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Oto Horvat

Ezer méter c. kötetéből
(Hiljadu metara)

Plutarkhosz segítségével
(Uz pomoć Plutarha)

Periklészt, akit gyermekként istenítettem, 
a művészek nem csak azért nem ábrázolták sisakban, 
mert kitűnő harcos és hadvezér volt, 
hanem a koponyájának alakja 
miatt is.
Ellenségei és az athéni költők csak
szkhinokhepalosznak nevezték,
vagyis Hagymafejecskének (szabad fordításban).

Periklész nem vegyült el a nép között.
Kerülte a kis összejöveteleket is, 
mert tudván tudta, hogy a pletyka 
az aranyból is szart csinál.

Periklészről mégis el lehet mondani, 
hogy a saját hazájában 
lett próféta.

A mitikus Görögországban azonban primitívek, 
könnyen félrevezethetőek és vakok 
voltak a néptömegek.
Mondhatnánk Periklész halála után 
nyitották föl a szemüket.
Ám az Aranykor egyszerre csak elérhetetlen 

messzeséggé vált számukra.
De főleg a Mi számunkra.

* * * * *

Lehet, némák közt a helyed.
Liliomok örvénylését figyeled magadban.
A nyár kitárja szárnyait. Sehol egy árnyék.
Sehol.
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Horváth Sándor
-  töredék -

Megbeszéltük: fél kilenckor fogsz 
telefonálni. Nem telefonáltál.
Később magam kerestelek téged.
Senki. Aztán a munkahelyeden hívtalak:
Apád nem volt benn, nem is jelentkezett.
Akkor úgy tűnt, még sincs valami 
rendben. A legrosszabbra nem gondoltam. 
Fölmentem a lakásodra. Csöngettem, dörömböltem. 
Természetesen, semmi. A legrosszabbra nem 
gondoltam. Pedig a Jelek egyértelműek voltak.
2 .

A szomszéd erkélyen keresztül mentem 
át az övére, majd bementem a lakásba.
Akkor már féltem, az lesz, ami
(volt is). Az ágyon ült:
jéghidegen. Ahogy szegek a homokban.

1.

Bosch segítségével
(Uz pomoć Boša)

Apa nélkül vagy. Nem régóta. Világossá vált 
számodra, hogy Ő NINCS már.

Az előbb, amikor képeslapokat vásároltál 
(Rovinjban vagy) egyet neki választottál.
De a gondolat, hogy keze már nem nyit ki 
semmiféle postaládát, sőt semmi mást, 
szétfeszített.
Nem vettél egyet sem.

Még nem tudsz beszélni a fájdalomról 
De lesz-e értelme akkor is, ha majd tudsz? 
Változtat-e az valamin is? Kétlem.
Tékozló Fiú vagy.
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Egy hónap a tengeren
(Mesec dana na moru)

Lesz-e legalább mit mesélnem az 
elkövetkező hetekben? Csak egy nap esett 
az eső. Pontosabban: egy este.
Új ismeretségek és unalom.
Esterházy fordítása.
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Summa summarum? Hát, természetesen. 
Szörnyen lebarnultam.

Mi várt otthon?
Csak egy pillanat, azonnal!
Üres postaláda, leeresztett redőny, 
hideg boiler.

Hétvége
(Vikend)

Ragyogj be, remény! Napokig 
csak filmeket néztem. (Két napig.) 
Képek jelentek meg a sötétségből 
és a sötétségben tűntek el.
Ahogy a mi arcunk is.

1000 méter
(1000 metara)

Kezdetben mindig az a kérdés vetődik föl, 
hogy X megérkezik-e oda, ahova szándékozott, 
illetve ahova indult. És mennyi időre lesz 
szüksége -  mennyi teleírt oldalra -, 
hogy az A ponttól a B pontig érjen.

Hogy X rálép, vagy inkább eléri a kívánt B-t, 
afelől nincs kétségünk. De azt nyilván 
nem fogja észrevenni, mint ahogy mi magunk sem. 
Hanem egyszercsak az asztalnál találjuk magunkat. 
És világosság lesz, de nap nélküli.
És csicsergés lesz, de madarak nélküli.
És akkor megvilágosodásunk támad -  szánk 
nyál helyett keserűséggel lesz teli -, 
hogy lefutottuk ugyan ezer méterünket, 
de örökös, fölösleges félelemben, 
hogy nem a jó pályán.
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—  Drágán D um itrov  —

Igazi körút
(Pravi bulevar)

A Munkásönigazgatás körút babra bűzlik,
izzadt munkásingekre, kezeslábasokra, zoknikra,
üres káposztára és a gyerekek természetesen állandóan üvöltenek.
A Vasa Stajić utcában Paco Rebanne after shave
(heftölés után) illatozik, töltött fácánok, pizza, tej,
kaviár, és az utcán bizony egy rendőr áll.
Vajon ezért volt apám forradalmár?
Megyek keresztül barátaimmal, akik más-más fajtából 
és felekezetből valók, a mi szép városunkon, 
valamennyien ugyanazon a dolgon tréfálkozunk és 
kicsit jobb hangulatban szextettben énekelgetünk.
Amerikát, Angliát! Üssétek a burzsoát!
Aztán leisszuk magunkat a kocsmában és ugyanazon 
az úton indulunk hazafelé.
Nem vagyunk egyforma családból, mindegyikünké különböző. 
Énekelgetünk és röhögünk, akár a lezüliött kocsmazenészek. 
Szextettben énekelünk, ébred kelet és nyugat, ébred észak és dél. 
Aztán egyszer csak Toza szavalni kezd.
Bátortalan holdkóros bolond, ritkán beszél ez a fickó.
A mezőkön fejőstehenek legelnek, a fiatalok lemondtak 
a földről és egyetemekre iratkoztak.
Tönkremegy az ország!
Semmit sem vetnek a földbe, szója van bennünk, ez a mi jövőnk. 
Lefelé haladunk!
Félbe kellett szakítanom Tozát, mert elvétette az intonációt.
És sok szeretettel, teljesen nyugodtan és higgadtan mondtam neki. 
Bajtársaim, ez a lírai éneklés megtapasztalása, méghozzá 
fiatalos megtapasztalása az igazságnak.
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Stevan Tontić:

Pontos időben
(U tačan čas)

A sötétség és a borzadály hajnalain, pontos időben -  kakasok. Az 
égi és a földi, a világosság és a sötétség, a fölfelé lengő lelki és a sár
ba húzó anyagi elválásának pontos idején is. A tévedhetetlen, a valós, 
a jó és a rossz, istenek és démonok felosztásának mindig pontos ide
jén is. Az egyetlen megbízható szolgáltatás, az egyetlen, amiben hi
szek: örömteli remegéssel ébreszt rá halandóságomra, mely új napra 
éleszti létezésemet; s örökkévalóság az én napom.

Az emberek pedig -  ők, akik mindenféle fegyverekből, lövegekből 
hirdetik létezésüket, amelyet csak találékony zsenijük kigondolt -  
mindig tetszés szerint jelentkeznek, és azon mesterkednek, hogy éj
jel vagy nappal, de eltalálják a „legmegfelelőbb pillanatot” az ellenség 
megsemmisítésére. Egyszer süvítéssel és bömböléssel kezdik, mikor

eléggé kivirrad, más
szor pontosan délben, 
harmadszor alkonyai
kor, néha éjjel, az alvó 
vér zubogása közepet
te, máskor meg pont 
a kakasok szent hívá
sával szegül szembe 
hangos erejük. Nem 
tudják megtalálni a leg
megfelelőbb időpontot, 
hogy végezzenek a 
másik féllel. Egyikük is, 
másikuk is ezt az idő
pontot keresve végzi 
be egy estén, és majd 
csak az ezt követő 
hajnal hasad úgy, 
ahogy kell: rózsaszínuj
jú lesz, legszebb az is
tennők között és ked
vesen mosolyog majd 
az ólom és por tékozló 
fiaira.
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Josip Osti

Végre cukorkák hullanak az égből,
de ezt a gyerekek az elsötétített

ablakok mögül nem látják
(Konačno s neba padaju šećerleme, 

ali to deca, iza zamračenih prozora, ne vide)

éjjelente
a kijárási tilalom
és a teljes elsötétítés idején
a város megszállt részeiben
akár a veszett kóbor kutyafalka
állig fölfegyverkezett csoportok köröznek
részeg
embervérrel leitatott 
féktelen fiúk

vad kacaj
tűzijáték-nevetés
és lövöldözés közepette
aktivizálják kézigránátjaikat
és vígan röpítik a levegőbe
a szarajevói albánok cukrászdáit és kioszkjait

akár a fölriasztott galambraj
röpült a csillagos égbe az a cukrászda
ahol
nyáron
hideg bózát ittam 
télen
forró lepényt
ahol datolyaszeletet, krémest, baklavát 
tulumbát, kadaifot... ettem

cukrászdák röpködnek a levegőben
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és akkor cukorkák és édességek hullanak az égből
cukorba mártott almák
marcipáneső, sósrudacskák, földimogyoró...

végre
akár a gyerekek örökös álmaiban 
cukorkák hullanak az égből 
de a gyerekek
az elsötétített ablakok mögül 
nem látják ezt

az anyák
akik csak fél szemmel alusznak
és nézik mi történik künn
magukhoz szorítják őket
tenyerükkel eltakarják szemüket és kezüket
hogy semmit se lássanak
és semmit se halljanak

örökös süket és vak rettegésben nőjjönek föl

Bozsik Péter fordítása
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Haklik Norbert

A radlavenici könnyező 
Mária története

Mintha azok, akiknek a világ rendjében ez a szerep jutott, éppoly 
rövidke időt szántak volna Tasenka Vladomárnak, mint ameddig szülé
inek násza tartott. Hiszen amikor Jelena Stratán és Djuko, a Vladomár 
család utolsó sarja plátói formában már régóta fönnálló szerelmüket 
végül hitvesi esküjük éjjelén a test tartományaira is kiterjesztették, 
magvával együtt lelke is eltávozott Djukóból, kedvese meg az ekkép
pen megfogant gyermek világrahozatalakor vált meg földi porhüvelyé
től, alig nyolcadfél hónappal a halálos nász bekövetkezte után. Nem is 
csoda, hogy a jelenlevők előtt az is hihetetlennek látszott, amikor az 
anya utolsó szavai által a Tasenka nevet kapó leányka nem követte 
rögvest világrahozóját, mert, bár légzése gyakorta elakadozott, és bő
rét is kékessé meg libabőrössé tette a külső világ azelőtt annyira isme
retlen hidege, mégis lelhetett mindebben valamit, ami oly tetszetős volt 
neki, hogy maradásra bírta. Persze ehhez az öreg Stratánék 
jószándékú segítségére is szükség volt: alighogy észrevették, hogy a 
kislány teste hűvösödni kezd, leszúrták egyik disznajukat, kettévágták, 
és a leánykát a még szinte életmelegségű test féldarabjai között őriz
ték a kihűléstől.

Néhány mérfölddel délebbre ez nem történhetett volna meg, sőt, a 
falu többi családja is inkább halni hagyta volna gyermekét, semhogy az 
ártánytest melegével őrizgessék az életnek porontyukat. Mert, 
Stratánék népével, a rutovánokkal ellentétben, a síkvidéket benépesítő 
vrakubárok inkább az éhhalált választották volna, minthogy e tisztátlan 
jószág húsából egy darabnyit is magukhoz vegyenek. Igaz, a ruto- 
vánok nemzetsége meg a bódító italok ellenében viseltetett lega
lább ekkora irtózattal. Persze a vrakubárok és a rutovánok első ráné
zésre nem sokban különböztek egymástól, csupán mintha az előbbi 
nép tagjai egy csöppnyivel mokányabbak lettek volna a rutovánoknál, 
azoknak meg sudár termetű asszonyaik voltak jóval mellyesebbek a 
vrakubár fehérnépektől. Békében is éltek egymás mellett -  a déli síkon 
a kissé köpcösebb vrakubárok, északabbra, a dombok között meg a 
rutovánok dúskeblű nőikkel -  egészen azóta, hogy valamikor sokszáz 
esztendővel azelőtt vezéreik, akik után nevét kapta a két nemzetség, 
hazájukba vezették őket. Csupán akkor fortyant föl néhány vrakubár, 
ha a másik nép némely megtévedt tagja olykor sertéshússal kínálta, a

13



rutovánok meg akkor hányták a keresztet, ha a vrakubár férfiakat lát
ták a kocsmából hazafelé menni egy-egy kiadósabb tivornya után.

Persze, amikor híre kélt, hogy az öreg Stratánék épphogy csak 
világra jött leányunokája disznóbölcsőben ringatózik, a vrakubárok 
igencsak elkezdtek hőbörögni. Sokan a kislányt féltették, nagynak gon
dolván annak az eshetőségét, hogy a gyermek az emberi beszédre 
képtelenné válva csak röfögni fog, ha megnő, de azok sem voltak ke
vesen, akik meg a falunépet érezték veszedelemben, merthogy 
Stratánék ballépése folytán igen erőssé vált annak az esélye, hogy a 
lányka illanásra kész lelkének helyére a szőrdisznó szelleme fészkelje 
be magát, így a gyermeket ördöngőssé tegye, hogy az később az 
egész falura hozzon majd rontást, meg amúgy is, hogyan veszi ki ma
gát az, hogy két kivénhedt rutován egyetlen, amúgy sem életre szánt 
idétlen miatt több tucatnyi vrakubár család biztonságát tegye kockára.

De miután az elkövetkezendőkben semmi olyan nem történt, ami 
aggodalomra adhatott volna okot, lassan lecsillapodtak a kedélyek, 
csak Stratánékat kerülték a helybeli vrakubárok. így lehetett, hogy ami
kor a két öreg végül jobblétre szenderült, az alig néhány esztendős 
Tasenka Stratán, messze a környéken az egyetlen rutovánként, telje
sen magára maradt. Igaz, jó szálláshelye volt nagyszüleinek hajléká
ban, de segítség híján kénytelen volt önmaga beszerezni táplálékát: 
naphosszat járta a közeli erdőket, bogyókat gyűjtött, megtapasztalta, 
mely füvek teszik émelygőssé az embert, melyek a biztonsággal fo- 
gyaszthatóak, és melyek a különösképp ízletesek, hurkot vetett a nyu- 
laknak, finomszövésű hálókkal fogta meg a patakok halait, és olykor a 
fürjek fészkeiből is elemeit néhány tojást. Csak szólni nem szólt hozzá 
senki -  nem csak az iránta érzett bizalmatlanság okán, de amiatt is, 
hogy -  bár egyetlen röffenés el nem hagyta a száját -  mindenki biztos 
volt benne: ismeretlen előtte az emberek beszéde. így élte életét 
Tasenka Vladomár végtelen magányában, anélkül, hogy szóval vagy 
tettel bántotta volna bárki is.

Ám Tasenka serdülésével lassan minden megvál
tozott. Mert formájának megasszonyosodásával 

messzeföldön a legszemrevalóbb fehérnéppé 
vált. Sudár volt, és dús keblű, mint anyja nem
zetségének női általában, de emellett olyan 
feneket hordott magán, hogy láttára minden 
egészséges férfiemberben leküzdhetetlen 
vágy támadt arra, hogy ezeken a halmocská- 
kon pihentesse meg orcáját. Járása meg 
olyan volt, mintha kinn az erdőben, az őzektől 

tanulta volna: ha végigment az utcán, a rossz- 
kölykök abbahagyták a verekedést, az iszáko

sok kijózanodtak, a józanok meg megmámorosod-
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tak: kivirultak a halálos kór
ban senyvedők, elfelejtet
tek csalni a hamiskártyá
sok: mintha egy pillanatra 
megállt volna a világ.

Nem is csoda, ha 
Tasenka a serdülőkorba 
még alighogy belépett fiúk
ban is meggyarapította a 
férfiúi gondolatokat. Gya
korta megesett, hogy né
mely, az erkölcsöket felet
tébb szem előtt tartó 
vrakubár anya, miután felfi
gyelt rá, hogy gyermeke 
szokatlanul hosszú ideje 
tartózkodik már a latrinán, 
az illemhelyre benyitva an
nak lett tanúja kénytelen
kelletlen, hogy legénykéje 
nagy lelkesedéssel éppen 
önmagát gyűrkészi a deszkákon, és egyre többször megesett, hogy a 
megdöbbent szülék a Tasenka szót hallották felsóhajlani gyermekük 
ajkairól a leleplezés pillanatában.

S miután köztudottá vált: a faluban szinte az összes fiúgyermek a 
félrutován leányra gondolva tesz saját kedvére, az asszonyok egyre 
türelmetlenebbül kezdték sürgetni embereiket: vegyék elejét a nemzet
ségüket fenyegető veszedelemnek, hiszen mindenki tudja: aki ilyetén
képpen kéjét önmagának szerzi meg, az gerincének nedvét csapolja le 
fütykösén keresztül, ígyhát, ha nem történik hamarosan valami hatha
tós ellenintézkedés, akkor nem telik bele sok idő, és a vrakubárok fiai 
mind egy szálig ellágyult csonttal, kígyó módjára fognak tekergődzni az 
utcák porában. Az sem volt vitás, hogy mindezt az az egyezség tette 
lehetővé, amit a rutovánok az ördöngős szőrdisznóval kötöttek hajda
nán, s bár a jó erői, azzal, hogy Jelenát és Djukót időnekelőtte kihaj
tották az elevenek sorából, még megpróbálták megakadályozni a falu 
népét fenyegető borzalmakat, az istentelen alku folytán a félbehasított 
ártányok között melengetett boszorkányos leány végül mégis rászaba
dulhatott a falura.

Rövidesen már a férfiak is elhitték a dolgot, olyannyira, hogy végül 
nemigen akadt köztük, aki vállalkozott volna a szükséges lépések meg
tételére. Merthiszen, ha valóban ördöngős a leány -  és ehhez nem is 
férhetett kétség - , akkor még a tapintása is rontást hozhat arra, aki 
hozzáér, de az sem lehet előnyös, ha fegyverrel emésztik el, mert a
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gonosz lélek a boszorkányos Vladomár lány testét elhagyva azon 
nyomban bárki másba is belefészkelheti magát, és még csak az kéne, 
hogy a közülükvalók álcáját felöltve tizedelje a vrakubárok népét az 
ellen. ígyhát megszületett a döntés: az lesz a legjobb, ha valami egé
szen távoli, ismeretlen vidékre hurcolják a leányt, úgy, hogy semmi
képp se találhasson vissza a falu felé vezető útra.

Végül Troljop Vlitobár szánta rá magát a föladatra, ami eléggé meg
lepő volt, hiszen a falubeliek közül talán ő hitt a legkevésbé a szőrdisz
nóról meg a hozzá hasonlatos, nem evilágról való ártó lényekről szóló 
mendemondákban. Igaz, mégis volt, ami indokolni látszott döntését: az 
a szerető gondoskodás, amivel a kis Tyvitkót, fiatalon elhunyt asszo
nya méhének egyetlen gyümölcsét vigyázta. Mellesleg a Vladomár lány 
bájai talán Tyvitkóra hatottak a legkevésbé: egyszer sem esett meg, 
hogy magához nyúlt volna, nem is érte még el azt az életkort, amikor 
a fiúgyermekek effajta mulatságokkal kezdenek el foglalatoskodni: iga
zából csak apja dolgait figyelte, hogy majdan, fölnőtté cseperedve, ő is 
olyan csodás tetteket tudhasson majd véghezvinni, mint amilyenekre 
szülőatyja képes.

Ezért lehetett, hogy
minden tiltás ellenére ap
ja mögött ő is besurrant 
Tasenka Vladomár házá
nak ajtaján, és az egyik 
sarok sötétjéből figyelvén 
az eseményeket, egyet
len szemtanúja lett az ak
kor történteknek. Tasenka 
elmosolyodott hosszú 
évek óta első látogatójá
nak láttán, Vlitobár meg 
szelíden magához ölelte, 
aztán akkorát húzott a 
lány halántékára nagy- 
hirtelen, hogy az menten 
elalélt. Megoldotta nad
rágszíját, bekötözte vele 
az ájult lányka száját, és 
vesszejét combjai közé
fúrva addig tette kedvét a 
lányon, amíg ordítania 
nem kellett a kéjtől. (Ké
sőbb mondták is neki:
Igencsak megtáncoltat
hatták odabent a gonosz
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erői, hogy ilyen hörrenések hagyták el a torkát.)
Dolga végeztével térdei közé szorította az esz- 
méigető lány fejét, zsebéből fából faragott, mí
ves kis kanálkát vett elő, és a földre fordította 
a szemgolyókat, melyek oly sok mindenkit 
megigéztek már azelőtt.

És amint a kis Tyvitkó látta, hogy apja 
nadrágszíján vezeti a ház előtt összesereglet
tek elé a világtalanná tett lánykát, igen furcsa 
érzések kezdtek kavarogni lelkében. Ha tehet
te volna, atyja után szalad, ráborul Tasenka 
Vladomár megkínzott testére, és addig csókolja, 
amíg újra olyan nem lesz, mint azelőtt, apja iránt ér
zett szeretete meg tehetetlen gyűlöletbe csapott át, és mérhetetlenül 
szégyellni kezdte magát, hogy őrá vágyott hasonlítani valamikor.

Troljop és néhány vrakubár deszkákból eszkábált hordszékre emel
ték a lányt, hogy lábaival a földet érintve rontás ne hozhasson rá, és 
főképp, nehogy visszaáramolhassanak testébe a pokolbéli erők, aztán 
elkezdték cipelni északra, a hegyvidék felé, messze elkerülve az em
berlakta részeket. Később, amikor már bent jártak a rutovánok lakta 
területen, lefordították a lányt a tákolmányról, aztán szélsebesen elin
dultak vissza a vrakubárok földjére. De a lányka, ahelyett, hogy örült 
volna kínzóitól való szabadulásának, erőt véve meggyötört tagjain, sza
ladni kezdett Troljopék csörtetése után. Aztán, amikor már annyira 
lemaradt a vrakubárok csapata mögött, hogy nem volt hang, ami utá
nuk vezethette volna, megállt az egyik hegyormon, leült a bércre hátat 
fordítván szülőföldjének, és elkezdtek patakzani a könnyek üres szem
gödreiből, de oly sűrűn, hogy a sós cseppek rövidesen az egész völ
gyet megtöltötték.

Troljop az elkövetkezendők során a falu legnagyobb tekintélyévé 
vált. Még az aggok is tőle kértek tanácsot a nehéz döntések megho
zatala előtt, és lassan, anélkül, hogy tudatában lettek volna ennek, a 
falulakók mind a démonűző Vlitobár kénye-kedve szerint cselekedtek. 
Északon meg hamar híre ment az újonnan keletkezett tónak, ami, bár 
egyetlen édesvízi hal sem maradt élve benne, kiesebbé tette a környé
ket mint azelőtt volt, így egyre többen húzták föl partjain házuk falait. 
Az ott lakók gyakran láttak egy sudár nőalakot elsuhanni a partmenti 
fák között: nyomában nedvesek maradtak a füvek, mintha folyton har- 
matozott volna, de az ottaniak tudták: annak a remetelánynak a köny- 
nyeit látják csillámlani a szálakon, aki bánatával táplálja a tavat, amit 
régen elszenvedett, feledhetetlen nagy fájdalma fakasztott, és ami egé
szen addig ott hullámzik majd a hegyek között, amíg valaki vissza nem 
hozza a lány boldogságát. így kapta végül a tó a Radlavenic nevet, 
ami a rutovánok nyelvén annyit jelentett: a remeteasszony vize.
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Bár az olykor arrafelé járó rutován kereskedők Troljop falujába is el
vitték az asszonykönnyel táplált tó hírét, az idősebb Vlitobár már nem
igen gondolt Tasenka Vladomárral. Gyermeke annál inkább: mind 
gyakrabban jelent meg előtte a lány képe, és ahogy ifjúvá sarjadt, saj
nálata mellett valami leküzdhetetlen vágyakozás is meggyökeredzett a 
lelkében: nem vágyott egyébre, mint kegyetlen bosszút venni atyján 
egykori gaztettéért, és hogy egyszer majd szerelmével apaszthassa el 
a tavat tápláló könnyeket.

Tyvitko előszeretettel mutatkozott a faluba látogató rutován kereske
dők társaságában. Lassan nyelvükben is olyan jártasságra tett szert, 
hogy vrakubár voltát könnyűszerrel el is titkolhatta volna az északiak 
előtt, ha akarja, de ő inkább arra használta tudását, hogy bizalmat éb
resztve a hegyi emberekben igyekezzen minél többet megtudni a 
Vladomár lány hogyléte felől, és arról, hol kell keresnie a könnyekből 
lett tavat, ha majd útnak indul.

így amikor végül Tyvitko nyakoncsípte, a keresetét zsebtolvajlással 
kiegészítő rutován csöppnyit sem kételkedett az ifjú ígéretében, ami 
szerint csupán a lopással szerzett javak elkobzása, és a faluból való 
kitiltatás lesz a büntetése, ha meg akarja kímélni magát a megkárosí
tott vrakubárok haragjától, és engedelmesen követi őt apjához, aki a 
helység uraként képes biztosítani számára a szabad elvonulást. Ám 
amint bezárult mögöttük a Vlitobár ház ajtaja, Tyvitko menten megkós
toltatta kését a rutován hátával, aztán előhúzta a hegyiek módjára ön
tött tőrt, amit egy északi kereskedőtől vett titokban valamikor: döbbe
nettől mozdulatlan atyjának haját a csuklójára tekerte, így feszítette 
hátra a fejét, hogy aztán egyetlen mozdulattal vérhabos nyílást metsz
hessen a torkán. A fegyvert a halott rutován kezébe tette: ujja hegyé
vel kipukkasztgatta a vérbuborékokat, amiket atyja fújt a levegőbe 
gigájának nyiladékán át utolsó lélegzeteivel, aztán felnyalábolta nem
zője testét, és a piactérre vitte, hogy a tetem fölött hozza a falubeliek 
tudomására: a rutovánoknak már nem csupán a vrakubárok kemény 

munkával megszerzett pénzére fáj a foguk, de az 
erkölcstelenség posványaiban tobzódó, élősködő 

aljanépség tagjai immáron arra is elszánnák 
magukat, hogy legjobbjaitól fosszák meg e 
nemeslelkü nemzetséget, ami az ingyenélők 
csapnivaló és hasznavehetetlen portékáinak 
megvásárlásával elfajzott ivadékaik éhes szá
jába kenyeret ad.

Másnap reggelre, amikor már zöldesszür
kére festették a piactér földjét a rutovánok 

holttetemein lakmározó döglegyek, már minden 
vrakubárok lakta vidékről úton voltak az épkéz

láb férfiemberek Tyvitko Vlitobár faluja felé. És
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amikor a sereg létszámát 
és a harci kedvet megfele
lőnek ítélte, Tyvitko elindí
totta északnak a dühödt 
áradatot. A lángoknak ad
ták a hegyiek házait: ami 
disznót leltek, azt valame
lyik épen maradt ólba terel
ték, néhány napig moslék 
nélkül hagyták, aztán az él
ve maradt falunép előtt elé- 
bük vetették a kisgyerme
keket, mondván, hadd lás
sák meg, az ártány is any- 
nyira kedveli-e a rutovánt, 
mint az ötét. A foglyul ejtett 
harcosokkal végeztek a 
legkésőbb: cölöpökhöz kö
tözték őket, gyúlékony 
szalmát meg avart hordtak 
a lábaikhoz, hátat fordítot
tak nekik, és cigarettára 
gyújtottak: aztán addig
hajingálták hátrafelé a vál- 
luk felett a parázsló csikke
ket, amíg a száraz halmokba kapó lángok a rutovánokat is sorra el 
nem emésztették. Egyet nem értettek a vrakubár harcosok: miért csak 
azt követően volt szabad az elfoglalt falvak asszonyaihoz nyúlni, hogy 
Tyvitko Vlitobár megtekintette őket, és engedélyt adott arra, hogy kato
nái férfiúi kedvüktől űzve rájuk eredhessenek, aztán megszerezve 
bennük kéjüket, a gyors hegyi patakokban hajtsák a nőket, és ott fo
lyassák ki belőlük a vízzel az utolsó csepp vért is.

De a rutovánok sem voltak sokkal kíméletesebbek a vrakubárokkal: 
ha valamelyik falvukat nekik ítélte a szeszélyességéről híres hadisze
rencse, akkor egymás mellé fektették az öregeket, rájuk terelték fog
lyaikat, és kurjongatni kezdtek, mondván: olyan boros-mulatós népek 
ezek a vrakubárok, hát most ropják, ha bírják! Amikor a mulatság vé
get ért, összegyűjtötték az asszonyokkal az épen maradt házakból a 
sót, ami, mint ez akkoriban sokak előtt ismeretes volt, nem csupán úgy 
szolgálja az emberek javát, hogy ízesebbé teszi az ételeket, de a 
vrakubárok irháját is jóval könnyebb lefejteni, ha ezzel a nemes anyag
gal szórják meg a rést, ami a húzások nyomán nyílik a bőr s a hús 
között. Nem volt parancs, ami késleltette volna a rutovánokat abban, 
hogy a vrakubárok asszonyaira hágjanak: miután kiélvezkedték magu-
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kát, összegyűjtötték a szeszespalackokat, és fel
toltak egyet-egyet mélyen a vrakubár nők meg

gyötört hüvelyébe, aztán meg csak ütötték a 
fehérnép alhasát, egészen addig, amíg apró 
szilánkokra nem tört testükben az üveg.

Már Tyvitko Vlitobár se tudta, hanyad- 
szorra vezeti újabb ütközetre csapatait a 
rutovánok ellen, amikor olyan illat csapta meg 

orrát, amilyet nem érzett még soha azelőtt. 
Ha valaha is elvetődött volna olyan vidékre,

ahol a nagy vizek találkoznak a szárazfölddel,
akkor tudja: a tenger sós szaga az. Ahogy köze

ledtek a rutován sereghez, az illat is mind erősebbé 
vált, végül Tyvitkót már annyira fűtötte a harci kedv, hogy ha pocsolyát 
érintett a lábaival, az nagy sistergéssel menten elpárolgott. És amikor
végül emberei élén Tyvitko Vlitobár kilépett a fák közül, egyszerre tá
rult elé a völgyben hullámzó sósvizű tó, meg a hegyvidékiek elszánt 
serege. Ekkor kezdődött meg a vrakubárok és rutovánok közt dúló há
ború legvéresebb, végső nagy csatája.

Már hosszú órák óta folyt a küzdelem. A levegő olyan sűrű volt a 
fegyvercsattogástól és a halálhörgésektől, hogy a katonák már attól 
tartottak, egyszercsak megakad benne a kard, de egyik fél sem tudott 
erőt venni a másikon. A csata két csapatra osztotta a seregeket: a tó 
legkeletibb és legnyugatibb csücskénél tömörülve próbálták legyűrni 
egymást a küzdők, de mindhiába. Tyvitko Vlitobár, hogy -  amennyiben 
ilyenkor lehet -  irányítani tudja az eseményeket, időnként visszatért az 
első sorokból, átsietett a tó másik szélén harcoló embereihez, ott is 
legyűrt néhány rutovánt, aztán, miután úgy vélte, hogy elegendő erőt 
öntött embereibe, újra visszament oda, ahol azelőtt harcolt.

Épp félúton járt a két vrakubár seregrész között, amikor egy csóna
kot látott nagygyorsan közeledni északról a part felé. Úgy ítélte: nem 
maradt már ideje arra, hogy társaihoz sietve leljen biztonságot, ígyhát 
inkább két marokra fogta kardját, és elszánta magát: utolsó lehelletéig 
fog küzdeni, és minél több rutovánon bosszút vesz azért, hogy elővi
gyázatlansága miatt ily könnyen tőrbecsalták. Aztán lassan szertefosz
lott riadalma, hiszen egyetlen ember ült a ladikban. Tyvitko Vlitobár 
kezdett nekikészülődni a csónakos miszlikbe aprításának, amikor kar
jai hirtelen a napos csecsszopókénál is gyöngébbek lettek. A döbbenet 
fegyverezte le: az a világtalanná tett leány szántotta a vizet észveszej
tő sebességgel az evezőlapátokkal, akit még gyermekkorában látott 
utoljára, és azóta sincs másra vágyása, minthogy egyszer majd újra 
ráleljen.

Amikor Tasenka Vladomár odaszaladt Vlitobárhoz, és a nyakába bo
rult, olyan hévvel csókolta meg, amilyennel tán még egyetlen szerel
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mes sem csókolt a világ kezdete óta. Leheveredtek a fűbe, a lány 
Tyvitko mellkasán nyugtatta arcát, és halk nyugalommal elsuttogta ne
ki: amióta elkerült szülőfalujából, azóta vár arra, hogy egyszer utána
jöjjön, és beteljesítse boldogságát, ezért most esdekelve kéri: nehogy 
cserben hagyja, inkább maradjon vele és édesítse meg azt az időt, ami 
még hátravan életéből.

Beszálltak a ladikba, Tyvitko beült az evezők közé, és a tó közepé
re hajtotta a csónakot, miközben Tasenka oly erős szorítással ölelte, 
hogy ha embere gyöngébb testű, hát lehet, hogy megroppan a csont
ja. Ott aztán levetkeztette a férfiút, végigcsókolta a testét, végül 
hanyattheveredett a csónak alján, az oldaldeszkákra rakta lábait, és 
fülébe suttogva megkérte emberét, oly hosszú várakozás után hadd 
érezhesse magáéban a testét.

Tyvitko úgy húzta végig nyelvét újra meg újra a leány asszonyszer
vének rózsás színű ajkai között, mintha a pinácskájára adott csókjai
nak gyarapításával Tasenka azelőtt elszenvedett fájdalmait csökkent
hetné, míg végül nem marad semmi belőlük. Aztán, amikor már nem
igen lehetett tudni, hogy Tasenka jajong, kacag, zokog, vagy nyögdé- 
csel, vagy éppenséggel egyszerre műveli mindezt, Tyvitko a lányéra 
hajtotta testét, és lassan bebújtatta hímszervét a forró, kéjvágytól ned
ves odúcskába, kis ideig megpihent benne, aztán gyöngéden, óvato
san nekikezdett, hogy szerelmese örömét teljessé tegye.

Ám ekkor Tasenka egy rémülettel teli sikoltással karmolni és ütlegel
ni kezdte, aztán kitaszajtotta magából, és ruháit mellei elé fogva tisz
tán, érthetően, hibátlan vrakubársággal elmondta: most már tudja, hogy 
könyörtelen nagy boldogságvágya megtévesztette, mert Tyvitko nem 
az, akinek gondolta: egészen másképp mozog a testében, mint aki an
nakidején nagyszüleinek halála után először megölelte: ő arra a ringa
tózásra vágyott, amit a sötétség megérkezése után érzett egy darabig, 
és amiből végül csak a sötétség maradt, sokáig azt hitte, azért, hogy 
emlékeztesse rá: a férfiú egyszer még újra felkeresheti, de most már 
tudja, hogy erre hiába vár, mert csak akkor áraszthatja valaki ilyen erő
sen egy másik ember illatát, ha a vérét hordja magán.

Aztán hanyattdőlt, átbillent a csónak tatfalán, és eltűnt a habok 
között.

Tyvitko Vlitobár, a vrakubárok vezére aznap visszarendelte embe
reit. Tárgyalást kezdeményezett a rutovánok vezetőjével, és elmondta 
neki: égi jelet lát abban, hogy a két sereg nem bírja legyűrni egymást, 
és a hadiszerencse éppen olyan harcállásban vesztegelteti őket, hogy 
a víz északi oldala az egyik, déli oldala meg a másik csapat birtokába 
került: eztán legyen-e vonal a két nemzet területének határa, a tóra 
egyaránt vetüljön vrakubár és rutován tekintet: ez emlékeztessen majd 
mindenkit a két nép egyezségére.
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Alighogy a vezérek egy kézfogással érvényes
sé tették a békekötést, apadni kezdett a tó vize. 

Rövidesen teljesen el is tűnt medréből: így vált 
láthatóvá a hatalmas oszlopszerű szikla az is
mét szárazfölddé lett völgy közepén. Látván 
ezt, a vezérek újabb intézkedéssel bővítették 
ki egyezségüket: a vrakubárok és a ruto- 
vánok közös erővel egy templomot faragjanak 
ki a kőtömbből, és abban dicsérjék teremtőjü

ket: ez jelképezze majd a két nemzet közötti 
örök testvériséget.
A munka a végéhez közeledett, amikor a vésők 

akadozni kezdtek a kőben. A legvállasabbak is alig 
bírtak az anyaggal, és ahogy az utolsó lepattintható szilánkot is lepat
tintották a tömbről, a radlaveniciek szeme elé tárult a legmívesebb 
Mária-szobor, amit emberkéztől emelt templomban látni lehetett: csak 
az okozott egyeseknek némi fejtörést, hogy mért csupán két hosszú 
sebhely látszott a nőalak szemeinek helyén.

Már Tyvitko Vlitobár dédunokáinak sírhantján is kisarjadt a fű, ami
kor egy vrakubár és egy rutován fiatal összevitatkozott azon: kit illetné
nek a könnycseppek, ha -  miképp azt akkoriban egy fűzfáról mesélték, 
ami valami Pordalának vagy Pirvalának nevezett faluban vert gyökeret
-  hirtelen a szobor is zokogni kezdene.

És lön: a szobor aznap valóban könnyekre fakadt.
Most, bár messze földekről zarándokolnak a hívő emberek 

Radlavenic falu kőtemplomába a Mária-szobor előtt imádkozni, senki 
se tudja megmondani, ki keze munkáját dicséri a csodás alkotás.

De nem akad olyan ember sem, aki ismerne akár egyvalakit is a 
rutovánok vagy a vrakubárok nemzetségéből.
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Tolnai Ottó

Sinkovics Ede a 
Reichl-palotában

Testtartása s mozgásai igen színiek 
Vörösmarty

Először szólva a fiatal festőről, azon tűnődöm, melyik is lehetne az 
a szál, amely mentén elindulhatnék felé, jóllehet tudom, ez a szál ha
sonlatos a pók őszi fonalához, tehát én fonom -  és nagyon kevés a 
remény, hogy éppen arra a pontra tudom ragasztani (fixálni), amely az 
első érintésre, azonnal a jelenség leglényegét, titkát fogja feltárni, 
zsigerét kirántani. Különben sem finom, erős selyemről, csupáncsak 
nyálról, az ökör nyáláról van szó...

Amikor először bukkant fel alakja előttem, egy kollégium diákjai kö
zött, Budapest valamelyik messzi külvárosában -  lám, a szépíró felol
vasás közben szövege mögé bújva még leskelődhet is - , arra gondol
tam: az az állandóan mozgó, ki-bejáró, messze kimagasló, langaléta 
fiú ott hátul, minden bizonnyal: színinövendék.

Csak most, ahogy leírom ezeket a szavakat, látom, nem sokat té
vedtem, hiszen valóban: a színnel -  szép, hogy nyelvünkben ilyen sok 
jelentése, árnyalata van e szónak (: színarany, színbőr, színei, színfal, 
színhús, szinít, színleg, színsúly, színtartó) a színnel mint olyannal 
van intenzív kapcsolatban. Jóllehet még nem láttam munka közben, de 
gesztusai minden bizonnyal nagy lendületűek, teátrálisak, hiszen a mo
dern festészet az alkímia finomságaival párhuzamosan egy félelmetes, 
nyugodtan mondhatjuk, szinte életveszélyes anyagfelhordás valójában.

Már akkor, első látásra arra gondoltam, jeleneteihez minden bizony
nyal: hely, nagy hely, egész színtér szükségeltetik meg arra is, hogy 
azok a jelenetek, amelyeket ő játszik, kreál (szín-lei) minden bizonnyal 
egy pillanatra sem lanyhulnak, viharosak, egy pillanatra sem ülnek le, 
feneklenek, fagynak meg. Állandó áramlásban vannak. Igen, ahogyan 
akkor, olvasás közben elnéztem mozgását, ki-bejárását, egészen biz
tos voltam, hogy ő maga is megjelenik a színen, hogy nem egyszer 
éppen ő maga alakítja a főszerepeket.

Nem sokat tévedtem. Nagy, szabadgesztusú, expresszív vonalakat 
láttam első munkáin. Radikális portrék voltak, amelyek noha látszólag 
az expresszív kézíráson belül maradtak, sőt hivalkodóan fel is vállalták 
azt, az expresszionizmust, látszott az új festészettel párhuzamosak, 
ismerik Raeinert is például, sőt egy pillanatra úgy tűnt, mintha éppen
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az ő végső pontjától (amely valójában Artaud végső pontja: a test gye- 
henna) érkezne. Tehát mégsem hátulról érkezik, hanem: elölről. Ponto
sabban: egyszerre hátulról és elölről is.

Konjoviónak egy élet kellett ahhoz, hogy elérje, kiküzdje ezt a sza
badságot, ahonnan Sinkovics Ede elindul. Igen, az első felbukkanó 
név: Konjovió volt. De a mai napig nem kérdeztem meg tőle, hogyan 
viszonyul festészetéhez, ismerte-e személyesen, mutatott-e valamit a 
zombori mesternek? Igaz, Topolyán jelen volt Konjovió szelleme -  ép
pen úgy, mint a topolyai Ács Józsefé, aki mielőtt végigkutatta a modern 
művészet lehetőségeit (talán a magyar művészek közül, Erdély Miklós 
mellett, talán legalaposabban), Konjovió franciás festészetét már korán 
a németek, nevezetesen Beckmann felé mozdította el.

Nem kérdeztem Soutine, vagy De Kooning felől, de Bacont sem 
hoztam szóba, jóllehet egyes képein konkétan is utal rá, idézi.

Nem faggattam a figurációt illetően sem. Nem kérdeztem, mennyire 
ismeri a belgrádi iskolát. Azt sem, hogyan viszonyul Benes, Biró, 
Maurits, Kerekes, Siflis művészetéhez. Jóllehet érdekes lenne minder
ről hallani véleményét.

Szerencsére nem ezen az úton indultam el. És így most nem kell a 
neoexpresszionimus, vagy az újfiguráció témájára elaborálnom.

Visszatérhetek literáris megközelítésemhez: a színinövendékhez. 
Megsejtett játékszínéhez; mozgókép-színházához.

Sinkovics Ede 1971-ben született Bácstopolyán. Állatorvosi techni
kumot végzett. Majd ‘91-ben felvételt nyert a Nemzetközi Előkészítő
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Intézetbe, ahol művészettörténetet és irodalmat tanult. Mint írja önélet
rajzában, egy évig utcai könyvárusként dolgozott -  a VII. kerületben, 
jóllehet, mint megjegyzi, akkor éppen Biatorbágyon élt -  ami számunk
ra, mindig is Matuska Szilveszter színhelye marad - , Biatorbágyon, 
ahol különben önálló tárlata is volt.

’94-ben a budapesti Magyar Képzőművészeti Főiskola festőszakára 
iratkozott, Veress S. László osztályába. Később Kovács Attila lesz a 
mestere. Szülei Milesevón élnek, ahová gyerekkori élményei is kötik -  
tehát elérkezett az ideje, hogy művészeti térképünkre -  Dreja, Gunaras 
és Brazília mellé Mileševot is berajzoljuk...

Nemrég elhívott a Főiskola Epreskert-i épületébe (a Főiskolának 
Szabados Árpád a rektora, tanárai között olyan művészek vannak, mint 
Jovánovics és Gaál József például). És amíg a portásfülkétől, illetve a 
névadó eperfától körülvezetett az üres épület rejtélyei között, immár 
akárha nem is egy színművet, hanem színes mozgóképeket, valóságos 
mozit néztem volna. Vasárnap volt, az épületben rajtunk kívül csak egy 
fehér cipős, halvány lila ruhás, rózsaszín kalapos apró, idős hölgy 
sétálgatott, minden bizonnyal ifjúságának nyomait kutatva a félelmetes 
lerakat sűrűjében -  már látni is vélem őt, az apró fehér cipős, halvány
lila ruhás, rózsaszín kalapos hölgyet, ahogy akárha valami gyönyörű 
színes légyragasztóra ráragad örökre egy, mondjuk: Alisa az Epreskert
ben című, Sinkovics-vászonra...

Mondanom sem kell, vásznainak csak egy kis hányada fért be az 
osztályba. És szinte természetesnek tűnt az is, hogy az épület megte
kintése után, miközben Ede hol a 
főiskola udvarának közepén lévő 
Kálvárián, hol a padláson, hol két 
márványoroszlán közül, hol egy 
szikár szocreál vájár mellől buk
kant elő: egyszer csak egy nagy- 
formátumú vászonról tekintsen 
rám: Önarckép feltett kézzel: egy 
az egyben. Igen, pontosan úgy, 
mint egy filmjelenetben. És attól a 
pillanattól kezdve máris pörögni, 
örvényleni kezdtek az izgalma
sabbnál izgalmasabb képek, jele
netek pontosabban.

Siniša a strandon. Emberfejek 
az iszapban, vagy a sűrű kobalt
ban. Fenn, teljesen váratlanul, ka
litkában fehér kakasok. A strand 
nem kevésbé esik távol a kaka
soktól, mint mondjuk, a varrógép
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a napernyőtől. És akkor oldalt, félrecsapott baseball sapkában egy vá
sott kölyök -  Siniša -  tűnik fel, nem lévén jobb dolga, somfordál be a 
képbe, vet pillantást az egészre, mármint arra, hogy lám még nem vág
ták el a kakasok nyakát, azok a nagyfejü figurák pedig még mindig 
nem süllyedtek az iszapba, a sűrű kobaltba, még mindig nem vitte le 
őket a víz. Ám a kép, mindennek ellenére: friss és felettébb vidám. Aki 
ilyen nehéz, heterogén anyagot tud ilyen nagyvonalúan egy jelenetté, 
képpé ötvözni, az már mindent tud erről a mesterségről. Mindehhez 
persze maga a képzőművészeti tapasztalat nem lenne elegendő. Szük
séges volt az állatorvosi technikum is. És valóban, a következő kép cí
me máris: Ha kiöntik a vért húsvétkor.

És ott álltak az osztályban a korai, egy galérista által máris megvá
sárolt triptichon, a Négy kurva diblekkel, nagy (3x190x100 m-es) 
szeletei. Ott az egész falat betöltő összetett kompozíció: Apa, én is 
boxolok! (Albumában láttam, az első helyen szerepel apjáról készült 
portréja.)

Egyik, számomra legizgalmasabb festményén: egy hölgy veselkedik 
éppen a biliárdasztalnak. Minden bizonnyal azért az egyik legizgalma
sabb képe ez számomra, mert foglalkoztam volt a biliárd szerepével 
Van Gogh és Braque, illetve Mozart és Njegoš életében, művésze
tében...

Igen, izgalmas színjátékoknak vagyunk a tanúi, mivel ezek a sok
szor túlerős gesztusok mégsem lövődnek a semmibe, képesek meg
szervezni önnön helyüket, színhelyüket, terüket, képesek kialakítani 
saját figuráikat, képesek megszervezni e figurák összetett, szerves, 
képregény- illetve mozgóképszínház-szerű világát.

Sőt, utolsó korszakában immár tiszta, kevésbé rikító, visszafogot
tabb, halványabb, ám annál biztosabb rendszerbe is képes hűteni ezt 
a felforrt világot. Hogy egy utat már végigjárt, hogy immár rálátása van 
saját első korszakára, az is bizonyítja, hogy mind gyakoribbak vászna
in a régi képek kivágásainak, detaille-ainak -  részben Birkásra is uta
ló -  aplikációi.

Végül, amikor az Epreskertben kávézva, mégis festők felől találtam 
kérdezni, két magyar művészt említett -  akiket én, szemem szégyené
re alig ismertem -  ám ő máris prezentálta nekem katalógusaikat: első 
tanáráról és a Kokoschka igézetében dolgozó, Svábyról van szó.

Majd: Kitaj nagy bécsi kiállításáról kezdett mesélni, az oroszma
gyar származású, Angliában élő amerikai művész egyik festményét -  
jelenetét kezdte hosszasan -  a szó szoros értelmében hosszasan 
ugyanis éppen a kép első síkjában végtelenné nyúló figurát utánozva: 
előadni.

Kitajt én elsősorban grafikusként ismertem (egy időben részt vett, 
azt hiszem díjat is kapott, a Ljubljanai Grafikai Biennálén -  pontosan
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emlékszem, ’79-ben ép
pen az ő műve tetszett 
a legjobban), és minde
nekelőtt azt tudtam róla, 
hogy a háború utáni 
festők közül őt tartják: a 
legliterárisabb festőnek.

Örülök, hogy eltalál
tam a módszert. Nem 
volt nehéz literárisnak 
lenni egy literátornak.
Ám mégis meg kell em
lítenem, ha Kitaj fest
ményeit néztem, én inkább filmszerűnek, több kamerával felvett, még 
bevágatlan filmjeleneteknek láttam őket: mozgásbanlevésük, centrum
nélküliségük jelentette az élményt számomra. Tehát egyáltalán nem 
literáris voltuk, jóllehet, tudom, ha literatúráról beszélünk, Kitaj eseté
ben, Eliotra, Paundra kell gondolnunk elsősorban. Ez a kifejezés, már
mint a literáris, ma már különben is szinte használhatatlan a festészet
ben. Egyszer azt is megkockáztattam, hogy a képzőművészet történe
tében az ő képei a legkevésbé statikus képek, valami összetett moz
gás a lényegük, függetlenül a futurizmustól, ám akárha párhuzamosan 
Virillio szünetekről, montázsról, mozgásról vallott nézeteivel...

De mindennél izgalmasabbnak bizonyult számomra az, hogy Kitaj 
diaszporizmusa (A diaszporizmus első kiáltványa, Szétszórva a világ
ban címmel, magyarul is megjelent!) egyértelműen vonatkoztatható 
erre a jugoszláviai magyar festőre is, mármint, hogy a jugoszláviai ma
gyar festő eleve diaszpóra-festő (egyformán otthon van Biatorbágyon 
és Budapesten, valamint Topolyán, Mileéevón, Túlabarán és Újvidé
ken):

A diaszpóra-festő -  mondja Kitaj -  egyszerre két vagy több közös
ség, társadalom tagja, így él és fest. A diaszpóra-jelenség -  ahogy én 
írni szándékozom róla -  oly régi, mint a hegyek, oly ősi, mint a barlan
gok, de elég új is ahhoz, hogy válaszolni tudjon a ma újsághírére, az 
elmúlt hét esztétikai merengéseire és a holnapi terrorra.

Ezen kívül még azt kell okvetlenül megemlíteni, hogy Sinkovics Ede 
az újvidéki Symposion képszerkesztője, valamint a túlabarai alkotótá
bor (TAKT) művészeti vezetője. És például azt is, hogy miskolci kiállí
tását Veress S. László, biatorbágyi, szegedi és kecskeméti kiállítását 
pedig (amelyet kollégájával, Bukta Norberttel rendeztek) Szerbhorvát 
György nyitotta meg.

A tárlatnak -  ezekkel az ajtó nagyságú képekkel -  immár: magától 
is meg kellene nyílnia.

Szabadka, 1998. október 23.
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----------Veress S. László-----------

A „beavatott” festő
Tisztelt vendégeink, kedves barátaim!
Nagy öröm számomra ez a mai nap!
Először azért, mert kifejezhetem örömömet és elismerésemet azok

nak, akik még „festészeti” kiállításokat akarnak rendezni Magyarorszá
gon. Másodszor azért, mert bemutathatok önöknek egy „beavatott”, 
tehetséges fiatal festőt.

Harmadszor azért, mert mindezt itt Thalia házában tehetem, ez pe
dig arra kötelez, hogy körültekintőbben, a magam módján meggondol- 
tabban tegyem, s így képes legyek arra, hogy őszinte elemzését 
adjam tárgyamnak, Sinkovics Ede alakuló, emelkedett expresszív 
festészetének, eredményeit, művészi minőségét és milyenségét elhe
lyezzem szellemi életünk közegében. A mai politikai, szellemi és gaz
dasági átalakulások és fordulatok idején ezt nem is tudom másként, 
mint elkötelezettséggel és elfogultsággal tenni.

A bevezetőben Sinkovics Edét „beavatott” fiatal festőnek neveztem. 
Ide kívánkozik egy kis történet, ami talán igazolni tudja a „beavatott- 
ság” hitelességét. A történet Sinkovics Edéről szól, az ő története. A 
Magyar Képzőművészeti Főiskolán minden év végén szakmai értéke
lés van. Minden oszály megrendezi a maga kiállítását, ahol megjelenik 
az egész tanári kar, és értékel. A tavalyi bemutatón az egyik kollégám 
Ede munkáit meglátva kérdően és hitetlenkedve jegyezte meg:

Sinkovics Ede 
még csak má
sodéves? A kér
désen nem cso
dálkoztam, a mi
nőségi érzete 
többre taksálta a 
látottakat, ezért 
hitte azt, hogy 
Ede ötöd-, vagy 
hatodéves.

A kollégám 
akarva-akaratla- 
nul elvégezte azt, 
amit az archai
kus, metafizikus 
bölcselet szellemi
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aktusnak tart: a „beavatás” 
misztériumát. Hiszen ha
todévet csak művészi dip
lomás hallgató kaphat. Én 
nem tudom, milyennek kell 
lennie egy első, másod- és 
valahanyad éves hallgató
nak. Csak azt tudom -  
több évtizedes tapaszta
latból - , hogy az iskola 
csak anyagi és mennyiségi 
tudást adhat. A „beavatott- 
ság” szellemi színvonal, 
nem anyagi és mennyiségi 
függvény megnyilatkozása, 
hanem ahogy az ősi 
bölcselet tanítja: a léleké.
Hiszen minden alkotás -  
legyen az festmény, szo
bor, regény vagy drámai 
mű -  lényege: elindulni a 
természet alapjairól -  kiéle
sedni - , a kritikus pontra 
elérkezni - , katharzist átél
ni és a világosságban ki
egyenlítődni. Az elkötele
zettségem és az elfogultságom nem valamilyen stílusé, hanem a 
festészeté. Szent meggyőződésem, hogy van a festészetnek egy 
„ősanyaga”, mint ahogy van egy „ősfonala” is. Ami napjainkhoz vezet. 
Ennek az ősanyagnak a visszfénye képes visszatükröződni tehetséges 
mai festészeti alkotásokban.

Sinkovics Ede figuratív festő. Ha nagyon be kell határolni a stílusát, 
expresszionistának nevezném, aki bátran és öntudatosan, nem utolsó
sorban szenvedélyesen, sok munkával jeleníti, formálja festői élményeit. 
A főiskolánkon azon kevesek közül való, akik az alkotó folyamat egy
más utáni módjait nem kitalálni akarják, hanem megélni. Ez pedig küz
delmes, mert fizikai és szellemi jelenlétet kíván térben és időben. Nem 
hallgathatom el, hogy mindez megbecsültséget is jelentett számára, 
hiszen tavaly a festőtanszék tanárai neki szavazták meg az intézmény 
legnemesebb elismerését, a Gruber Béla díjat. Az ő főiskolai működé
se -  néhány hasonló társával együtt -  valamiképpen egyensúlyt te
remt a túlsúlyban lévő, napi divatú poszt-avantgárd törekvésekkel 
szemben.
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Külön szeretnék beszélni megragadóan szép 
rajzairól. Mivel ez a műfaj, mint tudjuk, a legar- 

chaikusabb eredetű és természetű, sokszor 
csődöt mondanak a legjobb szándékú akadé
miák is. Valószínű azért, mert az invenció 
nem nélkülözheti a gyermeki tisztaságú ösz
tön jelenlétét. A modellekről, barátairól, csa
ládtagjairól készült rajzaiban a fej elemei: a 

szem, a száj, az orr, a homlok nála nem egy
szerű alakzatok, hanem drámai viszonylatok, s 

ezekből képes bensőséges emberi titkokat kiol
vasni és megfejteni.
Kedves vendégeink, kedves barátaim, nem mu

laszthatom el, hogy pár mondatot ne mondjak szellemi életünk mai 
helyzetéről. Sok jó barátommal, kollégámmal ellentétben, hitem és bi- 
zodalmam van a Magyar Művészetben; hiszem, hogy volt és van és 
lehet egyetemes rangú magyar festészet. Ha a fővárosban levő fontos 
művészeti intézmények hivatalnok urai és hölgyei nem így gondolják, 
mi dolgom velük. Ők azok, akik a mosdóvízzel kiöntötték a gyereket is. 
Hiszen minden valamirevaló képzőművészeti rendezvényt -  szerencsé
re -  vidékre helyeztek. Hol rendezik a táblakép-festészeti triennálét? 
Szegeden. Hol rendeznek országos nyári tárlatot? Hódmezővásárhe
lyen. Akvarell biennálét? Egerben. Grafikai bienállét? Miskolcon.

Ezek után mit mondhatok: ha regös lennék, boldogan és mámoro
sán énekelném a vidék dicséretét. A fővárosi urak és hölgyek hatalmi 
gőgje és mostohaságuk nem riaszt, nem kedvetlenít el. Mert ha így 
lenne, hogy érthetnénk meg Egry József badacsonyi magányát, Nagy 
István erdélyi hegyekben való vándorlását, Koszta földhözkötöttségét, 
Csontváry elvágyódását a bibliai tájakra.

Végezetül, örülök, hogy itt lehettem. Sinkovics Ede beavatott, alaku
ló, sokatígérő festészetét figyelmükbe, kedves lakli alakját szeretetük- 
be ajánlom.

Miskolc, 1996. november 30.
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Horváth György

A szegedi kiállítás 
megnyitójára

Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim!
Ha már Szegeden vagyunk, illő felidéznünk egy szegedi gondolatot, 

amely nem éppen jellegzetes szegedi gondolat, viszont egy szegedi 
ősökkel rendelkező filozófus-esztétától származik. Lukács Györgyről 
van tehát szó, aki egyszer azt kérdezte: „Műalkotások vannak -  de 
hogyan lehetségesek?”

Látszólag tautologikus kérdésfeltevésnek tűnik ez, noha nem az, s 
ezért is méltó arra, hogy Sinkovics Ede második önálló tárlatán me- 
mentóul szolgáljon. Annál is inkább, mert a kulturális-művészeti élet di
vatos áramlatai egyelőre és szerencsére még megfeledkeztek e kérdés 
destruálásáról és dekonstruálásáról, ami ma Magyarországon úgyszin
tén szegedi sajátosságnak számít.

Ezek a képek itt, vannak -  de hogyan lehetségesek? Hát nem ez a 
Sinkovics, vagy hogy is hívják az illetőt, festette? -  vethetik szemünk
re egyesek. Igazuk van, szó se róla, tényleg ő festette. De a műalko
tás eredete, hja, az valahol másutt is van, talán ott, ahol a valami is 
van és lehetséges, inkább, mint a semmi. Talán úgy, ahogyan a lét és 
a nem-lét, mint a világ, mint isten. Fölfoghatatlanul, kinyomozhatatla- 
nul, teljességgel megismerhetetlenül és meghatározhatatlanul, de ele
ve föltételezetten, a bizonyosság megmásíthatatlan érzésével és az 
örökkévalóság jegyében.

Ezek a festmények, mint általábanvéve a festmények, arra tesznek 
heroikus kísérletet, hogy kimondják azt, ami szavakkal, számokkal, 
hangjegyekkel kifejezhetetlen, -  arról szólnak, amiről a költészet, a ze
ne is szól, csak éppenséggel más módon. Feladatuk, ha van ilyen, 
hogy láthatóvá tegyék azt, ami nekünk, befogadóknak egyébként 
szemmel észrevehetetlen, és legfeljebb egy alkotó kísérlete által tárul
hat fel előttünk annak lényege. De tévedés ne essék, nem misztikum
ról és szent titkokról van szó, nem látomások láttattásáról, hanem a 
legegyszerűbbekről, mely mellett szinte mindnyájan közönyös képpel 
megyünk el. Egy igazi festményhez nem szükséges mindenáron Eiffel- 
torony és naplemente kastéllyal, elég ahhoz egy cigarettacsutka is, 
csak legyen, aki megfesse.

És lássuk be, úgymond a művész is csak ember, nyakig tele ürü
lékkel, ahogy Buddha mondá. Mindhiába, hogy festőnk, Ede művész, 
ő is csak ember s egyszersmind művészember, mindezenáltal az enyé
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szetnek van kitéve -  legyen ez vigaszuk azoknak, akik soh’sem fog
nak semmi érdemlegeset tenni. Ám talán itt találhatjuk meg a választ 
a szöveg elején föltett kérdésre. Mert a művész esélye ott rejlik, hogy 
műalkotása révén szállhat szembe az elévüléssel. Nagyon jól tudja, 
hogy meg fog majd halni, de hősként hidalja át azt a szakadékot, me
lyen csak Kháron ladikján kelhetünk át. Hát meglehet, emiatt lehetsé
ges a műa kotás.

Tulajdonképpen -  ha bevallatlanul is -  mindenki azon van, hogy 
műalkotást faragjon életéből, ekképpen igyekezve megszabadulni a 
ladik-beli ingyenfuvartól, ha már itt nem sikerül az az úgynevezett bol
dogulás. Álmatlan éjszakáinkon sűrűn eszünkbe ötlik ez, de leggyak
rabban dühösen és kiábrándultán a falnak fordulunk, s minden marad 
a régiben. Sinkovics Ede ennyiben feltétlenül dicséretet érdemel -  ha 
már világos álláspontot és véleményt nem fogalmazok meg és nem 
ítélkezek képeiről különféle esztétikai kategóriákkal hajigálózva - , ő 
mert, vállalkozott, a dühöt és kiábrándulást képekbe ültette át, nem a 
falnak fordulásba és elalvásba. És nem is akárhogyan.

S ahhoz sem kell beavatottnak lennünk, hogy e piktúrákból kiérez- 
zük: a világ akár el is pusztulhat, ha akar, de festője még megpróbál 
valamit tenni, ellenében vagy mellette -  mindegy.

Sinkovics mégsem tarto
zik azon emberek közé, 
akiknek világháború, halá
los betegség és három el
nyűtt feleség kell ahhoz, 
hogy megkérdőjelezzék és 
kétségbe vonják az élet 
ilyen vagy amolyan voltá
nak „magátólértetődősé- 
gét". Neki elegendő egy el
képzelt puskalövés vagy 
egy félszeg mosoly avagy 
grimasz is ahhoz, hogy az 
egész világot vegye észre 
épültében és összedőlté
ben, s ültesse át képi 
nyelvre. Nem a megélt, ha
nem az átélt, az a bizonyos 
létélmény a lényeges, ha 
és amennyiben kép lesz 
belőle. A többi selejt, mi
közben másoknak ez a 
mindenük, csak éppen nem 
üti ki a szemüket. De remé
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lem, hogy Sinkovics Ede nem fog más kifejező- 
eszközt keresni, mint amivel most bír, és nem 
akar majd okvetlenül dramolettot írni, program
beszélni, különböző kulturális válságokról és a 
legújabb kormányról nyilatkozni és síelni és 
mindenféle mással pöszmötölni -  piklikelni, 
hanem a dolgát teszi, ahogyan ezúttal is tet
te. S hogy mások nem fogják őt besorolni 
neoavantgarde-ok vagy posztmodernek, anar- 
choszindikalisták, elitisták és a többi banda kö
zé -  nos, ebben csak bizakodhatunk.

Megvallom, túlontúl nagy szavakkal dobálóztam 
ezidáig: élet, halál, művészet -  vagy amit akartok.
Mentségemül szolgáljon, hogy tárlatot megnyitni -  eleve kudarcba ful
ladt vállalkozást jelent. Ugyanis itt nincs mit megnyitni -  mert ez a tár
lat, illetőleg ezek a képek nem itt kezdődnek.

Másrészt, miként nincs szép és megfelelő gyáravató vagy halott-bú- 
csúztató, nincs kiállításmegnyitó sem, ez egy nemlétező műfaj, melyet 
a protokoll és az illendőség, no meg a hiúság tart fenn, hogy minden
féle szépeket mondjunk -  világosan kifejezve -  az alkotóról, másodsor
ban (kissé burkoltan) magunkról is. Ugyanakkor, ha a képek helyett 
kellene beszélni -  egy klasszikus esetet idézve: ez itt egy egyedülálló 
kiszáradó fa, estefelé tájban, amivel a művész azt akarja kifejezni, 
hogy ő bizony magányos -, hát ott bajok lennének. Amit a kép nem 
mond el magától, azt szavakba formálni mégolybá lehetetlen.

Ám amiről nem lehet beszélni, arról igencsak sokat lehet beszélni. 
S ha már megtisztelő tisztemül jutott e tárlat megnyitása, úgy még 
mondani fogok egy s mást, de mert a kiállításmegnyitók -  egyébként 
nem is létező -  nyelvét nem beszélem, kénytelen vagyok segítségül 
hívni más életforma nyelveit. S így tudom tolmácsolni, miképpen nyit
ná meg e tárlatot némely tudományféle:

Példának okáért a pszichológia szerint mindez az alkotó győzelme 
önmaga felett, némi melankóliával.

A filozófia szerint ez a magánvaló dolog megmutatkozása a szép
ség móduszában, egyszersmind az igazság rejtett történése, olykor an
nak felcsillámlása.

Az irodalomtudomány bevonná Pilinszkyt, Dosztojevszkijt meg 
Thomas Bernhardot.

A zenészek Bartókot emlegetnék és Chopint, amint katonatisztek
nek zongorázik, kik később pisztolycsövet szegeznek homlokuknak 
köves hajnalokon.

A matematika az imaginárius megnyilvánulásaként értelmezné e 
tárlatot, egy igazi gyök-alatt-a-mínusz-ötként.
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A bölcsészek ah, ahhal áradoznának.
A művészettörténészek serege pedig x darab festményről értekezne 

100 oldalon, festődött ekkor és ekkor ennek vagy annak hatására, 
színképelemzéssel körítve: kadmiumvörös, türkizkék, okker.

A magyarok a magyarost, a nem-magyarok a nem-magyarost hoz
nák fel.

A politológia pedig arról a törvénytelen hatalomról szólana, amivel a 
művész rendelkezik önmaga teremtette világában, ahol ő az úr, a min
denható, ki a portrékon emberi sorsokról, csendéleteken és tájképeken 
pedig isten és a mindenség harmóniájáról dönt önkényesen, szabad
harcos módjára.

Tehát lehetne itt miről beszélni -  és mint hallhatták, lehetett is. Vol
taképpen egy valamit mondhatnánk el itt nyugodt lélekkel, alkalomhoz 
illően -  s alkalmasint ezt a mondatot kellene türannosz módjára min
den tárlatra vonatkozóan kötelező érvénnyel bevezetni, persze mindig 
a megfelelő paraméterekkel, szóval a következő mondatot:

Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! -  örömmel nyitom meg 
Sinkovics Ede festőművész-barátunk szegedi tárlatát. Köszönöm.

Mali Iđoš, ’94. szeptember 6-7.

Egy nem alkalmazkodó festőről

Tisztelt hölgyeim, uraim, kedves barátaim!
Tudom, kötelességem most az lenne, hogy afféle neo-polgári miliőt 

imitálva nyissam meg a tárlatot, frázisokat puffogtatva, köszönetét 
mondva fűnek-fának, dicsérgetve festőnket; hogy mily jól áll kezében 
az ecset, s feje köré a dicsőség koszorúját fonnám, s igyekeznem kel
lene, hogy azt az illúziót varázsoljam elő, hogy minden a lehető leges- 
legnagyobb rendben van égen s földön egyaránt, e tárlat pedig ponto
san annak a bizonyítéka, hogy kultúra van, működik, -  lám, hiszen mi 
itt és most pontosan a kulturális életet csináljuk -  ám ez korántsincs 
éppen így. Eme illúziókeltéshez leginkább ispánok, tanácselnökök, 
KISZ-titkárok, polgármesterek értenek, számomra viszont nem marad 
más, mint a kétségbeesett fejvakargatás, s hogy merészen leszögez
zem: e helyütt csak festőnk, Sinkovics Ede bizonyított, ám hogy meny
nyire s hogyan, annak megítélése viszont végképp kívülkerül szerény 
hatáskörömön. S annyi mondható még, hogy mi többiek esetleg csak 
szeretnénk azt hinni, hogy ez bizony a mi érdemünk is. Pedig hát de
hogy, ám mivel annyira szeretnénk hinni, hát hisszük is, hasonlatosan 
a válságokhoz, melyek szintén akkor léteznek, ha mi válságosnak ítél
jük a helyzetet. Az utóbbi időkben azonban képtelenek vagyunk a he
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lyes helyzetfelmérésre: né
melyek világvégéről prédi
kálnak, mások meg azt bi
zonygatják, hogy virágzik a 
kultúra, új elméletekre és 
új művészetre alapozottan.

Festőnk remélhetőleg 
azon kevesek közé tarto
zik, akik nem kívánnak al
kalmazkodni -  s ezáltal be
hódolni -  nyögvenyelős 
nyavalyákkal feltűzdelt ko
runk divatos kultúrvonulatá- 
nak, amit posztmoderniz
musnak definiálnak. S köz
be kell vetnem, hogy a mű
vész nem elsősorban 
tudatosan alkot, nem elmé
letekre építgetve készíti 
művét, hanem kissé öntu
datlanul, ösztönösen, isteni 
sugallat hatására -  mond
juk, de persze ez se bizo
nyos. A posztmodernizmus 
viszont pont azt jelenti, hogy no, végre itt az idő, mikor a művész 
tudja, mi a szándéka, mit csinál, minek-kinek és főképpen, hogy meny
nyiért.

Esetünkben viszont szó sem lehet erről: itt a kétely munkál, a bi
zonytalanság, az önmarcangoló élet- és festőtechnika nyilvánul meg.

S nem visszatérés ez valamihez, vissza a görögökhöz vagy maguk
hoz a dolgokhoz vagy a hagyományhoz vagy a nemzettudathoz vagy 
az avantgárdhoz és Bauhaushoz. S ha gyökeresen nem is új, annyival 
jobb, mert egy út folytatásának kell ezt felfognunk, amely nem azzal tö
rődik, honnan, miből merítve, mihez viszonyítva, és merre is kell halad
ni, -  itt a tett a fontos, úgy, ahogyan önmaga teljességében, minden
től függetlenül létreégetett képek, melyek különös jellegét és szó sze
rint értendő komor, füstös, feketeségbe gravitáló hangulatot adnak a 
képeknek, és esetleg még azt is fejtegetni, mit is jelenthet a nő, a 
kecske, a kakas, az Opheliák, a fanyar humorú és Napóleon-sipkás 
bohócok, az önarckép mint szimbólumok vagy mi a francok, etcetera.

Sinkovics Ede megcsinálta a magáét, megfestette képeit is, majd 
fest is még talán, megvan e tárlat, lehet gyönyörködni, csak éppen 
megint az fog elfelejtődni, s e kérdést kellene akár utcatáblák helyébe 
is odabiggyeszteni, hogy mi, a többiek, mi akárkik és mindenkik, mikor
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fogunk már felocsúdni. Egy bizonyos Immánuel 
Kant úgy körülbelül két évszázaddal ezelőtt azt 

írhatta, hogy a felvilágosodással az emberiség 
végre kigyógyult a maga okozta kiskorúságból
-  ám a helyzet azóta alapjában fordult meg, 
s úgy áll ismét, mint réges-rég: igaz, hogy 
egyesek kilábaltak a maguk okozta kiskorú
ságból, de mi újra s újra visszalábalunk a kis
korúságba - , s ellenvetésül azt hozzuk fel, 

hogy mi már felnőttünk, kész, igazi öntudatos 
emberek vagyunk -  éppenséggel csak bizonyí

tani nem tudjuk sehogyan sem.
S most szeretném Nietzschét idézni: „Azoknak az 

embereknek, akikhez van némi közöm, szenvedést, elhagyatottságot, 
rossz bánásmódot, megaláztatást kívánok -  azt kívánom nekik, hogy 
ne maradjon ismeretlen előttük a mélységes önmegvetés, a marcango
ló bizalmatlanság önmagukkal szemben, a legyőzöttek nyomorúsága; 
nincs bennem részvét irántuk, mert csak azt kívánhatom nekik, ami ma 
egyedül bizonyítani képes, értékes-e valaki vagy sem - ,  hogy helytáll
janak.”

(In: I. Frenzel, 1993. 112. o.)
Mert eljött a végső ideje annak, hogy ne a hatalmat akarjuk, hanem 

magát az akaratot akarjuk -  hogy ne csak magyarázzunk, értelmez
zünk, ironizáljunk és okoskodás által véljük telítettnek napjainkat, ha
nem a tett, a cselekedet vezéreljen, kit-kit tehetségéhez-képességeihez 
mérten. Festőnk ezt próbálta tenni, ám mi nem lehetünk kompetensek, 
hogy meg is ítéljük, milyen jól és milyen szinten -  s itt kissé nagyké
pűen az kell modanom: majd az utókor... A mienk csak annyi, hogy 
megnézzük e tettet, amely nem tettetett, s esetleg megkockáztassunk 
egy-egy esztétikai ítéletet: „tetszett -  nem tetszett”; felsóhajtsunk: „ó, 
de szép”, s magunkba süllyedve elgondolkodjunk: világ-e a világ, élet- 
e az élet, szép-e a szép, s más ehhez foghatók. E tárlatot tehát úgy 
kellene megnézni, hogy rá is ébresszen bennünket bizonyos momen
tumokra, s az itt látható képek ne csak mint lehetséges műélvezetünk 
tárgyai jelenjenek meg tükrünkben.

Ennek jegyében kéretik hát engedelemmel a tárlat megtekintése, és 
köszönöm türelmüket s szíves figyelmüket!

A dabome opštim vám s majkom, dragi gosti.
Nek vám bude večna slava, jebala vas kultura!

Biatorbágy, 1994. február 12.
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--------Novák Valentin--------

Csontos história
Lékeli Ödön épp aktáit tologatta té s tova a frissen polírozott maha

góni asztalon; hm, hány zsíros ügy „faragta” koloniál mívűvé e remek
lést ügyvédbojtár korának pozdorjából összeábdált írópultjától a jelenig; 
mikor nagyot reccsenve elásította magát a gipszstukkós mennyezet. 
Az ornamentikák szétporladtak a vakolat hóvá lett, repedés szaladt át 
saroktól sarokig, majd a félmázsás csillárt követve aláhullott az egész 
irodai felépítmény. A csillár kettéhasította az asztalt. A mész beszitált 
mindent. A gerendák, mint kamikaze tépázta bambuszerdő. A téglák 
sittkupacba gyűltek. Az emelet parkettja pedig gyújtósnak még jól 
jöhet.

Lékeli Ödön megmaradását annak köszönhette, hogy (az antik bú
torok között stílust törve éktelenkedő) gördülő irodai székén éppen a 
megcsörrenő telefonhoz lökte magát. Már fölkapta a kagylót, mikor be
következett a Nagy Bumm. Aztán úgy maradt. Meredten, szava sza- 
kadtan, kagylóval a kezében, melyből kíváncsi-riadt női hang áradt.

Lékeli Ödön bambán bámult maga elé. Nem fogta föl, mit lát. Pedig 
elég hétköznapi darab díszlett az üzenetrögzítős telefonkagyló helyén. 
Mert hisz látható efféle a kalózzászlókon, az avarkori temetőföltáráso
kon, no meg a lágerek melletti tömegsírokban, kuszán összekevered
vén a többi emberi alkatrészekkel, a biológia szertárakban pedig egy 
teljes vázalak meghatározó részeként, a két lábon járás elengedhetet
len követelményeként. Mert nem volt ez más, mint egy lábszárcsont. 
Egy emberi lábszárcsont, amely vakítóan fénylett a vakolat-mész köl- 
csön-mázától, és a kagylóhelyre csapódván elnémította az aggódó, 
lassan már sipítozó asszonyi hangot. A hallgatóból most foglalt-jelzés 
tört elő kérlelhetetlenül. Egy másfajta üzenet monoton morzéjaként.

Lékeli Ödön úgy maradt. Lelkének gubóiban az enyészet pókocskái 
viháncoltak poros potrohúkat riszálván. A legfőbb pók, a FELEDÉS, 
mely a jelen és a közelmúlt erős szálából sző áthatolhatatlan hálót, 
hogy csillanó ragacs-csapdáin fönnakadjon a visszaemlékezés minden 
kísérlete, a kettéhasadt mennyezeten pöffeszkedett. A kaptárhoz visz- 
szatalálni képtelen, foglyul esett gondolat-méhek áldozatként vergőd
tek. Lékeli Ödön ébren, mozdulatlan álmodott. Ez volt az egyetlen 
esély a múltba révedésre. Az álom sava kikezdi a Feledés hálóját. Lé
keli Ödön oly dolgokra emlékezett vissza, melyek sohasem történtek 
meg az életében, s amelyekről soha nem is hallott. Rögzítőjén hevert 
a hír, a túlvilág titkával teleróva, a „Kérem, hagyjon üzenetet!” követe
lésnek maximálisan eleget téve. De ki lehet az üzenethagyó, akinek a

37



postája ily brutális határozottsággal tört be e huszadik századi, ügyvé
di dolgozószobába?

K-i HÍRZENGŐ 1906. Böjtelő hava (III. ÉVFOLYAM)

Gróf Faragh Tamás, a szomszédos vármegyei T. város köztisztelet
nek örvendő notabilitása az évszázad titkával lepte meg rajongóit, a 
gyásznép azon szűk, de legéletképesebb részét, mely örökségre jogo
sult. A végrendelet fölbontásakor e titkos értelmű szókat olvasta föl dr. 
Lékeli Tihamér ügyvéd úr, a hüledező, kis-érdemű, de nagy reményű, 
viszkető tenyerű, ám reményeiben hamar csalatkozó rokonságnak:

„Tudom, elmeháborodottnak fog tartani mindenik rokonom, de nem 
bánom. Meg nem állhatom, elherdált életem egyetlen jutalmaként, 
színre lépnem a túlvilág éjrivaldájában; rivalljanak bár Böhöm sógorék, 
Nekemicsék, avagy drágalátos nejem, ’gyufa-oldó’ Teréz ekképp: ‘Ez 
megbuggyant, hogy szakadna rá a magasságos!’ Lehet, megbuggyan
tam, de ez már születési hiba. Pontosabban inkább maradtam ’enfant’; 
ezért aztán hideg-meleg játékra invitálom e díszes kompániát.

Gondolom, kitalálták, e végrendelet, nem végrendelet, csak rejtjele
zés. Hogy tetemes vagyonom elosztása felől miképp rendelkeztem; 
mely elosztás, korom előrehaladtával, inkább lett köz-, mint családi 
ügy, az e levélből ki nem derül. Ennél bonyolultabb dolga lesz annak, 
aki tudni akarja a teljes igazságot...

Segítségül még ennyi álljon itt:
Porból lettünk, porrá leszünk, ám előtte csonttá!

Köszönöm, hogy meghallgattatok!
Kelt: T-ben, 1905. Kisasszony havában

Gróf Faragh Tamás"

Lékeli Ödön azon büszke-gőgös ügyvédfamíliából származott, mely
nek pökhendi tagjai úgy vélekedtek, hogy néhány száz paragrafus bár
gyú bebiflázása följogosítja őket a megfellebbezhetetlenség és minden- 
hatóság trónusára fölpöffeszkedni; honnan még a vesztett perek sem 
akolbólíthatják ki az elbizakodott magukfajtát. Pediglen családjuk 
„ősapja” a faeke nyele mellől származott el, s hosszú időn át csak tyúk
peres ügyvédecskék lettek a Lékeli-fiak, lévén, mindahányuk várható 
öröksége sem rúgott többre öt hektár földnél és egy zsúpfedeles, rogya
dozó, félig vályog, félig tégla kúriánál. Ám a parvenük magabiztossá
gával hálózták be a megyét középszerű utódaikkal, hogy aztán egy 
nagy vagyoni robbanás szárba szökkentse a rossz magvakból sarjadt, 
kornyadozó ügyvédpalántákat. Mindez a századfordulón esett, mikor 
T-ben Lékeli Tihamér volt a kiszipolyozhatóak és kiforgathatóak felkent
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védelmezője. A családfa „mákvirágai” közül inszo- 
lenciában bizony ő vitte a legtöbbre. Már gróf 
Faragh Tamás halála előtt is jócskán megzsíro- 
sodott, de a nevezetes exitus után fölvásárol
ta a szomszédos megyék majd összes parlag
földjét (potom pénzért megvéve a lassan, de 
biztosan eladósodó földbirtokosoktól), egy Ba
laton melletti kastélyról nem is szólván. Hirte
len gyarapodása sokaknak szemet szúrt, 
dehát mindenkinek akadhat ügyes-bajos dolga, 
s ha rengetegért is, de Lékeli Tihamér képvisel
te a váddal szemben kiszolgáltatott, nemhogy a 
paragrafusokat, de még a betűvetést is alig ismerő fél- 
paraszt-félpolgár védenceit a legjobban. így a pletykák elenyésztek...

Lékeli Ödönt Jolánka Amália találta meg másnap reggel, mikor 
takarítás „végett” belépett „nevezett” irodájába. „A  fennforgó tényállás 
szerint” Lékeli egy rakás omladék közepette ücsörgött, s behártyáso
dott szeme egy lábszárcsontra meredt, amely üzenetrögzítője kagyló
jának a helyén hevert. Jolánka Amália nem merte háborgatni a 
„mélyen tisztelt”, s munkájába feledkezett ügyvéd urat; inkább söprű
re, porszívóra, törölgető rongyra és lapátra kapott, majd nekilátott kisu- 
vikszolni Justitia elefántcsonttornyát, ahová visszeres lábait hat magos 
lépcsőn kellett fölvonszolnia, akárcsak magának az istennőnek, akit a 
Lékeli család száműzetett onnét, s aki csak álöltözetben lopakodhatott 
be oda, hogy szörnyülködhessék egy keveset a töménytelen jogtiprá- 
son. Kerek három fertályóra alatt kihordta a sittet és a törmeléket, a 
por szippantyúba került, az akták kifényesedve sorjáztak, az ablak csil- 
logott-villogott, a polcot megülő mész-hó mögül újra előkomorkodott a 
törvényeket rejtő lexikon-hadsereg. A negyvenhatodik percben Jolánka 
Amáliának eszébe jutott, hogy a kagylót vissza kellene tenni a készü
lékre, de egy odakövült lábszárcsont megakadályozta ebben. Kissé 
meg is döbbent a csont láttán, de ijedelmét bölcs hallgatással álcázta. 
A takarítás negyvenhetedik percében a mindenre elszánt Jolánka Amá
lia lefújkodta a port a mereven ülő, rezzenéstelen arcú, keményen dol
gozó Lékeli Ödön hajáról és fejéről, majd előkapván köténye feneket
len zsebéből egy rugósbicska módra kipattintható fésűt, megigazgatta 
az ügyvéd úr kissé zilált, békeidőben hátranyalt fürtjeit. Amália ekkor 
vette észre, hogy a tető gerendái, mint kamikaze tépázta bambuszer
dő ide-oda dűlve hevernek szanaszét; leginkább „egyik végük a föl
dön, másik a mennyezetből kitörve’-pózban. A takarítónő elegendő 
erőt érezvén magában a fanyűvéshez, helyére akarta lódítani a rakon
cátlan hajfürt módjára széthullt tetőzetet, mikor a beláthatóvá lett pad
lásról egy fekete macska ugrott a lába elé; mire a kiérdemesült, férfit
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csak tíz méter távolságból látott matróna elsikkan- 
totta magát: Jesszusom, mi történt itt! Majd el

ájult.

K-i HÍRZENGŐ 1906. Böjtelő havának idu
sa (III. ÉVFOLYAM)

A gróf Faragh Tamás halála és temetése 
után kialakult kaotikus helyzet az ország ösz- 

szes kalandorát T-be vonzotta. Ha maguktól 
nem, hát mentek fölkérésre, mert az örökségben 

csalatkozott rokonok lusták és együgyűek lévén, 
restek voltak gondolkodni, így drága pénzen vettek se

gítőket A végakarat fölbontása Luca napjára esett, az elhunyt óhajá
nak megfelelően, így nem csoda, ha a környék számos boszorkánya 
és kincslátója is fölbéreltetett a végrendelet keresésére. Volt, aki pál
cáját, varázsvesszőjét egyensúlyozta, más az ingáját lengette furcsa 
dolgokat mormolván az orra alatt. Néhányan a misztikus üzenetet is el
olvasták, melyet levele végére biggyesztett oda gróf Faragh, megoldás 
gyanánt. Lékeli Tihamért pedig hiába keresték számosán, hogy meg
vesztegessék -  hamisítson immár hagyatékozó papírost; említett fél
úriember szőrén-szálán eltűnt a városból, minden pőrét az ifjú jurátu
sokra bízva, akik közül három a fia, egy az unokája volt. Tyúkperekre 
a legtehetségesebb ügyvédjelöltet, Becsüs Vendelt fogták. Tehát Léke
li Tihamér tovaillant a szomszéd megyéből; csak a híre járt vissza-visz- 
sza; itt vett földet, ott vett malmot, a legfrissebb újság szerint épp a 
Balatont kerüli.

Karácsony havának közepén nagy földindulás lön a T-i kocsmában, 
midőn a tökrészeg Márvány Lajos, a temetkezési vállalkozó féleszű, 
hullamosással megbízott fia elkottyantott valamit... Sólyomszárnyakon 
járt a hír; mi szerint mosdatván a hullát, hosszú vágást vélt fölfedezni 
Lajoska, mert gúnyosan csak így emlegették, gróf Faragh jobb lába 
szárán. A hosszú vágás szakszerűen egybe volt öltve, de mintha a bőr 
alatt hibádzott volna a csont -  mesélte a jócskán kapatos falu bolond
ja. Ezek után mindenki dr. Mindentesz Alajoshoz futott, hogy kérdőre 
vonják; háromnapi járásra ugyanis ő volt az egyetlen épkézláb sebész 
e tájékon, aki nem pókhálót tett a sebekre, hanem varrt, és elixírekkel 
gyógyított; műhibából elveszejtett páciense sem tett ki többet évi 
tíz-húsznál. Mindentesz azonban valamiféle titoktartási kötelezettségre 
hivatkozván néma maradt. Erre aztán többen életveszélyesen megfe
nyegették. Erre aztán főbe lőtte magát. Erre aztán e csapást is benőt
te a gyom.
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A rokonság utolsó közös föllépése az exhumálás engedélyeztetését 
indítványozta, amit karácsony előtt három nappal meg is ejtettek. Elő
ször a félméteres havat kellett ellapátolni a családi márványkripta és 
az elszáradt koszorúk tetejéről, majd a befagyott fedél alól előhalász
ták a tölgyfakoporsót. A halottkém megállapította a vágást a jobb láb
száron, mely igen csak megaszalódott a másvilágon, sőt, mintha illat 
is áradt volna belőle. A boncmester pedig a csont hiányát nyugtázta.

így aztán mindenki „megnyugodhatott” egy álló napig. Ám hajnali 
kakasszóra az összes izgatott rokon, voltak vagy húszán, talpra szök
kent, s nógatta bérelt famulusát -  találjon ki valami okosat, de rögvest!

Jolánka Amália eszméletvesztéséhez képest tizenkét és fél perc 
múltán fölocsúdott. Még egyszer körbevizslatott a szobában, s újfent 
megkísérelte leemelni a lábszárcsontot az üzenetrögzítőről. Lám, cso
dák csodája, most sikerült. Megforgatta, nézegette, lefújkodta róla a 
port, s legnagyobb megdöbbenésére egy belégravírozott föliratot pillan
tott meg. A szöveg mindössze nyúlfarknyi: Ezt nektek! Minden vagyo- 
nom a helyi árvamenhelyre szálljon! Gondolta, e szép darabbal majd 
szívesen eljátszadozik bohókás kutyája, „aki” eddig is előszeretettel 
ugrált be a vízbe, a mesz- 
sze hajított ágak után. Jo
lánka Amália tehát köté
nyének zsebébe csúsztatta 
a csontot; a kagylót pedig, 
amely folyamatosan foglal
tat jelzett, a helyére tette, 
ám nyomban eszébe ötlött, 
hogy föl kellene hívnia a 
rendőrséget, a tűzoltósá
got, no meg a mentőket, 
így is cselekedett. Majd el
köszönt a mozdulatlanul 
maga elé meredő ügyvéd 
úrtól, s dudorászva távo
zott...

Lékeli Ödön ébren ál
modott egy kamikaze té
pázta gerenda-erdő kellős 
közepén. A pusztító szélvi
hart a századon keresztül
vágtató lelkiismeret keltet
te. Az emlékezés élve ma
radt gondolatméhei, me
lyek az álomsav révén
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átjutottak a Feledés hálócsapdáján, tanácstalanul röpködtek egy múlt
béli, ismeretlen, vadvirágos réten, ahonnét sehogyan sem voltak képe
sek visszatalálni az ezredvégi ügyvédi koponyába, hogy e túlpallérozott 
elmét eszméletére térítsék...

K-i HIRZENGŐ 1906. Böjtmás hava (III. ÉVFOLYAM)

Tudósítónk újabb adalékokkal szolgál a nagyérdemű olvasóközön
ségnek a T-beli Faragh-Lékeli üggyel kapcsolatban, amely immár nem
csak a szomszédos vármegyét tartja izgalomban, hanem az egész or
szágot.

Az exhumálást követően, midőn megállapíttatott a hullacsonkítás 
ténye, s minek utána hiába keltek hajnal hasadtával az örökösök, va
lamint jó pénzért fölbérelt famulusaik; hirtelen a rivaldafény Becsüs 
Vendelre irányult, aki megneszelhetett valamit a Lékeli família keze alá 
dolgozván. A többre érdemes, sovány hasznot hajtó tyúkperekkel elhal
mozott, az ügyek szemétdombján kapirgáló jurátus ugyanis magánnyo
mozásba kezdett. Ez nem eshetett nehezére, mert az is elegendő volt, 
hogy nyitva tartsa szemét, fülét, s az elhangzó rejtélyes, Lékeliektől 
származó félmondatokat, gesztusokat fölfogja, elrendezze; s ekképp 
egy hajmeresztő hipotézissel hozakodják elő, melyet röplapokon ter
jesztett városszerte. Hogy ő volt a titokzatos „röplapos”, csak január 
másodikán derült ki, mikor megtalálták szerény bérleményének szú 
rágta ágyán, önnön, fekete vérébe belefagyva, ki nem szórt leleplező 
nyomtatványaival telehintve.

A Becsüs-féle elkapott szófoszlányokból összetákolt verzió így fes
tett:

,,A gróf, halála előtt a szomszéd városba vitette magát. Ekkor már 
egy speciális és nehézkesen mozgatható tolószerkezetben élt, mert a 
csontritkulás levette a lábáról. Műtétet javasoltak néki, ezért kerekedett 
föl. Ez idő tájt fogant meg benne a gondolat, miért ne gravíroztathatná 
lábszárcsontjába a végrendeletét, mikor úgyis fölnyitják a lábát. E mó
kához nagy nehézségek árán talált is egy kellően eszement fa- és 
csontfaragó mestert, aki a sebészi beavatkozás közben, még iszo
nyúbb fájdalmakat okozván a félájult, de tervébe kijózaníthatatlanul be
lehabarodott Faraghnak; az inak, húsok és izmok között táncoltatva 
acélvésőjét, bemetszette a végrendelkezést, amelynek szövegéről saj
nos nem tudok semmi bizonyosat. Az azonban tény, hogy a csontot 
Lékeli Tihamér lopta el, nehogy a rajta foglaltak szerint kelljen eljárnia, 
s így elsikkaszthassa a lábszártcsont-keresés zűrzavarában a Faragh- 
vagyon pénz és értékpapírbeli részét, hogy kellően megtollasodva, 
majd az ingatlanokat is megkaparinthassa!”
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Eddig a Becsüs-féle föltételezés. A vére tett há
rom pontot az igazságot is tartalmazó okosko
dás végére. Gyilkosainak kilétét persze homály 
fedte és fedi. De nagyjából ez időben érkezett 
két újabb halálhír. Az egyik P-ből, a másik a 
Balaton melletti F-ből. P-ben egy nagy becs
ben tartott csontfaragó-művész (akitől még az 
Udvar is rendelt!) szenvedett ki fölöttébb gya
nús körülmények között. F-ben egy középkorú 
sebészdoktor püffedt, hal csipkedte hulláját ve
tette partra a hullámverés. Utóbbi hír sodrával 
érkezett egy egyre többeket fölbosszantó név, ne
vezetesen Lékeli Tihaméré, aki a pórul járt orvos por
hüvelyének megtalálásakor viharos hirtelenséggel távozott F-ből, ahol 
pedig még úri körökben is nagy népszerűségnek örvendett dzsentri 
modorával, és mérhetetlen költekezésével, mely feneketlen bugyellárist 
sejtetett.

A Faragh-feleség, „gyufa-oldó" Teréz, akit még nem sikerült kiakol- 
bólítani a túlméretezett grófi kúriából, és annak tízholdas kertjéből, szí
véhez kapott, mikor az egyik Lékeli-fi küldönce levélkével érkezett hoz
zá, mi szerint azonnal jelenjék meg Dr. Lékeli Sándor „magasságos” 
színe előtt. Gróf Faraghné rosszat sejdítvén poroszkáltatta a bricskát 
húzó lovat az ügyvédi iroda felé. S tényleg! Utolérte a végzet, bár
mennyire is igyekezett lassítani Rozmaring nevű, egyetlen, még el nem 
adott kancáját. (A többit bizony elkótyavetyélte, hogy fönntarthassa ide- 
ig-óráig a kúriát. A legszebb almásderest a Gagyula cigánynak 
„ajándékozta” oda kosárnyi lopott tojásért, melynek a fele a tyúkok alól 
való elcsenést követő hajszában eltörött. Örökség híján kénytelen volt 
túladni az ingóságok legjaván, nehogy éhen vesszen.) S most, mint 
egyre komoruló égből a villámcsapás, érte az elé tárt „tényálladék”, 
mely szerint férje után tetemes mennyiségű tartozás, és kifizetetlen 
váltó maradt örökségül. Az özvegy, mit volt mit tenni, kénytelen-kellet
len árverésre bocsátotta a kúriát, s a hozzá dukáló ősparkot. A liciten 
azonban csak ketten jelentek meg: Lékeli Tihamér megbízottja, és egy 
ismeretlen, szakállas figura, aki hamar fölhagyott vételi szándékával, 
így a megbízott potom összegért vásárolhatta meg a kincset érő bir
tokot.

Lékeli-tulajdon lett hát az utolsó Faragh-hagyaték is. A teljesen 
kisemmizett, csalatkozott, haragúkat mendemondákkal hizlaló gróf-ro
konok bosszút esküdtek, de dühüknek csak füstje volt, lángja nem. Ha
mar elpárolgott belőlük a méreg, lévén, tunyaságuk sokkalta erősebben 
beléjük ivódott a tettrekészségnél. Lassan haza is szállingózott hát ki
ki a maga portájára. Az özvegy pedig mindenkitől elfeledve kibérelt egy
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ötször öt öles, kis, sötét lukat, ahova belepenészedett. Zöld volt már, 
mikor rátaláltak a következő tavaszon...

Begördültek a szirénázó mentő-, rendőr- és tűzoltóautók a tízholdas, 
álom által átszőtt, elhanyagolt ősparkba, majd föl a hintóföljárón, a kú
ria nyekergő kapujához. A hatóság és a ,,mentőalakulatok’’ megrökö
nyödve torpantak meg a beroskadt mennyezetű dolgozószoba ajtajá
ban. Csak Jolánka Amália sipítozó fejhangjára tértek magukhoz. A 
kíváncsi matróna ugyanis, miután megúsztatta Csergő kutyáját a folyó
ban, jobbnak látta ha nem marad le semmiről; így visszatopogott don
galábain a minikastélyhoz. Amíg a tűzoltók tanácstalanul méregették a 
kuszán aláhullott gerendákat, s amíg az orvos tétova, reménytelen kí
sérleteket tett Lékeli Ödön magához térítésére, addig Jolánka Amália 
beszámolt Nekemics Szilárd nyomozónak (aki hobbiját tekintve genea
lógus volt, de eddig csak egyetlen családfát kutatott föl teljes részle
tességgel -  a sajátját) arról, miféle dolgok estek e helyütt, reggeli be
lépte óta, a hatóság másfél óra alatti ideviharzásáig... Színes elbeszé
lésében épp ott tartott, hogy egy fekete párduc penderült a lába elé, s 
ettől elájult, mikor az orvos megkocogtatta Nekemics vállát, mondván
-  Lékeli úr menthetetlen. Lélegzik ugyan, de halott. Megmozdíthatatlan, 
elszállíthatatlan. Erei oly kemények, hogy infúziót sem tudnak rákötni. 
Leginkább a Gólemre hasonlít, mely élő anyag...

K-i HÍRZENGŐ 1906. Böjtmás havának idusa (III. ÉVFOLYAM)

A Faragh-Lékeli históriáról még három említésre méltó, hiteles (?) 
hírrel rendelkezünk. Az első szerint a karácsonyi szentmise közepette 
egy kisfiú átlesett az otthonról elcsent lukas fakanálon, és azt látta, 
hogy a Lékeli-fiak feje mind fordítva ül a nyakukon, s rettentő szarvak 
meredeznek a homlokukból. Szegény gyermekecske a halálos ágyán 
hebegte el nagy titkát, mert a szentestéli mise után végzetesen meg
hűlt.

A másik két történet az ismeretlen (árverésre érkező), szakállas ide
genről szól, aki nem utazott el miután „hoppon maradt”, hanem a Lé- 
keli-sarjak vendégszeretetét élvezte, akik a Faragh-kúria legtágasabb 
szobájában szállásolták el. Két történet, két újabb halott! Mindkét szto
rit lázálmukban nyögdécselték el a merészségük miatt halálra ítéltetett 
áldozatok. A gyanús idegent mindenki boszorkánymesternek tartotta, s 
igyekeztek végére járni az igazságnak, még életük kockáztatásával is. 
Először Lapát Rozi, apró, kíváncsi fehérnép libbent a rémséges figura 
után. Pontosan a nyomaiba lépett, ahogy dédanyja meséiből emléke
zett. A hetedik lépésnél tűt szúrt a földbe, s láss csodát, mint aki ka
rót nyelt, úgy megmerevedett a titokzatos alak. Most már bizonyos: ör- ’

44



dögfajzat, boszorkány. Nem vélet
len pendül meg a kövezet minde- 
nik lépése után! Hiába is csavar
gatta a fekete lebernyeggel takart 
rettenet a fejét, nem bírta hátra 
fordítani; a földbe bökött tű meg
akadályozta ebben. Azonban La
pát Rozi, annak ellenére, hogy 
nem láthatta a férfi-boszorkány, 
negyed napon, torokgyíkban ki
szenvedett. Lehet, mégsem a he
tedik lépésnél kellett volna azt a 
fránya tűt a talpa nyomába döfni...

A másik áldozatnak Péter-Pál- 
kor nyílt föl a szeme. Ő nem volt 
más, mint Izsó Kis János, izgága, 
babonás emberke, aki soha nem 
mulasztotta el, hogy sarlót hajítson 
a forgószélbe. Most épp a többiek
kel hűsölt egy tölgy alatt. Az első 
aratónap délelőtti fáradalmait pi
henték, mikoron átlejtett a színen 
a búzafektető boszorkány-ördög 
duett. János nem habozott, s bár 
sarló nem esett a keze ügyébe, 
fölkapta kaszáját, s belevágta a
pörgő, táncoló légörvénybe. A súlyos szerszám kettémetszette kékes 
pengeélével a szelet, s mit ad isten, másnap látja ám Izsó Kis János, 
hogy a rejtélyes ember bekötött lábbal sántítgat az ügyvédi irodák fe
lé. Sötét este aztán utolérte a végzet Jánost is, aki a szénakazalba fúr
ta be magát, hogy üzekedhessék Lucával, a kedvesével. Igen ám, de 
szerencsétlenségére épp ezt a kupacot szemelték ki a cigányok elvi
telre. Szekereikkel odaálltak, és nekikezdtek a széna viliázásához. 
Jánost is fölnyársalták. Luca annyit érzett, hogy nemcsak kelyhét önti 
el a forró nedvesség, hanem egész testét is. Mikor fölnyitotta szemét, 
elárasztotta az a sűrűn buzgó vér; rémületest sikoltott, amitől a cigá
nyok kiszaladtak a világból, még a „vejját” is benne hagyták szegény 
Izsó Kis Jánosban, akin már nem segített se doktor, se vajákos, ám 
még annyi ereje maradt, hogy leleplezését eldadoghassa a torra 
készülők legnagyobb nevetségére...

A K-i Hírzengő 1907. szeptemberi száma széthajtogatva hevert 
Nekemics Szilárd nyomozó dolgozóasztalán. A Honunkban történt ro
vatnál volt kinyitva, s a rovat leghosszabb írása pirossal bekarikázta-
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tott a kocagenealógus által. A cikk címe: Félmegoldás a Faragh-ügy- 
ben. Alcím: A csont nincs sehol. S íme, az írás:

„Két hónappal ezelőtt újabb fordulat állt be a Faragh-történetben. A 
gróf -  Lékeliek megszerezte -  kúriájában holtan találták a sok fejtörést 
okozó, idegennek vélt embert. Mint kiderült, az átvágott nyakú, torzon- 
borz valaki nem boszorkány, nem bolygó zsidó, nem is az ördög, 
hanem maga Lékeli Tihamér, inkognitóban. Kezei között egy véres 
levelet leltek, egy kikényszerített vallomást. Hogy ki bírta rá a vallomás
tételre, az is hamar fölsejdült, mert gyilkosát, a legagilisebb Faragh- 
rokont, Nekemics Árpádot, két napra rá csendőrkézre kerítették; s ő 
nem is tagadta tettét.

E levelet találták Lékeli vérmaszatos kezében:
‘Mikor az öreg gróf borozgatás mellett elmesélte nekem a tervét, 

kapva kaptam az alkalmon. Faraghnak ugyanis meg kellett műtetnie a 
lábát. Ezt a beavatkozást a mi orvosunk végezte, Mindentesz Alajos, 
akit súlyos összegekkel bírtam hallgatásra, s hiába tiltakozott a graví- 
rozási ötlet ellen, én magam hivattam ide a legjobb csontfaragó mes
tert P-ből. Nem sokkal később, midőn gróf Faragh kiszenvedett, egy 
Balaton melléki orvos ismerősömmel belopództunk a hullaházba...’”

-  Csontot?! Miféle csontot?! -  kérdezte a vérillatot szimatoló kopók 
rámenős magabiztosságával Nekemics Szilárd, mikor Jolánka Amália 
kitért erre a mellékes epizódra.

-  Hát, egy jókorát. Talán valami állaté lehetett. Először nem bírtam 
leszedni az üzenetrögzítőről; mintha odanőtt volna...

,,’ ...ahol a korábbi varrást fölmetszettük, s a csontot a doktor szak
szerűen kioperálta. Az orvost és a fafaragót is én öltem meg. Elvakí
tott a pénz, a mérhetetlen vagyon! A lábszárcsont mindaddig nálam 
volt, amíg meg nem vásároltam a Faragh-kúriát. A kifizetetlen váltókat 
és az adósságról szóló papírokat is jómagam hamisítottam. A csontot 
azonban biztonságos helyre kellett eldugnom, mert ha fölfénylik, mit 
íratott bele a gróf...’”

-  Nem volt azon a csonton valamiféle írás?
-  De volt.
-  Miféle?! -  Nekemics hangja remegett az izgalomtól.
-  Már nem emlékszem -  nyögte a kurta eszű Amália... Vagy várjon...
-  Na?!
-  Nem, mégsem... Annyira ideges voltam...

,,’... az én tervem is kútba esik...’
Itt a vallomás félbeszakadt. Nekemics Árpád úgy mesélte, dulakod

ni kezdtek, s merő véletlenségből metszette el Lékeli nyakát. Miért is
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akarta volna a halálát, mikor végre a titok közelé
be jutott...

Ám úgy tűnik, e história végére már soha 
nem tudjuk kitenni a pontot. Az igazság benn
szakadt Lékeli Tihamérban. Utóbbinak a bű
nössége már nem bizonyítható, mi több,
Nekemicsre terelődik a gyanú...”

-  És hol az a csont? -  Nekemics most már 
biztos volt benne; megoldódik a százados titok, 
amiért dédapja haláláig börtönben sínylődhetett.

-  A kutyámnak dobáltam -  együgyűsködött 
Jolánka Amália.

-  És hol dobálta?!
-  A folyópartról a vízbe. Tudja, pont megfelelt ág helyett.
-  És kihozta az a dög?! -  fehéredett a nyomozó.
-  Háromszor is! -  lelkendezett Amália.
-  Aztán?! -  most már vörösödni látszott a családfa-kutató.
-  Aztán elkapta egy örvény, és elsüllyedt...
-  A kutya?!
-  Á, ügyes állat az! A csontot, kérem, azt ragadta el a víz... Úszik 

már a tenger felé...
E másodpercben a rendíthetetlennek hitt Nekemics Szilárd elájult. 

Mint később kiderült, több volt ez holmi alélásnál; szívszélhűdést ka
pott éppen akkor, midőn a tűzoltók kicsörlőzték Lékeli Ödönt ügyvédi 
irodájából: székestül, alapzatostul.

Ekkor a gondolat-méhek visszaröppentek kaptárukba, hogy eltáncol
ják a LÉLEK-nek, királynőjüknek, fönnmaradásuk zálogának, az Emlé
kek Rétjének hollétét, s lám, Lékeli melle léket kapott; lelke örökre 
kiszárnyalt. A tíz markos mentős és tűzoltó ebben a pillanatban egy
szerre erőtlenedett el, s kiejtették kezükből a már eddig is több mázsa 
súlyú, immáron holt agyagot, amely a kavicsra zuhant, és bazaltszo
borrá lett. A mai napig ott áll a parkban a lelkiismeret táblátlan emlék
műveként, mivel -  örökös híján -  a kúriát a város nagylelkűen az 
árvákra hagyományozta; apátlan-anyátlan apróságoknak szolgál má
szókául a Nagy Bumm örökkévalóságába merevedett ügyvéd...
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Szeles Judit

Mások történetei
(Thébai örökség)

1.

Tavasz
A megnyitás ősi vágyával ütemesen lépked lefelé a kávéház három 

lépcsőjén, hull a hó, meg se kérdezte, szabad-e áprilisban havazódni, 
tréfa-e, kegyetlenség, mit vele űznek, tréfa-e az élet vagy csak 
malheur, bamba dongó, ami dönögve kutat fészeknek való rés után. 
Fájdalom, fantomlélek ez, mi ütemesen lépeget, elégszer figyelmeztet
ve, hogy micsoda felelősség és micsoda malheur, igen, malheur, hogy 
élünk. S akkor még egész más volt, mint most, vagy mint annakelőtte, 
amikor még egyáltalán nem is jutott eszébe, hogy létezik.

-  Meg tudná mondani, hol a legközelebbi metróállomás?
-  Keressen egy lyukat, ami a mélybe vezet.
Örökké a metróállomásokat keressük. Hopp, három a lépcső. Üte

mesen lüktet lefelé, vállára kar, eltakarja a lengő lapockáit, beütődő 
nyillallás a csontjában. Nem vak, csak megtalálja azt az átkozott met
rót, és végre hazaér. Egy egész mozdulat és szünet. Maradj még!

Szinkópa az ajtón. Vajon miért nyit rám ez a felelősségteljes 
malheur?

-  Balhé blöki?! -  szegezik neki a kérdést. Latolgat, hogy mit vála
szoljon.

-  Látogatóba jöttem.
-  Mondjad, blöki!
Picit reszket a levegő, ahogy ki-be lélegzik. Érzi.
-  Bökd ki, angyalom!
De csak a gázok cserélődnek, süket a zenére, a lélek ideges szin

kópáira, szemhéjára por pereg, meg se rebben. Vajon tényleg hazaér
tem? Jön, nyit, első lépés, ahogy lezökken a pepita mezőn egy gya
log, majd egy futár is.

-  Pihenjünk egyet! -  mondja a kajla futár - , zűrös napom volt.
-  Nincs kifogásom ellene -  így a gyalog, s egy elegáns mozdulat

tal máris elernyeszti végtagjait. Pihenj. Elemózsiát keres, de inkább 
egy viharvert, meggyűrődött szál cigarettát vesz elő. Más nincs?

-  Túl steril nekem itt a terep -  szól a futár nem túl nagy a moz
gásterületünk, de legalább van egy kis időnk, hátha kitalálunk valamit, 
amíg az ellenfél lépésre szánja el magát.
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-  A sporttárs -  helyesbít a rövidéletű gyalog.
-  Nincs mit veszítenem. Mondd ki, mit akarsz.
Akarni? Akarni nem lehet.
Zökkenő nélkül lemenni a lépcsőn.
Kiismerhetetlen az időjárás, pustol a hó, reszketnek a rügyek, kipat- 

tanjanak-e végérvényesen, vagy hogy a fenébe lehetne zöld duzzanat
ként maradni, míg az ellenfelek, illetve a sporttársak lejátsszák ezt a 
középkori esélyegyenlőtlenségesdit. Nem lehet újrakezdeni, ha egyszer 
már megtörtént, megtörtént. Történne csak meg.

Felpattintja a kávéspohár fedelét. A sporttárs, nevezzük mi is így, 
még gondolkodik. Két sasszé jobbra, hopp, szabálytalan, elfogytak a 
négyzetek. Nem lehet akarni.

-  Mire gondoltál a vonaton?
-  Azon nevettem, egyszerűen nevetnem kellett a felismerésen, hogy 

ez így átfutott az agyamon, még a peronon, amikor még csak vártuk a 
vonatot, hogy kivel is utaznék ennyi balfácán közül, hogy kivel kerülök 
egy kupéba, s hogy megláttalak a pneumatikusan nyíló ajtó mögött, 
hogy rám nézel, hogy pont az, akit én is ennyi balek közül, és jófor
mán észbe se kaphattam, máris, és egyre inkább, szóval, ahogy egy
re többször föltűntél az érintésre három másodpercen belül nyitódó 
ajtó mögött... Csak erre gondoltam.

Én már nem vagyok ártatlan.

A rövidéletű gyalog ekkor úgy dönt, hogy mégis eszik. Úgy tűnik, 
lesz rá ideje. A futár még habozik. Nézi, ahogy a gyalog kipakol: ke
nyeret, konzerveket.

-  Ideadnád a sót? -  szól a vézna futárnak a rövidéletű gyalog. A 
futár előveszi rozsdás páncélja mögül a hófehér sóval teli zacskót.

-  Meddig utazol?
-  Meddig utazol?
Arcán hótorlasz. Nem kérdezte, hogy szabad-e áprilisban havazni. 

Nem kérdezte a lepkét, hogy szárítkozhat-e a lapockáján. Mit lehet ten
ni? Már leélték előttünk az összes variációt. Csak én, csak én nem em
lékszem a lépésekre! Még a következőre se! A nyitásokra se emlék
szem! A hangokra sem. Szorítsa meg, kedves, a kezem. Hajtsa le a 
fejét, ki kell fényesítenem? Fog jönni a múlt. Holnapra csempesimára 
borotválom a múltját.

-  Most nézd, kérlek, ezt a konzervesdobozt! Ha karom, kinyitom; ha 
nem akarom, nem. Egyszerű. De az ember nem konzervesdoboz, az 
mindig nyitva jő, véletlenül és bambán. Kívül hordja önmagát.

Sóváran néz a járókelőkre, mert árván, és félelmetesen árván ma
radt, akár meg tud válaszolni a kérdésekre, akár nem. A megválaszo
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latlan kérdések mindig valakit védenek, nem tudom kit, de védenek. 
HA ELLÉP A KIRÁLYNŐ ELŐL, LEÜTÖM.

-  Most kinyissam vagy ne?
-  Hagyjad a fenébe! -  méltatlankodik a vézna futár. Lelepleződött a 

sóvársága, sértődötten vágja még oda: -  Nem eszem.
Pihe, pihe orr. Valami nem történhet meg csak úgy, ahogy egyik 

napról a másikra leesik a hó, nem jöhet, és nem maradhat meg, mint 
a lábnyom. Csupa lucsok a járda. Tekintete ágról ágra ugrál. Kavarja 
a szél az álillatokat, a hazug hangzatokat, mint a hópihét. Hamis a mo
soly, a fogsor, a vágyak hazugak, a fájdalom álságos, a lélek fantom, 
istenem, istenem, az emlékek valótlanok, a halottak hamisítványok, az 
igazolványom apokrif.

Lépei letoccsannak a lucsokba. Egy-kettő. Hátra arc. Jobbra át. 
Szabadulni kell.

-  Kérek egy jegyet.
-  Hova?
-  Haza.
-  Na jó, de hova haza?
Igazán jó irányba indult el? Felrebben -  akár a vízről a madár - , is

mét felrebben benne a félsz. Ha ellép a királynő elől, feláldozza azt. 
És senki, ő sem hajlandó előre áldozatot hozni valami nemesnek vélt 
ügyért, mert nem lehet biztos abban, hogy nem pusztul-e el, mielőtt 
célját eléri; most csak az számít üdvösnek és hasznosnak, ami a perc
nyi örömet s annak meghosszabbítását ígéri -  mindegy, hogy milyen 
áron. Minden áron. El kell kezdeni azt, aminek nem lehet folytatása, és 
ami nem is ismétlődhetik meg, de öröktől fogva bennünk lakik.

El kell kezdeni.
-  Itt az idő, blöki, mondd ki, mondd ki.
-  Nem tudom -  mondja a kajla futár. -  Nézd csak, ennek a kon- 

zervnek régen lejárt a szavatossága.
-  Nem tudtam. Malheur.
A futár kajánul vigyorog, mert a gyalog sem ehet mást, pusztán 

csak kenyeret meg sót. Ezek a kristályok pedig, akár a kámfor, el fog
nak tűnni, lesöpri azokat ez a kegyetlen áprilisi szél, a nagy gond, a 
gonosz óriás; a tehetetlenség csírája, ó, hogy duzzad, a sóvár csillám, 
a nincs, az elveszett, a felszippantott figurák. Kétnegyedes ütem, ko
pog a körmeivel az ajtón. Még mindig a küszöbön kívül áll, s egymás 
lehelletét passzolgatják ide s tova... Be fogja csapni az ajtót, beteszi 
az ajtót nekem, az arcomra csapja rá, előttem csapja be, becsap, be
csap:

DÖGÖLJ MEG, MALACKA, AGYRÉM!
Ezt nem lehet, ezt nem lehet befejezni, ezt nem, ezt nem lehet, 

nem lehet, istenem, ugye, nem lehet ezt befejezni...
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A rövidéletű gyalog las
san feltápászkodik és kö
rülnéz. A vézna futár is a 
tábla mellett hever mozdu
latlanul. Konzervek, csik
kek, pléhdarabok, kiütött fi
gurák halomban. Senki 
sem maradt meg? Nahát!
A kis gyalog leporolja ron
gyait.

Felpattintja a kávéspo
hár fedelét. Arculcsapja a 
gőz. Fölrebben a tekintete.
Itt az idő.

-  Mondd ki, ami egyszer 
már kimondatott. Hogy el
oszoljon minden félreértés.

A Szfinx, a Szfinx mindig 
őriz valamit. Vagy valakit.
Látom magam előtt, hallom 
a kérdéseit, és egész csa
ládjával álmodom.

-  Nem tudom.
-  Kezdd, amivel akarod.

Nem fogsz jobban szenvedni, mint most. A vízről felszálló madárban 
benne van már a zuhanás...

Mit is mondott a libegőarcú? Merre van a metrólejárat?
-  Mindenki tudta.
Már nem lehet messze.
A kis gyalog leporolta rongyait. Egyre nehezebben havazott, belep

te a sakktáblát, s arcán a torlaszok kiegyenlítődtek az árkokkal, vastag 
hó lepte be, porhó, kristálysó. Meddig? Meddig? Nem dönög a dongó. 
Tévedett. Eltűntek a rések, fagyottan hullottak el a belülről már meg
üszkösödött rügyek. És már ezt is láttam valahol.

-  Nyisd ki az ajtót!
Megy le a kávéház három lépcsőjén. Minden lépése egy-egy láb

nyom. Meg se kérdezték tőle, akar-e havazódni, tréfa-e, kegyetlenség, 
ami felkavar, összezavar mindent, baleset, ballépés, jobb-bal, karja ki
leng, csapja oda a lábát, tartsa egyenesen a nyakát, a díszszázadban 
van vagy hol, az anyja úristenit! Menni kell, mint a feszület! Fogj meg, 
tarts meg, tarts még, maradj, maradj... maradj, ami vagy!

-  Kolléga, kolléga! Tápászkodjon! Jöjjön, könyörgöm, keljen már fel, 
ezek itthagytak minket!
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A gyalog zavartan körbenéz megint. Nem törté
nik semmi. Végre? Nem baj. A kenyere javát 

már megette. És tudja, mindig ugyanaz a vé
ge, hisz ő — s itt leszegi a fejét, és a mellka
sára bök, oda, éppen a szívüreg tájékára -  
ismeri az összes megjátszható variációt.

Amit a Wartburgról tudni kell
(Apámnak, szerelmeimnek)

Daminak négy Wartburgja van vagy három, de 
legalább kettő. A wartburgosok láthatatlan szövetsé

gének tagja. Valami feltétel nélküli szeretet, beteges szenvedély (sze
relem?) fűzi a Wartburgokhoz, azok ormótlanságához és strapabírásá
hoz. Az egyik kocsija (alma)zöld, a másik pedig fehér. Egy garázsban 
állnak. A garázs falán Rákócziról (Második és Ferenc) egy reprodukció 
és egy régi magyar királyi címer. Családi ereklyék.

Damiék szomszédja egy nyugdíjas rác műkereskedő. Ez a szom
széd bácsi likőrkotyvasztással múlatja az időt, de autója nincs. Ha vol
na, minden bizonnyal Wartburg lenne. Szolidaritásból. A legfőbb baj 
azonban az, hogy a szomszéd bácsi udvara túl keskeny (vagy a ház 
túlontúl széles), így a kiskapu mellé már lehetetlenség egy nagykaput 
is tenni, következésképp az utcán kellene tartani a járművet, ami nem 
épp veszélytelen. (De nyilván jogosítvány sem ártana.)

Dami reggelente kiszámolja, hogy melyik autóval fog munkába men
ni, bár rendszerint azt választja, amelyik elől áll. A garázsajtó és a ka
pu kinyitásának megszokott mozdulatai után lágyan gázt ad, és eszé
be jut, hogy nem csinált kereszthuzatot a garázsban. (Mert a garázs 
nemcsak II. Rákóczi Ferenc és egy régi magyar királyi címer rejtekhe
lye, hanem kacsakeltető is.)

Kezdheted elölről. Daminak legalább két Wartburgja van: egy fehér 
és egy zöld(alma)... Kereszthuzat. Lágy gáz. Nagy gáz, fel az emelke
dőn, ki a kapun. Kuplung -  fék. így!

A kiskacsák riadtan futnak össze dobozuk hátsó sarkában. Bájosan 
esetlenek lekerekített kacsacsőrükkel. Persze én már nem eszem a pe
csenyéjükből, de a tollúkból csak kapok talán egy kispárnára valót. 
Azok a kispárnák nehezebbek lesznek majd az az összes -  fajtársaik 
tollával -  tömött párnánál. Ólomkacsák. És ringló. Dami még sohasem 
hajtott a ház előtt álló ringlófának.

Dami felesége magas. (Vagy csak sovány?) Ö sohasem kísér el 
minket felfedező útjainkon. Csak valahogy mindig odakerül, ahova me
gyünk. Pedig neki nincs is jogosítványa. Bárhova érkezünk -  mégha 
indulásnál magunk se tudjuk, mi lesz a végső cél - , ő nagy tál sültek
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és sütemények habja között állva vár minket. Legtöbbször citromhéjre- 
szelés közben lepjük meg. Dami árnyékos helyen állítja le a Wartbur
got, az egyiptomiak rafinériájával játszva ki a Nap napi útját.

-  Kicsit poros már ez az autó -  jegyzem meg. -  Nem csillan meg 
a motorháztetőjén a napfény.

Ringyófa. Berta kicsit sejpített gyerekkorában. (Az is meglehet, hogy 
túl sokat játszott a szomszéd bácsi rózsafái alatt.) Berta 
batisztingecskéje meglebben a szélben. Egy szál blúzban libbent át a 
rózsafák alá. Sárga kiskosarában érett ringlókat visz a bácsinak meg a 
feleségének.

-  Anuka küldi -  sejpeg. -  Ringyósilva.
A néni megigazítja Bertuska blúzát.
-  így ni!
Berta leül a porcelánfejű babák közé.
-  Melyik az én Bertuskám?
Ez a szoba barna. A belső szoba még barnább. A vastag perzsán 

két kutya ül.
-  Melyik az én Bertuskám?
A kutyák tisztelettudóan bolhászkodnak, nem ugatják meg az ősi 

ikonokat. Berta a babák között csücsül, mesél nekik:
-  Az a néni a gobbenen én vagyok, és az a bácsi a másik képen, 

a csónakos, az lesz a férjem. Megértettétek? Azon a képen találko
zunk.

A néni mosolyog. Bertuska meghallja a Wartburg hangját.
-  Megjött apuka. Saladok!
A néniéknek nem lehet gyerekük. Ha Berta férjhez megy, örökli a 

házukat, a kutyákat, a perzsát, az ikonokat, a gobelineket, a festmé
nyeket, a porcelánbabákat és a kávéskészleteket. A még barnább szo
bában még nagyobb kincsek vannak: ezüst gyertyatartók, aranyszelen
cék, vízipipák és egy régi-régi glagolita kódexlap.

Egy hónapban egyszer megáll egy kisteherautó a nyáron szilváját 
hullató fa alatt.

-  Kaaacsatollat, líiibatollat veszek! Aaasszonyok, aaasszonyok! 
Kaaacsatollat...

Berta anyukája megáll az ablakban, s a függöny mögül figyeli a te
herautót. A tollasember! Szurkos bőrére rátapadtak a tollpihék, nem is 
kell nadrágot húznia. Karját emelgeti:

-  Aaasszonyok, aaasszonyok! -  mintha el akarna szállni.
-  Vajon mi a nehezebb, egy kiló ólom vagy egy kiló toll? Bertuska 

komolyan gondolkodóba esik.
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-  Apuka! Apuka! Mikor keressük meg a végső célt? Dami kimászik 
az egyik (a fehér) autó alól.

-  Most. De anyádnak ne szólj.
Lágy gáz, ahogy a hengerek megadják magukat a meleg berregés

nek, még több gáz, fel a felhajtón, balkanyar a ringlófa előtt, hátunk 
mögött a bácsi meg a néni keskeny udvara. Az utca végében építke
zés, templomot építenek. Dami lassít a stoptáblánál. András atya a ce
mentporos diófa tövében egy halkonzerv kibontásával bajlódik. Anyuka 
a függöny mögül figyeli, ahogy apuka két kerékpárosnak is megadja az 
elsőbbséget.

Kihajtanak a határba. Dami nagy gyakorlattal kapcsol vissza kettes
be, s egy földútra kanyarodunk. A szántóföldek, mint a nyújtódeszka, 
szálkásak. Nyugodt és megbízható a síkvidék, nem érhetnek meglepe
tések, s nem cikázik a szem zaklatottan egyik hegycsúcsról a másikra.

-  Hogy került ide ez a kémény?
A semmiből a téglaégető domb kéménye meredezik ki, világítóto

rony a semmióceánban, a föld fallosza. Dami lassít, keresi a lepar- 
kolásra alkalmas helyet. Sehol egy tisztességes fa, csak lim-lom 
akácbokrok.

-  Ez már Wartburg vára?
-  Gyere, megkeressük a 

gazdát... Gazda! Gazda!
Bertuska inge meglibben. A 

téglaégetőből hirtelen egy szur
kos-tollas férfi ugrik elé. Karját 
lengetve táncol. Dami elnézően 
mosolyog. Tollpihék reszketnek 
szerte a levegőben: széthasadt 
kispárna.

Süt a mama, süt. Megállunk a 
konyhaajtóban. Dami felesége 
ütemesen húzogatja a citromot a 
reszelőn. Sültek nehéz illata, gőz 
fölött sűrűsödő fehérkrém. Ruti
nos háziasszony.

-  A bácsi már keresett. Amió
ta itthon vagy, egyszer se mentél 
át hozzájuk.

Az ebédlőasztalon egy csokor 
rózsa. Biztos a bácsi hozta. Ber
ta legyint.

-  Nem szeretek már átmenni
se.
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Dami felesége rosszallóan csóválja a fejét.
-  Kicsi korodban annyiszor vigyáztak rád. Mi

ért? Miért?
-  Sose fogok férjhez menni! -  jelenti ki 

Berta dacosan.
Nem baj, Daminak legalább két Wartburg

ja is van.
Egy hófehér meg egy ólomzöld. És bá

gyadt kiskacsák II. Rákóczi Ferenc rodostói 
pamlaga alatt. Vagy összekevertem, s kezdhe
tem elölről? Diólikőr. Barnaszoba. Fék, ringlófa.
Balkanyar. Csatt. András atya végre kinyitotta a 
halkonzervet.

-  Kér egy kicsit, leikecském?
Egy darab kenyérhéjat mártok az olajos lébe.
-  Egyék még, kedveske!
-  Nem, nem. Hallottam, megjött apuka. Szaladok! Valaki figyel 

függöny mögül.

A növel lás kötet
Egy fekete borítójú, vastag novelláskötet lapjai közül hullt az asztal

ra, ahogy kinyílt a könyv, az ellapult tárnics. Kék bársonykája megbar- 
nult már, levélzöldje meg elfehéredett. Hogy került a könyvbe ez az en
cián? Könyvtári könyv. Most kölcsönöztem. És még egyetlen sort sem 
olvastam el belőle a címén kívül, de ez az encián, vagy annak színes 
lenyomata, kihullván, lap a lapok közül, előérzéseket váltott ki bennem 
a kötettel kapcsolatban. Amolyan síri hangulatom lett. Júlia pókhálóit 
szedegettem le a kezemről és a kávéscsészéről, ami az asztalon volt, 
épp a kezem ügyében, mivel kávét szoktam inni, és a csészéből kiszá
radt a kávé. Illetve besűrűsödött, akár a karamell, a finom, azsúros por- 
celánfindzsa aljára rakódott. Bevonta a pókháló. És szorongva néztem 
a préselt enciánt. Valakié lehetett, különben hogy került a könyvbe? De 
aztán, ahogy próbáltam ettől a kis csenevésztől elvonatkoztatni, s új
ból felemeltem a fekete borítójú, vastag novelláskötetet, kiesett a lapok 
közül egy halcsontváz is. Napszítta, vékony zsebfésü. Hirtelen nem is 
jutott eszembe, hogy a minap mit tanácsolt egy ismerősöm, mit kell 
tenni a halcsonttal, mire jó. Inkább azzal voltam elfoglalva, hogyan le
het ilyen fehér, meg hol a húsa, meg miért nincs szaga, és édesvízi 
vagy tengeri hal volt-e. Kikapartam a karamellkávét az azsúros porce
láncsészéből, és sokáig bámultam a két idegent. A tárniccsal kapcso
latban az a határozott érzésem volt, hogy valaki benne felejtette a 
könyvben, és kedves lehetett neki, s nekem azonnal meg kell tudnom, 
kinél volt előzőleg a könyv, mert egy szerencsétlen szerelmes azóta hi
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ába keresi a kis enciánját, nekem vissza kell juttatnom tehát. De a hal
gerincről nem így vélekedtem. Valószínűleg beúszhatott a novellák kö
zé, de egyetlen novella sem szólt a tengerről vagy a folyókról, így a 
száraz lapok közé veszett. Úgyhogy nagyon gyorsan ellenőrizni is 
akartam a fekete borítójú, vastag novelláskötetben, hogy tartalmaz-e 
vizes témájú írást, vagy feltételezésem a helyes, és nincs ilyen benne. 
Ám, őszintén szólva, nem mertem a könyvhöz nyúlni, nehogy valami 
megint kiessen belőle. Roppant kínosan éreztem magam, az asztalon 
csupa megérinthetetlen, idegen holmi, már azt se tudtam, hogy keve
redtem bele ebbe az egészbe, és különösen azt nem tudtam, mit fo
gok most csinálni. Felelősséggel tartozom azokért, amik hozzám ke
rülnek, nem? De igazságtalan, hogy minden előzetes bejelentés, fel
készítés, távirat vagy ilyesmi nélkül idetolakszik valakinek a valamije 
meg valaminek a váza, és ehhez hasonlók. Feszülten kocogtattam 
körmeimmel a fehér porceláncsészét. És az bosszantott a legjobban, 
hogy a kávém is elpárolgott, és nem tudtam egy jó kis feketét inni, és 
kiszáradt a torkom, csak néztem a semmibe, mert a könyvre, a feke
te borítójú, vastag novelláskötetre rá se bírtam nézni. Azt vádoltam, 
hogy az tehet minderről, erről a lehetetlen helyzetről, és ez szemte
lenség. Néztem hát a semmibe, szemizmaimat ellazítva, körmeimmel, 
mondom, a csészét kocogtattam, s megpróbáltam nem gondolni sem
mire se. A fekete borító azonban duzzadni kezdett, egyre domboro
dott, telt, telt, mint egy nagy kelés, és két lapja résén kibuggyant be
lőle, patakzott belőle a fekete leves, elöntötte az asztalomat, alig tud
tam felkapkodni a tárnicsot, a halcsontvázat meg a csészét, majd hir
telen a könyvet is kirántottam, csak a könyvemet szorongattam a 
kezemben. Közelebb emeltem az arcomhoz, és éreztem, hogy már a 
legelején ezt kellett volna tennem, rendesen kézbe venni, mert az asz
talra vetve, fél gondolattal beletúrva, kapkodva nem lehet, elszabadul
hat, bohóckodhat, idegesíthet, a legelső novellához lapoztam, jól kéz
ben tartva a fekete borítójú, vastag novelláskötetet. Belevetettem ma
gam a sorokba. Olvastam. Lubickoltam. Szerelmeskedtem. Egészen a 
legutolsó novelláig elolvastam a könyvet, az utolsó betűig. Megköny- 
nyebbülten tettem le akkor az asztalra, töltöttem magamnak a mele
gen gőzölgő kávéból, két kockacukor, kis kavargatás, aztán lassú kor
tyolással inni kezdtem. Utána hüs ásványvíz következett. Cigarettára 
gyújtottam, és kéjes karikákat formáztam a füstjéből. Barátságos kis 
gyűrűket, semmiségeket.
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Saša Radojčić

A költészet és a 
tömegkommunikációs 

kultúra
Manapság számos mélyreható elemzés, valamint saját benyomáson 

alapuló írás (mint ez az enyém) foglalkozik azzal, hogy egyre keveseb
ben olvasnak verset, hogy a költészet „recepciós gettóba” szorult. Mint 
ezek az írások állítják, a modern költészet az olvasatlanság zsákutcá
jába jutott és mind kevésbé számíthat az oly nélkülözhetetlen olvasói 
visszajelzésre. A professzionális olvasás tényét nem vonjuk kétségbe, 
esetleg a kritikai hozzáállás igazságában kétkedünk. Ám annál vitatot- 
tabb a nem hivatásos, az ún. ,.egyszerű” publikum puszta létezése, 
annak az olvasótábornak a jelenléte, amely „tiszta szívvel”, kritikusok, 
teoretikusok fogalmazta előítéletektől mentes gondolatokkal közelít a 
poézishez újabb alkalommal vagy első ízben.

Az okot, érthetően, mind az olvasótábor, mind a befogadóközeget 
igénylő költészet oldalán kell kutatnunk. Az igazat megvallva a széles 
néptömegek soha nem érezték magukénak (az irodalmat, legkevésbé 
pedig a tömegtársadalmak idején). Ám az irodalmi mű élvezetéhez az 
érdeklődőtől szellemi erőkifejtést, időt és némi műveltséget elváró, a 
művel úgyszólván együttjáró elitizmus mellett az esztétikai moderniz
mus, különösképpen az avantgarde köntös az olvasótábor valóságos, 
programszerű szétszóródásához vezetett. A (gyakrabban) formai vagy 
(ritkábban) tartalmi nóvum mindenáron való affirmálására törekvő mo
dernizmus lassanként szem elől tévesztette azt, kinek is kell címezni 
az újszerű alkotást és felfogható-e a modern mű. Teljes érvényű recep
ciójuk lehetőségeinél jóval ütemesebben fejlődtek az esztétikai straté
giák; a merev iskolarendszer sem elhanyagolható szem a modern mű
vészet elutasításának láncában, a művész, esetünkben a költő, és az 
„ideális” olvasótábor közti állandó diszharmónia jelenlétében. S végül 
ne feledjük, századunk második fele globális méretekben is az új -  iga
zán valóssá most váló -  planetáris kultúra, a tömegkommunikációs mé
diák kiteljesedésének és első virágzásának az ideje.

A költészetnek kétségkívül csak ezután áll módjában alkalmazkodni 
a pillanatnyi (tehát gyors, fogyasztói) információk, a kommunikáció, ám 
ugyanakkor a személytelen uniformitás kultúrájához. Napjainkban talán 
nincs is olyan ember vagy embercsoport, akit ne érintene a tömegkom
munikációs eszközök hatása -  ha másként nem, hiányérzete van, mert 
nem adatik meg számára az efféle eszközök használata. Elődeink
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ugyan mobiltelefon, videó és elektronikus posta nélkül élték le életüket, 
ám az ő és a mi világtapasztalatunk jellege nem ugyanaz. Ma más a 
kommunikálás formája is, egyszóval megváltozott a világ.

Felismerjük-e a sajátos médiás tapasztalatnak a nyomát a kor köl
tészetében? Mi a feltétele annak, hogy a költészet eredményesen rea
gáljon a médiás tapasztalat kihívására, hogy e tapasztalatot kifejezési 
látókörébe vonja? Miféle akadályok állják útját ennek?

Felnőtt-e korunk költészete a médiás tapasztalathoz? Hadd ismétel
jek el egy oly sokszor elhangzott tradicionalisztikus feltételezést: a köl
tészet abbéli próbálkozásában, hogy az életet és a világot kifejezze, 
mást sem tesz, mint hogy a világ és az élet (mindennapi, gondolati, 
nyelvi, médiás) tapasztalatait kimondja. Ez a reláció természetesen 
nem feltétlenül egyértelmű. A versíró a képernyőről szerzett legkülön
bözőbb benyomásoktól, érzésektől, gondolatoktól lelkesülten és felhe- 
vülten figyelheti, mint dől meg az utolérhetetlen Beámon távugrási vi
lágrekordja, ám nem feltétlenül fontos, hogy verset költsön akár a vi
lágraszóló csúcseredményről, akár a saját tévénézési szokásairól. To
vábbra is folyóról, sohase látott városokról vagy a nagyapjáról írhat. 
Ám ha tévéközvetítésről szól a verse, nem kell azonnal elvitatnunk a 
versíró költői mivoltát, amiért nem poézisbe illő a téma, ugyanakkor 
nem helyénvaló a hagyományosan értelmezett költészeti témától elfor
dulás mértéktelen magasztalása sem. E két szélsőséges hozzáállás, 
sajnos, igen dívik az itteni hivatásos olvasás érdekeit képviselők, az 
irodalmi kritikusok körében.

Most is, mint mindig, számosak és különbözők az emberi tapaszta
lati körök, elvétve érintik, áthatják egymást, máskor viszont örök idők
re, végérvényesen elzárkóznak egymástól. A médiás tapasztalat azon
ban planetáris jellegű, bizonyos mértékben mindenki magáévá teheti, 
mint ahogyan mindenkinek van nyelvi, érzelmi tapasztalata, fájdalomél
ménye. Már-már azt is mondhatnók, csupán a médiás tapasztalat (és 
nem a polgári társadalmi vagy szabadságeszmék, mint azt egyes filo
zófusok hitték) alakítják valójában e bolygót szülőhelyünkké, fészkünk
ké s formálják ilyen vonatkozású honossági tudatunkat. Amennyiben 
még jellemző, a költészetre az egyetemes pretenzió, stratégiáinak 
egyike a médiás tapasztalatokhoz fordulás is lehet.

Ezúton a modern poézis néhány közbeeső célját is eléri, olyan 
szándékát, amelyek kedvesek az esztétikai modernizmus számára: új 
zsargont nyer, hitelesebben ábrázolja az urbánus élet tartalmát, meg
könnyíti kifejezésmódjának depatetizációját... Az új tapasztalatok új ki
fejezési eszközök kutatására ösztönöznek, a haszon tehát többrétű. Ki 
tudja, meglehet, a költészet olvasottságában is pozitív változás követ
kezik be. (Nem a kamerák előtti vagy különleges telefonszolgálati vers
előadásra gondolok, ezek csupán új alkalmazásai a költészet régi meg
közelítési módjának, hanem talán a World Wide Web hálózat nyújtotta 
lehetőségekkel számolhatunk.) A tömegtájékoztatási eszközök, első
sorban a televízió, a modern költészet (leendő) olvasójában kifejlesztik
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az új, másmilyen, frissebb asszociatív felismerés képességét, egyéni 
szimbólumok alapjai létesülnek ily módon, valóságos új értelmezési 
rendszerek, amilyenek a korábbi költészeti kommunikációban nem ala
kulhattak ki.

A televíziós tapasztalat nem merül ki a planetáris mezőről szárma
zó információk átvételében: a televíziós nyelv magában foglalja a film, 
a rockzene, a sport, a reklám -  csupa tömegérdekű objektum -  nyel
vét. Ennek elemeit alkalmazó költőnk számíthat arra, ha érdekében áll, 
hogy verse legalább érthető lesz a mai olvasó számára. A médiás ta
pasztalat szimbolikus elemeivel rendelkező költő a planetáris kultúrá
hoz vonzódását, tartozását tanúsítja. Számos példát hozhatunk fel er
re a modern szerb költészetből (mondjuk Vojislav Despotov verstermé
keinek zömét), habár mondhatnók, hogy a szerb költészetet egészében 
véve nem jellemzi jelentősebben a médiás tapasztalat. De e tapaszta
lat érdekfeszítő és fontos lehet s mint ilyen gyakran nyer alkalmazást
-  mellékeszközként. A versíró számára vonzó lehetőség a filmből vagy 
reklámszövegből kiragadott idézet sorokban ágyazása. Hogy miképpen 
kontextualizálódik az ilyen idézet, talán ironikus értelmezésben (első, 
leggyakoribb reflex), nem tartozik témánkhoz.

A médiás tapasztalat, mint a modern költészet egyik kifejezési lehe
tősége már azért is vonzó, mert olyasmivel számol, ami általánosan el
fogadott és képviselt, ugyanakkor a pillanatnyi értékkonstelláció tekin
tetében kívülálló; mert önmagában véve erélyes válasz az esztétikailag 
émelyítő, újraéledt nemzeti romantika -  a korszellem nagyon is kedvez 
ennek az irányzatnak -  tolakodó tónusára. Meglehet, ismét előítélettel 
élek, ám mély meggyőződésem, hogy az irodalom nemcsak búfelejtő 
szórakozás vagy egyéni megszállottság kiélése, hanem az erkölcsi lét 
tényezője. Ami paradoxonnak tűnhet: ez az erkölcsi lét most szövetsé
gest keres olyasvalamiben, ami a leginkább megvesztegethető, ez pe
dig természetesen a média, a mindenki számára hozzáférhető és min
den megnyilatkozás előtt nyitott eszköz, amely demokratizálja a kom
munikációt, de nem azokat, akik kommunikálnak. A hálózatok hálóza
tának segítségével pillanatok alatt leleplezhető a legtitkosabbnak vélt 
manipuláció is.

Eddig arról szóltam, hogy a modern költészet élhet a médiás ta
pasztalattal, ám épp oly figyelemre méltó, hogy a modern költészet ol
vasatlanságának egyik jelentős tényezője éppen ez a médiás tapasz
talat. Nem a médiával való visszaélés ismert kritikáira, a médiáknak az 
elméleti baloldal által bírált felületességére és egyoldalúságára gondo
lok (ezek a bírálatok legalábbis abban tévednek, hogy az internet nyi
tottságát, dús lehetőségeit és sokrétű alkalmazását figyelmen kívül 
hagyják. Másról van szó. Még a média-forradalom mágusa, Macluhan 
kihangsúlyozta, hogy a tömegkommunikációs eszközök a szóbeli kultú
ra új típusának kialakulását sarkallják; a poézisnek, mint az írásbeliség 
archetípusának (Homérosz) óhatatlanul veszteséget kellene szenved
nie a tömegkommunikációs eszközöknek abbéli hatalmi fölénye miatt,
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amely a feltételezett olvasótábor tapasztalati látókörében alakult ki. A 
rossz filmekkel mérgezett gyermekeknek sem ideje sem kedve könyvet 
olvasni, ők már elveszett olvasók.

Nem a könyvnyomtatás hiányában kell keresnünk az okot, hiszen 
ma sokkal több könyv kerül ki a nyomdából, mint valaha is, egyes 
könyvek pedig éppen a lebecsült médiák bőkezű segítőkészségének 
köszönhetőleg válnak bestsellerré (ez is média-kategória). Ám a könyv 
tömegsikere mintha eleve útját állná a recepciójának. A tájékoztatás 
tömkelegében, akár maga választja ki a művet akár rátukmálják, a 
konzumens (az olvasó) idő hiányában nem alakít ki saját értékrend- 
szert, -skálát, az oktatási rendszer sem nyújthat számára ilyesmit, mert 
lemaradt az új (irodalmi) tapasztalatok elfogadásában, mi több, elisme
résében. Az olvasónak már nincs ideje, a költészet pedig időt igényel.

Eközben a poéták mintha nem tudnák azt, mi készül ellenük. Játsz- 
szák a maguk játékát, oda se hederítenek a vészhelyzetre. A médiák 
terjedésének, állandó jelenvalóságának folyamatával párhuzamos je
lenség a költészet bezárkózása és az, hogy beéri a nyelvi ekvi- 
librisztikával és szakosodással úgy a tartalmi, mint a formai eljárásban. 
A következmények? Nyugtalanító tény, hogy az új versgyűjtemények 
példányszáma nevetségesen kicsi azoknak az embereknek a számá
hoz viszonyítva, akik a legsemmitmondóbb tévésorozatok rendszeres 
lelkes nézői. Lehetséges, hogy a költészet elitizálásának folyamata 
visszafordíthatatlan? Hogy e folyamat az olvasói érdeklődés ellenérté
kéül nem szavatolja többé a költészet esztétikai felsőbbségét? Sőt, 
még'az új tapasztalatokhoz való alkalmazkodását sem?

A szerb költészet helyzetét súlyosbítja, hogy a még vitális folklór 
(amelynek utóélete igen gyakori a költői szövegekben) és az eljöven
dő század új médiás kultúrájának térközében születnek új művei, ez 
utóbbi kultúra monstruózis hibridjei pedig időről időre lélek-ökológiai ka
tasztrófákat váltanak ki. Hagyományos és médiás szóbeliség közé 
ékelten a szerb írásos kultúra (így a költészet is) egyre inkább ezote
rikus (társas) körök ügye. A médiás tapasztalat előtti nyitáshoz nélkü
lözhetetlen a folklórtapasztalatok radikális újítása, a modern törekvések 
teljes egészének befogadása a nemzeti művelődési életbe, ám az 
ilyesmi mindamellett, hogy tudatában vagyunk végleges szükségessé
gének, nem áll hozzánk elérhető közelségben.

Egy nemrég tartott előadásában Hans-Georg Gadamer német filo
zófus arról a feladatról szólt, hogy össze kell hangolni az elit írásos 
kultúrát a tömegkultúra új szóbeliségével. Bízhatunk-e ilyen összhang
ban abban a történelmi pillanatban, amikor nemzeti létünk még a saját 
írásbeliségének feldolgozásánál, megértésénél, elsajátításánál tart? 
Amikor az írás egyetemességének tagadására igyekszik felhasználni 
azt? Vagy külön életeket éljünk külön-külön világokban, amelyeket már 
csak a megsemmisülés egyesít majd? És valamelyest az internet.

Vasagyi Mária fordítása
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----------- Tóth Béla-----------

Ha mar(a)kodva
(Vagymiafrancz)

a jövendőbeli kosz-kösz „köztársaság" 
területén megtörtént a 

hebehurgyaság 
elnapolták a holnapot

seggbeverősdinek 
szánták a botot most
nem mint a mongolok miatyánkot mormolok az 
elnyomók kopók
alatt(?)omosan készült fotók {ellen(állhatatlan)} 
kezdődik a kenyérkereset 
bajnokai eltüntetik a 
szeletelőgépet és 

ugyancsak pofátlankodnak 
a megkerült szalámiszelet körül 
örül a kóbor hóbort 

de az örök öröm csak 
körömszakadtáig tart mint 
kimart seggpart húgyos- 
lúgos környezet etet ha 
hagyod magad vagy

pufajkások hajcsárok 
hollywoodi sztárok 
díszelegnek néha a 
halottak is szavaznak ellenünk 
berzenkednek bennfentes lendülettel 
diktálják az elmulasztott hazugságokat és 
a félelem már ugat 
majdnem harap(na) de 
csak idegesíteni kell a 
közönséget nehogy 

közönséges maradjon
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pá pá pá-pá(nak) mondjunk köszönetét 
és pápuljanak a közönségese az -  az 

nehogy
a bennfentesek számlájára 
éhezzük a bölcsességet a

a kimondott szót a táplálék 
bőségét ha nem értjük (a) 
miért csinál valaki életkedvet 
ami csak akkor esedékes a 
közhebehurgyaság kezdetén -  mikor (amikoron) 
elámították a közerkölcsö(n)t 
pár dinár erejéig

a jövendőbeli kosz-kösz 
,,köztársaság” pályázatot írt 
ki az eldobott diákok
pattanásainak eltüntetésére 
és ugatnak a még 
megmaradt kutyák 
kutyavilágot ígérve 
úgyis elmúlnak

gazda(g)ságot fitogtatnak 
az ókorhoz viszonyítva

boldogok leszünk ha eszünk 
egy darab faltapaszt 

lószarosan lassan
hamarosan megtörténik 
a gyökérevés hol a kés 
nem szükséges csak 
torokvágásra és holmi 
intelmekre bólogat az 
előkészített nép 
népies csomagolásban 
,,ős(i)’’ kultúrá(val)nak 
örülnek manapság hol 
öröm-üröm mocorog -

stb. bazdmeg
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Molnár V. Zoltán

Versek cím nélkül
*

valamit
valamit tenni kéne 
hangszóró lépcsők sorbanállás

pillangók a gyomorban 
pillangók a gyomorban

valamit
valamit tenni kéne 
hangszórók lépcsők sorbanállás

vasmarokban a szív 
vasmarokban a szív

*

fátyol mi nem jut el a nászig 
aztán a végtelenné táguló semmi 
egy mesebeli tájék ahol 
alkonyokon az őrült királynő sétál végig 
szomorú kíséretével

vigyél el

*

összefogni a végtelent 
kicsi kupacokba 
mint az utcaseprő

már csak dobozokról álmodik
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*

Hívtál. Én jöttem.
Küldtél. Mentem.
Játszottál és hitegettél.
Játszottam és hittem, 
mindenre igent mondtam.

most tél van és hóesés és a vonat 
ugyanott áll még, mint akkor.

*

nem én mozdulok 
a mozdulat mozdítja önmagát

nem én éneklek 
az ének énekli önmagát

nem én hallgatok 
a hallgatás hallgatja önmagát

*

éjszakák havába küldöm magam 
miközben várlak
melegség a lassúdan mozduló percekre 
bíborfény s az árnyék, mely sejti igazát 
önmagát éneklő fájdalom 
terek és idők magánya 
és a csenddé váló sóhajok 
itt remegnek, itt
a porladó világ lüktető küszöbein 
kevés minden szó, minden mozdulat kevés 
az akarat szoborrá merevül 
tengelye körül izzadni kezd
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lépések és esőcseppek 
s a távolban rügyezni kezdenek a mandulafák

*

A kulcs.
A zár.

Az ajtó kitárulása.

Mindkettőn múlik, mindkettő 
odaadása kell, hogy kitáruljon, 
a kulcs és a zár teljes odaadása kell 
hogy kitáruljon, habár az ajtó közös.
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Bujdosó Gyöngyvér

Hamlet beszédet intéz 
Istenéhez

Virágba pondró, mézbe döglégy,
Húsomba szörnyű száj való,
Vesét, velőt, belet faló;
Nem kérem, lásd, hogy újra megvédj.

Kenyérhez bűz, s az ágyba négy 
Selyemszőrű patkány való,
Padlóról piszkot fölnyaló;
S legyél görény -  való, hogy az légy.

Virágba pondró, így van rendje,
Könnyű megszokni már a rosszat,
Nem kell, mi erre, arra mozgat.

Patkány az ágyba nagy szerencse,
Hevíti bennem majd a félszet,
Élesztő öklendésre késztet.

Illagó hazugságon kapja magát

Tavaszodon éppen, emlékszel, Illagó,
Táltosunk kicsaptuk legelni a rétre,
Magunk megindultunk királyhoz ebédre -  
Emlékszem s nem így volt -  felelt rá Illagó.

Emlékszem s nem így volt -  felelt rá Illagó, 
Táltosnak, szegénynek, remegett a térde,
S nem ebédre hívtak, magunk mentünk lépre. 
Emlékezz, Illagó! Hazudtál, Illagó!

Hazudtál, Illagó, s ki sajnál meg téged.
Temagad füllentesz magadnak ebédet,
Ebédet és rétet, selyemfüvű tavaszt.

Táltosod haldoklik, s néked is lész véged, 
Madárkák falnak be, s hagyják csak epédet,
S tél van most, hideg tél, (hiszen tudod te azt).
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Ének Magáról, 
a láng-lelkű szerelmes bolondról

Porból lettél és csontjaid összekoccannak, 
hogyha fázol; kipergő könnyed csillogó, 
s miként barna erdei állatok moccannak, 
úgy mozdul néked is szemed, ó, Illagó.

Szíves izzó sárból, és eléje rogysz annak, 
kit mint véredet, szeretsz; kíntól villogó 
foggal. Úgy imádod, hogy csontjaid roppannak 
belé,
S már többé össze egy se forr, ó, Illagó.

Bús sárkányodnak mellkasodban enni adsz, 
Parazsát, falni, sosem csókolt csóknak...
Ó, Illagó, ez sok volna egy holtnak.

Hogyha ölelnek, hogyha ütnek, megriadsz. 
Szerelmes szó csak messzeringó csónak...
Ó, Illagó, porrá leszel már holnap.
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—  Molnár Rózsa —

Eímenőben
Éjszakák ölelgetik a kerteket, 
öreges csókjuk halálos...
Belepislant egy bagoly, meredten 
sóhajt, mint vénséges táltos...

Huhhant magában és tollat borzol, 
levegőt söpör nesztelen röpte. 
Sebesülve száll, hangot korhol, 
s élete csöppen a koporsó-földre.

Éjszakák csókolgatják a kerteket, 
rúzsfoltjukban bokát tör egy hangya, 
aki jön, mind szépen elmehet, 
még ha óriásnak is a sarja.

Sötétség keringőzik a kertben 
és virradatot fejt az éjszakán; 
lehelet-szín szállal húz a selymen 
reggelt e kegyetlen Kékszakáll.

Szeretők

Mintha csak hasznavehetetlenül élnének. 
Szépségüket felissza a Nap.
Magukba harapják a mosolyt,
ha a vágy bennük szemrehányást kap.

Csak ülnek olykor, kávét szürcsölve, 
kézfejük már súlyos az aranytól, 
s ölelésük, ha lenne is még, 
kibicsaklana az első kanyartól.

Szabadok. Jólétük önállóság; 
ráncokat varr fel, kebleket kerekít. 
Életüket kuszaság gyötri, mely 
suta találkákba merevít.
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Ha jön a reggel, megy tőlük a nap.
Tág intervallumban toporog az idő.
Ha eljön, jó, ha nem, megmarad majd, 
mint lélekfűzőkkel bekötött cipő.

Beszórják fejüket hamuval és 
félreteszik a lángot, ha úgy kell.
Szeretnek, szeretnek maró gúnnyal, 
gyerekük a nincsből halva sír fel.

Laza tépőzár nyitja a testük, 
világtalanul bolyongják a teret.
Olyanba botlanak, aki kötni
nem akar, de „örökké, s nagyon szeret..."

Mindig kiisszák a poharat, mit 
kedvesük siettében hagy ott...
Isszák, isszák a jövendőt és 
kanyarodnak a múltban egy nagyot...

Mintha hasznavehetetlenül élnének, 
szépségüket felissza a Nap.
Csak szeretni tanultak meg Istentől, 
a józan ész bennük elbocsátást kap.
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-------------------- Ante Vukov---------------------

Lichtneckerték ősze
Részlet a Herbárium című regényből

„Mindennek megvan a saját varázsa: a nyárnak és a tavasznak is, 
de különösképpen az ősznek. Az ősz bája a gyógyíthatatlan, tudatalat
ti melankólia. A télé a némaságba temetett csönd. Mióta csak emlék
szem, hogy képmásom visszaköszön a repedezett és homályos alt- 
deutsch tükörből, minden nyárutón egyre reménytelenebbül és mélyeb
ben szeretek bele az ősz testetlen és ártatlan csalásába. Már idő előtt 
mérhetetlenül vágyakoztam megmásíthatatlan jövetele után a zaklatott 
szív nagy száraz üregében, abban a barlangban, melynek falai tüné
kenyebbek az összecsavarodott levelek leheleténél. Gyerekkorom óta 
ismerős ez a fuvallat. A túloldali tágasság megsejtése, amelynek reme
gése magába foglalja a kimondatlan és céltalan Szépséget, a teljes 
igazságosságot szemben a gyanakvás kísértésével, az egyetlen hite
les békét. A megnyugvás -  a megboldogulás -  iránti fékezhetetlen 
vágyban rejlő Félelmet.

A közeli temető minden kápolnája közül a legkecsesebb az, ame
lyet vörös téglából emeltek, melynek harmonikus alakja bájt és az el
távozott Lelkek engedelmes türelmét testesíti meg. Ez a forma azon
ban mindennél inkább annak a vigasznak és építői reménynek az 
üzenetét hordozza, hogy a Halál: Tündérmese csupán, amely fájda
lommentes meneküléssel végződik. Vele ellentétben a halotti ottho
nok többsége borúsnak tűnik. Abbéli igyekezetükben, hogy a 
méltóságteli gyász hatását keltsék, belezuhannak a halotti unalom 
érinthetetlenségébe. Bár stílusuk kimondhatalanul gazdagabb pompá
val meghökkentő, a Bánat emlékét idéző részletekben, mégis felfog
hatatlan félelemmel igyekeztem kitérni útjukból már attól az időtől 
kezdve, amikor még mezítláb szaladgáltam az árvacsalánnal, boros
tyánnal és vadszőlő indákkal benőtt ösvényeken. A kápolnák közül 
némelyek megdőlt és félig kettétört kupoláikkal már korán vissza-visz- 
szatértek Álmomban, mely nem volt más, mint éber bolyongás a már 
túlságosan is jól ismert Tájon át, miközben a rejtett meglepetés elő
bukkanása egyre inkább elmaradt. Az Álom némely szögletéből a ki
látás a valaha látott legszelídebb dombok láncolatát mutatta. Ennek 
a felemelkedésnek a jelentése még mindig tapadós, fekete mágnes
ként veszi rá az erőtlen lelket a lebegésre és hosszú-hosszú bujdo- 
sásra elhagyott kertekben.
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Nem szalasztók el egyetlen szép, ragyogó napot sem, néha pedig 
szitáló eső szövedékébe burkolózva iparkodva indulok, kíváncsisággal 
teli. Ha szél nincs, néhány perc alatt célomhoz érek. Utam a siketné
mák ódon, háromszintes intézetének tövéhez vezet. E komor és titok
zatos épület már gyermekkoromban is félelemmel töltött el, amikor 
nagyritkán elvittek arrafelé. Tekintetem megmeredt a láthatatlan borza
lom előtt, mely körülzárta azokat a gyermekeket, akik sikolyok és riadt, 
hirtelen mozdulatok -  akár a madarak sikertelen kísérletei, hogy csap
dájukból szabadulhassanak -  segítségével értették meg egymást. Ezek 
a félemberek-félmadarak az évek folyamán egyre kevésbé maradtak 
érdekesek számomra, sőt már-már a könnyed borzalom is elenyészett, 
Helyükre a fejemben új, igaz, ideiglenes jövevények költöztek. Az inté
zet kovácsoltvas kerítésének szélénél reggelente, még vasárnap sem 
téve kivételt, az út két oldalán, egymással szemben festői alakok so
rakoznak fel vagyonukat, vagy annak legértékesebb részét kínálgatva.

Idővel egyre több eladó és persze vásárló gyűlik itt össze, és hát, min
denféle áru meg is jelenik. Napról napra a legkülönfélébb tárgyakat és 
apróságokat lehet itt felfedezni, a biedermeier-koriaktól kezdve a ko- 
runkbeliekig. Érdeklődésem középpontjában továbbra is a Porcelán 
tündököl, melyet az utca porának rétegei takarnak, s a fekete, mérge
ző zsírréteg, melynek a legparányibb morzsája elegendő ahhoz, hogy
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hirtelen és megmagyarázhatatlan halált idézzen elő, vagy a szellemi 
természet rosszindulatú, tartós szétválását. Idővel megtanulom ennek 
az anyagnak az eltávolítását a tárgyak felületéről és belsejéből, függet
lenül attól, hogy testük törékeny vagy pedig vaskos felépítésű, egyre 
ügyesebbé válók a Fehérség és az eredeti érintetlenség visszahozásá- 
ban, akárcsak a lehorzsolt, valaha üveges bőrük alá merülésben. 
Egyedül még az marad hátra, hogy elsajátítsam a maszatok és sötét 
erezetek eltüntetését, amelyek a repedések hálóiban és a megpattant 
anyagban jönnek létre... Most mellékes, hogy Elrepülésem korábbi kí
sérlete sikeres véget ért-e vagy sem, én továbbra is önfeláldozóan és 
még tökéletesebben gyűjtök mindent ugyanabból, a csupán számomra 
ismert Célból kifolyólag. Mivel lényegtelenné vált, hogy Egy vagy Ezer 
időgép felépítéséhez kezdek-e.

Nem is olyan meggondolásból fogtam ebbe a vallomásba, hogy bár
mit is hozzátegyek a Mesterségről való általános tudás alapjaihoz. 
Csupán, hogy lejegyezzek egy Emléket, amely egyre fakul, s lassan ki
huny. Emiatt döntöttem úgy, hogy vállalom azt, ami a miénk, ha felis
merjük a különbséget a huzat hangja és a lelkét kilehelő Ükanyák sza
vai között, mert az ő történeteik a Hagyomány kifogyhatatlan forrásá
ból valók. így, egy délelőtt, miközben számba veszem apró csillogó
villogó csodáimat, jelképre lelek, mely egy múlt századba vezető 
ösvényre visz. Az emberi sorsok megfejtésében sokat jelent nekem ez 
az útmutatás, sugallatára egészen alámerülök a hullámoknak, hogy át
lássam, ki kicsoda volt az idő megfagyott Óceánjában. ...Egy reggelen 
annak az útnak a szélén, ahol mindennemű ócskaságok tiltott piaca 
alakult ki, mely mindennek ellenére jól működik, tán még azt is mond
hatnánk, hogy virágzik a nyomorúságos üzlet (mivel a nincstelenség- 
ben az emberek néha szabadabbak, mint a bőségben, nem nyomaszt
ja őket a mohó csalás bűne, sem a tisztátlan lelkiismeret lidérce), ez 
ötlik a szemembe: a reggeli napfényben két porcelántest fehérük -  kar
csú bögre, Erzsébet császárné némileg kifakult arcmásával (ez a fakult 
sápadtság még inkább hangsúlyozta amúgy is nemes báját), közvetlen 
mellette pedig zömök csésze, amilyenekből a kávéházakban 
kilenczvenkilencz évvel ezelőtt szürcsölték a fanyar, illatos teát vagy a 
tejeskávét, mely pörköli az íze után vágyakozó ajkakat. A két tárgy 
csak a kezemre vár: míg markom lefelé ereszkedik, ujjaim szétnyílnak, 
hogy megragadják a ritka zsákmányt... Már abban a pillanatban tere
bélyes zsebeim mélyén lapulnak. Ezután bőven marad időm a többi 
csecsebecse szemügyre vételére is. Hozzám kerül egy sárga pohár, 
melynek egyenetlen felülete erdőrészletet mintáz nagykalapos gombá
val, néhány múlt századi fénykép és még néhány tárgy, melyek első 
látásra nincsenek kapcsolatban egymással.
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Mivel rendszeresen eljárok erre a helyre, megfigyelek egy ősz hajú, 
nemes vonású asszonyt, aki minden alkalommal megjelenik portékájá
val. Úgy látszik, hogy az érdekességek egyre fogynak, de azért itt-ott 
felbukkan egy-egy csodálatra méltó apróság. Közöttük egy art deco stí
lusú sárgaréz szobrocska, mely egy csónakon vagy uszályon álló ala
kot formáz. Pontosabban egy vitorlázót, fején sapkával, kinek törékeny 
teste széllel bélelt vitorlaként hajlik meg, miközben a hullámok végte
lenjén törekszik az egyensúly megtartására. Kicsiny trófea. A patina 
alatt, mely helyenként már apró zöldes fürtökben grünspanna\ van dí
szítve, egy családnév s egy évszám rajzolódik ki:

...Lichtneckert... 1929.

Emlékezetemben felvillan, nagyanyám Mária-Antónia, született 
llgenn, gyakran ejtette ki ezt a nevet, amikor feltörtek benne az emlé
kek: Likniker -  így ejtette, sajátos kiejtéssel, az általa beszélt német 
nyelv, amelyet egészen sohasem tanult meg, inkább a magyar nyelv 
hangzásához állt közel. Lichtneckerték családfánk egyik régi ágát ké
pezték, akik belevesztek a mind szélesebb és őrjöngőbb ítéletidőbe.

De ki volt Aubermann Teri? Aubermann Miklós és Mária, született 
Lichtneckert leánya. Két fénykép maradt róla. A korábbi kép a Krisz
tussal való első misztikus találkozásra készülő kis menyasszonyként 
mutatja lábszárközépig érő hosszú ujjú fehér ruhában és fejebúbján
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koronára emlékeztető módon összehúzott fátyollal, amely kibontott ha
jára omlik. Rózsafüzérrel átfont keze gyengéd önkéntelenséggel ka
csolódik imára, szeme pedig angyali mosollyal, boldogan tekint a szá
munkra már elérhetetlen végtelenség felé. Mindez abban a pillanatban 
történik, amikor a test még nem rendelkezik azzal a hatalommal, amely 
megzavarhatná a lélek szűzi ártatlanságát. Bal kezének gyűrűsujja kö
ré vékony fehér selyemből menyasszonyi gyűrű tekeredik...

A kis szecessziós tündér tíz év elteltével teljes virágzásában levő 
kisasszonnyá változik. Ilyennek mutatja a második, későbbi kép. 
Szívalakú arcával és a század elejére olyannyira jellemző frizurával ül 
az altdeutsch asztalka szélén, bal kezének ujjaival a díszes szék tám
lájának behajló szélét markolja. Egész alakja szinte súlytalan, mintha 
kilépésre készülne a kézzel érinthető világból. Hosszú nyakát hatsoros 
apró szemű gyöngysor övezi, bal válláról hátán át jobb könyökéig 
strucctollas sál omlik le. Jobb kezében nagy, kinyílott rózsa. A káprá
zatos Alakot hosszú lágyan ráncolt kesztyű, fehér, enyhén kivágott, 
ráncolt vállú ruha burkolja...

Két századfordulóról származó olajfestmény -  egyik őszi tájat, a 
másik pedig egy patakon átívelő hidat ábrázol -  hosszú időn át llgenn

Ignácz tulajdonában volt, 
azután pedig évtizedekig Má- 
ria-Antónia nagyanya és 
nagyapa hálószobájában füg
gött: mindkét ágy felett
egy-egy kép. Onnan bátyám
hoz és nővéremhez kerültek. 
Ez a két kép -  bizonyára 
nem az egyedüliek, melyeket 
Teri rövid élete alatt megfes
tett -  olyan volt, mint gyer
mekkorom két ablaka, melye
ken át, ha elegendő bátorsá
got érzek hozzá, figyelem a 
már átláthatatlan sötétség 
mélyebb, füstös rétegeit. 
Aubermann Teri, miután apjá
val Budapestre utazott -  
mely utazásról úgy véleked
nek, hogy baljóslatú volt, és 
egyben utolsó az életében 
egy vendéglőben elfogyasz
tott haltól hastífuszt kapott. 
Névnapján halt meg, hajnali
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háromkor, szent Teréz nap
ján, 1913. október 15-én....
Bátyja, Józsi szintén fiata
lon hunyt el: 'Józsiról csak 
annyit tudni, hogy még 
egész fiatalon távozott e vi
lágból, miután különös szo
kásai következményeiből 
kifolyólag megkapta a gyó
gyíthatatlan csonttuberko
lózist, hiszen gyakorta ül
dögélt olvasva és álmodoz
va a késő őszi és egyaránt 
téli fagyokon egy udvari 
closet menedékében. Halk 
csöndben távozott, egy ár
va szót sem zizegve, s 
erőssen kipirúlva a büszke 
némaságában...’

A négy gyermek közül 
csupán ketten élték meg a 
valódi időskort. A fiú, ifjabb 
Aubermann Miklós, már 
korán ficsúrrá lett, emellett 
hajlamossá a megerőltető munkától való függetlenségre. Fiatalember
ként a csókái Lederer birtokon állt munkába, lakájként dolgozott itt, és 
szép jövő ígérkezett volna számára, ha az uraság kékszemű kedvenc 
leányával való hosszabb lovaglás alkalmával el nem bocsátják minden 
utólagos magyarázat nélkül. Később a legkülönfélébb hivatalnoki állá
sokkal próbálkozott, de egyre gyakrabban történt meg, hogy titkon köl
csönvett ezt-azt, vagy csalásba keveredett, emiatt igen gyorsan kezd
tek kellemetlen hírek keringeni róla... Egyébként ő és Pista bátyus 
csaknem azonos korúak voltak, annak ellenére, hogy jellemük merő
ben eltérő volt, mégis valamiféle erős sorstársi kötelék fűzte őket egy
máshoz. Egész ifjúságukat együtt töltötték, egy-egy kiruccanás előtt 
nadrágjuk és fehér ingük gondos vasalásával délutánok teltek el, akár 
a korábban történt események vég nélküli mesélgetésével. Az egyik 
ilyen esemény az volt, amikor a lányoknak ajándékul a püspöki palota 
gyönyörűséges rózsái közül szakítottak, és a rózsaszedőkre rárontot
tak a felmérgesedett papi kutyák. A menekülés egyetlen módja az volt, 
hogy a rózsakertben leszúrt karókat díszítő színes üveggömböket a ku
tyákra hajigálják. A számos titkos kaland között megkülönböztetett he
lyet foglal el az az eset, amikor a városháza tanácstermét díszítő ezüst
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magyar címer titkon letört 
csúcsának megolvasztását 
kísérelték meg. A kísérlet 
nem sikerült, mivel a rézüst 
alatt elégetett tömérdek fa 
sem tudott a fém megolvasz
tásához elegendő hőt adni. 
Hogy a nem mindennapi tró
fea további sorsa mi lett, nem 
lehet tudni, csupán füst volt 
bőven, de könny is, hogy a 
fékezhetetlen nevetésben ke
resett vigasz eredménye-e, 
vagy pedig következménye 
annak a határtalan gazdag
ságba vetett hiábavaló re
ménykedésnek, hogy e gaz
dagság cseppenként eltarta
na a büszke és bölcs öregko
rig, nem tudhatjuk. Miklóst 
Bandinak becézték. Ezen a 
néven emlékszem én is rá, 
akkor ismertem meg, amikor 
már ősz volt, száraz és ros
katag a tuberkolózistól, amely 

korán kikezdte, mert abból élt, amit a rokonok és ismerősök odavetet
tek neki, az éjszakát pedig a vasútállomáson töltötte. A büszkeség ak
kor sem hagyta el, amikor kalapjának széle kirojtolódott, a hosszú vi
harkabát elkopott, az állandó viseléstől pedig olyan ráncok kerültek rá, 
melyeket vasalóval sem lehetett volna eltüntetni. Ingének gallérja alatt 
tetvek fészkeltek, ha valahol a melegben tehetetlenül elaludt, orrából 
sűrű, zöld takony folyt a szája széléig. így már senkinek sem kellett... 
Egyszer azonban, nem sokkal halála előtt, rövid időre rámosolygott a 
szerencse. Váratlan örökséghez jutott, néhányszor láttuk őt, amint pá- 
váskodva lépked egy ismeretlen idős hölgy oldalán, már sejtve a köze
li és elkerülhetetlen véget. Különben egész életét egyedül töltötte, 
megfejthetetlen rejtélye maradt Családunknak.

Aubermannéknak tizenegy házuk volt a Városban. Az élet más for
mái után kutatva havonta új házba költöztek. Leginkább mégis ahhoz 
az épülethez kötődtek, amely mára már nem létezik, házaik között a 
legszebbek közül való volt: a Zágrábi utca és a Zombori út sarkán állt. 
Abban az épületben volt a vendéglőjük is, itt élte legboldogabb napja
it Édesanyjuk, míg együtt élt a Család megmaradt tagjaival. Életük te
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le volt gondtalan könnyedséggel és parfümillattal, a báloknak pedig, 
melyekről semmi pénzért ki nem maradtak volna, megvolt a maguk 
ára: a bőség kifinomult karjából lágyan siklott a nincstelenség mohó 
ölelésébe egyik ház a másik után. Aubermann Teri báli selyemruháját 
és cipőcskéit csupán egyszer viselték, másnap már bennük utánozta 
játékból az életet az akkor még kicsi Mária-Antónia. Aubermannék má
sik lánya, Mici Krummenacker János, azaz Hanzi felesége volt. Ez a 
német ember a maga rózsaszín arcocskájával és tömzsi termetével 
szeretett volna a sportolókra és azokra hasonlítani, akik gyors életet él
tek, ami akkortájt kezdett szokássá válni. Hanzi és Mici egy ideig a 
Zágrábi utca és a Belgrádi út sarkán álló házban lakott. Igencsak tá- 
volságtartóak és önzőek voltak. Miután Hanzit internálták, majd azok a 
budárok menekítették ki, akik a Mennyei szőlőkben, a zombori vasút 
mentén levő hatalmas szőlőskertjüket gondozták, melynek közepén 
egy kisebbfajta palota, és mindenképpen Palota emelkedett, tekintetbe 
véve a vidéket, mely körülölelte, mindketten ide költöztek, ebbe az utol
só otthonba. Ez már a nincstelenség és a csöndes kétségbeesés ide
je volt, amikor már nem maradt merészség, mely szembeszállt volna 
az elkerülhetetlen szerelvények szürkeségével, amelyek érkeztek, majd 
újra útnak indultak, Senkit Sehova sem szállítva. Mariska néni, azaz 
Aubermann Mária, született 
Lichtneckert akkoriban már 
egy bérelt házikóban élt a 
Mennyei temető közelében.
Mici hetente küldött neki 
élelmiszercsomagot és né
mi vigaszt, havonta pedig 
pénzt, hogy kifizesse lak
bérét. Az élelmiszert Édes
anya megosztotta Bandi
val, aki akkorra hajléktalan
ná lett, a garasok pedig 
lyukas zsebében végezték,
Hanzi is egyre dühösebb 
lett az egész világra, ahe
lyett, hogy boldog lett vol
na, hogy váratlanul vissza
térhetett az ártatlan lelkek 
körébe. Kevéssel ezután 
elhunyt. Mici néni sokáig 
élt még a Homokon, a Pa
lotában. A budárok ápolá
sára és lelkipásztorságára
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szorult, ezek pedig végezetül megörökölték a szép 
birtokot a teljes számú ezüst evőeszközkészlet

tel. Ebből a világból Apánk után egy nappal tá
vozott, de egyazon napon temették őket. Míg 
Apánk végtelen útjára szülőházunkból indult, 
addig Mici nénit a Lichtneckert család kápol
nájából kísérték utolsó útjára, majd az 
Aubermannék kriptájába temették, ahol anyja 
is nyugodott. Ez a sír mára már fellelhetetlen, 

mivel az utóbbi évtizedek új tulajdonosai a sí
rokról eltávolítják a leszármazott nélkül maradt

régi családok nevét. Mivel a kripták nagy része az
egyház tulajdonában van, ennek is hatalmas része van 

abban, hogy elenyésznek a kincset érő nyomok mindazokról, akiket az 
életláncból már amúgy is kiszakított és kitörölt a Történelem.

A nyolcszögletű Lichtneckert kápolna vörös Molczer-téglából épült a 
Mennyei temetőben, a Kálvária nyugati falának közelében. Csúcsán 
ugyancsak nyolcszögletű torony magasodik hegyes bádogtetővel, a te
tőn kőkereszttel. És, ahogyan mondtam, nem az enyhet nem ismerő 
gyászra emlékeztet, inkább a bizakodás kiindulópontjára, a Remény 
Csillagára, melyben hisz minden hajótörött és végzetesen szerencsét
lenül járt. A kápolnába vezető utacska bal oldalán álló fekete márvány- 
obeliszken csonka felirat olvasható azokról, akik lehorgonyoztak a Né
maság Öblének nesztelen hullámain: Lichtneckert Albina, meghalt
1883 július 8 élt 22 évet. Ugyanannak a síremléknek, melyet Albina
bátyja, Lichtneckert Károly és neje Kasch Emma emeltetett, másik ol
dalán ez áll: Lichtneckert Károly 1885, október 29. -  1910. április 5.; 
Ilonka 1887. február 26. -  1887. március 12.; Tónika 1888. március 5.
-  1890. február 19. ... Lichtneckert József Aubermann Mária, született 
Lichtneckert, öccse volt, családjával Palicson élt egy gyönyörű épület
ben, melybe később a könyvtár települt. Őt két fénykép örökítette meg, 
a múlt század nyolcvanas éveiben készültek Szegeden. Az egyiken 
llgenn Krisztinával, született felsősoproni Hidegh, látható, aki fényűző 
fekete ruhában ül, a ruha alól kivillan a fehér ruhaujj és gallér, vele 
szemben, a kép bal oldalán látható Józsi, amint bal könyökével 
lezserül rátámaszkodik a legfelső lépcsőfokra, jobb lábát térdnél behaj
lítja, úgy, hogy közben az a balt keresztezze. Közöttük, a kerítés szé
lén félig ülő helyzetben Lichtneckert Mária látható, akkor még hajadon- 
ként, kezében lebegő fehér kalap, melynek egyik fele virággal teli. Köz
te és Krisztina között óriási tarka virágcsokor. Másik oldalán, kezét fog
va llgenn Ignácz elsőszülött leánya, a kislány Ilka áll azon a lépcsőn, 
amely Józsi ülőhelyéül is szolgál, bájos kötényes, bal vállán masnis ru
ha van rajta. Az elénk táruló kép minden mesterkéltsége ellenére nagy
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vonalúan harmonikus, magában hordozza a burjánzást, a ráérős telí
tettséget és a talaj tavaszi mámorát. A kép figyelmes szemügyre véte
lével még számos részlet figyelhető meg: a nők nyakán a szép nagy 
medalionok, a selyemnapernyő, újságok a kézben, és a padlón is... A 
másik képen egyszerűbb a látvány: ugyanazon az ideális -  idealizált -  
Helyen Ignácz és Józsi találkozása látható, egyedül a háttér borongó- 
sabb. No, de felismerhetők a korábban látott részletek is, a két meg
örökített Lépésnyire áll egymástól. Míg Ignácz elmélázva mered vala
hova a távolba, addig Józsi nem mélyed magába, hanem, mintha vár
na valakit. Jobb kezük a közeli rokonság jeléül szorításban kapcsoló
dik, a ballal pedig sétapálcát és kalapjukat, sapkájukat tartják. Kabátjuk 
téli, díszítésnek nyoma sincs sem rajtuk, sem körülöttük. A háttér csu
pán közönséges, csupasz kerítés egymást keresztező botokból. Az év
szak, úgy tűnik, késő ősz.

Az a kis trófea az emlékezés tűzijátékát idézte elő, felvillannak őse
im életének már-már homályba vesző pillanatai. Órákig tartott, míg ol
vashatóvá tettem minden vésetet. A teljes felírat így hangzik: II. 1. fér
fi egyes ifj. Lichtneckert József Palics 1929. VIII./1... A tavon megtar
tott vitorlásverseny győztesének adományozták a szobrocskát, melynek 
más értékes tárgyakhoz 
hasonlóan bizonyára meg
volt saját különös története, 
megjelenését először öröm 
kíséri, majd közömbösség, 
hogy végül lecsapjon rá az 
elkerülhetetlen feledés. így 
a rézhajócska elegáns uta
sával is kikötött a rég eltűnt 
tárgyak viszontlátása utáni 
vágyakozás ünnepi csönd
jében, megtérvén a sötét
ségből, amelynek peremén 
én is lépkedek nap mint 
nap, tekintetem éle szétvá
lasztja a hamvak meddősé
gét a fehér izzásban gerje
dő magtól. (Időnként az ér
tékek ismételt felfedezésé
nek öröme túltesz az első 
találkozás elragadtatásán.)
Bár minden, amit megérin
tek már por és majdnem 
egészen hideg homok,
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szüntelen kutatom azt, ami a hangtalan beszéd 
hatalmát bírja, de azokat a régi, csendes mesé

ket alig vagyok már képes felfedezni, és csak 
nagy erőfeszítések árán tudok éber és éles 
látású maradni. A hamu hűvössége visszahúz 
az Álomba, a beszéd parazsa felszítja a 
szándékot, hogy a legapróbb halovány emlék 
is felszínre törjön. Csupán azt szeretném még 

mondani, nem tévesztve szem elől a párhuza
mosan folyó csendbe fagyott történetet sem, 

hogy ez a Józsi valójában fia volt a fent leírt 
fényképen látható idősebb, azonos nevű 

Lichtneckertnek, akkoriban mindenki Murcinak hívta őt. 
Nővére Pusza és édesanyja Margit, született Ladomerszki, gyakran, a 
harmincas évek közepe táján szinte minden nyári estén, látható volt a 
palicsi Nagyteraszon, ahol válogatott falatok és aranyszínű pezsgő 
cseppjei mellett kerestek vigaszt, mivel korán apa, illetve férj nélkül 
maradtak. A fiú, Józsi ritkábban jelent meg itt. Fürge és erőteljes test
alkatú, világos gesztenyeszínű hajú és piros arcú volt. Az egész csa
ládot valamiféle hihetetlen gát választotta el a világtól és a rokonoktól, 
míg a liget lombjai alatt, a Víztorony és a tópart között hömpölyögtek 
Rózsa Sanyi zenekarának hangjai, hogy hangtalanul elmerüljenek a ki
száradt Szem sekélyes vizében. Egyre nőtt az eredendő Fehér Otthon
ra vetülő árnyék, melyet támogatott mindazoknak a híreknek és jó sza
vaknak a hiánya, melyek megelőzték a megszáradt Herbárium égését, 
így elillant sok részlete az ősrégi, nagy családfának, amely úgy terem
tetett, hogy hűen tükrözze az Életfát, áttekinthetetlen gazdagságú gyö- 
kerecskéivel és a legifjabb ágak csúcsán levő rügyecskéivel egyetem
ben.

Ezek után csupán néhány ritka és kisszámú emlék volt hozzáférhe
tő, amelyek azokból a szétszórt magokból valók, amelyek túlélték a 
Hatalmas Tűzhely pusztításait és izzását, így végül még megemlítik 
Lichtneckert Rózát és Toncsi nénit, a két kis nőt, melyek közül az utób
bi szeretett már kora reggel ellátogatni Ignácz nyaralójába, a Mennyei 
szőlők homokos végtelenjébe, egyébként abban a gyönyörű régi ház
ban lakott, amelyet mindig sárgára festettek, még ma is így áll annak 
a széles kétirányú utcának az elején, amely a Várostól a Kiserdőig ve
zet. Itt, ebben a titokzatos házban húzta meg a vadászpuska ravaszát 
Bíró Károly, Toncsi férje, amikor megtudta, hogy torokrákja van. Ezek 
után Toncsi néni kiköltözött a szép házból, és Budapestre ment élni. 
Ezek után már semmiféle nyom nem követhető, hogy bármit is meg
tudjunk az említett személyek további életéről... Csupán lelkűk tudja, 
hol lelte meg testük a végső nyugvóhelyet a nyugtalanság világában.
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Míg egyesekről tudjuk, vagy tudni véljük, hogy hol időztek, vagy a tá
volságok homályán át merre indultak, mások csuklójukon dróttal, a né
ma ima görcsébe meredt kézzel, vagy hasadásig szétterpesztett ujjak
kal igyekeztek megragadni valamit, ami akkor már a test mészfehér 
burka alatt sehol sem létezett, sem pedig a talaj odvaiban, amely még 
nem itta be a meleg, Emberi Vér friss tócsáit...

Nos, az ősz közeledik, talán már észrevétlenül meg is érkezett. A 
ferdén eső napsugarak alatt, a szellőben keveredik a beteljesedett érés 
illata (a gyümölcs felhasadt bőre alá már belopódzott a penész), vala
mint a korhadt aljú megvasalt ládából való százéves fotográfiák kipá
rolgása. Minden keveredik. A nyugtalan lelkek kísértetei reszketnek a 
hajnali fagyban anélkül, hogy észre vennék, hogy arról a helyről az ok
talan lábacskáknak el kellett volna indulniuk, hogy meghódítsák a világ 
hatalmasságát, összegzésként, továbbra is a Temető az egyetlen hely, 
ahol a legnagyobb Nyugalom vonalai szelik egymást. A kápolnák ár
nyékában magányba merülnek a márványangyalok, azon a Helyen, 
ahol a kozmikus tengely minden mozdulatlan lény közös pontját kijelö
li, ahol hangtalan némaságban lépkednek a feldíszített fekete obelisz- 
kek, akár a felágaskodó fekete paripák, a rózsaszín és fehér kőkeresz
tek, vagy a még tíz évet sem megérő fejfák. Viszont, legalább két tel
jes órát eltölteni egy temetőben annyit ér, mint belemerülni egy elrej
tett szoba Csendjébe, egy ház északi részén, a karcsú, áttetsző ujjak 
között a kedvenc könyvvel, annak minden számjegyével, betűjével és 
oldalával, mondom, ugyanaz ez, mint találkozni azokkal az elképzelt, a 
fényben láthatatlan arcokkal, amelyek elveszítik valóságosságukat, 
amint érintkeznek a nap fényjátékának erezetével, elenyésznek a leg
halványabb visszhangtól, amelyről sejteni lehet, hogy az Élő Szó kö
zelségét rejtegeti...”

Tóbiás

Raffai Éva fordítása
(Folytatjuk)
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----------------- Fekete J. József------------------

Mérhető-e a közérzet súlya?
Barométer. Az ex-YU magyar közérzeti irodalom antológiája. 

Válogatta és szerkesztette Dr. Székely András Bertalan. (Bim-Bam, 
Szabadka. Thurzó Lajos Közművelődési Központ, Zenta. Logos, 
Tóhtfalu. 1997.)

Mérhető-e a közérzet súlya?
Aligha, vagy ha mégis, akkor biztosan nem barométerrel. Ezzel 

szemben a közérzet megfogalmazható. Ezt teszik az írók, versben, 
novellában, regényben, drámában, esszében, tanulmányban. Ám az 
írásokat nem az teszi verssé, novellává, regénnyé, drámává, esszévé 
és tanulmánnyá, hogy megfogalmazzák a közérzetet. Esetünkben azt, 
hogy milyen kisebbségben élni. Milyen egyszerre két országhoz tarto
zónak hinni magunkat. Milyen rádöbbeni, hogy sehová se tartozunk. 
Herceg János szavait idézve, hogy kettős koporsóba vagyunk 
bezárva... erről szólnak a kisebbségi írók művei -  még akkor is, ha 
ezek az evidenciák nem nyernek explicit megfogalmazást bennük. 
Mégsem ettől lesz jó a vers, jó novella a novella. Tény, hogy a köz
érzet változásával az irodalmi alkotások tartalmi és formai jegyei is 
módosulnak, és ezeknek a jegyeknek az egybevetésével fogalmat al
kothat a kívülálló olvasó is a közérzet nem is súlyának, hanem terhé
nek alakulásáról. Gondoljunk csak a Híd folyóirat legutóbbi Versek éve 
című antológiájára és bármelyik azt megelőzőre. Az antológia szer
kesztője azzal, hogy számon kérte a költőktől az adott pillanatban va
ló jelenlétüket, eleve egy közérzeti látlelet-gyűjtemény kialakítására 
adott lehetőséget. A korábbi Versek éve bármelyike és a legutóbbi 
egyaránt a kisebbségben levés állapotát fogalmazta meg a költők sa
játos nyelvén és egyéni szempontjaikat érvényesítve. Azzal a különb
séggel, hogy az utóbbiban ez az állapot már nem csupán az eviden
cia szintjén jelentkezett, hanem sokkal kifejezettebben, hangsúlyosab
ban, jószerével kizárólagos témaként, hol a beletörődő panasz, hol a 
kilátástalan lázadás felhangjaival körítve. S ez a gondolati-tartalmi be
szűkülés, a kelepcébe csaltság és csapdába ejtettség rettenetéből fa
kadó egyszólamúság nem válik az irodalom javára. A közérzetnek az 
irodalmi alkotáson belüli megjelenése tehát végső soron érzékelhető, 
tapasztalható, irányítható, de nem értékkomponensként, hanem csak 
mint referencia. Más szóval, a közérzet irodalmi „tükröztetésének” csu-
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pán az irodalom ismérveivel lehet mércét állítani, nem pedig fordítva, 
hogy az irodalmat a közérzet „tükröztetésének” foka szerint ítéljük 
meg.

Természetesen mindenkinek szíve joga azt és úgy olvasni, amit és 
ahogyan a kedve tartja. Sőt, az olvasottakról alkotott véleményét va
lamilyen formában a közönség elé is tárhatja. Megesett már, hogy 
szívgyógyász szépirodalmi antológiát állított össze, ezzel szemben rit
kán fordult elő, hogy költővel gyógyszert írassanak fel, hacsak nem 
rendelkezik orvosi képesítéssel is. Ennek értelmében a válogatások, a 
reprezentáns antológiák mindig valamilyen sajátos, leginkább egyéni 
szempontok alapján készülnek. Tekintettel arra, hogy az antológia 
nem értékelő összeállítás, hanem inkább virágfüzér, miként a görögök 
is értették, vagyis gyűjtemény, elképzelhető, hogy szerkesztése köz
ben a válogatót nem feltétlenül irodalmi szempontok irányítják, hanem 
esetleg irodalmon kívüliek. Az irodalmárnak persze lúdbőrözik a háta, 
ha a munkáját ilyen, irodalmon kívüli szempontok alapján minősítik, 
vagy sorolják ide vagy oda, noha meglehet, hogy a válogatás a leg
jobb szándékot tükrözi, és nemes célt szolgál.

Ilyen antológia Székely András Bertalan Barométere. Alcíméhez 
(Az ex-YU magyar közérzeti irodalom antológiája) nyelvészeinek-jog
gal lesz hozzáfűznivalója, ennek ellenére világos a szerkesztő szán
déka. Azt kívánja ugyanis rekonstruálni, hogy „milyen életérzés jelle
mezte a vajdasági, horvátországi és szlovéniai magyarságot az elmúlt 
évtizedekben". Ahhoz, hogy ezen céljához „a líra precíziós műszerét” 
óhajtja felhasználni, bizonyára az irodalomelmélet művelői szólnának 
hozzá, a vizsgált időszak pontosabb lehatároltságát pedig az iroda
lomtörténészek kérnék számon, bár talán igazságtalanul, hiszen eb
ben a kérdésben a történelem kínál néhány feledhetetlen  evidenciát. 
Jegyezzük meg azonban, az antológiát szerkesztő Székely András 
Bertalan kisebbségkutató, művelődésszociológus, ezért a munkája so
rán a szakterületének igazodási pontjait érvényesítette, nem pedig az 
irodalom és az esztétika mércéit. így történhetett, hogy „a volt Jugo
szlávia magyar irodalmának karakteres és nem elhanyagolhat vonula
ta ikén t „a patriótának nevezhető szál" jelenvalóságát jelöli meg, és 
ezt értékszem pontként érvényesíti.

A patriotizmust Székely András Bertalan Illyés Gyulával és Kurucz 
Gyulával egyetemben a nacionalizmussal ellentétes fogalomként értel
mezi, és ez eddig rendjén is van. Hozzá kell azonban fűznünk, hogy 
a patriotizmus -  még ebben az értelmezésben sem -  nem iroda lm i 
értékkategória, hanem társadalmi és erkölcsi alapelv, és mint ilyen, 
inkább a szociálpszichológia és az etika fogalomkörébe tartozik. Per
sze a hazafiság, vagy tágabb értelemben a hazaszeretet feltételezi a
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haza érdekeivel és történelmi sorsával való törődést, a múltból örökölt 
hagyományok tiszteletét, a lakóhelyhez való ragaszkodást, amelyek -  
ismétlem - , erkölcsi, nem irodalmi követelményekként számon kérhe
tők egy-egy alkotás tartalmi vonatkozásaitól.

A Barométer természetesen nem a hazafias versek gyűjteménye, 
hanem ténylegesen a közérzeti irodalom antológiája, amely a vajda
sági, horvátországi, szlovéniai magyar írók valóságélményének meg
fogalmazásait gyűjti egybe, a válogató egyéni ismérvei alapján. És itt 
kell elmondani, hogy nagyon jó, hogy létrejött ez az antológia, s az is 
jó, hogy a szerkesztő nem azt igyekezett dokumentálni, amit a volt Ju
goszlávia magyarlakta vidékeinek valamelyikéről lehet belátni, hanem 
azt, ahogyan az itteni irodalmi törekvések kivetülése Magyarországról 
áttekinthető -  persze nem intézményesen, hanem az egyéni érdeklő
dés arányában. A színvonalas kiadványairól egyre ismertebb zentai 
Thurzó Lajos Közművelődési Központ, a szabadkai Bim-Bam Kiadó és 
a tóthfalusi Logos Grafika Műhely pedig régi hiányt pótló kiadvány 
megjelenését tette lehetővé Székely András Bertalan munkájának tá
mogatásával.

A kötet tartalmi felosztását igen sommásan, a következőképpen 
foglalta össze a szerző:

„A kötet hat fő részre tagozódik. Először a bácskai, bánsági, 
baranya-szlavóniai s muravidéki táj mozaikjai jelennek meg a költészet 
kaleidoszkópján, kiegészítve néhány az anyanemzeti kötődést illuszt
ráló ecsetvonással. Ezt követi e népcsoportok kisebbségi háromne
gyed évszázadának talán legsötétebb időszaka: a 40-es évek közepé
nek, második felének, az 50-es évek elejének a felidézése. A délvidé
ki magyarság sorskérdéseinek a szociologikus számbavétele -  a tu
domány és a líra egymást felerősítő eszközeivel -  képezi a harmadik 
nagy egységet. A negyedik blokkban az imént taglalt léthelyzet tudati 
lecsapódásai, a kisebbségi skizofrén életérzés lenyomatai kaptak he
lyet. A máig zajló 1990-es évtized hamleti kérdést felvető traumája: a 
délszláv háború magyar szempontú végiggondolási kísérlete olvasha
tó a következő fejezet verseiben, novelláiban, tanulmányaiban, riport
jaiban. A kötetet a megmaradásba vetett hit, az egyéni és közösségi 
tartás irodalmi példái zárják, végül a kötet alkotóiról olvashatunk dió
héjban."

Tény, hogy a gyűjtemény sok jó lírát fölvonultat, irodalmi élménnyel 
gazdagítja olvasóját, felidéz és tudatosít egyszerre. És jó a gyűjte
ménybe felvett szerzők nevét így, együtt látni. Vitatkozni ugyan lehet
ne, hogy ki, illetve mi maradt ki a válogatásból, de ennek eldöntése a 
szerkesztő szíve joga, értékkoncepciójának, tájékozottságának, szán
dékának a függvénye. Megszámolható, hogy melyik (volt) országrészt
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hányán képviselnek, illetve, hogy melyik szerző milyen gyakorisággal 
szerepel, de felesleges. Fontosabb, hogy könyveink sora egy ilyen 
reprezentatív antológiával gyarapodott.

Nem hallgatható el azonban a fogyatékossága sem. Az előszó dá
tumozása arra enged következtetni, hogy a válogatás 1996-ban elké
szült, a kötet 1997-es évszámmal jelent meg, de csak 1998 derekán. 
Ez a tény magyarázatot adhatna a kötet alkotóit felsoroló bio- és bib
liográfia hiányosságaira, ha abból csupán az elmúlt másfél évben 
megjelent könyvek adatai maradtak volna ki. Arra azonban már ez 
sem mentség, hogy egyes szerzők korábban megjelent lényeges mű
vei kimaradtak a (Művei, nem pedig Főbb művei-típusú) felsorolásból, 
sem arra, hogy egyazon település különböző elnevezéssel tűnik fel a 
szerzők születési helyeként. S tegyük még hozzá: egy ilyen fontos, s 
mindenképpen rangos kiadvány esetében az elírásokra, a sajtóhibák
ra jobban illik ügyelni.
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------------------ Varga István------------------

Gulyás József: Vers-1980
Éietjel, Szabadka, 1996

Gulyás József 1996-ban megjelent Vers-1980 című kötete sok 
szempontból elüt a szokványos verseskötetektől, így alapos vizsgálata 
nagyon is indokolt. Rendkívülisége már összeállításában, azaz szerke
zetében megnyilvánul; kezdhetnénk a címmel, mely többféleképpen ér
telmezhető, de a legkézenfekvőbb magyarázat talán az, hogy a szer
ző egy egységes művet kísérelt írni, amely -  mint az olvasáskor kide
rül -  sok versből áll. Ezek a versek tehát szerves egységet képez
nek, a próza nyelvén szólva: fejezetekből álló regény a Vers-1980. 
Egységes műre utal a címben szereplő évszám is. Az 1980 nem csak 
azt jelenti, hogy abban az évben keletkezett (vagy legalábbis akkortájt), 
hanem azt is, és ez talán lényegesebb, hogy abban az évben tette 
mérlegre a szerző az előző években történteket, és ez szolgál monda
nivalójának alapanyagául. A kötet negyvenhét versből tevődik össze, 
amelyek között óriási a terjedelmi különbség. Vannak nyolc és fél olda
las részek, de találhatunk köztük kétsorosat is. A hosszabbak a könyv 
első felében szerepelnek. Mintha a szerző „elfáradt” volna, ami termé
szetesen csak feltevés. Inkább így akarta. Mert a fent vázolt szerkezet 
tudatos alkotói hozzáállásról tanúskodik. A szerző mintha ezzel is vál
lalkozásának rendkívüliségét és másságát jelezné.

Hogyan kell olvasni ezt a rendkívüli könyvet? Ehhez maga a szer
ző adja meg a „használati utasítást” első versében: „autó- de mate
matikus / romok ezek / 8 vers nem felborult / tintásüveg / nem bakug
rás sebtibe / a semmiből a semmibe”. Amennyiben alaposan megvizs
gáljuk ezeket a sorokat, s igyekszünk helyesen értelmezni, elfogadni 
őket, akkor a könyv olvasása lényegesen könnyebbé válik. Az 
„automatikus” szó talán azt jelenti, hogy az olvasónak át kell adnia 
magát a szövegnek, mivel a szavak mintegy önmaguktól, automatiku
san sorjáznak, de ez egyáltalában nem jelenti azt, hogy dadaista szó
romokkal állunk szemben, hanem inkább matematikai precizitással, 
rendkívüli tudatossággal megszerkesztett szöveggel. Tehát a versek 
formailag „műromok”, melyek nem úgy alakultak ki, hogy a „tin
tásüveg” felborult. Épp ezért a vállalkozás -  a mű megírása -  nem 
valamilyen „bakugrás sebtibe”, azaz a könyvnek minden sora mélyen 
átgondolt, a szerző láthatatlan belső mérlegén lemérettetett és jónak 
találtatott, úgyhogy a könyvnek igenis van mondanivalója, nem tart a 
„semmiből a semmibe”. Értelmezésemben ez a tömör, játékos és
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őszinte bevezető vers a szerző ars poetica-ja. A „használati utasítást” 
állandóan szem előtt tartva a könyv „meghódítása” talán nem is olyan 
nehéz, bár akadnak „megfejthetetlen” szakaszok is.

A versszövegről a következőket állapíthatjuk meg: kerek és zárt 
mondatok a szövegben nincsenek, mert a szerző írásjelek nélkül küldi 
sorait az olvasó irányában. (Kivételt képez a kérdőjel és a kettőspont.) 
Már a fentiekben idézett bevezető vers is utal arra, hogy a szövegso
rok rendkívül rövidek, alig néhány szóra terjednek ki. A verseknek 
ezért különös lüktetésük, belső ritmusuk és muzsikájuk van, amelyet 
behúzott félsorok -  rendszerint egy szóból állók -  szakítanak meg. A 
Vers-1980 szózuhatag, amely valahol a szabadvers és a próza érint
kezési pontján helyezhető el. A spontán beszéd kovácsolódik verssé 
ebben a könyvben. Ha már nem a dadaista véletlen alapján sorakoz
nak a szavak, akkor mi fűzi őket értelmezhető és értelmes egységbe, 
tehetjük fel a kérdést. A szabad képzettársítás. Éppen ezért nagyon 
fontos, hogy betartsuk a szerző utasítását: követni kell a szavak ára
datát, engedni a szabad képzettársítás automatikus vonzásának, s ek
kor a szavak, kimondottak és a kihagyottak egyaránt, értelmes szöveg
gé állnak össze. Ez a belső forma nem új, de tájainkon, ahol már töb
ben próbálkoztak hasonló megoldással a próza területén is, ennyire tö
kéletesített formában talán még senkinek sem sikerült.

A szerző írásmódja különböző stiláris elemeket tartalmaz, amelyek 
közül néhánnyal érdemes részletesebben is foglalkozni.

A Vers-1980 nyelvi mutatvány, gyönyörködtető szóprodukció. Ennek 
egyik pillére a tömörség. Az már a fentiekből kiderül, hogy az alkalma
zott belső forma gyakran hihetetlen tömörítést tesz lehetővé. Gulyás 
Józsefnek sikerült mindent kiszitálnia szövegéből, csak azok a szavak 
akadtak fenn rostáján, amelyek még az áthullottakat is képesek felidéz
ni az olvasó elméjében. Rácsodálkozhatunk arra, milyen kevés szó 
elegendő egy jó költő számára, hogy üzenete (elsősorban) érzelmi ha
tást váltson ki az olvasóból. Véleményem szerint ennek bizonyítására 
felesleges idézni a könyvből, hiszen bárhol csapjuk fel és olvasunk be
le, alig néhány sor után annyi információhoz jutunk, amelyet más szer
zők hosszú mondatokon át igyekeznek kivetíteni. Régi kínai versekre 
emlékeztetnek a könyv versei, azokban tapasztalható ilyen nagyfokú 
és céltudatosan alkalmazott szelektív tömörítés.

Gulyás József szövegének egyik mozgatója a szójáték, ami által a 
szövegben az asszociációs átmenetek észrevétlenül lebonyolíthatók, 
ugyanakkor a közlendő számos értelmet nyer. A hasonló hangzású 
szavak felsorolása épp ezt az értelembeli változást hivatott kieszközöl
ni. Erre számtalan példát lehetne felsorolni, csak néhányat idézek: „a 
fejlődés nagy zajjal jár / a fejlődés, a fejlövés, a fejtörés; a szórakozó 
a szórakozott Európa / a szórakoztató; virággondozás / világgondozás;
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belföld kötvényre / külföld belföldre / belföld külföldre / felföld alföldre; 
beállt a jég olvad a hideg / kiáll a beolvadt jéghideg tömeg; ó a lakos
ság / ó a lakosság / óh alakosság; a tér egyik sarkában végtelen / véd
telen / véletlen / véletlenül épp ott áll; mindenki égett / minden kiégett”. 
Vannak szócsoportok, amelyek gyakran ismétlődnek és elválasztó vagy 
összekötő szerepük van. Ilyen szócsoport a „vérellátó központ hírei 
ezek; gondoskodik a Kompasz Jugoszlávia; a nemzetiség a vidám al
bérlő (sajtbérlő); kanok, kocsisok, kocsmárosok; bár az abc nehéz s vi
gasztalan; nagy nemzetközi ősz”. Inverziós szójáték mondjuk a „mér- 
mossági villnökök”, amikoris a megcsavart szöveg eredetileg „villam
ossági mérnökök”. Gyakori megoldás, amikor egy szövegsor szava át
vihető a következő sorba és ily módon bifunkcionális („mondtam ne 
csinálj felhajtást / a nadrágszáron a pincében vízipipák”). Hasonló 
mondjuk a következő szójáték típus: „jönnek az ászok / az ököljog
ászok”. Könnyen felismerhető egy másik típusú szójáték, mondjuk a 
Fabatka vagy az Október vérdíj. Gulyás József nagy előszeretettel al
kalmaz egymásnak ellentmondó szókapcsolatokat. Csak néhányat em
lítsünk: „fehér ruhában / fekete szívvel; egymást kerülgetve / 
lökdelőzve a tarlón; rég divatos új vidéki őszök; mennykővel kirakott

gödrös utakon; csinos korunk 
betegségei; az új és a még 
régebbi játékokat; járomba 
szorulva ám derűs lélekkel; 
hazatérő távozók, hiteles 
valótlanság, a sötétség fény
kora.

A belső forma harmadik 
eleme a médiák erőteljes be
vonása a szövegbe. Gyakran 
a média mint ihlető elem sze
repel, úgyhogy az újságcik
kek, hirdetés, tévéhír és rek
lámszöveg utánzásának lehe
tünk tanúi. A szerző ilyenkor 
mindig a naiv hírfogyasztó 
szerepét ölti fel, az újságot a 
vezércikktől kezdve a ke
resztrejtvényig és az apróhir
detésig elolvasó (természete
sen a maga módján) olvasó. 
Egy-egy ilyen szövegtöredék 
azonnal asszociációkat éb
reszt benne, úgyhogy a 
média-beli szövegek valójá-
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bán gondolkodásra és állásfoglalásra bírják. „Én csak egy fáradt olva
só vagyok”, mondja naivitást mímelve, aki azért fordul az újsághoz, 
hogy „írják meg mit tegyek”. És ez a kérdés egyszerre megjátszott és 
igaz. A dolgok többértelműsége az, amit a belső forma tudatos és kö
vetkezetes kibontakozása eredményez. A nyelvi produkció, amelynek 
alapelemei a tömörség, a szójáték és a médiák specifikus megidézé- 
se, az olvasót, ha átengedi magát a szöveg mágikus hatásának, egy 
olyan virtuális világba viszik át, amelyben a látszatvalóság és a való
ság állandóan átfedik egymást. De ez a mágikus nyelvi produkció mit 
sem érne, ha nem képezne szerves egységet a kötet mondanivalójá
val, tartalmával. Gulyás József az általa kidolgozott belső formát világ
képének hiteles kivetítésére használta fel. Vajon a fentiekben feltérké
pezett írásmódot minek a kifejezésére dolgozta ki és találta alkalmas
nak a szerző? Vagy, másképpen feltéve a kérdést: milyen belső indít
tatás eredményeképpen született meg a Vers-1980? A mű inspirálója 
egyértelműen a közállapot, a társadalmi miliő, amelyben a szerző a 
szöveg megírásakor élt. Műve nem egyéb, mint reakciójának művészi
esztétikai kivetítése. A könyv szinte minden sorában közügyekkel, az
az a társadalom egészét érintő dolgokkal foglalkozik. Talán egyetlen 
„személyes” vers szerepel a kötetben, a huszonkettővel jelölt, bár a 
végén ez is a szerző általános életérzését fejezi ki: „most már: men
jen az élet / hadd éljenek / hagyjuk ez a dolguk: hadd éljenek / de nél
külünk de nélkülem / menjen minden a maga útján / mi elmegyünk én 
elmegyek”.

Ahogyan a szerző mondja: „én két sukkal följebb lakom / a jelen
nek nevezett pokolban / alattam üzemel a város”. Tehát a szerző úgy 
érzi, a dolgok felett helyezkedik el és onnan szemlélve azokat, arra a 
kérdésre igyekszik megadni a választ, hogy „hogyan is mentek végbe 
a dolgok". Ilyen szemszögből nézve a Vers-1980 retrospektív kordoku
mentum. Természetesen nem konkrét és mindent felölelő társadalom- 
képet kapunk, hanem, mint már mondtam, tömör és összegező költői 
reaktív tablót. A szerző, úgy tűnik, belefáradt a történelembe, világké
pe pesszimista. Alapállása a történtekhez való viszonyulásában érthe
tően gúnyos lehet. A lejátszódott immár változhatatlan, és utólag már 
nem lehet mást tenni, mint ironizálni. Gulyás Józsefet mélyen kiábrán
dította az állandóan szebb jövőt ígérő politika, ahogyan mondja: 
„örülünk az útnak / ez volt az egyik legjobb megoldás / de utacska lett 
kisút”. Arról a világról elmélkedik a szerző, amelyben „szabad az út a 
sarokig és tovább / egyenesen körbe-körbe”, amelyben látszólag min
den lehetséges, de mögötte a kényszerlemondás húzódik meg, ahol 
„kétkezi munkások eladók / elsősorban minálunk”, és ahol a „lapítás 
nálunk családtag”. A hirdetett harsogó optimizmus mögött pedig ott rej
tőzködik a cifra nyomor. Más szóval: Gulyás Józsefnek ebben a köte
tében tartalmilag központi helyet foglal el a látszatvalóság és a való
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ság közötti óriási szakadék és ez szüli a kilátástalanságot, mert a 
„beígért nyugdíj megjön egy nap csak mi már nem élünk / hát ez a 
bajunk”. A kilátástalanság szörnyű képe végül így bontakozik ki: „ó ki 
dobja be a törülközőt / a mosogatót / vagy a lábrongyot minékünk / a 
disznóólba?” Itt-ott a konkrét társadalmi közegtől elrugaszkodva a szer
ző kifejezi aggodalmát az egész emberiség további sorsának alakulá
sa miatt. Bírálja a fogyasztói mentalitást is, mert az ököljognak ad sza
bad teret, szerinte a fordított darwinizmus korát éljük, visszafelé tartunk 
a fára. Teljes kiábrándulását tömören kifejezik következő sorai: „íme a 
kopott világ / aki költőként kezdte / mint senki más / de lantját eltemet
te / s énekét elfeledte / mint mindenki más". A kötet végén a „vége(rn)” 
szó áll. Ez a szerző utolsó és végső üzenete olvasójához.

Említésre méltó még az a tény is, hogy Gulyás József néhányszor 
élő személyekre utal vagy egyenesen hozzájuk szól. Elsősorban és ta
lán csakis írótársaira céloz ilyenkor. Csorba Győző vagy Ladik Katalin 
neve leírva szerepel, míg Tolnai Ottó némileg rejtjelezve mint a Tolnai 
Világlap (azaz Új Symposion) szerkesztője, illetve Balázs Attila, mint a 
Cuniculus szerzője („a regényíró nem házinyúl”). Ezek a mozzanatok 
némileg ezoterikussá teszik a kötetet, akárcsak azok az utalások kora
beli dolgokra, melyeket a rohanó történelem állandóan mozgó homok
ja betemetett. Mindenesetre az értelmiségi tábor Gulyás József számá
ra vagy nevetségesen modernkedő vagy a társadalmi elvárásoknak be
hódoló.

Gulyás József Vers-1980 című könyve értékes alkotásnak minősít
hető. Rendkívüli nyelvi produkció és különös, egyedi számvetés egy 
elmúlt korral. A szerzőnek sikerült olyan belső formát kialakítania, 
amely egyedülálló tájainkon. Ugyanakkor ki kell hangsúlyozni azt, 
hogy írásmódja, amely a spontán beszéd elemeit tartalmazza, alapjá
ban véve mélyen népies. Tájainkon a hatalomról, politikáról, társadal
mi eseményekről ilyen beletörődéssel, de ugyanakkor az ellenállás 
utolsó fegyverével: a gúnnyal szólnak az emberek. Épp ezért a Vers- 
1980 olyan művészi alkotás is, amely szerzőjén keresztül a „nép” ne
vében is szól. Egyetlen „nagy fogyatékossága” van e könyvnek: az, 
hogy magyarul íródott, méghozzá lefordíthatatlan írásmódon. Épp 
ezért arra ítéltetett, hogy örökre köztünk maradjon, de számunkra tar
tós értéket jelentve.
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Királyhegyi Dóra

Igaz mesék 
a legkisebbeknek

Mirnics Zsuzsa: Mesevirág, Fórum Könyvkiadó 1998.

Amikor először került a kezembe Mirnics Zsuzsa könyve és átlapoz
tam a tartalomjegyzéket, valami furcsa bizsergés futott át rajtam. Meg
akadt a szemem egy mesecímen: Tíz szem cseresznye. Ez nekem na
gyon ismerős! Gyorsan fellapoztam és olvasni kezdtem. Igen, semmi 
kétség, ez az a mese, amire még gyerekkoromból emlékszem. Első 
osztályba jártam, és a Mézeskalácsban olvastam, persze, arra már 
nem emlékezhettem, hogy ki írta. Egy kisfiúról szól, aki nem akart is
kolába járni, mert az nagyon unalmas, és teljesen felesleges, hiszen 
amire neki szüksége van, annyit tud is. Mikor az édesanyja a piacról 
hazaérve letesz az asztalra harminc szem cseresznyét, megengedi 
Gabinak, hogy megegye a részét, azaz tíz szemet. Gyorsan kiderül, 
Gabinak mégsem árt beiratkozni az iskolába.

A Mesevirág „modern mesék”-ből álló csokor, mely részben a gye
rekek mindennapjaiból táplálkozik, részben pedig a fantázia szülötte. 
Olyan modern mesék, melyekből nem hiányoznak a sárkányok, a kirá
lyok, a szerencsét próbáló legkisebb fiú, de amelyekben nincs űrhajó, 
számítógép sem Coca-Cola. Sárkányanyu a kórházban dolgozik, Sár
kányapu feltaláló, a sárkánybáty matekzseni, a sárkánynővér, pedig 
egyszemélyes ének- és zenekar: hétköznapi életet élnek, mint bármely 
más család.

A két utolsó történet -  a Szemüveges mese és a Sárkánybánat -  
a bizonyítékai annak, amit Mirnics Zsuzsa vallott önmagáról az idei 
Kosztolányi táborban: bátorítani próbálja a kicsiket, az elesetteket. A 
Szemüveges mesében a legkisebb királyfi egy szemüveges lányt vesz
feleségül, mert ....milyen bájos, milyen kedvesen különös ezzel a
szemüveggel!”. A Sárkánybánat Kissárkánya, aki a család szégyene, 
mert csak egy fejjel született és nagyon kicsi volt, éppen azért tud éle
tet menteni, mert nem nőtt nagyobbra. Ezekkel a mesékkel azt sugall
ja az írónő a gyerekeknek, hogy nem csak az erő, a szépség, a ma
gas termet a fontos, vannak más értékek is az életben.

Mirnics Zsuzsa meséi tanulságosak, nem közvetlen bennük a neve
lői szándék, de észrevétlenül mégis formálják a gyermek személyisé
gét. A Szállj, szállj madár című mesében Ádám, aki a szülői intelem 
ellenére madarat hoz a házhoz, elengedi a tollas jószágot, mert rájön,

91



hogy a kalitka börtön a számá
ra. A Furcsa betegség, és a 
Barátság című mesékben konk
rét nevelési problémát dolgoz 
fel. Az elsőben a szófogadatlan, 
lusta Lackót tereli helyes irány
ba egy orvos segítségével, a 
másik mesében pedig Csilla azt 
tanulja meg, hogy az igazi ba
rátnő az, aki a bajban is mellet
te van.

A legtöbb mese rámutat a 
természet szépségeire, érzé
kenységére, hogyan lehet és 
kell szeretni, védeni az állato
kat, a növényeket. A Piszoké 

című mesében így ír: „Már tudjuk, hogy a békák, a szitakötők, a kabó
cák, a fecskék, a fűzfák és a nádas napjai meg vannak számlálva. A 
markológépek, emelődaruk, kalapácsgépek, buldózerek ideje követke
zik. Meg a betoné.” A Csicsóka című mesében Csicsóka horgászni jár 
a bátyjával, de közben abban reménykedik, hogy a halak messze el
kerülik a horgukat: „Buta kis hal, ússzál gyorsan... okos kis hal, ússzál 
messzire innen!”

A mesék stílusa egyszerű, érthető, nincsenek bennük idegen kifeje
zések, kivéve azt a néhány latin megnevezést, amire a mese épül. A 
gyerekek könnyen megértik és élvezik, hiszen az ő életükről szól. „Igaz 
mesék”, melyek a valós életből merítik a témát, megtörtént esetek, me
lyek igazi gyerekek, nem holmi Piroskák, Jancsik és Juliskák, tapasz
talatait írják le. Az igaz mesék a három-négy évesek kedvenc műfaja, 
ők még ezek által ismerik meg a világot, hogy később a tündérmesé
ken, a meseregényeken keresztül felnőjjenek a regényekhez, és értő, 
alkotó, irodalomkedvelő felnőttekké váljanak.

Mirnics Zsuzsa könyve, a Mesevirág, a jugoszláviai gyermekiroda
lom egy értékes darabja, melyben az írónő kézenfogja a kis és nagy 
olvasót és meséin keresztül mutatja meg a természet, a világ szebbik, 
gyengédebb oldalát.
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Herbut Anikó

Fény -  Árny játék
Simogasd meg az árnyékot! (ifinovellák), Grafoprodukt, 

Szabadka, 1998.

.... ne ítélj. Csak reagálásokat rögzíts. Soha ne írj a szerzőről és a
művéről sem -  csak önmagadról, ahogy szembesülsz a művel vagy a 
szerzőjével. Önmagadról írhatsz.” -  ajánlja Gombrowicz a kritikusok
nak, beszámoló-, tanulmányíróknak. Hasznos tanács! Nekem pedig -  
az imént felsoroltak feladatát tűzve ki célul -  most még sincs igazán 
nehéz dolgom, hiszen egy kis túlzással ugyan, de azt is mondhatnám, 
hogy az ifinovellák nekem íródtak, rólam. Én is éppen olyan fiatal va
gyok, mint a szerzők, hasonló problémákkal, életérzésekkel, így érde
kes élmény gondolatfüzéreik finom, árnyalt boncolgatása.

Ez a gyűjtemény tehetséges fiatalok munkáiból állt össze, melyek a 
szabadkai Népkör keretében működő Theresiopolis Irodalmi Fészek, 
valamint a Grafoprodukt Könyvkiadó novellapályázatára íródtak. A há
romtagú bírálóbizottság (Dr. Vajda Gábor, Beszédes István, Szabó Jó
zsef) határozata alapján az első három díj mellett több különdíj is gaz
dára talált, sőt még ajándékkönyvet is nyomtattak a pályázatra érkező 
írásokból a szerzők számára. Ebből tartok egy példányt a kezemben. 
Sajnos a harminchárom ifinovellát tartalmazó kötet nem került könyv
árusi forgalomba, pedig érdemes lenne eljuttatni a nagyközönséghez, 
az olvasók táborához, hiszen általa lehetőség nyílna arra, hogy egy új 
korosztály tehetséges képviselőivel ismerkedhessünk meg, akik közül 
talán egyesek néhány éven belül akár saját kötettel is berobbannak 
majd a köztudatba. Beszédes István vibráló, őszinte hangú és biztató 
előszavának és a kötet egyik írásának kapcsán a gyűjtemény a Simo
gasd meg az árnyékot! címet viseli. A szerzők között vannak olyan toll- 
forgatók, akiknek ez a legelső próbálkozásuk, de sokukkal már máshol 
is találkozhattunk, mint neves vetélkedők állandó résztvevőivel, sőt 
akadnak olyanok is, akik folyóiratokban, újságokban publikálnak már. A 
legfiatalabb novellaíró 1984-ben született, a többség viszont a ’70-es 
évek gyermeke.

A novellákat lehetetlenség lenne csoportokra osztani, hiszen más
más alkotókról és fiatalokról lévén szó, természetes, hogy a szerzők 
legkevésbé azt szeretnék, hogy írásaik hasonlítsanak egymáséira, 
vagy képességeiket, készségüket a nagy elődök valamelyikéhez ha
sonlítsák. Hangsúlyozni kívánják másságukat, eredetiségüket! A szer
kesztők a műveket a pályázaton elért helyezések alapján sorakoztatták
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fel. Segítségükkel ízelítőt kaphatunk a mindennapi élet történéseiből, 
de ugyanakkor lebilincselően izgalmas krimiket izgulhatunk végig, sőt 
elbolyonghatunk a fantasztikum és a sci-fi világába is. Számomra, aki 
mindig élvezi az örökös felfedezés örömét és az új utak felkutatásának 
izgalmát, ez nagy élmény volt. Sokkal jobban kedvelem azokat a mű
veket, amelyek -  akár a realitás akár az álom talaján mozognak -  mel
lőzik a krimiszerű megoldásokat, és nem is a tudományos fantasztikum 
világából merítik a témát. Úgy érzem, az ifinovellák írói is hasonlókép
pen vélekednek. Saját életérzéseikről írnak legszívesebben, vagy 
közvetlen környezetüket mutatják be. Műveikben leginkább magukat 
próbálják kiismerni, távlatokban gondolkodnak, és ha életükbe mégis 
befészkel a magány, akkor azon vannak, hogy megszelídítsék azt. Az 
önmagukkal való összhangba kerülés pedig vagy sikerül, vagy nem. 
Ha nem, az öngyilkosságba menekülnek, azt tervezik: hajlamosak va
gyunk minden hibánkat személyes csődként megélni. A mai fiataloktól 
sem idegen az önsajnálat, a világfájdalom érzése. Szinte minden írás

ban közös vonásként fel
lelhető az állandó láza
dásra való törekvés mel
lett az elszigeteltségtől és 
a kihűlt emberi kapcsola
toktól való szenvedés. Ha 
valaki érzékenyebb az át
lagnál, könnyebben kon
fliktusba kerül a világgal, 
hiszen olyan dolgokat is 
érzékel, amelyek mások 
előtt rejtve maradnak.

Gyakran kell elölről 
kezdeni, amihez biztos 
pontokra van szükség. 
Aki nem leli ezeket, köny- 
nyen zsákutcába kerül
het, ami nem csábító 
mellékutca, ahova a gon
dok elől, menekülhetünk, 
hanem igazi labirintus, 
mely a kötetben a V.R. 1, 
nevet viseli. Egy olyan 
embernek nyújt menedé
ket, aki csak a computer 
világában érzi otthon ma
gát, találja meg az igazi 
boldogságot. Sajnos csak
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kevesen vannak olyanok, aki felfigyelnek a rászo
rulókra, és tudatják velük, hogy a világ -  h; 
gyetlenül hangzik is - ,  de jól megvan az em
ber nélkül, fordítva azonban már nehezebb a 
helyzet. Az Egy lélek viszontagságai, a Ma 
megteszem vagy akár a Tűz -  élet című 
novella hőseinek sem sikerül megbékélni 
önmagukkal és újra kilépni a világba.

A halálmotívum mellett a létidegen ember 
magányának motívuma is gyakori. Dante át
változik barna gömböcskévé; Breitner ur< 
zsenit, semmibe veszik; a fiú a J.K. utolsó és 
egyben legnagyobb tévedése című írásból is azt 
szeretné ha felfigyelnének rá, de ő sem jár sikerrel; a Zuhanás zak
latott álomszerű képeit pedig szinte valóságként élhetjük át. Az ifi
novellák közül nem egy politikai ihletettségű. Ilyen a Hontalanok és a 
Fény a Holdon, melyek a hontalanság, az idegenbe kerülés és a ke
gyetlen száműzetés problematikájával foglalkozik. A gyűjtemény olva
sása közben bebizonyosodik előttem, hogy a világ tele van szélma
lomharcot vívó Don Quijotékkal és őrültnek bélyegzett -  William 
Wharton által teremtett -  Madárkákkal. A kötetben helyet kapott a 
Madárka és a zsozsó című novella is, mely a kedvenceim közé tar
tozik. Mai mese egy emberről, akinek eseménytelen az élete, elve
szik a bürokrácia útvesztőjében, gyakran gondol öngyilkosságra is, 
majd végül, mivel senki sem siet a segítségére, pszichikai állapota 
megromlik. Ezután pénzéhes, törtető, lélektelen embereknek sikerül 
félreállítariiuk és elveszik.

Mindezek után azt hihetnénk, minden novella hőse zaklatott életet 
él. De nem, hiszen a Gusztáv vs. Zsigmond- Kenyában és a Levél 
című írások ihletője az egyedüllétet oldó szerelem. Mindenki arra 
vágyik, hogy az egyedüllétből ne legyen magány. Szükségünk van 
olyan valaki közelségére, aki képes feloszlatni magányunkat és felfe
dezni bennünk legjobb vonásainkat. Mégis furcsák vagyunk mi embe
rek! Álmainkért, kedvesünk eléréséért vállaljuk a megpróbáltatásokat, 
de mikor azt érezzük, elértük, amit akartunk, rabság lesz az érzelmek 
valósága és semmibe vesznek sikereink. Ez történik az összetartozás 
című írásban is. Olykor-olykor egy jeges pillantás, egy ostoba sértés 
is elég ahhoz, hogy feltámadjon bennünk a negatív szenvedély, az 
agresszivitás.

Azokban a novellákban, melyek a fantasztikum világában játszód
nak, gyakoriak a titokzatos, misztikus, földön kívüli elemek. Természe
tesen ezeknek az írásoknak is van üzenetük, mint A félelem hatalmá
ban címűnek, ahol a szerző felhívja a figyelmet arra, hogy sokszor az 
ember saját vesztének az okozója.



A kötettel való ismerkedéskor külön figyelmet érdemelnek azok a 
képzőművészeti alkotások, melyek az írásokkal együtt megadják a 
kötet hangulatát. Számos grafikusnak, többek között a zentai Asylum 
Ifjúsági Irodalmi-Művészeti Társaság tagjainak tartozunk ezért köszö
nettel.

Sokszor, amikor lehangolódom, eszembe jut a következő idézet: 
„Amikor négyszemközt maradunk magunkkal, érezzük, hogy minden 
ember külön-külön bolyong a részvétlen csillagok alatt, nincs aki a lé
lek meztelenségét betakarja és didergését felmelegítse.” Talán így van, 
most mégis úgy érzem, az ifinovellák szerzői érzékenységükből, tehet
ségükből adódóan itt vannak egymásnak, nekünk, hiszen köztünk is 
akadnak olyanok, akik be tudják és kívánják fogadni a Fényt, ügyelve 
arra is, miként becézzék az Árnyékot.
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