSZ, 
2006), Mákvihar (zEtna, 2011), Instant 
(Forum, 2011), Hattyúnyakú (zEtna- 
FISZ, 2013).

Díjai: Kilátó Irodalmi Díj (2009), Her
ceg János Irodalmi Díj (2013).
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HERNYÁK ZSÓKA

Zentán születtem 1991-ben. Gyer
mekkoromban Temerinben laktunk a 
szüleimmel, 1998-ban költöztünk Sza
badkára. A középiskolai tanulmányai
mat Szabadkán végeztem a Vegyészeti- 
Technológiai Iskolában, környezetvédel
mi technikus szakon. Jelenleg a Szegedi 
Tudományegyetem Bölcsésztudományi 
Karán folytatok tanulmányokat magyar 
alapszak-színháztörténet szakirányon. 
Az év nagy részében Szegeden vagyok, 
ennek ellenére Szabadkán élek.

KOCSIS LENKE

Egy októberi napon láttam meg a 
napvilágot 1987-ben egy Duna menti 
kisvárosban, Apatinban. Szülőfalumnak 
Kupuszinát tartom, ott jártam óvodába, 
iskolába, zongora-, szolfézsórákra és nép
táncra. Baján jártam az MNÁMK Gim
náziumába, kísér(t) a Duna. A zongorát 
váltotta a gitár, amit körülbelül három év 
után fel is adtam, már Újvidéken, ahol 
egy Duna-parti zenélésre sem futotta. Pe
dig jó kis időtöltés lett volna a bölcsész

karról, a Magyar Tanszék előadásairól néha leballagni és lazítani. 
Ehelyett más ragadott magával, a Jelfolyam folyóirat. Munkatársa 
és szerkesztője vagyok ötödik éve, de a Hídban és a Létünkben is
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jelentek meg írásaim. Alapképzés a tarsolyomban, kitérőként egy 
év kultúrmenedzser tanoncság a St. Gerhard Német Egyesületben, 
jelenleg a mesteri diploma megszerzése felé evickélek.

KOVÁCS JOLÁNKA

1958. március 13-án született 
Nagybecskereken. Az Újvidéki ВТК Ma
gyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szer
zett tanári oklevelet. A muzslai Szervó 
Mihály Általános Iskola könyvtárosa, a 
Sziveri János Művészeti Színpad alelnöke, 
a Sikoly irodalmi és művészeti folyóirat 
lektora, és tagja a szerkesztőségnek. No
vellái vajdasági, magyarországi, felvidéki 
és erdélyi folyóiratokban jelentek meg. 
Első novelláskötete Takard ki a kakadut

címmel 2011-ben látott napvilágot a pozsonyi AB-ART kiadásában. 
Prelomljeni hieb című első műfordításkötete (amely Balázs F. Attila 
szerb nyelvre átültetett verseit tartalmazza), 2012-ben jelent meg 
a pancsovai Libertatea kiadásában. Műfordításai az International 
Pen Multilingual Anthology című kötetben (AB-ART, 2012), vala
mint a Književne novine, a Majdan, az Ulaznica, a Kilátó, a Sikoly, 
a Hét Nap és a nagyváradi Várad folyóirat hasábjain jelentek meg. 
A szenttamási Gion Nándor Emlékház által 2012-ben meghirdetett 
novellapályázat és a műfordítói pályázat első díjasa. Muzslán él.
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MOHÁCSI ZOLTÁN

Édesanyám hétéves koromban meg
halt. Halálát az édesapám soha nem 
tudta igazán feldolgozni. Mindketten 
menekültünk a valóság elől: ő az italt vá
lasztotta, én a betűket. Megállás nélkül 
olvastam és írtam. írásom először 1983- 
ban a Vendéglátóipari Szakközépiskola 
Tacepaó című hiperdemokratikus iskola
újságjában jelent meg, amit az osztálytár
saimmal alapítottunk és szerkesztettünk. 
1996-ban a Hetednapi Adventista Egy

házon belül alapítottunk egy nyolc évig élő folyóiratot Szövétnek 
néven. Minden számában jelent meg írásom. A lapnak hamarosan 
a főszerkesztője lettem. 2000-ben jelent meg Marana Tha! című 
könyvem, ezt követte 2002-ben egy másik, a Ki vagyok én? 2005- 
ben, egy magánéleti-cunami kellős közepén kezdtem újra szépiro
dalmat írni. Mesék, novellák és egy kisregény született ekkor, majd 
2007-ben A pince című dráma, amelyet a Mezei Mária Tenyérnyi 
Színpad be is mutatott. Egyik nyertese voltam a Napkút Kiadó 
ZOO-pályázatának, majd 2012 végén megnyertem az Óbuda-Bé- 
kásmegyer Önkormányzat által kiírt Toliforgatók pályázatot. 2007- 
ben találkoztam csodálatos szerelmetes feleségtársammal, boldog 
vagyok vele. Gyermekeinkkel Óbudán élünk.
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MÓRA REGINA

1977. május 5-én születtem Zentán, 
viszont akkor Tiszaszentmiklóson él
tünk, ahol imádtam lenni, és oly boldog... 
Istenem, de boldog... Hétéves voltam, mi
kor Csókára költözött a családom, és vit
tek engemet is magukkal, amit jól tettek, 
mert jó volt ott, ahol Móra Ferenc kuta
tott és Cs. Simon István alkotott. A kö
zépiskolát már Szabadkán kezdtem, mert 
imádom a Kosztolányi-színű és a Csáth- 
hangulatú várost, én itt akartam lenni. A

Svetozar Markovié Gimnázium társadalmi szakára jártam, és tanul
tam sok mindent, de főleg azt, hogyan kell tanulni, aminek hasznát 
is vettem az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén. Itt is tanultam, 
tanultam, meg természetesen szórakoztam, a legszebb évek az egye
temista évek közhely nálam bevált. A mesterképzést is befejeztem 
ebben az intézményben, érdekes volt. Sokfelé dolgoztam, mikor is 
végre tanár lettem, és úgy gondoltam, hogy most már pályázhatom 
is írásaimmal, lehet, hogy másnak is tetszik. Vannak „mentoraim”, 
akik támogatnak, és ha néha fel is adnám ezt a mellékutamat, tesz
nek róla, hogy újra és újra írjak. Az Észak-bácskai Magyar Pedagó
gusok Egyesületének elnökségi tagja vagyok, ahol remekül érzem 
magamat. Olykor a Magyar Szóba is írok, igen, ezt sem adom fel. 
Csinálom, amit szeretek, írok, olvasok, tanítok, szervezek.
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PRUZSINSZKY SÁNDOR

Jogot végeztem Pécsett, Budapesten 
élek. Sokáig csak drámákat és történel
mi esszéket írtam, újabban novellákat 
is. Eddig hét színházi bemutatóm volt: 
Székesfehérvárott, Budapesten, Szek- 
szárdon, Révkomáromban, Békéscsabán, 
Bonnban. Marczibányi-ház című darabo
mat, mely 2007-ben Jókai-díjat nyert, hat 
magyarlakta felvidéki városban és Prá
gában is játszották. írásaimban az etikus 
ember magánya foglalkoztat. Azoké az 

önsorsrontó ritka tüneményeké, akiket csillagjáróknak nevezek. Ők 
azok, akik mindig hűségesek maradnak a szabadsághoz és - miként 
a meteorok - bukásuk során is ők világítják be a sötétséget körülöt
tünk. Az az ifjúkori élmény, amely (kis időeltolással) a jelen írásom 
alapja, alighanem már akkor meghatározta a szemléletemet. Hogy 
nincs elevenebb annál, amit valaha eltemettünk. Voltaképp minden 
erőnk innen származik.
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SZÁZ PÁL

1987-ben született. Tanulmányait a 
pozsonyi Színművészeti Egyetem szí
nész szakán a prózai színész szakirányán 
végezte, 2008-ban felvételt nyert a szín
házi rendező és dramaturg szakon is. A 
2009/2010-es tanévben Erasmus tanul
mányi ösztöndíjjal részképzésen vett részt 
a budapesti Színház- és Filmművészeti 
Egyetem színházi dramaturg szakán. Ér
deklődése: irodalom, írás, színház, klasz- 
szikus zene, eszmetörténet.

Színházi munkái: Jean Genet: Slúzky (Cselédek) - rendező 
(Divadlo Láb - VŠMU, 2013), Mészöly Miklós: Az ablakmosó - ren
dező (Zsámbéki Színházi Bázis, 2013; Thália Színház, 2012), Georg 
Büchner: Woyzeck - rendező (Divadlo Lab - VŠMU, 2012), Pierre 
Corneille: Az illúzió - rendező (Teátrum polgári társulás. A po
zsonyi Színművészeti Egyetem magyar hallgatóival, 2011), Nyina 
Szadur: Mordačka (A mező) - rendező (VŠMU, 2011, Arteatro,
2011) . Szlovák Nemzeti Színház - dráma- és előadás-elemző dol
gozatok, szinopszisírás. W. Shakespeare: Macbeth - dramaturgia 
(Divadlo Láb - VŠMU, 2013), Csukás István, Száz Pál: Рот Pom 
meséi - adaptáció, dramaturgia (Miskolci Csodamalom Bábszínház,
2012) , W. Shakespeare: III. Richárd - rendezőasszisztens (Komáro
mi Jókai Színház, 2013), Gorkij: Emigránsok (az Éjjeli menedékhely 
alapján) - színész: Aljoska 2008, Július Barc-Ivan: 3000 ember - szí
nész: Liftboy, Riporter. 2009.

Irodalmi tevékenység: Pegazus-pályázaton elért eredmények 
(SZMÍT, 2004-2006), 2. helyezés a MASZK egyesület által meghir
detett Színházi kisesszé-pályázaton (2009), az OKM Székely János 
irodalmi ösztöndíja (Daphnis című dráma - kézirat, 2009. dec.- 
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2010. jún.), Arany Opus díj (Az Csinált Arcadiának comoediája... 
című kézirat, 2009), 2009/2010 prae.hu - színikritikák, 2013-tól az 
Irodalmi Szemle szerkesztője.

Önálló kötetei: Arcadia (Kalligram, 2011), Halott föld, halott lá
nyok (megjelenés előtt, Kalligram, 2013).

Antológiákban megjelent munkái: Gyöngykapu - Határon túli ma
gyar írók antológiája (Kortárs, 2012), Szlovákiai magyar szép irodalom 
2011 (SZMÍT, 2011), Szlovákiai magyar szép irodalom 2012 (SZMÍT, 
2012), Szlovákiai magyar szép irodalom 2013 (SZMÍT, 2013).

Folyóiratok: Irodalmi Szemle, Kalligram, Opus, Bárka, Nagyítás, 
Prae, prae.hu.

Rádiós munkái: Szép Szó - irodalmi magazin; szerkesztő, mű
sorvezető (Pátria Rádió, 2012). Rádiójátékok: Száz Pál: Ha eljön a 
vég - szerző, rendező (Pátria Rádió, 2013), Bettes István: Menjen 
Kaib, vagy ne menjen - rendező (Pátria Rádió, 2013), Száz Pál: Az 
idegen - szerző, rendező (Pátria Rádió, 2012), Bettes István: Erő, 
most gyere elő - rendező (Pátria Rádió, 2012).
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