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------------------------------------Đorđe Kuburić -----------------------------------

Csöpög a vinjak
Szabadka üres utcáin 
áttűnik Slavko Matković 
kócos hajjal 
szelíd tekintettel 
szűk és fekete garbóban

Meginvitálom 
a Vis kocsmába 
egy féldeci vinjakra

Megyek, mondja, a könyvtárba
hogy megálmodjam a Roger Daltry-esszét
aztán majd együtt
elmegyünk gyalog
a vasúton át
a Bucka-Gányóba
hogy kezemmel megérintsem
néhány kedves emberem
és két-három jó
és szép dolgot
hogy igyunk és baszkódjunk

(És hozzáteszi: erkölcstelen 
jót tenni
hogy megérdemeljük a mennyországot) 

Amíg ezt írom
a kísértetiesen fehér papíron 
csöpög a vinjak
ártatlanul, mint az eső szöveges üledéke



Továbbra is felismerhetően 
bolyong a sűrű 
utcáin a városnak
cipelve magával salátává lett lapjait 
életrajzokat és verseket 
és némán sikolt 
Alán Ford módján.

Tóth Ágnes fordítása

Rukovet, 1997. 1-2-3.



Petar Vukov

Szabadkától Hollywoodig 
és a feledésig

(Fülöp Ilonáról -  egy szabadkai magyar írónőről, 
a XX. század elejéről)

BEVEZETŐ
A messze távolban elért siker időnként egyet jelent a szülőföldi fele

déssel és ezáltal valahogy ismét csak megerősítést nyer az a közmon
dás, miszerint: ha valaki kikerül látókörünkből, arra a feledés homálya 
borul.

Ilyen ez a történet Fülöp Ilonáról1 -  történet a sikerről és a feledés
ről.

Történetünk elején, az I. világháború előtt, Szabadka már megsze
rezte a közép-európai városok szerkezeti-szervezeti felépítését. Sok új 
palota épült, néhány templom és a városháza, már akkoriban megfor
málódott a ma is létező városmag, és ugyancsak kiépült Palics-fürdö is. 
Van már villanytelep, az utcák kikövezve, kivilágítva, fasorok telepítve, 
parkosítva, közlekedik már a villamos, a vasút, a telefon és a távíró 
pedig összekapcsolta a várost a világgal. Szabadka az akkori Magyar- 
ország harmadik legnagyobb városa, és mégis... egyesek számára 
megmaradt provinciának. Hiszen, a világvároshoz képest minden más 
provincia, különösképpen a művészek és a tudósok számára, mivel 
csupán a központban zajlik az igazi, a nagybetűs Élet, és ott található 
minden jelentősebb intézmény és csakis ott élnek alkotók. Máskülön
ben, a szabadkaiak akkori mentalitása valóban provinciális volt, életfilo
zófiájukban pedig csak a biztosra mentek. Ez pedig valóban nem 
kedvezett az újnak, a tényleges alkotói értékek befogadásának, így 
Szabadka igazi nagyságai, Csáth és Kosztolányi is igazán akkor váltak 
népszerűvé, amikor elhagyták szülőföldjüket.

fgy tűnt ez Fülöp Ilonának is. Noha már megjelent Kacag a sátán 
című novelláskötete, a két legjelentősebb magyar nyelvű szabadkai lap 
munkatársa, mégis elvágyódik Szabadkáról, nagyvárosba szeretne 
menni. És akkor, 1914-ben, valóra válik álma, közvetlenül a háború előtt 
New Yorkba utazik. Nem Budapestre, hanem az óceánon túlra, Ameri
kába. Hogy sikert érjen el és, hogy... elfeledjék.

Elment az írónő, de könyve itt maradt, még ma is megtalálható a Vá
rosi Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében, Szabadka bibliográfiájának
II. füzetében 743. szám alatt2 pedig ezt olvashatjuk róla:



„FÜLÖP, Ilona
FÜLÖP ILONA: KACAG A

SÁTÁN. A címlap Oláh Sándor 
rajza. Szabadka, 1913. -  Nyomta
tott Fischer és Krausz könyv
nyomdájában Szabadkán. [1913]. 
-  15, [2] p., 20 cm 

GB
(Z II 321)”

A könyvön és a bibliográfiai 
meghatározásokon kívül a sza
badkai Könyvtár nem rendelkezik 
semmilyen más adattal sem a 
szerzőről. Fülöp Ilonát nem emlí
tik sem az irodalomtörténészek, 
sem az irodalmi lexikonok, sem 
Magyarországon, sem Vajdaság
ban. Személyesen is felvettük a 
kapcsolatot az irodalmi örökség 
mérvadó ismerőivel, de egytől 
egyig mindegyikük -  dr. Bori Imre, 

Dévavári Zoltán és dr. Vajda Gábor is -  udvariasan azt válaszolták, 
Fülöp Ilona neve ismeretlen a számukra.

Fülöp Ilona írónő teljesen feledésbe merült. Az igazsághoz tartozik 
persze az is, hogy a két háború közötti magyarországi Filmlexikon3 
jegyzi a nevét: „Fülöp Ilona, írónő. Tavaszi zápor című darabját Fejős 
Pál vitte filmre.” -

Annak ellenére, hogy a filmet az után forgatták, hogy megjelent 
novelláskötete, azt is ki tudja miért, senki sem emlegeti, tehát jó lenne 
utánanézni, milyen volt annak idején a budapesti fogadtatása.

Emellett, még negyed századdal ezelőtt városunk fia, Steinfeld Sán
dor a nemzetközi nőnap alkalmából írt cikkében Fülöp Ilonát úgy emle
geti, mint városunk valószínűleg első újságírónőjét és idéz 1913-ban 
megjelent cikkéből, amelyben a feminista világkongresszus résztvevői
nek palicsi és szabadkai látogatásáról számolt be4. A Duna Televízió 
1996. őszén kétszer is bemutatta a Tavaszi záport, ám az Szabadkán 
teljesen észrevétlen maradt5.

A Kacag a sátán című könyv kiadási évéből látható, hogy Fülöp 
Ilona fiatal írónőként az akkor már népszerű Csáth Gáza és Kosztolá
nyi Dezső kortársa volt, de hogy vajon kapcsolatban állt-e velük, erről 
semmit sem tudunk. Talán azt is mondhatnánk, hogy a két nagy író 
sikere is, többek között, hozzájárult ahhoz, hogy Fülöp Ilona írónő 
neve feledésbe merüljön.



EGY LEVÉL HOLLYWOODBÓL 
EGY SZABADKAI BARÁTNAK

Joso Šokčić6 újságíró és költő, 1953-ban szabadkai címére, a 
Kosztolányi Dezső utca 8-ba levelet kap Fülöp Ilonától, Hollywoodból, 
amelyben megküldi a kért adatokat önmagáról, csakúgy, mint fény
képét7. (Šokčićnak talán erre a Szabadkai újságírás 100 éve 1848- 
1948. című könyvéhez van szüksége)0

Mellékeljük Fülöp Ilona géppel és kézzel írt levelének valamint a 
borítéknak a fénymásolatát.

Kedves Sokcsics József,
t i    'hnlasan köszönöm szép 

levelet: nagyon meghatott. Nagy ajahde'k az ne- 
kom, hogy ro’gl ea elveszett szülővárosomból Ilyen 
szop és elismerő* üzenetet kapok, rógesregen jöt- 
tem el onnan, gondoltam, talan már senki sem om- 
lc#kszik ram.

Kn is a Baesnegyei Naplónak es a 1 ki ess kai 
Hírlapnak dolgoztam, s közbon a Magyar általános 
Hitelbank, tisztviselője voltam.A Bácskai Hírlapnak 
a kis Braun volt akkor a szerkesztője, u munka
társai többek kozott Somlyó Zoltán oá Gyóni Géza 
voltak. A Httcsmegyci Naplót Fenyves Feri szerkesz
tette, aki kitűnő barátom volt, csaladja összes 
tagjaival .far övvel cze*lött neg leveleztem Feny
ves Rózsival os Arankával,takik Budapesten elnök, 
de most mAr rossz a postajárat közöttünk.

Csatoltan küldök rgy fényképét, ez a legutób
bi: fekete hajamból lassan hófehér lesz.... Köny
veim vagy lapjaim Szabadkáról nincsenek, ott c^y 
novellán könyvem jelent meg, amiből egyetlen pél
dányom van, de nem 13 baj, vad fiatalkori iras  ̂
volt, nem kell rá énilekozni másnak. Ks itt küldöm 
életrajzi -adataimat is, kczirasunl, amint, kerto.

Buszken es meghatva olvastam a levelet, 
be is rámaztatom az íróasztalom fölé: egy nagyon 
szép hang a múltból, - jó lesz látni mindennap és 
tudni, hogy nekem is hely jutott az emlékek között 
fiatalságom nagyon ertőkés barátai között.

.. -  • *Köszönöm szépen.
Szives üdvözlett,el
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Pontosan 40 éwel azután, hogy Fülöp Ilona szavai az óceánon 
túlról megérkeztek Joso Šokčićhoz, vagyis 1993-ban, Slavko Matkovió 
irodalmár és főkönyvtáros felfedezi ezt a levelet, de sajnos korai halála 
megakadályozta abban, hogy megírja cikkét Fülöp Ilonáról s hogy ezál
tal megmentse őt a feledéstől.

Már első pillantásra meglepetést okoz Fülöp Ilonának a saját művei 
iránti viszonyulása. A Tavaszi zápor forgatókönyvét egyáltalán nem em
líti, Szabadkán megjelent könyvének címét elhallgatja és azt írja róla: 
„...nem kell rá emlékezni másnak.” Talán ez az amerikai életritmus kö
vetkezménye, amely nem nagyon törődik a múltbéli babérokkal, mindig 
új és újabb sikereket követel. Neki nem sikerült több forgatókönyvet
eladnia, mivel levelében azt írja, hogy  a filmiparban van technikai
állásom.” , de úgy tűnik, Amerikában újabb könyve sem jelent meg s 
emiatt talán ezért is árulkodik a levél arról, hogy egy olyan alkotó írja, 
aki múltbéli munkásságát és törekvéseit elfojtja magában. A béka meg
feledkezett arról, hogy egyszer herceg volt -  mondja jelképesen egy 
mese. Vagy talán ez a feledékenysége abból az érzésből adódott hogy 
mindez „olyan rég volt -  mintha sohasem volt” . Hiszen a könyv négy 
évtizeddel korábban jelent meg, a film pedig két évtizeddel a levél kel
tezése előtt készült. Valóban régen, mintha sohasem lett volna. És a
szavak a levél elején  régesrégen jöttem el onnan, gondoltam, talán
már senki sem emlékszik rám” kifejezésre juttatják az idő romboló ere
jével kapcsolatos érzéseit is. A másik, ami a levélből azonnal kiviláglik: 
Fülöp Ilona Šokčić karrierje iránti érdeklődése miatti őszinte öröme, 
meghatottsága és hálája, és azért, mert vannak még emberek, akik 
még gondolnak rá.



Fülöp Ilona címét9, születési dátumát10, anyja vezetéknevét11 és 
a templom nevét12 megfelelő szám alatt a megjegyzésekben dolgoz
zuk fel.

(Fülöp Ilona szülőháza, a mai Vük Karadžić utca 6-os számú épülete)

A HÍRLAP CIKKE FÜLÖP ILONÁRÓL
Az itteni Hírlap 1929. febr. 10-ei számának 9. oldalán nagy, három 

hasábos írást közöl „Fülöp Ilonka Suboticáról elindult ujságirónő ameri
kai karrierje” címmel. A cikk igazi dicshimnusz az írónőről, amelyet tu
lajdonképpen egy nagy amarikai magyar lapból vettek át. Terjedelme 
miatt eltekintünk teljes közlésétől, inkább csak kivonatosan ismertetjük 
és meséljük át.

A szerkesztőségi bevezetőben arról olvashatunk, hogy „Fülöp Iloná
ra még sokan emlékeznek Szuboticán, erre a különös fekete lányra, aki 
csupa lázongás és a vidéki keretekbe beilleszkedni nem tudó akarat 
volt....talán az első újságíró a vidéki sajtóban és innen indult el az útjá
ra, amely elvezetett Hollywoodba. Az égik nagy amerikai magyar lap
ban....cikk jelent meg ezzel a címmel: „A  Palicsi tótól a Csendes 
Óceánig” ...és ez a nagy cikk Fülöp Ilona érdekes karrierjéről szól.” A 
folytatásban a szerkesztőség átveszi az írás érdekesebb részeit, úgy 
ítélve meg, hogy az „Szuboticán nagyon sokakat fog érdekelni.”
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„A  Palicsi tótól a Csendes Óceánig igen nagy az ut, de még ennél 
is hosszabb, nehezebb, göröngyösebb, fájdalmasabb és keservesebb ut 
vezet a Bácskai Hírlap szerkesztőségéből a hollywoodi szcenárió 
írásáig.... Fülöp Ilona harcos kedve, tehetsége és munkabírása kellett 
ahhoz, hogy a végére tudjon érni ennek az útnak...Az élet forradalmár
ja Fülöp Ilona, örök vándor és örök álmodozó, aki éppen úgy él most 
hollywoodi sikereinek bizonytalan biztonságában, mint élt a Bácskai 
Hírlap szerkesztőségében messzi idegen földekről álmodozó fiatal lány, 
aki volt.

Volt...egy ragyogóan szép, kalandos természetű, egyedül élő lány. 
Fülöp Ilona barátnője volt és ha a két lány együtt beszélt az életről, a 
magyar vidéki kisvárosok reménytelen levegőjében, ezf a kalandos ter
mészetű lány volt az, aki csodás színekkel ecsetelte...az idegen földnek 
vonzó bizonytalanságát. Fülöp Ilonát a család kötötte, amely még azt 
sem helyeselte, hogy egyetlen lányuk irkafirkálással foglalkozik és hol
mi haszontalan költők társaságában tölti el a fiatalságát.

A kalandos természetű lány azonban egy szép napon eltűnt 
Szuboticáról. Fülöp Ilona Párisból és Londonból kapott tőle lapokat. És 
egy másik szép napon, talán éppen á levelezőlapok hatása alatt, Fülöp 
Ilona összecsomagolta a ruháit, jegyet váltott a bécsi gyorsra és ott
hagyta Szuboticát és a költő barátokat: Somlyó Zoltánt, meg Gyóni 
Gézát és elhagyta a családot is, amelyet csak New Yorkból értesített, 
hogy szerencsésen megérkezett. ...

Tizennégy amerikai év és ebből három Hollywoodban. Tizenegy az 
amerikai magyar újságírás keserves kenyerén. A Bányászlap, Berkó Ké
pes Újsága, az Amerikai Magyar Népszava íróasztalai mellől hozta őt 
Hollywoodba az örök keresés. És amit a tizenegy robotos év elvett az 
életéből, azt kamatosán visszaadta Hollywood, mert a magyar betűve
tés reménytelenségéből a siker és elismerés felé vezető útra vitte.

Ez se ment könnyen és simán. Hollywoodban is vártak rá nagy 
kiábrándulások, nagy nyomorok, amelyek ellen egyforma erővel kellett 
küzdenie. És küzdött. Küzdött úgy, hogy tehetségével és egy magyar 
rendező-zseni megértésének segítségével áttörte a hollywoodi stúdiók 
sokszor bevehetetlen várát. Szcenariot adott el és szerződést kapott. Az 
első szcenarioja,...mely rövidesen megfilmesítésre is kerül, egy kis cse
léd, reménytelen kis szürke ember élete és megicsőülése. Edényt súrol, 
gyereket dajkál és csizmát pucol...amikor egyszer csak a kisasszpny 
udvarlója meglátja őt a virágbaborult almafa alatt és megejti....amikor 
azután jelentkezik a baj...gazdája is kidobja a kis cselédet, az apja is ki
dobja és egy éjszakai mulatóban súrolja aztán a padlót, amig csak birja. 
Ott a mulatóban születik meg a gyereke, a mulató táncosnőinek lelkiis- 
meretnyugtató gondoskodása mellett. Ám egy gyerekvédö egyesület 
tudomást szerez a dologról, a gyereket elveszik a kis cselédtől, aki dü
hében megveri a virágos almafát s aztán a templomba megy felelösség-



re vonni Máriát. Mert megőrül fájdalmában a kis cseléd és felmászik 
Mária szoborra, hogy elvegye tőle a gyereket. Annak se legyen, ha ne
ki nincs. ...amikor a kis cseléd leesik róla, az élete is ott marad a föl
dön. -  Felkerül a menyországba. Cseléd angyal lesz, kiszolgálja a 
nagysága-angyalokat és aranydézsából aranykefével súrolja a felhőket 
és smirglizi a csillagokat, amikor egyszer letekintvén a földre, látja, hogy 
a virágbaborult almafa alatt egy szőke kislány -  éppen olyan, mint ö volt 
tizenöt év előtt -  vár egy fiúra. Nagyon megharagszik, leönti az arany
dézsa tartalmát a földre és elered az eső. A szőke lány ijedten fut be 
a házba és valahol egy fiú, aki a leányhoz sietett, gyorsan beugrik a ka
pu alá. Az almafa alatt nem áll már senki és az eső csak esik, esik.”

A cikk megjelenésének idején a Tavaszi zápor még nem készül, ar
ra csak 1932-ben kerül sor, francia-magyar kooprodukcióban. Fejős Pál 
(1898 -  1963) rendezte, akit ,,a hangos film első évei egyik legjelentő
sebb alkotójának”13 tartanak. A főszerepet Anabella ( igazi nevén 
Susanne Georgette Charpentier, szül. 1910-ben)14 alakította. A film vi
lágsikert aratott, a főhős neve után Marié címmel, a kritika pedig azt ír
ta róla: „mértéktartó eszközökkel élő, humanista eszményeket hirdető 
cselédtörténet” 15.

Az, ami ezt a melodrámát, véleményünk szerint, kiemeli a sokaságból 
és ma is elfogadhatóvá teszi -  az a főhős LÁZADÁSA, ami olyképpen jut 
kifejezésre, hogy a cselédlány szerint Máriának sincs joga a gyermekére, 
ha már az emberek elvették az övét. Amikor pedig az égbe jut, cseléd
angyalként mennyei esővel akadályozza meg, hogy az övéhez hasonló 
sors megismétlődhessen a Földön. Ebben a lázadásban egy pillanat alatt 
felfedezhetjük Fülöp Ilona fő jellemvonását, azt a lázadást, amely alkotói 
munkásságának és lázadó lelkületének hajtóereje volt.

A múló évek, évtizedek megmutatták, hogy a Hírlap 1929-es cikke 
sem volt elegendő ahhoz, hogy hosszabb ideig fenntartsa Fülöp Ilona 
emlékét, aki így szülőföldjén már csak Joso Šokčić és esetleg egy-két 
barát emlékezetében élt. Amikor azután ők is elhaltak, az írónőre a tel
jes feledés homálya borult.

De íme, most a XX. század végén, Šokčićnak és Matkoviónak kö
szönhetően, akik e sorok írójának kezét vezérlik, feltámadt szülőföldjén 
Fülöp Ilona és velünk együtt utazik az új évezredbe, hogy egybekap
csolja korát és a miénket a jövővel.

FÜLÖP ILONA ÉLETRAJZA
Fülöp Ilona Joso Šokčićhoz írt levele és a Hírlap karrierjére való 

emlékeztetése alapján rekonstruálhatók az írónő életének és munkás
ságának legfontosabb mozzanatai:

FÜLÖP ILONA Szabadkán született, a mai Vük Karadžić utca 6-ban, 
1891. május 21-én. Apja Károly, vasutas, anyja Josepha Velinszki ház



tartásbeli, városi énekesnő a Szent Teréz templom énekkarában. Novel
lákat írt, film-forgatókönyvet és a szabadkai sajtó első újságírónője volt.

Az USA-ba való elutazásáig hivatalnokként dolgozott a szabadkai 
Magyar Hitelbankban és írt a Bácskai Hírlapnak valamint a Bácsmegyei 
Naplónak.

1913-ban kerül ki a nyomdából Kacag a sátán című novellás-kötete, 
1914. májusában pedig testvéréhez utazik, New Yorkba. Amerikában 
1915-ben ment férjhez Nicolaus Murrayhez16.

New York-i évei közül az első 11-ben újságíróként dolgozott az ame
rikai magyar lapokban, a Bányászlapban, Berkó Képes Újságában és 
az Amerikai Magyar Népszavában, Hollywoodba pedig 1926-ban költö
zött át.

Forgatókönyve alapján 1932-ben készült a Tavaszi zápor című film, 
francia-magyar kooprodukcióban, Fejős Pál rendezésében és amely 
világsikert aratott Marié cím alatt.

Novelláinak, tárcáinak és egyetlen film-forgatókönyvének témája a nő 
szerencsétlen sorsa, alárendelt helyzete és az ez elleni lázadás.

1921-ben meglátogatta Szabadkán hozzátartozói sírját.
Hollywoodban hunyt el 1954-ben17.

FÜLÖP ILONA (SZABADKAI) BIBLIOGRÁFIÁJA
Fülöp Ilona irodalmi munkásságának nem 

teljes három éve alatt a szabadkai sajtó
ban 21 szövege jelent meg, amelyek 
közül négyet megjelentetett köteté
ben is (egyiket valamelyest módosí
tott címmel). A Bácskai Hírlap
ban 18 szövege jelent meg, a 
Bácsmegyei Naplóban pedig há
rom. Megjegyezzük azonban, hogy 
ezek a számok nem tekinthetők tel
jesnek, mivel a szabadkai Könyvtár 
nem rendelkezik az említett lapok 
minden számával abból az időből.
Szövegeinek fele újságírói, másik fele 
szépirodalmi. Mindegyik a tárcák he
lyén jelent meg, leggyakrabban az első 
oldal alsó felében. Leggyakoribb témá
ja -  a nő.

Kacag a sátán című kötete 20 szöveget 
tartalmaz, amelyek közül, mint azt már em
lítettük, négy először az újságokban jelent 
meg, tehát teljesen új 16 szöveg.



Amerikába történt elutazását követően Fülöp Ilona Szabadkán csak 
még egy szöveget jelentetett meg, 1931-ben. Vagyis összesen 38 szö
veget.

Egyik prózáját, az Itt a repülőgép címűt, Fülöp Ilona úgy jelentette 
meg, mint részletet egy készülő regényből. Érdekes lenne erről többet 
is megtudni: mennyi készült el a tervezett kéziratból, most vajon hol 
található és megjelent-e belőle még valamilyen részlet? Ezt a titkot 
valamint amerikai bibliográfiája egészének fehér foltjait csak az fejtheti 
meg, tárhatja fel, akinek lehetősége nyílik karrierjének amerikai idősza
kát kutatni.

De hogy ne nyújtsuk tovább, íme szabadkai munkáinak jegyzéke, 
megjelentetésük helye és időrendje szerint:

1911.
I. Bácsmegyei Napló:
1. Nagyhét, 1911. IV. 16. . 91. szám, 1. old.
2. Nászút, 1911. V. 28., 125. sz., 1. old.
3. Egy tánc szövege, 1911. VIII. 20., 192. sz., 1. old.

1912.
II. Bácskai Hírlap:
I. Ősz, ősz. . ., 1912. IX. 29., 222. sz., 1. old.

1913.
III. Bácskai Hírlap:

1. Vasárnapi fotográfiák, 1913. IV. 13., 85. sz., 5. old.
2. Vasárnapi fotográfiák, 1913. IV. 20., 91. sz., 4. old.
3. Vasárnapi fotográfiák, 1913. IV. 27., 97. sz., 4. old.
4. Vasárnapi fotográfiák, 1913. V. 4., 102. sz., 6. old.
5. Nyári tapasztalatok, 1913. V. 9., 106. sz., 3. old.
6. Vasárnapi fotográfiák, 1913. V. 11., 108. sz., 5. old.
7. Epizódok a repülő-napokról, 1913. V. 16., 111. sz., 2. old.
8. Epizódok a repülő-napokról II, 1913. V. 17. , 112. sz., 2. old.
9. Az élet szép és jó, 1913. V. 18., 113. sz., 1. old.

10. Vasárnapi fotográfiák, 1913. V. 18., 113. sz., 5. old.
I I .  Margit...Margit..., 1913. V. 25., 118. sz., 2. old.
12. Aktuális mese, 1913. VI. 1., 124. sz., 1. old.
13. Somlyó Zoltán: Sötét baldachin, 1913. VI. 15., 136. sz., 1. old.
14. Vasárnapi fotográfiák, 1913. VI. 15., 136. sz., 4. old.
15. A feministák Szabadkán, 1913. VI. 26., 145. sz., 1. old.
16. Versek -  prózában, 1913. VI. 29., 148. sz., 1. old.
17. Itt a repülőgép -  Részlet egy készülő regényből, 1913. X. 5., 

229. sz., 1. old.



1931.
IV. Bácsmegyei Napló:
1. Utitárs, 1931. VII. 12.

Szépirodalmi szövegnek tekinthetőek az 1-1, I-2, I-3, 11-1, III-9, 111-11. 
111-12, 111-13, 111-16, 111-17 és IV-1, míg a többi tárca.

1913.
Kacag a sátán -  novelláskötet

TARTALOM
Kacag a sátán
Lányok ha unatkoznak .................................................   7.
Erőpróba........................................................................................................  15.
Szerelem........................................................................................................  25.
A Sztáné slingelt szoknyája........................................................................... 36.
Balázs Mária le ve le .......................................................................................... 45.
Világosság......................................................................................................  50.
Amit elmulasztottak.......................................................................................  57.
Egy lány és egy asszony .............................................................................  66.
Ősz, ő s z ........................................................................................................  74.
Egy tiszta lányról .........................................................................................  79.
Egy félbemaradt arckép e lő tt ........................................................................  87.
A hetedik asszony.........................................................................................  92.

írások a közeli város messzi emberéhez
Nagyhét .......................................................................................................... 105.
Nász ahogyan Véle lett volna ........................................................................110.
Nász ahogyan mással lett volna ...................................................................116.
M á r ia ............................................................................................................... 123.
Levél egy szőke babához..............................................................  128.
Egy tánc szövege........................................................................................... 136.
Évforduló ........................................................................................................142.
Egyszer el akartalak hagyni ......................................................................150.

ZÁRSZÓ
Fülöp Ilona szabadkai írónő története tulajdonképpen egy olyan lá

zadó nőről szóló történet, aki elhagyja a vidéki kisvárost, hogy a nagy
világban karriert, sikert érjen el, hogy azután szülővárosában érdemte
lenül zuhanjon a feledés mély szakadékéba. Két évvel a Titanic kataszt
rófája után ő is New Yorkba indult és fizikai értelemben szerencsésen 
kikötött. De jelképesen -  ugyanaz a sors érte el, mint a szerencsétlen 
hajót. Elmerült, de nem a mély vízben, hanem a feledésben. A feledés 
óceánja olyan mély volt, hogy három időbeni lépcsőfok -  1953., 1993. 
és 1999. -  kellett ahhoz, hogy az írónő neve ismét napvilágra kerüljön.



Fülöp Ilona annak idején a városban az egyetlen írónő és újságíró
nő volt. Ehhez nem csak tudása, hanem mersze is volt, hiszen öntuda
tos értelmiségi volt, dinamikus, kíváncsi és nyílt lelkületű. Novellái, csak
úgy mint későbbi filmsikere a nő szerencsétlen sorsa elleni lázadást tük
rözte, a lázadásét, amelyet egész életén át hordozott önmagában. A 
szülővárosában fényesen kezdődött három éves újságírói és irodalmi 
karrierje után, a művelt nyilvánosság nagy meglepetésére, mindent el
hagyott és elindult az új, ismeretlen világba.

A jövőbeni bibliográfia-kutatókra vár az a feladat, hogy feltérképez
zék amerikai irodalmi és újságírói munkásságát. Joso Šokčićhoz írt 
levele alapján tudjuk, hogy három lapnál dolgozott. Ma, az Internet 
korában, azok számára, akik rendelkeznek a szükséges műszaki felsze
reltséggel, mindez nem lesz nehéz. Természetesen jó lenne megtudni 
valamit esetleges irodalmi hagyatékáról is és meg kellene állapítani ha
lálának pontos dátumát is.

Ebben a szövegben Fülöp Ilonával életrajzi és bibliográfiai szempont
ból foglalkoztunk és nem bocsátkoztunk bele munkásságának elemzé
sébe. Ezt a magyar irodalmároknak, kritikusoknak és irodalomtörténé
szeknek kellene megtenniük, hogy azután a magyar irodalomtörténet 
jövőbeni megírásakor megtörténhessen Fülöp Ilona munkásságának 
értékelése is. Hisszük, hogy megérdemli ezt. A történelem gyakran em
leget jelentéktelen költőket, akik egy-két kötetet jelentettek meg, ha 
másért nem, hát koruk irodalmi hangulatának szemléltetése érdekében. 
Akkor hát miért ne emlegetnénk egy novellaírót, ha tudjuk, hogy vidé
künkön a prózaírók mindig is fehér hollónak számítottak.

A szabadkai magyar írónő történetében kissé furcsán hat, hogy meg
feledkeztek róla honfitársai, miközben azok, akik kiemelték öt a feledés 
homályából, Šokčić, Matković és Vukov, a szerbhorvát nyelvterület iro
dalmárai közé tartoznak. Ez azonban azt is mutatja, hogy Szabadka 
egységes kultúrkincsét nem szabad egyedi, nemzeti részeire bontani, 
elszigetelni.

Fülöp Ilona újságíró, novellaíró és forgatókönyv író most ismét közöt
tünk van s reméljük, soha nem engedjük meg neki, hogy elutazzon a -  
feledésbe.

ÖSSZEFOGLALÓ
Fülöp Ilonának Joso Šokčićhoz 1953-ban írt levele alapján, amelyet 

négy évtizeddel később fedezett fel Slavko Matkovió, ebben a cikkben 
rekonstruáltuk ennek a feledésbe merült szabadkai magyar írónőnek az 
életrajzi-bibliográfiai adatait.

Az itteni sajtó első újságírónője és a Kacag a sátán című novellás- 
kötet szerzője, Fülöp Ilona az I. világháború kitörése előtt elhagyja szü
lőföldjét és Amerikában folytatja karrierjét, ahol forgatókönyve alapján 
1932-ben forgatták a Tavaszi zápor című nagy sikerű filmet.

Fordította Mácsai Tibor



1 Fülöp Ilona életrajzi-bibliográfiai adatait Slavko Matković fedezte fel 1993-ban Joso 
Šokčićhoz 1953-ban írt levele alapján, amelyhez valószínűleg egy szabadkai régiséggyűj
tő révén jutott hozzá. Matković számára ismeretlen volt az írónő születésének napja, de 
betegsége és korai halála megakadályozta abban, hogy befejezze kutatásait és hogy an
nak eredményeit egységes szöveggé formálja, így ezt most mi tesszük meg.

2 Szentgyörgyi István, Éva Bažant: Subotička bibliografija, sveska II, 1993. str. 85.
3 Filmlexikon (szerkesztették: Castiglione Henrik, Székely Sándor), Budapest, s.a., p. 193.
4 Steinfeld Sándor: A feminista világkongresszus résztvevői Palicson és Szabadkán, Magyar 

Szó, 1972. márc. 2. és március 9., Napló melléklet, 3. old. Erre az adatra Bazsant Éva 
könyvtári kolleg9nönk hívta fel a figyelmünket, amiért ezúton is hálás köszönetünket fejez
zük ki

5 E sorok szerzője képmagnón felvette a filmet, amely mindenekelőtt képi nyelvezetének kö
szönhetően biztosította helyét a magyar filmek antológiájában

6 Joso Šokčić (Szabadka, 1902. IV. 17. . 1969. VI. 27.), költő, újságíró. A Bunjevaóke novine
újság szerkesztője 1925-től, 1935-től pedig a Neven folyóiraté, amely 1941-ig jelent meg. 
Munkatársa volt a Jugoslovenski dnevnik, a Dán, a Vreme, a Pravda, a Bunjevaóko kolo, 
a Napló és más lapoknak. (Jug. knjiž. leksikon, Újvidék, 1984.)

7 Fülöp Ilona fényképe, amelyet levelében Joso Šokčićnak küldött, a szabadkai Városi Mú
zeumban található, a Sokóió-állomány 73. száma alatt, de tévesen Fülöp Irén néven lett 
nyilvántartásba véve.

8 Átnéztük Šokčić kéziratát, amely a Városi Könyvtárban található és megállapítottuk, hogy 
abban Fülöp Ilonát sehol sem említi. Talán szándékában állt művét kibővíteni az újságírók 
adataival, külön melléklet formájában?

9 Az utcák mai elnevezése és a házak sorszámozása alapján Fülöp Ilona a Vük Karadžić 
utca 6. szám alatt született. Ezt az adatot Slavko Matkoviótyal Vass Géza történész tudat
ta, amit ezúton is szívből köszönünk.

10 Fülöp Ilona 1891. május 21-én született. Ezt az adatot a szabadkai Történelmi Levéltár 
igazgatójának, Zorán Veljanoviónak és szorgos munkatársainak köszönhetjük, akik nagy 
munkát fektettek a régi könyvekben való kutatásokba. íme a teljes adatállomány: 
Szabadkai Történelmi Levéltár
Alap:208. Szabadka város egyházi anyakönyvei másolatainak gyűjteménye. A feltüntetett 
adatok a megkereszteltek következő egyházi anyakönyvében találhatók: „Szabadka 
Szent Teréz, egyház kereszteltek anjakönjve 1891. évről”
F:208. 18. 151.
Sorszám a könyvben: 787 
Születési dátum: 1891. május 21.
A keresztelés napja: 1891. május 23.
Név: Helena. Maria 
Szülök: Carolus tülöp, r. kát.

Josepha Velinszki 
Cím: M. Teresz. VIII -  24 
Keresztszülök: Maria Vizinger és 

Matiac Velinszki 
Megkeresztelte: Joanes Gyenes

11 A születési anyakönyvben Velinszki és nem Velminski olvasható.
12 Valószínűleg a nagy idő- és térbeli távolság hatására Fülöp Ilona ismét téved: a templom 

neve Szent Teréz.
13 Újfilmlexikon (főszerkesztő Ábel Péter), Budapest, 1971, p.307.
14 Filmlexikon (szerkesztők: Castiglione Henrik, Székely Sándor), Budapest, s.a. , p. 20.
15 Újfilmlexikon (főszerkesztő Ábel Péter), Budapest, 1971, p.307.
16 1915. IV. 12-én a hírt a szabadkaiakkal a Bácskai Hírlap a 3. oldalon közölte
17 ,,Jas. G. Wekerle 1955-ben írt levele alapján, akihez Indianapolisban Šokčić fordult, Fülöp 

Ilona Hollywoodban hunyt el 1954-ben” -  ezt Slavko Matkovió saját kezűleg írta fel egy 
cédulára. Ez az adat azonban nincs dokumentálva sem az említett levéllel, sem annak 
fénymásolatával és nem ismeretes előttünk, hogy Matkovió rendelkezett-e ezzel a doku
mentummal, vagy csak látta valahol.



-------------------------------------------------------Gulyás László  -------------------------------------------------------

Vers iskolakerülésről
Elkerültem az iskolát.
Apám jött utánam.
Fönt ültem a dombon, 
ott nem keresett.

Mikor eltűnt, 
elindultam a tó felé.
A táskámon ültem, 
míg lassan sötétedett.

Közben azt gondoltam: 
jó lenne hazamenni, 
de anyám nem tudom, 
hogyan fogadna, 
bottal vagy öleléssel.

Ballagtam, előttem egy part, 
megálltam,
tovább nem mertem menni, 
valami nem engedett, 
valami fogott, 
egy kispad, egy kerítés 
volt ott, mellette árok, 
benne cilinderek, 
törött edények, 
arrébb ház, kutya ugatott 
s egy ember feje 
kinézett az útra.
A parton át néztem hazafelé.

Nehezen elindultam 
s hopp, hirtelen megálltam, 
az útnak vége volt, 
kidugtam fejem a fák közt 
és távol
bátyámat láttam közeledni.



Odajött, karjába kapott 
és vezetett hazafelé, 
épp láttam eltűnni a napot.

A kutya messziről ugatott, 
megváltozott a hangja 
s én félve, riadtan 
beléptem az udvarunkba.

Apám, söprögetett,
nem szóltunk egymásnak semmit.

Bent szárazgombóc várt 
kiszedve az asztalon, 
azt gondoltam, nem kapok, 
de kaptam.

1957.

Boltsarkon

A boltsarkon álltam, 
a kirakatot néztem. 
Olyan szép, 
csak fáj,
hogy nem az enyém, 
öreg nagyságák 
jöttek oda, 
szájuk piros, 
körmük piros, 
szemük mosoly.

Ó, milyen rossz, 
hogy nem vagyok kicsi, 
mint régen 
és nem játszom. 
Felejtenék már, 
hogy élni lehessen, 
olyan jó élni.



Kicsi vagyok most is, 
de nagy a szívem.
A városban
csak kétszer voltam,
akkor is
anyám vezetett
(ez szégyen?)
a kezemet fogta,
mentünk,
dinnyék, eldobált
dinnyedarabok
és csontos asszonyok
a piacon.

1957.

Oly nagy itt az ősz

A ház küszöbe mellett 
földre hullt ágak, 
ujjnyi por a falakon. *.. 
Hozzád jöttem, megnézni. 
Nem léphetek 
az élet szennyeire.

Vadrózsák néztek, 
kutyák ugattak.

Oly nagy itt az ősz, 
mint testem és lelkem 
közt az űr.
Adj kölcsön egy hajnalt.

Most arcodra borulok, 
megölellek, 
megölelek itt mindent 
és tovább megyek.



Egy virághoz

Szép virág! Szeretni 
akkor tudlak, 
ha megérzem illatod.

S az életet is csak, 
ha van miért.

1958.

Az élők imádkoznak

Napokat számolok, 
nadrágokat szaggatok.

Ideér az utolsó nap, 
elkísér a ludasi pap.

A kocsi lassan elvisz, 
úgyse hallok semmit.

Az élők imádkoznak, 
nem értem, maguknak.

1959.

Kegyetlen fák

A fák a földre 
almákat hajigáinak.

Nyár van még
és elkerül a vágy,
vadak már és kegyetlenek a fák.

1959.



Ó, nap

A nap a fák közt érett alma, 
majdnem lehull.
Megyek az úton szembe vele 
és gondolom,
holnap leszállók magamba, 
ahol tél van, 
mindig csönd.
Ó, nap,
a mosolygásod oda nem ér el.

1959.

Partoldalban lakó, 1961-ben

Néhány korhadt gerenda és
összetákolt léc,
ez tartja a partba vájt lukat.

Az útszéli villanykörte fénye, 
ha bekapcsol a város, 
csaknem
koppantva hullik a bútorokra.

Ha meghal, nem viszik messze.
Élete nem volt más,
csak egy kis levegő beszívás.

1961.



Láthatatlan sugarak

Mintha valaki pénzt csörgetne 
fönt a háztetőn 
s e pillanatban 
a tüdőm összeszorítja valami 
s apró vonaglások közt 
vergődik, elmúlik s újra kezd, 
akár az a pók az ablakban, 
újságpapírok közé szorulva. 
Láthatatlan sugarak, 
honnan jöttök?
Ó, a pók mintha valaminek 
a végét jelentené, mintha 
a pók az élet vége lenne.
Újra jönnek a sugarak, 
mintha valaki pénzt csörgetne 
s az ágy már
majdnem kicsinek bizonyul...

Reggel a pók döglötten hevert 
az ablakban. Én megmaradtam.

1972.

A kín lisztjéről

A kín lisztjéről tudsz-e 
s a hatalomról, 
elmaradt tehén 
kolompjáról?
Szádban száraz panasz, 
mint kenyér, 
ha köréd telepszik a bú 
és fázol,
gondolsz-e nagykabátra?



Mire lemegy a nap

A nap boglya-magasságban 
izzik, ő megáll, 
hosszan nézi és szól:

Nap, nap, menj le,
hullj alá,
kik elfáradtak,
hazamenjenek,
házaikban
lámpák gyúljanak.

Indulna már, hogy poharát 
megtöltse borral.

A gyümölcsös felé tekint.
Ott lekvárra ért 
egy fán a szilva.
Alkonyba guggol 
a falevél-sárga táj.

A határban
az asszonyok fájó dereka 
a földig hajlik, 
mire lemegy a nap.

Pillantás a nyárból

A sínek mellől részeg ember 
rohanó vonatra tekint.
Az utazók -  gondolja, 
csak arcok és váltak 
s megint arcok és vállak.
A vonat tovább robog.
Vonatok, órák meg nem állnak.



légszomj

milyen szépen
szagosodnak az ibolyák
vasárnap
boroshordó
éjjel
holdvilágos 
lomtár 
én lomtáros 
limlom 
liliom
volt valamikor szép 
lombzene
nem dú és nem dá 
ház imaház 
szegényház 
fegyintézet 
ítélőszék
pénztár pénzhiány 
pénzintézet 
államvasút 
varroda
szép kis vidék Kővágó
sokat írtam
még többet sírtam
benne
műhely
s mindenféle művészek 
furcsa észek 
mindenre készek 
repülőtér 
lakodalmi étel 
kényes torta 
lakatlan élet
elhanyagoltam a jövőmet 
Libalegelő 
virágvasámap 
agyrém
okosság agymunka 
tömör ész
éljen a temetőcsősz



számtan
számtan-tan
3Xkilenc???
elfelejtettem számolni
ház cserepe
fák korhadt levele
le vele
Boriskám
bokor
falevél temető 
csendesség 
bizli-ribizli 
zenéljen
kani-kani-kankalin
naptár
jegygyűrű
cin-cin
cimbalom 6
apám sokszor cim-cim
halmozott
sokszor hangtalan
felakasztom magam
kuku-rikú
kukuri-kú
idegház
idegösszeomlás
akad
serceg az iron 
a rossz papíron 
képzelet s fátyolfelhő 
ásítottam ó 
acél Iákat 
a cél: lehet 
de nem szabad

1984.



■----------------------------------------------Brestyánszki Boros Rozália ----------------------------------------------

Cím nélkül
i.

Meglepetten tekintett föl a kislány a játékaiból. Két szoros hajfonata 
előrelendült, szemei kitágultak, kezét lassan ölébe ejtette. Valami hal
vány rémült sejtelem költözött^ szívébe. Gyermeki tudatlansággal csak 
érezte, hogy apja másként lép be az ajtón. Pedig az igyekezett, hogy 
leplezze fájdalmát. A fürdőszobába ment, megtöltötte a kancsót vízzel, 
azután sorban megöntözte a virágokat. A lánykában az űr nőtt. Ez nem 
az apja dolga volt... A virágok. A becézgetésük. Felállt. Odament a férfi 
mellé, de mivel az nem volt hajlandó ránézni, így megfogta a kezét és 
figyelmet követelve magának, megrázta egy kicsit. Az apa lehajolt 
hozzá, magához ölelte, nem akart a lányára nézni, de az kileste a sze
mében megcsillanó könnyeket. Tenyerével megtörölte és megsimogatta 
a borostás arcot. Megpuszilta és szorosan átölelte. És az apában fel
robbant a gát. Fejét gyereke kicsi mellkasához préselte és zokogott. 
Sírt, úgy mint ahogy hitte, hogy a kicsi fog sírni. Elfolyt önuralma, hite, 
ereje. Sírt társa miatt, akit elveszített, sírt önmaga miatt, mert egyedül 
maradt, és sírt Emma miatt. Akinek nyers modorán és durva szeretetén 
kívül adni semmit sem tud. Vajon lakozik-e benne valami abból a 
fátyolfinom révületből, amely szépségében az anyja élt? Kicsi lány...

A gyerek egy idő után elhúzódott a férfitól és csendes magányba te
metkezett, majd felhúzta cipőjét és kiment az utcára. A koratavaszi szél 
teli éltető erővel, de még a tél fagyos leheletével járta át tüdejét, ő  
mélyre szívta, de belefájdult a feje. Elfelejtett kabátot húzni. De nem 
bánta. A rémület, mely leikébe osont, most lakat alá került. Helyette 
fojtott feszültségű űr remegett bensejében. Nem tudott mozdulni tőle. 
Erősen koncentrálva a lépteire, nekivágott egy iránynak.

Alkonyodott. Az emberek munkából, vásárlásból vagy kocsmába 
igyekeztek. Vagy esetleg andalogtak céltalanul az út szélén. De nem
igen vetettek ügyet a magányosan lépdelő gyerekre. Míg a házak ritkul
ni kezdtek, s velük az emberek is. Kutyák váltották fel őket, melyek 
körülugatták, s ö ijedten ugrott előlük el. Beteg, szőrtelen macskák 
figyelték útját a bokrok alól. Az úttesten szétlapított állati tetemek már 
száradó, de még büzlö maradványait kerülgette. S innen. Ebből a szag
ból vált tudatossá számára az anyja halála.

Megállt. A húscafatokra meredt, ami enyhén mozgott a benne 
nyüzsgő állatoktól, de úgy tűnt, mintha a kíntól rángatózna még mindig, 
tehetetlenül tiltakozva, hogy férgek tápláléka legyen. Lassú, néma sóha
jokkal teli tiltakozás volt ez. De teljesen értelmetlen. Más birodalomba



került. Az, amit egykor letaposott, észre sem vett, most a szívéből, má
jából, beleiből lakott jól. Az élet. És annak vége. Ennél a kutyánál vagy 
macskánál. És másutt. Az anyjánál. És másutt. A kislány önmagát 
látta ott lenn, az úton. Bűzös dögként. Elkerülhetetlen kárhozatra ítélve. 
Vég nélkül. Látta lépteit ma, holnap, évek múltán. S látta utánuk a 
Halált. A férgeket önmagában. Ami elkerülhetetlen.

Leült a kis nyüzsgő kupac mellé és ujjával megpiszkálta. Kíváncsi 
volt, a még élettel bírót megkóstolják-e a kis falánkok. Nem tették. Ek
kor kezét belenyomta a tetem fosztó húsába, mire az összeomlott, mint 
a kártyavár, és csak valami nyálka tapadt bőrére, amit a felbolydult fér
gek leptek el. Nézte az izgő-mozgó fehér kukacokat és valami bizser
gés töltötte el. Még mindig nem volt hajlandó egyikük sem a kislány 
hamvas meleg húsát megízlelni. A düh nőtt Emmában. Nem kívánt 
semmit sem jobban, mint érezni, hogy milyen az, ha az ember húsát 
férgek eszik. Attól, aki tudta nem kérdezhette meg, hiszen már nem 
szólhatott. Száját talán már felfalták a kis gonosz mocskok. Anyját et
ték. S enni fogják őt is. De ő most akarta, hogy egyék, amíg él, amíg 
van hatalma, hogy széttapossa őket. De nem tették. Csak nyüzsögtek 
kezén, de mást nem tettek.

Ekkor Emma hirtelen elszántsággal lenyalta őket. Fogaival kettéha
rapta, szájában érezte a szétpukkadó kukacok keserű ízét. Ö képes volt 
nem csak egy külső ok általi halál után lakmározni belőlük, ö  maga volt 
az ok. Ami a halált hozta a férgeknek. Azoknak, akik Thanatosz hű 
szolgáiként bomlasztották a földit, de nem tudtak maguknak eledelt 
teremteni.

Emma tudott. Emma megértette mit jelent ölni. És ennek eredményét 
kiélvezni. Megölte és felfalta a férgeket. Mind. És egy fátyolfinom révü
letben ment onnan el, magára hagyva a tetemet, amely már nem vo- 
naglott kínban a kukacoktól. És tudta, hogy ura az életnek. Hogy amíg 
őt fel nem falják, ő falni fog. És megteremti magának a táplálékot.

II.

Mahagóni tükrök visszfényében játszol, 
játszol.
Zöld liliomok kábítanak el,
Menj már!
Félelem-est jön, 
mogorva kutyák csaholása 
ébreszt fájdalmat 
benned.
Látod elmúlásodat, 
hervadt árnyékok suhanása idézi fel 
lelked illatát 
kárhozat vár rád.



Az ember zaja és szaga a hátában lassan enyhülni kezdett. A fű 
illata, a toboz, amibe rúgott, és a feketefenyő tompította. Magas fákon 
átszűrődő fénycseppek tarkították a puha fűvel benőtt ösvényt. Ritkán 
jártak rajta. De még itt-ott kövek kandikáltak ki a föld alól, jelezve, hogy 
itt valaha nagyobb volt a forgalom. De most zavartalan madárdal ölelte 
körül. Nyári délután gondtalansága. Háborítatlan béke, amely lassan, de 
hatásosan taszította el az emberi nyugtalanságot. Magába ölelt min
dent, a birtokába vette, és jótékonyan megsimogatta, míg a csönd, a 
természet hangja a szépet ébresztgette, ami a lélek legbelső zugaiba 
rejtőzött a sok gyalázat, taposás és gonoszság elől. Titkolva létezését 
magára zárta az ajtót, és mély álomba merült, hogy ne lássa a világot, 
melyből kiirtják. S, hogy álmában -  köszönve süketségének és vaksá
gának -  megmeneküljön önnön halálától. Felébredt. S vele együtt a fáj
dalom is. A csodálat. Isten világának csodálata. És az ember megérez
te az Úr szándékát, amikor a természetet teremtette, magát a gyönyö
rűt, s talán az Embert belé, hogy csodálja és élvezze.

Az alkony közelgett. A napsugarak rőt fényükkel varázsolták túlvilá- 
givá az erdőt. Az ember leült, nézte az ég darabkáit a levelek között, 
bevárta az estet a csillagok fényében. A hold ezüstje csöndes álmot kül
dött az állatok szemére. Pihenni mentek egy új nap új örömeiért. Piheg- 
ve aludtak a madarak, a mókusok, a mezei egerek, az őzek, a medvék 
és a ragadozók is.

Az ember felállt. Továbbment. A moha suhogott a talpa alatt. Ágakat 
reccsente« ketté, és figyelmetlenül eltaposott egy csigát, amely jóhisze
műen indult éjjeli kőrútjára. Felszisszent és bűntudattal, óvatosan ment 
tovább. De nem tudott állandóan a lába elé nézni, mert tekintetét, mint 
mágnes a vasat, vonzotta a nyugvó természet és az éj élete. A bag
lyok, az eltévedt denevérek, és a sötétben osonó árnyak. Teljes lényé
vel érezte, hogy részévé vált e világnak, amely valaha az egész földet 
borította, s amelyből az ember önmagát tiltotta ki. Értetlenül tekintett 
ősei cselekedetére, de boldog volt minden porcikájában, hogy az Úr 
megadta neki a lehetőséget, hogy élvezze adományait. Határtalan tisz
taság és nyugodt boldogság ömlött, folyt, hömpölygött testében és lel
kében egyaránt, és mosta, mosta ki belőle mindazt a szennyet, mely 
hosszú évek alatt halmozódott fel benne. A hamis élvezetek hamis má
morát, ál-örömök műkönnyeit és gonosz sértések gonosz kínját.

A hajnal már nem volt messze. Hűvös fuvallat lengett a fák között. 
Irigyelni kezdte az állatokat, akik itt, otthonukban, meleg vackot terem
tettek maguknak, s most annak védelmében élvezik a friss hajnal köze
ledtét, Kezét mellkasán összekulcsolva ment tovább, lehelete halvány, 
pillanatnyi párás nyomot hagyott a levegőben, aztán eltűnt.

Az erdő ritkulni kezdett, aztán egy tisztás nyílt meg előtte. A magas 
fű majdnem a derekáig ért. És furcsa bódító virágillat szállt felé a sötét
ben. Egy magas kőház állt a tisztás közepén. Sok sötét ablaka között



volt egy, amelyben vöröses fény viliódzott. Közelebb ment és benézett. 
Egy idősebb ember ült odabent egy nagy karosszékben, pipát tartott 
kezében és a tűzbe bámult. Halántékán őszülő haja és köntöse alatt 
fehér inge méltóságot kölcsönzött neki. Takarót csavart dereka köré és 
ölében egy nyitott könyv hevert. A kandallóban pedig jó, meleg tűz pat
togott. Hangulatával befestette a falakat, a bútort, a szőnyeget és a 
férfi arcát is. Tekintete fáradt, merengő volt. Csalódott. Reménytelen 
játékok meddő vége volt benne. Értelmetlen várakozás. Bánat és 
lemondás. Emlékek?

Megkocogtatta az ablaküveget. Nem hallotta. Megismételte, ezúttal 
egy kissé hangosabban. A férfi megmozdult. Lassan az ablak felé for
dult, majd felállt és intett, hogy lépjen az ajtó elé. Üdvözölte, és kérdé
sek nélkül behívta a szobába. Forró teával kínálta miután leültek. Újra 
elmerült a tűz látványában. De tekintete már nem volt olyan távoli. Né
ha vendégére pillantott és elmosolyodott, amikor látta, hogy az milyen 
élvezettel kortyolja az ízesítetten nedűt. Miután megitta megkérdezte fá- 
radt-e, te kíván-e dőlni egy kicsit és aludni. Bevezette egy szobába, 
ahol egy nagy diófa ágy hívta álomba. Elköszönt a vendéglátójától és 
ledobálva ruháit a friss, fehér huzatú párnára vetette magát. Azonnal 
elaludt.

Reggel vagy talán inkább késő délelőtt ébredt. A nap már javában 
folyt. Megmosdott, felöltözött és kiment megkeresni az embert, aki 
befogadta. Az asztalon egy csésze kávé, amely valószínűleg neki volt 
kikészítve, már teljesen kihűlt. Mégis kihörpintette. Kilépett a kertbe. A 
sok lila virág, melynek az illatát az éjjel érezte, frissen volt öntözve. De 
az idős férfit sehol sem látta.

Elhagyta a házat. Folytatta útját. Elszántan indult a cél felé. Eltökél
te, hogy ezúttal nem engedi magát megbolondítani a természet játékai 
által. Nem lassul, nem áll meg. Megy és megérkezik oda, ahova indult. 
Mert -  talán így tett megírva. Emberek közé. Szagukba és zajukba.

IV.
A fiatal lány mezítláb gázolt a tóparton. Bokáig a sárba süppedt, él

vezte az ujjait simogató langyos, puha latyakot. Mosolyogva cuppogott.
Míg egy kanyar után, egy fa mögül, előbukkant egy mogorva vadász.
Hová-hová, kislány? -  kérdezte festett mosollyal.
Sétálok. -  jelentette ki a lány
A vadász intett neki, hogy valamit modani akar. A hajadon közelebb 

lépett, mire az elővette hosszúcsövü puskáját, a fehér homlokához 
helyezte és meghúzta a ravaszt. A vérrel kevert agyvelő szétfröccsent 
és mámoros élvezetet okozott a borzashajú vadásznak.

XI.
Azután fölfelé nézett, azután lefelé. Azután balra, azután jobbra. 

Azután, azután... És akkor újra előre nézett. Arra a vonatra, amely előt-





te állt a síneken. Amelyik nem mozdult, nem ment el. És akkor, és ak
kor belebámult az ablakokon kinéző arcokba. A kék, a zöld, a barna 
szemekbe, a tág tekintetekbe, amelyekben önmagát látta viszont. Neki 
is, neki is tágult tekintete, meredten nézte őket. Akár a marhákat, 
melyeket oly bután, tudattalanul szállítanak a vágóhídra. De ezek az 
emberek önszántukból ültek fel erre a járgányra, amely elviszi őket 
valahová, ahol úgy érzik, máshol vannak.

Álmok, ábrándok. És akkor, és akkor újra fölnézett az égre, melyből 
ici-pici ezüst nyilacskák kezdtek potyogni, majd estek, egyre sűrűbben. 
Végül már zuhogtak, elöntötték a földet, beleálltak hajába, bőrébe, kör
me alá fúródtak és kiszúrták szemét. Azt a nagy kéket, amely azono
sult a vonatból kitekintők szemével. A földre roskadt. Maradt, maradt 
sokáig. Végül mégis felkelt, és néma hangoktól vezérelve felszállt a 
vonatra. Kitekintett vak' szemeivel az ablakon és integetett, integetett. A 
vonat megmozdult. Az ezüst nyilacskák kipotyogtak körme alól. Fátyol 
borult a világra, de mert vak volt, így nem láthatta. Vitte a vonat, vitte 
a vonat, talán máshová. Lenni. Nem hazagyalogolni. Nem kávét főzni. 
Nem mosakodni. Máshová. Lehet, lehet, hogy hegyre fel? Vagy hegy
től el. Ararát hol van? Hova megy a vonat? Hangtalanul, zakatolás nél
kül. Fent vagy lent? Kihez siklik, kinek karjaiba öntik?

Térde egy, szemben ülő tédéhez ért. Kitapogatta -  vastag, durva 
szövetnadrág. Valami, ami már elmúlt, ami már nincs. Felállt, kidugta 
fejét az ablakon, és akkor, és akkor egy nagyot húzott az elrohanó 
levegőből. Vajon éjszakáé vagy nappalé?

Kiszállt valahol, ahol a vonat megállt. Hozhatta ide is, de máshová 
is. Le, lement sok lépcsőn. Kongó, rideg zajok. Visszhangok. Le, lejjebb!

Csönd. Csöndesebb. A fátyol a hangokra tapadt. Pici ezüstnyilak az 
égből. Átfúrták a dobhárgyáját. Nyugalom, Leült a földre, kezével simo
gatta, és az olyan, és az olyan jó volt. A sima, hüs márványlapok érin
tése. Lefeküdt. Álom-létben aludt. Tenyere a földön. Vibrációk. Távoli re
zonanciái a valahol, másutt létező talán-létnek. De olyan, de olyan... 
finoman, érzékenyen. És az olyan jó volt. Kintről tudni arról, aminek 
még nem is olyan rég még zavarodottan része volt. S most nyugodt, 
matt csöndben pihent.

Hátba rúgták. Törés. S már nem volt lehetősége több fájdalmat érez
ni. De a talajt, s a vele létező talán-világot is elveszítette. Testetlenül 
lebegett. Szájában sósédes íz. Vére. Vérem. Valami tűnik. Valami szer
tefoszlik. Valami egyre homályosabban emlékeztet... rám.

A folyosó... amibe a vonat rohan... nem tudom, hogy hol halad, ho
vá vezetnek a sínek... Kell, hogy fény legyen a túloldalon... Bár mesé
lik... akik látták... nincs... még nincs... Eltűnik a folyosó... El vele a fény 
reménye is... El a sós íz a számból... Eltűnnek az ezüst nyilacskák... 
Eltűnők én is. Voltam?

Most Fény vagyok.





A kicsi tér közepén álldogált, a galambok között. Az évek elvették 
tőle magasságát, tartását, de adtak helyette valami kecses és meleg 
patinát. Mosolyogva ölelte a lába körül szaladgáló madarakat. Forgott, 
és forgott vele a tér is. A fák, a virágok. Széttárta karját, megérintette 
ritka hajú, ősz halántékát, és örömét, mely ki tudja miből fakadt, felküld
te a magasba, remélve, hogy onnan majd arra fog hullani, akinek a leg
inkább szüksége van rá. A pillanat boldoggá tette, a nap, az újra rügye
ző természet, és feledtette vele egész életének szürke, poros kínját. 
Úgy érezte, repül. Felemelte a valahonnan, távolról hozzászűrődő lágy 
zene, s táncra késztette, örült, s öröme mérhetetlenül tiszta volt, áttet
sző, kristályos és melegen őszinte.

Az emberek megálltak, értetlen tekintetüket pillanatokra rajta feled
ték, de nem éreztek semmit abból a világból, melyben a bácsi élt. 
Továbbléptek, anélkül, hogy emlékének akár a töredékét is magukkal 
vitték volna. A hozzászaladó és csatlakozó gyerekeket rosszalló tekin
tetekkel elráncigálták, mogorván szóltak, és rohantak tovább. Talán még 
egy ideig zsörtölődtek, hogy egyeseknek még arra is telik, hogy fényes 
nappal, őrültként, az utcán lődörögjenek, és ne a betevő falattal legye
nek elfoglalva.

A bácsi egy idő után körülnézett, és találkozott az emberek lesütött 
tekintetével, látta, amint elfordítják fejüket. Mosolya nem szűnt, de sze
mébe könny szökött. Karját egy apró mozdulattal a tovarohanók felé 
nyújtotta, de ha valaki látta is, nem mutatta. Inkább elhúzódtak tőle, 
mint valami leprástól, akinek betegsége fertőző, s ezért menekülni kell 
tőle. Talán csak a hozzá nem engedett gyerekek csúsztatták volna ke
züket az öreg ráncos ujjai közé.

A bácsi végül maga mellé engedte karját, és rezignáltan nézett a be
zárt arcokba. Megindult, el a térről. Egy sötét lakás felé, mely évek óta 
az otthona volt, és melynek vastag falai közé a nap nem juttathatta le 
ragyogását. Már elillant ereje, mellyel méltóságteljesen lépkedett. Most 
csoszogva járt, lehajtott fővel, görbe háttal. Ritkán látott könnyei pereg
tek lefelé a ráncos, időette arcán. Elhomályosították előtte az utat. Időn
ként egyensúlyát veszítve a falnak támaszkodott, és olyankor percekig 
állt, nem mozdult. Kikerülték, mint egy vén szeszkazánt, ügyet sem vet
ve makulátlan fehér ingjére, nyakkendőjére és tökéletesen vasalt nad
rágjára, amely ugyan már lógott rajta egy kicsit, de még mindig ügyelt 
arra, hogy a vasalás hibátlan legyen.

Mire a kapuhoz ért, az életerőnek, amely a téren kerítette hatalmá
ba, nyoma sem maradt. Egy agg, megtört ember volt, aki napjait a 
halálra várva tölti. S minden gondja a végzet beteljesülésére való felké
szülés. Keserű, csalódott magány.





De a téren, amikor táncolt, messzi tőle ült egy húszéves lány. Aki 
lenyűgözve élte meg őt. Áhítattal. S kérdezte a Mindenhatót, vajon ez 
az életérzés csak agóniában élhető át? Vagy lehet rá reménye, hogy 
egyszer táncolni fog a madarakkal, elfelejtve az emberek magárahagya- 
tottságát. De az Úr a válasszal adós maradt. Látta a bácsit távozni egy
re duzzadó fájdalommal, de nem volt ereje utána menni. Látta ötven év
vel ezelőtt, mint magas, délceg fiatalembert, aki minden nő tekintetét 
vággyal telítve vonzotta magához, de aki talán már akkor is magában 
hordta az igaz öröm átkát, a magányt. Semmit sem kívánt jobban, mint 
odabújni hozzá, és érezni, ahogyan keze remegve végigsimít homlokán. 
Behunyta szemét, s szinte érezte érintését. Mégis, hagyta, hadd men
jen el. De valahol mélyen, lelkében elültette az öröm lehetőségének 
magját. És tudta, hogy ezután már csak őt fogja keresni. Az embert, aki 
galambokkal táncol, távoli hangfoszlányokon ringatódzva.

Egy örök szeretet ébredt bensejében, melyről tudta, hogy mindvégig 
beteljesületlen marad. Vágyának tárgya elérhetetlen. Nem időbeli vagy 
térbeli határoknál fogva. Csupán csak azért, mert a világ, amelyben él, 
más, mint bármely más egyed világa. De örült magányának, melyre ítél
tetett, s teli volt hálával az iránt, akit szeretett.

XIII.
Reggel. Felébredt, megvakarta a feje búbját. Viszketett. Még jobban 

vakarta, mert nagyon viszketett. Mikor mosott utoljára fejet?... Nem em
lékezett. Felült az ágyban és püffedt arccal, bambán kibámult az abla
kon. Faágak kopogása az üvegen.

Flashback: Tél. Hó a szégyentelen ágakon. Süppedő táj.
Most zöldellt a természet. Felállt. Mosdatlan arcán súlyos szenny. 

Fürdőszoba. Kék csempék. Fényük sehol. Páravitte szenny ott is. Tü
kör. Mocskos. Foltos. Tükörképtekintet találkozás nélkül. Víz. Viszolyog 
a hidegtől. De utána egy erős törölköző dörgölése mindent rendbe hoz. 
Tekintettalálkozás.

Flachback: A tükörben szakállas férfi képe.
Most idegen, teljesen, tökéletesen idegen az az arc ott. Egy pár pil

lanat tétovázás. Vajon normális, hogy idegen ez az ember? Az arcnak 
neve van. Neki neve van. Hogy hangzik a neve? Mi a nevem?! Feltör 
az emlék, hogy emlékeknek lenniük kell. De ez az ember, aki reggel a 
tükör előtt áll, ráeszmél, hogy valahol elveszítette. A pillanat, igen, léte
zik, de amögött semmi. Emléktelenség. Név-nélküliség. Félelem. Rémü
let. Kirohan az utcára. Idegen utak, idegen arcok. Mosolygós, bólogatós 
arcok, de honnan?! Ki-be-el-föl. Hova, hova, hova, hova... Enni! Hama'- 
hama', zabálni! Bemegy egy talponállóba, eszik, s azután pénzt kémek 
tőle. Pénzt?! Az meg mi?

Flashback: Egy kéz, pecsétgyűrűvel, egy köteget tart. Pénz.



Kezére néz, melyen pecsétgyűrű van, de pénz benne nincs. A ven
déglős a pecsétgyűrűre mutat. Odaadja neki. Ki-el-fel-le. Hova, hova, 
hova, hova... Telivér legel az út szélén. Gőzölgő ürülék hagyja el hátsó
ját. Illata finom, meleg, lágy. Otthonos. Fürdik a telivér illatában. Jön egy 
autó. Dudál. Fékez.

Flashback: Volán, gyors iram. Elöröppenő gyerek. Néma sikoly.
Félreugrik a gépjármű elől. Valamit mutogatnak neki az ablakból... El, 

el, el..! Hová? Miért? Fogalma sincs, hogy mitől mindez. Mi ez a ritmus 
nélküli száguldás? El! Fut. Kékbe. Zöldbe. Lilába. Élesbe. Tapinthatóba. 
Kár. Káröröm. Varjak. Sok madár. Tűz. Szárnyak suhogása, angyalok em
léke. Térdepel. Sír. Mit jelent sírni? Mit csinál?! Fohászkodik? Mit csinál?

Flashback: Óriási szentély, melyben tömeg között térdepel. Lehajtott 
fejjel mondja, miközben mellét veri: „Én vétkem, én vétkem, én igen 
nagy vétkem."

Eső, eső, áldott eső, áldott sár, melynek hidege oly undorító. Belé- 
fekszik, süpped, hempereg, míg a lágy latyak el nem lepi egész testét. 
Táncol a függő mocsárban. Fekszik, és rálóg a föld. Egy hajszál, és rá
zuhan. Nincs sír, nincs ásva neki. Tánc a nemlétező szélben. Füst. T,űz- 
maradék. Üveg. Hamutálba csöppent hangya. Nem bolha! (Az kiugra- 
na.) Vágyvadkacsa. Ühum és akhan lepedéke makacsul tapad talpához. 
Lágytojás didergő sárgája. Hagymaszaggal. Böffenések és pocakvere- 
getések. Hátradőlve a fotelban.

Flashback: „Köszönöm szépen, nem vagyok éhes, nem tudok enni."
Vajon vacsorázni vajaskenyeret vagy vaníliás ostyát? Kéremszépen, 

fúj. Nem kell. Büdös sznobok. Sáfrány kell a levesetekbe?! Furcsa kom
bináció a röfögő tisztátlanságokkal vegyített makaróni. Tessék lefetyelni! 
Hánynia kell. Gyere, lánc, lánc, eszterlánc, bújj, bújj, zöld ág. És akkor 
leült a zongorához, és kiderült, hogy óriási tehetség. Egy nagy művész. 
Áldott ember! Ki tudja fejezni magát! Ki sejtette volna? Hát igen. Bizony, 
bizony vakok voltunk mindannyian.

És a flashbackekkel rendelkező amnéziás ember csak szaladt, sza
ladgált ebben a világban össze-vissza.

XIV.
Lenzát sarkában szólt egyik a másikához. Gyere, mondta, A másik 

válasz nélkül hagyta. Fekete átkot fejére! Hegedű, tépett hangokkal, fes
tett holddal, de ott a jel! Megindultam a jel után. Fojtogattak. Látomása
iéi voltak. Láttam a kénszagút. Megrémített, mégsem folytattam utamat 
élésként. De látni már a „fényt az út végén". Naiv, tiszta és romlott váz
latok. Látod? Én már látom. És tudom, hogy holnap szégyellni fogom. 
Kimondani gyűlölöm és tenni fogom. (De remélem, míg teszem, jó 
lesz...) A mosolyok mindent kikotyognak. Beszélnek. Holtak, de élni tud
nak. (Várlak.) Eszemet veszítem. Homlokon csókoltak? Menekülök!

De hiszen parázsnak már nyoma sincs...



—  Viktorija AJadžić—

A királynő
A városháza első emeleti mosdójából kilépve, kezében a vízzel telt 

vödörrel, a kefékkel és rongyokkal, alig tudta könyökével becsukni az 
ajtót. Miközben a folyosón haladt, érezte, hogy a vödör súlyától még 
jobban fájnak a csuklói. A doktornő azt mondta, hogy reumás. Nem is 
csoda -  gondolta. Csak itt, a városházán annyi padlót fölmosott már, 
hogy az beterítené az egész várost, talán az egész tartományt is. Ki 
tudja. Ha pedig lenne annyi üvege, amennyit eddig letörölgetett, üveg
kupolát emelne belőlük a város fölé, hogy sohase legyen benne sem túl 
meleg, sem túl hideg. A csuklója sajgását csak fokozta a hideg és a ke
rékpározás, hiszen még téli zimankóban is kerékpáron járt dolgozni, 
hogy azt az autóbuszra kiadandó kevés pénzt is megtakarítsa. Egy pil
lanatra letette a vödröt, és megmozgatta az ujjait. Valamilyen fogászta
lálkozó lett volna azon az estén a nagy tanácsteremben, és a több há
zasságkötést hozó hétvége után föl kellett takarítania.

Valamennyi helyiség közül a tanácstermet szerette takarítani. Minden 
más helyiség vagy folyosó volt, vagy egyforma iroda: asztal, szék, sző
nyeg és ablak. A nagy tanácsteremben viszont rengeteg vitrázs volt, fa
faragás, sok díszes sárgaréz lámpa. Ha egyéb dolga nem akadt, be
ment a tanácsterembe, és addig fényesítette ezeket a lámpákat, amíg 
csak nem ragyogtak teljes fényükben, aztán a fafelületeket és a fafa- 
ragványokat fényesítette végig. Kezével követte a faragott virágok vo
nalát, és elképzelte, hogy most ő faragja őket. Képzeletben itt-ott hoz
zátett még egy-egy kézmozdulatot. Fölfedezte a mester minden mulasz
tását, minden olyan helyet, ahol nem dolgozta ki precízen a virág élét, 
vagy elfelejtette kimélyíteni a köröcskét. Az ilyen befejezetlen díszeket 
fogyatékosaknak gondolta, és megkülönböztetett figyelemmel övezte 
őket, hogy kárpótlást nyújtson nekik, amiért tökéletlenebbek voltak a 
többieknél. Különösen sokáig simogatta azokat a helyeket, ahol véletlen 
hibákra bukkant, a mesterkéz mulasztásaira.

Egy másik munkát sokkal jobban szeretett minden más teendőnél. 
Ez a vitrázsablakok lemosása volt. Nem került rá gyakran sor, de még
is ez volt az egyik fő oka annak, hogy már korábban nem hagyta ott 
ezt a munkát. A varázsokról régi királyok tekintettek le. Csak egyikük 
ábrázolt nőt: Mária Terézia királynőt. Senki sem közölte ezt vele, Anna 
valahonnan mégis eltalálta, hogy ennek kell lennie a királynőnek.

Amikor elkezdte lemosni a vitrázsokat, először az egész felületet át
törölte nedves szivaccsal, hogy kiáztassa, majd figyelmesen letörölge
tett minden egyes színes üveglapocskát. Körömmel nyomta be a ron



gyot az ólomkeretek és az üveglapok illeszkedésénél álló résekbe, hogy 
a legkisebb szennyeződést is eltávolítsa. Munkája végeztével általában 
megdicsérte az ügyességét a polgármester, mondván, hogy olyanok a 
vitrázsalakok, mintha élnének.

Most, most azonban elviselhetetlenül sajgott a csuklója, s csak 
arra tudott gondolni, miként végezzen a legszükségesebbekkel, hogy 
minél előbb hazamehessen. Mire a fogászok ideérnek, este lesz már, 
és senki sem fogja észrevenni, hogy a tanácsterem nincs alaposan föl
takarítva.

A tanácsterem ajtaja előtt leeresztette a rongyokat és keféket a pad
lóra, és kinyitotta az ajtót. Ahogy odabent letette a vödröt a padlóra, s 
éppen elindult a rongyokért és kefékért, a teremben felhangzott egy 
gitár hangja, összerezzent, és a hang irányába fordult. Az emelvényen 
egy hihetetlenül kövér ember ült egy széken, kezében gitárral. Könnye
dén pengette a gitár húrjait, majd hangos éneklésbe kezdett. Torkából 
gazdag árnyalatokban áradt a bariton. Egy bús dalt énekelt, melyet egy
síkú ritmus és nagyon egyszerű dallam kísért. A hangja azonban pótolt 
minden hiányosságot ebben a ritmusban és dallamban, s a maga tel
jességében betöltötte az egész tanácstermet.

Anna érezte, hogy ennek az embernek a hangja egészen a csontja 
velejéig hat. Melegség öntötte el, és teljesen megfeledkezett a fáradtsá
gáról és sajgó csuklójáról. Ekkor föltekintett a királynőre. Most olyan ala
csonyan járt a nap, hogy a sugarai már elérték a vitrázs üvegeit. A nap
sugaraktól életre keltek a vitrázs amúgy is gazdag színei. Az egész 
tanácsterem úgy festett, mintha a szivárvány ömlött volna benne szét. 
A királynő vörös köpenye lángolt, mint valami fáklya. Minél tovább néz
te a királynőt, úgy tűnt neki, hogy az arannyal átszőtt és drágakövekkel 
rakott ezüstöszöld ruhájához képest a bőrszíne egyre természetesebb 
és rózsásabb lesz. Csak állt, és megigézve nézte a királynőt, majd ami
kor az előrelépett az ablakpárkányra, Annának a szeme sem rebbent. 
Anna és a királynő egy ideig csak nézték egymást. Aztán a királynő 
megfordult, és lelépett a padlóra, odament Annához, és a hátát feléje 
fordítva megkérte: „Gombolja ki, kérem." A hátán, a gerince mentén 
gyöngyből készült gombsor állt begombolva. Anna reszkető kézzel 
kezdte kigombolni a királynő drága ruháját. Amikor végzett vele, a ki
rálynő hanyagul hagyta lecsúszni ruháját a padlóra, s ő kilépett belőle. 
Anna, amikor látta, hogy a drága ruha lecsúszott a földre, megbánta, 
hogy még nem mosta föl a padlót.

Szörnyűek ezek a ruhák -  szólt a királynő.
Sokszor elnéztem dolgozni, és irigyeltem a kényelmes ruháit, ame

lyeket viselt -  fordult Annához.
Látja, ebben, amelyet négy asszony két éven át szőtt, még a szék

támlának sem dőlhetek neki. Hiába voltak a szalonjainkban kényelmes 
székek. Csak arra kérem még, hogy ezt oldja ki nekem -  mondta a ki



rálynő, a hátát fordítva Anna felé, és megmutatta neki szorosra húzott 
fűzőjét.

önnek fogalma sincs arról, hogy az öltözködésmód mennyire feszé
lyezte egykor az asszonyokat. Gyermekkorom óta a hálóingemet 
szerettem leginkább viselni, ez azonban sajnos néha még éjszaka sem 
volt lehetséges -  folytatta a királynő.

Adja ide nekem egy pillanatra ezt a felsőruháját -  parancsolta. 
Anna gyorsan kigombolta a munkaköpenyét, és átvetette a királynő 
meztelen vállán. A királynő ledobta az alsószoknyáját, kibújt a fűzőjéből, 
és magára öltötte Anna ruháját. A zenész most már egy vidámabb dal
lamot játszott, s a királynő táncra perdült. Hívón intett Anna felé, hogy 
csatlakozzon hozzá. Anna odament a zenészhez, és fürkészőn nézte. 
Amikor az a szünetben a következő dalhoz hangolta a gitárt, s ő éppen 
meg akarta szólítani, a királynő félbeszakította: -  Hagyd. Amúgy sem 
tud egyebet, mint eljátszani és elénekelni minden dalt, amit egyszer 
hallott.

Nincs róla fogalmad, micsoda megkönnyebbülés így fűző nélkül sza
badon mozogni, távol az udvari népség pillantásától. Világéletemben 
ügyelnem kellett a viselkedésemre. Életemben egyszer sem öltöztem föl 
egyedül, hiszen a ruháim nem is úgy készültek, hogy magamtól fölve
hettem volna őket. És aztán a folyamodványok, jegyzőkönyvek, határo
zatok, állami teendők, tisztviselők, bírák, nemesek, hivatalnokok. El sem 
tudod képzelni, milyen unalmas tud ez lenni. -  A császárnő beszéd 
közben egy pillanatra sem hagyta abba a táncot. Most megállt, Annára 
nézett, és megkérdezte: -  Te meg a padlókat mosod föl itt. Add ide, 
majd ma én mosok föl helyetted. Eddig még sohasem tettem ilyet. -  A 
királynő elindult Anna vödre felé, s amikor áz meg akarta akadályozni, 
szelíden félretaszította őt, és folytatta a mesélést:

Annyira irigyeltem a szobalányomat, ahogy a teendőit végezte. Ami
lyen nyugalommal, békével és lendülettel dolgozott. Amilyen figyelem
mel fényesítette a tárgyakat a szobámban. Ahogy téged néztelek, hogy 
miként fényesíted ezeket a sárgaréz lámpákat. Mintha rajtad és ezeken 
a lámpákon kívül semmi más nem létezne a világon. Sokszor elnéztem 
a szobalányomat, és arról álmodoztam, mi lenne, ha cserélnénk.

A királynő már a földön térdepelt, és mosta föl a padlót. Anna oda
ment hozzá, és figyelmeztette, hogy a padló fölmosása előtt jobban ki 
kell csavarnia a rongyot, nehogy a fa túl sok vizet szívjon magába. A 
királynő belemártotta a rongyot a vödörbe, és ismét kicsavarta, majd 
dudorászva folytatta fölmosást.

Aztán Anna leült a királynő mellé a padra, és elrévedt a vitrázsokon, 
ahogy lassan sötétedni kezdett a színük. A nap leereszkedett a látha
tár szélére, kis híja volt, hogy lebukjon. Anna nem láthatta a napot, de 
a tanácsteremben uralkodó színből tudta, hogy így van. Ha most lett



gyot az ólomkeretek és az üveglapok illeszkedésénél álló résekbe, hogy 
a legkisebb szennyeződést is eltávolítsa. Munkája végeztével általában 
megdicsérte az ügyességét a polgármester, mondván, hogy olyanok a 
vitrázsalakok, mintha élnének.

Most, most azonban elviselhetetlenül sajgott a csuklója, s csak 
arra tudott gondolni, miként végezzen a legszükségesebbekkel, hogy 
minél előbb hazamehessen. Mire a fogászok ideérnek, este lesz már, 
és senki sem fogja észrevenni, hogy a tanácsterem nincs alaposan föl
takarítva.

A tanácsterem ajtaja előtt leeresztette a rongyokat és keféket a pad
lóra, és kinyitotta az ajtót. Ahogy odabent letette a vödröt a padlóra, s 
éppen elindult a rongyokért és kefékért, a teremben felhangzott egy 
gitár hangja, összerezzent, és a hang irányába fordult. Az emelvényen 
egy hihetetlenül kövér ember ült egy széken, kezében gitárral. Könnye
dén pengette a gitár húrjait, majd hangos éneklésbe kezdett. Torkából 
gazdag árnyalatokban áradt a bariton. Egy bús dalt énekelt, melyet egy
síkú ritmus és nagyon egyszerű dallam kísért. A hangja azonban pótolt 
minden hiányosságot ebben a ritmusban és dallamban, s a maga tel
jességében betöltötte az egész tanácstermet.

Anna érezte, hogy ennek az embernek a hangja egészen a csontja 
velejéig hat. Melegség öntötte el, és teljesen megfeledkezett a fáradtsá
gáról és sajgó csuklójáról. Ekkor föltekintett a királynőre. Most olyan ala
csonyan járt a nap, hogy a sugarai már elérték a vitrázs üvegeit. A nap
sugaraktól életre keltek a vitrázs amúgy is gazdag színei. Az egész 
tanácsterem úgy festett, mintha a szivárvány ömlött volna benne szét. 
A királynő vörös köpenye lángolt, mint valami fáklya. Minél tovább néz
te a királynőt, úgy tűnt neki, hogy az arannyal átszőtt és drágakövekkel 
rakott ezüstöszöld ruhájához képest a bőrszíne egyre természetesebb 
és rózsásabb lesz. Csak állt, és megigézve nézte a királynőt, majd ami
kor az előrelépett az ablakpárkányra, Annának a szeme sem rebbent. 
Anna és a királynő egy ideig csak nézték egymást. Aztán a királynő 
megfordult, és lelépett a padlóra, odament Annához, és a hátát feléje 
fordítva megkérte: „Gombolja ki, kérem." A hátán, a gerince mentén 
gyöngyből készült gombsor állt begombolva. Anna reszkető kézzel 
kezdte kigombolni a királynő drága ruháját. Amikor végzett vele, a ki
rálynő hanyagul hagyta lecsúszni ruháját a padlóra, s ő kilépett belőle. 
Anna, amikor látta, hogy a drága ruha lecsúszott a földre, megbánta, 
hogy még nem mosta föl a padlót.

Szörnyűek ezek a ruhák -  szólt a királynő.
Sokszor elnéztem dolgozni, és irigyeltem a kényelmes ruháit, ame

lyeket viselt -  fordult Annához.
Látja, ebben, amelyet négy asszony két éven át szőtt, még a szék

támlának sem dőlhetek neki. Hiába voltak a szalonjainkban kényelmes 
székek. Csak arra kérem még, hogy ezt oldja ki nekem -  mondta a ki



rálynő, a hátát fordítva Anna felé, és megmutatta neki szorosra húzott 
fűzőjét.

önnek fogalma sincs arról, hogy az öltözködésmód mennyire feszé
lyezte egykor az asszonyokat. Gyermekkorom óta a hálóingemet 
szerettem leginkább viselni, ez azonban sajnos néha még éjszaka sem 
volt lehetséges -  folytatta a királynő.

Adja ide nekem egy pillanatra ezt a felsőruháját -  parancsolta. 
Anna gyorsan kigombolta a munkaköpenyét, és átvetette a királynő 
meztelen vállán. A királynő ledobta az alsószoknyáját, kibújt a fűzőjéből, 
és magára öltötte Anna ruháját. A zenész most már egy vidámabb dal
lamot játszott, s a királynő táncra perdült. Hívón intett Anna felé, hogy 
csatlakozzon hozzá. Anna odament a zenészhez, és fürkészőn nézte. 
Amikor az a szünetben a következő dalhoz hangolta a gitárt, s ő éppen 
meg akarta szólítani, a királynő félbeszakította: -  Hagyd. Amúgy sem 
tud egyebet, mint eljátszani és elénekelni minden dalt, amit egyszer 
hallott.

Nincs róla fogalmad, micsoda megkönnyebbülés így fűző nélkül sza
badon mozogni, távol az udvari népség pillantásától. Világéletemben 
ügyelnem kellett a viselkedésemre. Életemben egyszer sem öltöztem föl 
egyedül, hiszen a ruháim nem is úgy készültek, hogy magamtól fölve
hettem volna őket. És aztán a folyamodványok, jegyzőkönyvek, határo
zatok, állami teendők, tisztviselők, bírák, nemesek, hivatalnokok. El sem 
tudod képzelni, milyen unalmas tud ez lenni. -  A császárnö beszéd 
közben egy pillanatra sem hagyta abba a táncot. Most megállt, Annára 
nézett, és megkérdezte: -  Te meg a padlókat mosod föl itt. Add ide, 
majd ma én mosok föl helyetted. Eddig még sohasem tettem ilyet. -  A 
királynő elindult Anna vödre felé, s amikor az meg akarta akadályozni, 
szelíden félretaszította őt, és folytatta a mesélést:

Annyira irigyeltem a szobalányomat, ahogy a teendőit végezte. Ami
lyen nyugalommal, békével és lendülettel dolgozott. Amilyen figyelem
mel fényesítette a tárgyakat a szobámban. Ahogy téged néztelek, hogy 
miként fényesíted ezeket a sárgaréz lámpákat. Mintha rajtad és ezeken 
a lámpákon kívül semmi más nem létezne a világon. Sokszor elnéztem 
a szobalányomat, és arról álmodoztam, mi lenne, ha cserélnénk.

A királynő már a földön térdepelt, és mosta föl a padlót. Anna oda
ment hozzá, és figyelmeztette, hogy a padló fölmosása előtt jobban ki 
kell csavarnia a rongyot, nehogy a fa túl sok vizet szívjon magába. A 
királynő belemártotta a rongyot a vödörbe, és ismét kicsavarta, majd 
dudorászva folytatta fölmosást.

Aztán Anna leült a királynő mellé a padra, és elrévedt a vitrázsokon, 
ahogy lassan sötétedni kezdett a színük. A nap leereszkedett a látha
tár szélére, kis híja volt, hogy lebukjon. Anna nem láthatta a napot, de 
a tanácsteremben uralkodó színből tudta, hogy így van. Ha most lett



volna hozzá ereje, fölmászott volna a városháza tornyának csúcsára, 
hogy onnan gyönyörködjön a naplementében.

A királynő arcszíne változni kezdett. Előbb szürkés-sárga lett, majd 
lilás árnyalatba játszó kékesszürke, aztán még sötétebb, egészen a 
mély sötétkékig. Már rég befejezte a fölmosást, és visszatért a helyére. 
A zenész szintén abbahagyta a játékot, és eltűnt valahol.

A tanácsteremben most már szinte teljes volt a sötétség. Belépett 
valaki, és villanyt gyújtott. Anna összerezzent, és még egyszer megnéz
te a vitrázsokat. Teljesen feketék voltak, csak az ólomkeretekre vetettek 
némi szürke visszfényt a lámpák.

Túri Gábor fordítása



— Eugen II  —

Iván Gundić 
emlékezései1

Azt kérdi a Felület a Vonaltól:
-  Mit csinálsz? Merre tartasz?
-  Keresem, felkutatom a határaid. Formát adok neked, hogy el ne il

lanj, ki ne csússz a végtelenbe, netán megdagadj és fölfúvódj. Nehogy 
beképzeltté válj, föl ne húzd az orrod, és azt ne hidd, hogy önmagad
ban megmaradhatsz, hogy föl ne fald az utadba eső első, gyengédebb 
felületeket, hogy magadba ne olvaszd őket. Én adom az egyensúlyt, 
ügyelek a rendre, én adom a ritmust, s te adod létem értelmét. Velem 
mértékletes felületté leszel, és együtt haladunk más felületek felé. Én 
választalak el benneteket, ugyanakkor én kötlek össze titeket, fölhasíta
lak és simogatlak. Én adom nektek az erőt. Nem a vakmerőséget, ha
nem erőt a kitartáshoz, a megbecsüléshez és a szeretethez. Én adom



a ritmust, a dinamikát. Nosza, legyen forte! Nem kedvelem a pianót, 
sem a pianissimót. Nem úgy, hanem éppen így. így akarom, így kell, 
így érzem. Energikusan.

Látod Felület, hogy mi ketten, így együtt, milyen határozottan teremt
jük meg a táj képét!? Jól kijövünk egymással.

-  És ki ő?
- Ő ?
-  Igen, ő.
-  Iván Gundić.
-  Jól van. De mi az ő felületei, színei, vonalai vagyunk?
-  Természetesen, ő  alkotott bennünket. Valójában mi vagyunk ő. Az 

ö gondolatai, az ő világa, a lelke. Mindaz, ami ő, mi is az vagyunk. Ez 
eltéphetetlen kapcsolat.

-  Azt mondod, lélek?
-  Igen.
-  Ez szép. Ez lényeges. Nagyon jól érzem magam. Fennkölten ér

zem magam. Mi vagyunk Iván lelke és Iván világa.
-  Azok vagyunk. És ezek a tájiratok is, amelyeket építünk, lényegé

ben az ő lelkének tájképei, mi az ő gondolatainak vidékei vagyunk, 
otthonosságának látványai. Mi alkotjuk a karsztot, világának földjét. 
Semmi mese, semmi mimikri, semmi könnyed buzgalom.



-  Valóban. Mi szólunk, de nem mesélünk. Az emlékezet rezdüléseit 
jegyezzük- le. Iván lelke emlékezik, értelme felidéz. Mindennek az emlé
kezés az alapja. Az egész élet egy nagy emlékezés.

-  Igen. Csak mi hárman és az emlékezés. A szín, a vonal és Iván 
Gundió.

-  Szenvedés a boldogságban.
-  Iván Gundió a maga tájain hajózik. Emlékezik a valós vidékekre, 

de keveset törődik velük. Magára emlékezik, önmagát kívánja megmu
tatni. Megmagyarázni. Bizonyítani.

-  Általunk beszél a saját viharairól és orkánjairól, szélcsendjeiről, fel- 
emelkedéseiről és zuhanásairól. Ha-ha-ha-ha: íme, előttetek megkínzott 
lelkem, itt állok előttetek saját fájdalmamra meredve, fejemben tájképek 
ezreinek emlékével!

-  Akkor ez nem egyéb, mint Iván Gundió, a Tájkép.
-  Tájkép Iván.
-  Iván, a sajátságos látvány, meg a kövei, a kincse, meg minden...
-  Iván utazik, hallod?
-  Igen. Iván kutat. Magát keresi. Mi meg a segítségére vagyunk, így, 

egymáshoz kötődve.
-  Megtalálja-e? Megtalálja-e magát?
-  Nem lényeges. Járni fontos. Menni, utazni, keresni, kitartóan és 

eltökélten, hogy az út végén esetleg önmagunkkal találjuk szemben ma
gunkat. Ezt teszi Iván Gundió tájirataival és vele együtt mi mindannyian.

Fordította: Lakatos F. Margit



B. Horváth István

Varázsige
ha nem segíthesz senkin és 
ha nem segíthet semmi se 
jó  hogyha az ember nyelvén 
elcsattan egy varázsige 

nem rejtjelezett ti-ti-tá 
hanem: csiribá-csiríbá

de varázsigéd csak igád 
minden megköt minden kölönc 
igaz ember azért vidám 
mert kötözni való bolond

s ezért boldog -  csak semmi bí 
mondjad: csiribá-csiribí

ingóságod nincs lekötve 
ingatlanod is se sehol 
kölykeid kotonba lökve 
leköpöd magad s haverod

elhagyhatsz mindent -  baby pá 
csak mondd: csiribí-csiribá

aminek állni kéne -  lóg 
gatya-Hazában nyomorog 
a lényeg már csak nekrológ 
s varázsigédet mormolod:

-  hiába honnan és hová -  
(hogy is?) csiribí-csiribá ,

élsz de (békaperspektíva) 
seggeddel látod a jövőt 
sorsodat átalakítja 
szemléleted: egy nőt előbb

meglátsz mint egy ártó hibát -  
na mondd: csiribí-csiribá



varázsold vissza-el magad 
-  miként ezt én is megteszem -  
ki önmagánál leragad 
valószinűleg megveszett

hiába sorsán hogy sír nyl 
harsogd: csiribá-csiribí

tolass vissza a semmibe 
hisz tudnod kell: nincs varázslat 
kapaszkodhatsz egy pertlibe 
a látszat akkor is látszat 

a valóságnak mondd: iá 
s végül: csiribí-csiribá

Valahol van egy vers

tény:
a postaládában hirdetőújság-sorozatok 
a hirdető-sorozatok tényeiben semmi újság 
a tévében sorozatban filmsorozatok: 

gyilkosság -  sorozatok 
sorozatgyilkosok

(háborús gügyeség-sorozatok)--------
nem

nyitom fel a postaládát 
nem nézem a tévét -  

inkább
kicserélem Odi kutyám tányérában a vizet 
és játszom vele 

hátha
nyomra nyomra vezet 
mert valahql elásva 
van egy vers

Haiku

igazi válasz
nincs semmire mert minden 
felelet kérdés





Az önakasztott

ember testét
-  ami már nem is az övé -
falják pondrók férgek-------
sohase tudja meg: 
érdemes volt élnie
-  ha másért nem is 
hát ezért

Minden

a jelenben történik 
múltnak jövőnek nincs cselekménye 
-  vagy volt

vagy lesz valami -  így hát 
elkötelezettje vagyok 
mostani szónak mozdulatnak 
azután mielőtt 
megszökik belőlem az idő

A távoli

kezdetben közelség -  
most hogy a közelség távol 
tudjuk: happy end csak 
a romantikus regényekben 
meg a filmekben van -------

az életnek nincs műfaja





Elmerül tükrében
(Kereszt Huber Tamásnak, Szabó Viktornak, 

akik 17 évesen autóbalesetben...)

csonkolt valóság 
mélyül csend-űrré 

az épülő lét 
zárt kapuinál -  
nem fájna a nincs 
ha nem volt volna 
nem a semmi bánt 
hanem a hiány 

a tolakodó anyagtalanság 
árnyékában megbúvó fogalmak: 
emlékeinket vallató önvád 
lebírhatatlan szó-birodalmak 

lehetett-volna 
úgy is -  de így lett! 
a halál nem 
fikció feltevés 
túl sok a kérdés 
és értelmetlen 
ellene nincs mód 
akarni kevés 
feloldhatatlan 
a veszteség mert 
nem lesz mégegyszer 
nem pótolható -  
átsiklik a kép 
a képzeleten 
s elmerül tükrében 
akár a tó





Anyámmal az Őszben

hull valami az őszből keserű pernye 
néma szelekből sikolt anyám szerelme

ne takarja fiát semmi lomb semmi gyösz 
könny-hártyás szemében naponta megfüröszt

így véd: szentnek hitt de romlott felnőtt kölykét 
-  nyulak félelmével -  zuhanó fény-ölyvként -

anyám idő-rétje virággal megtelik 
de a kor birkái mohón lelegelik

(minden akkor igaz ha érződik látszik) 
anyám makacs: újra nő s újra virágzik

Utóirat a Semmiről

-  Függelék az egzisztencializmushoz -

Az igazi terhek súlytalanok.
Körök, ha teljesek is -  üresek.

Értetlen vacogunk a halálon,
De élni se tudunk, értelmesen.

Kíváncsiságunkat a VAN oltja.
A SEMMI-t kutatjuk. Az érdekel.

Ha van is SEMMI, és annak Holdja, 
Fénye értelmünkig nem érhet el.

A SEMMI: valami. Van valahol, 
Elrejtve előlünk sehol-máshol.

De bennünk feszít anyagtalanul: 
Agy teremti -  nincsen önmagától.





Valahol valami
-  Rab Rita újságírónak -

másnapos aznap valahánykor 
valamit keresek valahol 
álmom alszik a kihűlt ágyon

testem érzem -  de hol van a hol?

böffenés szagú émelyetben 
nyálamban úszik se-Nap se-Hold 
s a tárgyak mintha átmenetben

semmi konkrétum nincsen sehol

minden bizonytalan a lélek 
súlyosul oszló hús-teremben 
-  értelmezhető minden lényeg 

attól függ milyen értelemben -

testem érzem -  de hol van a hol? 
riadt álmom ágyamból kicsap 
másnapos aznap valahánykor 

élek -  s valahol valami van





-------------------------------------Danyi Zoltán -----------------------------------

Latrina Magica
őszinte barátom, a félelem 
rendre meglátogat reggelente. 
Epezöld színű zsinóros kiskabátot, 
szűk bőmadrágot visel: ízlése 
vitatható. Üdvözlés helyett 
a gyomromba rág.
Biztos megint hajnalig mulatott 
őfelsége, a szorongás császára...

Sovány szívem riadva dobban, 
mikor felnézek sápadt arcára: 
rettegve, tehetetlenül a düh 
kutyáit fojtogatom magamban. 
Vérük éjfekete, kövér nedű.

Firenzébe érkezik

Útközben lüktető fejfájás gyötörte. 
És hogy az illő háttér meglegyen 
ahhoz, ami konokul öszetörte, 
ólom köd ült a toszkán hegyeken, 
tompa zajjal nyálkás eső esett.
Lila lepelbe bújtak a felhők, tüllt 
lobogtattak, mint koszos, elfeledett 
kocsmákban a tébolyult táncosnők. 
Zavart volt, mert a világ elsötétült, 
megrepedt, amiről azt hitte, örök. 
így utazott, kialvatlan szemekkel, 
egy ember, akinek szöknie kell.
De Firenzébe érve, mint üde lány: 
karjait kitárva várt rá a szivárvány.



Gésa

Száraz ágon egy veréb fejet 

A sélyem alól fehér nyak villan elő 

és hószínű boka.

Pillantására a világ megremeg.



Verebes Ernő

Ĵ Ladarak este
Lepergetett esők felett, 
a fényre riadó égen 
lassan hulló madár remeg, 
földet soha el nem érőn.
Ahogy leszállna kezemre, 
felsír akkor a fenti tér; 
még sötét hatalmas arca, 
s parancs szól, nyugodtan, kérőn: 
„küldjétek vissza hírnököm, 
létemnek egyetlen ékét, 
énekkel gazdag foglyomat, 
festményem fényes valóját, 
hogy magasra emelje fel 
tolldíszem hulló zászlaját 
újból, örökre, azonnal, 
s vészterhes égzengésemet 
szerelmes füttyel csalja meg!"

Derengő szférákra fényes 
folt telepszik, s marad tiszta 
a lentről látható csoda, 
a fennen szárnyaló sebzett 
test; s mint daloló lépés ne
sze, messziről visszhangzik rá 
időnként, Isten lábnyoma.

Majd rémségek köde csurran 
izzadtra mosdatva arcom, 
s képpé dermed a rettenet: 
az Atya sárkányt ereget 
a ránk hulló alkonyaiban, 
madarak helyett az ég most 
nyakon lőtt griffekkel terhes, 
bősz kísériethadsereggel: 
mind hulla, a menny szederjes... 
Ismét, egy bűnös éjszaka



hitemet magába zárta.
Hajamban fészkek rengenek, 
némán nevemet kiáltva.

...virradatlanul vonaglik 
a délelőtt reménye is, 
szabad lelkét feláldozni 
félti. Átsuhan hangtalan.
Az ablakon át a terek 
seregeit kéri, de sár-, 
s genny-felhők mögé bújt az ég. 
A vérerek még szunnyadnak 
múltamban, szivem is tétlen: 
csendesen, szépen ünnepli 
álmomat... elköltöztem rég.

ülő helyemet forró könny, 
kábító ének élteti, 
s e homálytelt indulatban 
kéntüzek szikrája pattog.

Veszteni jött, kin úrrá lesz 
a remény; görcsös a feltá
madás, a bosszú Isteni, 
őrhelyemen kelő, kemény, 
már el(im)átkozott fohászok 
kérik újra a várva várt 
Nagy Szerelmest, hívja ismét 
a fényt -  amikor születtem -, 
s az árnyékot, a mögöttest, 
s e kettőnek mezsgyéjén -  mert 
innen tűnik fel a madár, 
mikor a parancsra visszaszáll - , 
itt, felvértezem magamat 
végső, nagy kérdések ellen: 
lenni szeretnék. S mert ö  so
sem bízott bennem, ezért meg
mérettettem ott, s akkor, ö- 
rök határok árkában, lenn, 
föld és föld közé szorítva.



Fiatal a nyár; a madár 
fenn szárnyal a kéken, búgva 
kelleti magát az Isten, 
s szélként hint utána magot. 
„Ormok fölött meddő a nász". 
Valahol, lassan pergő e- 
sők felett angyalok sírnak 
féltő sóhajjal adva jelt, 
s kizöldülnek a nappalok



B. Foky István

Buzgárlesen*
Szilágyi L. azon a bizonyos szombat délutánon nem volt éppen va

lami beszédes kedvében. Délelőtt még a robosztus termetű kútásóval, 
Kubát J. festővel hegedültetett a jobbik fülébe, s gondolta, a muzsika 
majd kissé feldobja melankóliájából, de a jobbulásból semmi se lett. 
Szilágyi L. rossz kedvűbb volt, mint valaha, mikor délutánra elhatároz
ta, hogy enged könyörgésemnek és kíséretemben megnézi a rossz 
arcú város külvárosi sejtburjánzását.

Szilágyi L. kedvtelenségében olyannyira bicebócán követett, hogy 
félő volt orra bukása a Folyó házainak zegzugán, a magával cipelt fes
tőkellékek szétszórásával egyetemben.

Nekem persze beszélgethetnékem volt, mint általában, mikor üres 
volt a gyomrom, s tudvalevő, hogy az üresség kongva korog, aminek 
megnyilvánulásaként szokásom szerint most is agyonra mesélt témámat 
feszegettem, mármint a város rossz arcának burjánzását a külvárosban. 
Szilágyi L. csupán arra lett volna hivatott, hogy velem együtt meglesse 
az említett jelenség buzgárzását és némi részleteiben fölvázolja annak 
mibenlétét.

-  Jelét adta mutatkozásának? -  kérdezte tőlem aztán nagy későn 
Szilágyi L., majd feleletre se várva, most már kissé oldottabb állapotban 
ugyan, és légszomjasan az igyekezettől, már hosszan fejtegette annak 
tényét, hogy a város rossz arcúsága' nem egy megfogható valami, egy 
corpus delicti, és ha netán jelentkezik is, halmazállapotában akkor is 
meghatározatlan, vele kapcsolatban minden fölsejlésekre épül, s ennek 
tudható be annak ténye, hogy csak kiválasztottaknak mutatkozik meg.

-  Napjában legalább egyszer mindenki mosakszik -  mondtam. 
Éreztem, hogy Szilágyi L. felfogta: a rossz arcúság megmutatkozása 
egyenes arányban áll a mosóvizek sokasodásával! Ha ez elfogadható 
axiómánk, akkor komoly esélyünk van hozzá, hogy végül is a jelenség 
valamely arcát fölvázolhatjuk, mégha részletezni nem is telik a látvány
ból.

Szilágyi L. hirtelen megtorpant, mint aki nem tudja, hogy merre jár, 
hogy hol is van éppen a külvárosi késő délutánban. Egy helyben topog
va, reményt vesztett ábrázattal tekintett körül, mint aki kétségbeesetten 
azt a fogódzót keresi, amit valaha megrajzolt.



-  Éppen rajta állsz, Szilágyi L. Csak átgázolt rajta az idő, akár az 
itteni madzsarikon -  mondtam.

-  Most, hogy mondod, szinte érzem a lábam alatt a körvonalait és 
hallom is az alant mozgó piszkot -  dadogta elérzékenyülten Szilágyi L. 
És mint aki biztos már a dolgában, intézkedni kezdett észrevétlensé- 
günk meghatározásában, hogy az esetleges sejtburjánzás buzgári mu- 
tatkozását valamely hasznavehetö lesállásból éljük meg. -  A bronzvirág 
takarásában foglalunk állást!

A násznép hamisítatlan utcabálat rendezett a Z. út hosszán, majd a 
felcicomázott autókaraván a P. út összekötő kövezetére kanyarodva, 
még inkább vidámkodó gyülekezetté lett, mikor mindenki legjava önma
gát adta, hiszen elérkezett annak pillanata, hogy az újember ölébe 
kapja aráját és átsétáljon vele a most már csupán képzeletbeli Lukas 
hídon.

Az esketési utóaktus azonban sehogy se sietett megtörténni, a 
menyasszony egy istenért se volt hajlandó elhagyni a kocsit, bármeny
nyire is könyörögtek neki.

-  Nincs is itt semmilyen híd -  hajtogatta könnyein keresztül.
-  Kitagadlak! -  ordította magából kikelve az örömapa és öklével az 

égieket biztatta, netán azok cselekednének rosszra fordult vigasságuk 
érdekében. -  A rancsot se kapod meg, ha megtagadod a hűségszokás 
gyakorlását!

Az újember idegesen kapkodta tekintetét apáról leányára és viszont, 
majd új szerepköre jogán követelni kezdte, hogy felesége adja bizonyí
tékát mindenkori hűségének.

-  Penderülj csak ide a karomba és amíg viszlek, vissza ne nézz, 
különben fuccs az egésznek -  mondta Ante, de Tea, férje helyett, az 
esküvőkomáját ölelte át ragaszkodva, aki a kormánykeréknél ült.

Közben az újdonsült férj szülei is megjelentek a helyszínen és egy
mást túlkiabálva igyekeztek megértetni menyükkel, hogy náluk perdön
tő szerepe van házasságkötéskor a Lukas hídnak, aki nem hajlandó 
hagyományaikban kedvükre lenni, az a fiuknak sem lehet igazi hitvese.

Szilágyi L. szája hangtalanul mozgott s ajkának rándulásairól olvas
tam gondolatait, hogy mégiscsak szerencsénk van, a buzgár beindult és 
csakhamar kiveti magából ez a rejtett Folyó a város rossz arcának min
den piszkát, hordalékát; majd hirtelen lóhalálában rajzolni kezdett és 
miután a násznép körében a feszültség nőttön-nőtt, a civakodás lármá
ja elborította a mezőt, a festő ördögi vigyorral az arcán, valamilyen 
őskaján érzéstől indíttatva, hatalmas mozdulatokkal vetette papírra a 
dühtől tajtékzók küzdelmét.

Mert most már igazi küzdelemről volt szó a két tábor részéről, már
mint a férj és a feleség pártiakról, nem kis örömére a szemlélődöknek, 
akik a násznép harmadik csoportját alkották s semmi közük nem volt az 
egész hacacáréhoz. Az utóbbiak leginkább a tettleges jeleneteket élvez-





ték előszeretettel s itt-ott tapsukkal jutalomban részesítették hol az 
egyik, hol pedig a másik felet, már aszerint billentve rokonszenve 
mérleg nyelvét, hogy melyik tábor hadakozása közelített leginkább az 
ingyencirkusz tökélyéhez.

Nyári vihar gyorsan múlik. A gyülekezet is csakhamar észbekapott, 
hogy nevetséges helyzetbe került, és amikor azt is sikerült végül fölfog
nia, hogy a fiatalok mulatnak legjobban az egész hercehurcán, olyan 
sebesen hagyta maga mögött a mlakavölgyi színteret, mintha kergették 
volna.

Csupán döbbenetes, mélységes csend maradt a násznép után. És 
ennek a hirtelen beállt helyzetnek szenvedő alanyai, Ante és Tea, kiül
tek a gyepre, hogy megbeszéljék dolgaikat. A bronzvirág takarásából 
figyeltük Szilágyi L. festő barátommal a két árvát, akiknek itt helyben 
haladéktalanul el kellett dönteniük, hogy mit kezdenek egymással.

-  Elmentek -  mondta Ante.
-  Nincs rájuk szükség -  mondta Tea.
-  Biztosan tovább vigadoznak és fütyülnek az egészre -  mondta 

Ante és kocsijukból valamilyen kosárfélét emelt ki, majd visszaült fele
sége mellé és a kosárféléből almákat rakott a nö ölébe.

-  Vér... véralma... -  nyögte meredt tekintettel Szilágyi L. hirtelen 
támadt felfedezését a fülembe. -  A rossz arcú város a csábítási fegy
verét is bedobta kettejük közé.

-  Egyél -  mondta Ante békülékeny hangon.
-  Eszek -  mondta Tea, s enni kezdett. Mohón habzsolta a sötét 

vörös héjú, rózsás húsú, apró almákat egymásutánban és közben meg
nyugodni látszott, szinte igazolandó, hogy a nőknél az evés mindenre 
gyógyír.



Hogy a túlzottan felcicomázott autó mikor indult meg velük, mi 
ketten alig észleltük, mert Szilágyi L. rajzán már a buzgárból szabadult 
vízoszlop tetején puskák és ágyúk táncoltak nagy lakodalmas össze
visszaságban és a festő valamilyen meghatározhatatlan lázálomszerű- 
ségben ez egész kompzíció fölé egy szárnyas hidat kanyarintott, amely 
netán valamely Szajkó-festmény légies pegazusa is lehetett volna.

-  Az alma nem kellett volna -  mondta Szilágyi L. csendesülten. -  
Bizony itt állt még akkor, mikor a hidat festettem és most az üzenete 
beteljesedett!

-  Szilágyi L. mindennek tetejébe egy véralmafát rajzolt, ahogy a 
nyárvégi későalkony sugaraiban lángolva az alvadó vérű naptól lassan 
és fokozatosan omlik semmivé a rossz arcú buzgár most már mozdu
latlan, kihamvadt tölcsérébe.



Beszédes István

Amikor vízen járni 
látszott...*

Az évben már harmadszorra áradt. Naponta akadt új látnivaló, kiszo
kott a nép a partra. Nyoma veszett a munkanapoknak, heteken át 
ünneplőben jártak fel-alá a folyóparti sétányon, s itt-ott, ha fényképészt 
láttak, mozdulatlanná meredtek a sétálók. A pezsdülés, majd az alsó 
partszegély bokrain túlfutó árhullámok a part alá kergették a halat. 
Ostornyi eresztékkel és puszta kézzel tucatszám fogták a suhancok a 
holdkarima-szájú harcsát. Idő se volt felrakni szájbilincset, az élénk fű
be dobva vonaglott a sok hal. Felpuffadt sertéstetem úszott, s ütközött 
a bójának, hasadt fel, hullott nyüvek milliárdjaira, mint amikor cserepek
re törik a malacpersely. Szerencsét hoz -  morajlott végig a parton. Ár 
alatt, a felszín felett pedig táncoltak a kecsegék és a márnák, afféle 
vízi tűzijátékként, de igazából nem ez csalta a vízre a sebes áramlás
sal mérkőző kalandorokat.

Mint valami zászlóshajó, nikkelezett pléhdoboz billegett a város alá, 
egy távoli takarékpénztár légmentesen záró kasszája, s néhány óra 
múlva már versengve buckáztak a csónakok, erőlködtek az evezősök, 
búgott fel itt-ott farmotor, ha feltűnt északon egy úszó bokor, egy lapo
san eső napsugárban megcsillanó bádog. Volt, aki vízen járni látszott, 
pedig csak a felszín alatt úszó haranglábon állt, miközben -  vallásos 
ember lévén -  egy nem is olyan rég félrevert, nyugvóhelyzetébe vissza 
azóta sem hulló harangot próbált elszabadítani. A part megtelt szurko
lókkal, akik között egy távoli szentély néhány kimentett faszobra és 
mind több bútordarab sorakozott, az emberek a vizet fürkészték, csak a 
Szűzanya, Szent József, és Nepomuki Szent János emelte pattogzó 
festésű, hínárkoszorús fejét az elsötétülő égre. Kusza lugasoktól, félre
billent gyümölcsfáktól roskadó szigeteket sodort a víz. Üres karkosarak
kal szálltak át rájuk még a város felett. Fütyüljetek! -  kiáltozták a csó
nakos kísérők a vidáman éneklő és egymással élcelődő szüretelőknek, 
akik megrakodva szálltak vissza az alsó kikötő alatt.

Estére tüzek gyúltak a parti sétányon, a gyerekek is, mint ünnepe
ken szokás, sokáig fenn lehettek; futkároztak a partra reszkető lábbal 
kivezetett lovak, rémülten bégető bárányok, a kisodródott, ismeretlen 
borokkal teli frissen megcsapolt hordók között. Lázban égett a szemlá
tomást gyarapodó város. A rakodóparthoz úszott egy fahíd -  közműn-





kával tették szárazra: megfogamzott a polgári összefogás gondolata 
kikötött egy elsodort fatelep is, és hívatlanul egy ravatalozó vadonatúj 
koporsóinak flottája. Tűz köré rakták száradni valamely kastély vagy 
megyeháza faragott karosszékeit, s a hajnal a földönfutóvá lett gróf és 
a nyilván sűrű iszapba fúlt szőlősgazdák helyén találta a mámorosán 
ébredő parti őrséget, akik körül ott legyeskedtek vadonatúj, igaz, némi
leg még nedves kalapjukban, rucaöröm flitterezte zsabóikban a környék 
kivénhedt kurtizánjai.

A partra gyűltek benépesítve az árral párhuzamosan húzódó hidat a 
sátrak, az italmérések, a város hídfőtől hídfőig karöltve korzózó, eladó
sorban lévő lányai. A legények csizmát húztak, mikor a bálát a város 
első embere megnyitotta. „Azért jöttünk össze...” emelte fel szavát, s a 
jólét megteremtésének szentelt beszédét az akkorra már mámoros tö
meg őszinte örömujjongással fogadta. Reggelig szólt aztán nap mint 
nap a muzsikaszó, egymást váltották a cigányok a cimbalom, a bőgő 
mögött, váltásra járt a hegedű is, villogtak a táncoló csizmák a rakpar
tot észrevétlen elöntő, előbb csak hártyányi víztükörben. A fáklyafény 
faszent kapuőrökhöz vezető pompás, afféle mennyei sorompót, fényes 
foncsorral csempézett folyosót rajzolt ki, amelynek mélyülő intarziáit kis 
kavargó örvénykörforgók bonyolították. Dühöngött a jókedv azon az éj
szakán. A mulatozók, immár térdig a zavaros vízben, észre sem vették, 
hogy felemelkednek és megint bucskázni kezdenek a bútorok. Sokan 
akkor sem tértek magukhoz, amikor a hegedűst ragadta magával a szö
kőár. Sodródó vattacukorpálcák között úszott a szakadt lószőrű vonó, a 
zene elhallgatott, de a bokázás pacskoló hangja még azután is hallat
szott, hogy a fáklyák sisteregve kialudtak.

Másnapra a búcsújáró Mária-szobor sem volt már a helyén. Hát 
végeszakadt a körmenetnek, motyogta dobozgépét szorongatva a váro
si fényképész a lassan lombkoronáig érő, mind sötétebb örvénylés 
felett. Helyén csak, billegve a nyakig érő sebes vízben, Szent János 
várta az expozíció idejének végeszakadtát.



---------------------------------------------------------------------------Szűts Zoltán --------------------------------------------------------------------------

Az összeszerelő üzem*
-  Milyen jó munkás maga -  mondogatták neki a gyárban. Tényi csak 

összeaszalódott arccal mosolygott, cigarettára gyújtott, és tovább ült a 
lépcsőn, de nem szólt semmit, fel sem nézett. Más lenne, ha a főnök 
mondaná, akkor felállna, és talán mondana is valamit, de Tecának, a ta
karítónőnek most nem felelt. Amióta a németek megvették a gyárat, 
csak páran maradtak ott, a többi munkást elbocsátották, az egységeket 
felszámolták, s bár Tényinek már rég nyugdíjba kellett volna mennie, 
valahogy mégis tovább dolgozott. Talán elkeverték a lapját, de valójá
ban senkit sem érdekelt, hogy ott van-e még pár évig vagy sem. Már 
régóta békén hagyták, korábbi balhéit elfelejtették. Nyugodtan ült a lép
csőkön, és nézte az üres gyárudvart, lábával a betonból kikapargatta a 
kis kavicsokat. Az épület nagy részté bezárták, óriási, új lakatok voltak 
a már berozsdásodott, felszakadozott bádogajtókon. Amikor végleg 
elmentek a munkások, az épület összerogyott, a falakon átütött a ned
vesség és hirtelen leomlott a vakolat, a radiátorok megbámulták, és a 
vízkö kívülről vastagon vette körül a csöveket. Senkinek sem maradt 
meg a kis szekrénye, melybe a ruháit, kajáját pakolta, az ajtók nyitva 
maradtak, a zuhanyozóban nem volt víz, hiába nyitotta meg néha 
Tényi a csapot, amikor belopózott, és tartotta a kezét a zuhany alá, 
nem folyt semmi, a kócok teljesen elszáradtak, és évek óta nem fűtöt
ték a vécéket, nem volt papír, csak néhány szappan száradt a sarok
ban. Tényi még bejárt néha a zuhanyzóba, odabenn már sorra hullani 
kezdtek a sárga csempék, és a cipője alatt ropogott a malter. Néha 
elszívott itt egy-egy cigarettát, és körbesétált, körülnézett és leült az 
öltözőben a padra, és nézegette a vályúméretű mosdót.

Az udvarnak csak a kívülről látható részét tartották rendben, néha 
megjöttek a munkások a városból, megöntözték és nyírták az angolpá
zsitot, Tényi ilyenkor nem mutatkozott, a hátsó udvarban söprögetett. 
Fiatal fákat telepítettek, új cégtáblát hoztak, a német tulajdonos nevé
vel, a belső udvarban elvadult a gaz, nehéz, szívós kóró vetette meg itt 
a lábát, szinte egyik napról a másikra, a betonpadok széttöredeztek, és 
lassan szétmállottak. így sokkal nagyobbnak tűnt az udvar, a bozótban, 
mely az utóbbi években nőtt ki, el lehetett veszni, ezért senki sem me
részkedett oda, ahol régen jó idő esetén ebédeltek, és ráültek a beton 
virágágyásokra, melyek emberi körülményeket kellett hogy teremtsenek. 
A félig fedett raktárt a gyár már nem használta, néha jött be egy-egy



kamion, akkor sem vitt el árut, csak hozott, a kerekek alatt pattogtak a 
kis kavicsok. Tényi ilyenkor a barakkban ült az ágyán, hallgatta a rádi
ót, de figyelt, egy kicsit félrehúzta a függönyt, és várta, hogy elmenje
nek a kamionok. Már fejből tudta az egész műveletet: éjszaka leple alatt 
pakolták ki gyorsan őket, a fényeket lekapcsolták, és a kamionok a hát
só bejáraton gördültek be. Nagy porfelhő maradt utánuk, át kellett jön
niük a hegyen, mélán döcögtek a keskeny utakon, a sofőrök unottan 
dúdoltak, s még odalenn a faluban sem igen vehették őket észre, mert 
maga az üzem elég rejtve volt. Reggelre az ajtók be voltak zárva, min
den lakat a helyén volt, mintha senki sem járt volna itt, és a kamionok 
is eltűntek. Tényi alig várta, hogy elmenjenek, fel-alá járkált a szobájá
ban, s ilyenkor rendszeresen belopózott a raktárba, és elvitt magával 
néhány karton külföldi cigarettát, mindig a már megbontott dobozból, a 
sofőrök kezdhették meg őket. Tényi igyekezett visszahajtani a doboz 
fedelét abba a helyzetbe, amelyben találta, hogy ne vegyék észre, ez 
elég volt egy hétre, másnap már reggel kiült a lépcsőkre, és cigarettá
zott, megmasszírozta az arcát, a borostája sercegett a Kossuth-tól meg
sárgult ujjai alatt, és bámulta a hegyeket.

A főnök néha megjön, kék ingben és sárga nyakkendőben, befordul 
a kapun. Fordját a bejárat előtt hagyja, csippant egyet a távirányítóval, 
Tényi ilyenkor felkel, eldobja a cigarettáját, odamegy a gépekhez, és 
letörli róluk a port, de már nem indítja be őket. A főnök leveszi a zakó
ját, az autóban hagyja, hisz olyan meleg van, s itt nem fontos zakót 
hordani, egy keveset tartózkodik az irodájában, onnan telefonál, majd 
elmegy. Telefonáljon csak nyugodtan, mondja Tényinek, de az soha 
sehova sem telefonál. Magába az üzembe csak akkor sétál be, amikor 
kint már elviselhetetlen a forróság, előveszi fehér, összehajtogatott 
zsebkendőjét, és megtörli homlokát. A főnök néha elbeszélget Tényivel. 
Odamegy hozzá, szétnéz az udvarban, a cipője poros lesz, elismerően 
bólogat, jó munkás maga, mondja. Komolyan beszél, méltóságteljesen, 
és mindig kivárja, Tényi válaszol-e vagy sem. Tudja, mi a baj ezzel az 
országgal? -  kérdezi. Átnéz az udvaron, figyeli a gyárat körülvevő he
gyeket, a sok fenyvest, egyetlen út kacskaringózik ide a hegyeken ke
resztül. Tényi csak áll, és várja a választ, nem felel. Hónapok óta csak 
erről beszélnek, mi a baj az országgal, a főnök újra meg újra elmond
ja ugyanazt, már mind kevesebb szóval magyarázz, már látja, Tényi 
már a címszavakból is megérti. Főnöke a végén mégis válaszol. -  Az, 
hogyha valaki pénzt szagol ki, akkor csak azt nézi, azon morfondírozik, 
hogy lehetne azt valahol megcsapolni, nem dolgozni érte, egész nap 
ezen töri a fejét. Én megértem őket, hisz tíz évvel ezelőtt még én is így 
gondolkoztam, de hát a németek megtanítottak dolgozni. Tíz év, Tényi, 
tíz év. Tényi csak áll görnyedten, kék munkászakója alatt a pulóvere ki 
van szakadva, nadrágján nagy foltok, kezét zsebre vágja. Ha megmon
danám, mennyi pénz van az egészben, senki sem dolgozna már, mert





fejükbe szállna az összeg. Ezért jobb, ha nem tudják. Sok, Tényi, sok. 
A főnöknek néha szól a telefonja, ilyenkor elnézést kér, elfordul és úgy 
tárgyal. Tecát, a takarítónőt is magázza, nem úgy, mint az előző főnök. 
Néha megkínálja cigarettával, Tényi vonakodik, na hisz tudom, hogy 
szereti, mondja és mosolyog. Délután elmegy, Tényi pedig tovább ül a 
lépcsőkön.

Tényit fegyelmi ügye miatt helyezték ide. Bassza meg a TSZ-elnök, 
mondta részegen -  nem érdekel. Hanyagul kötözte a lucernát, jó lesz 
így is, mondta, majd este hazament. Nem lesz így jó, elvtárs, mondták 
neki. A lucernaboglya napokig csendesen bomlott belülről, majd amikor 
levegőt kapott, kigyulladt, leégett a fél állami birtok. Bassza meg a 
TSZ-elnök, mondta, amikor eljöttek érte. A helyszínen jól megverték. 
Jobb lesz, ha hallgat, fogja be a pofáját, és nem mozdul sehova, mert 
baj lesz, mondták útközben, örüljön, hogy egyáltalán életben hagyják, 
és kapott munkát is, ilyen múlttal inkább húzza meg magát a halál 
faszára, és jót röhögtek. Az apja német származású volt, elvitték a töb
biekkel, bár nem volt a Kulturbundban, mindig semleges akart maradni, 
a magyaroknak járó ételadagot vette el, bár az kisebb volt a németeké
nél, csak a neve miatt vitték el a szomszéd faluba, melyet körülkerítet
tek. Ha küldött be ételt, azt odaadták neki, de tört üveget tettek bele, a 
főzelék csillogott a napon, és senki sem akarta megenni. Még sok évig 
létezett a falu, a lakosság önellátóvá vált, nem mozdulhattak ki sehova, 
se orvost se papot nem engedtek be, s egyszer végleg felszámolták. 
Amikor utoljára látta az öreget, az már börtönben volt, az ujjait csontig 
verték le. Minden reggel felolvasták, kit végeztek ki az éjszaka, majd 
egyszer közölték, hogy ezentúl már senkinek sem kell jönnie. Amíg hoz
ták ide Nagymakkra a fekete autóval, még egyszer jól megverték, előt
te kiszálltak ebédelni egy tisztáson, sgtött a nap, nincs mitől félni, na 
ebédeljünk meg, mondták neki, kolbászt ettek és hurkát, sárga ameri
kai sajttal, amit a segélycsomagokban kaptak, vastagon szelték a 
kenyeret, sört ittak rá, és azután elkezdték ütlegelni, zsíros kézzel, ba
kanccsal, amíg csak mozgott. Már csak úgy, gyűlölet nélkül verték meg, 
megszokásból, hogy belevésődjön, amit mondtak, leverték a veséjét, és 
meglazították a fogait, rúgták a fejét és az ágyékát, de utána adtak 
neki zsebkendőt és fájdalomcsillapítót, elmúlik, meglátod, mondták, és 
veregették a vállát. Na, menjünk már, mások is várnak -  szóltak. Velük 
volt Zákity Laci is, a szomszédja, akivel együtt vészelték át a háborút. 
Hová visztek, Lacikám? -  kérdezte, amikor érte jöttek, kuss, mondta 
Laci, majd meglátod. Most látta újra Lacit, ő is ütötte, de a legkeveseb
bet. Bocs, Pista, mondta, tudod, hogy muszáj, de most már vége, 
tudod, engem is rákényszerítettek, nekem is van már priuszom, de 
látod, senkit sem zárnak már be, s jó lesz ott, ahova viszünk, hál' 
Istennek, már minden enyhül, csak húzd meg magad a faluban, és 
dolgozzál rendesen. A férfi, aki mellette ült, egész úton a pofájába



köhögött, amerikai cigaretátt szívott, majd a verés után mondta, bármi
lyen problémája van, forduljon bizalommal hozzá, meglátja, nem lesz 
semmi gond, ha valami furcsát észlel, neki szóljon először. A gyár -  
valójában összeszerelő üzem -  akkor még teljes gőzzel működött, s 
annak a TSZ-nek volt a része, melyben eddig Tényi dolgozott, s 
gyakorlatilag csak áthelyezték. Egyik oldalon pakolták le az alumínium 
lapokat a teherautókról, szép, csillogó lapok voltak, odabenn méretre 
vágták, fehérre festették őket, és beleszerelték az adagoló szerkezete
ket, míg a másik oldalon tették fel a kész szekrényeket a kamionokra. 
Ez volt az egyedüli ilyen üzem az országban. Bár műanyagból olcsóbb 
lett volna elkészíteni a szekrénykéket, mégsem mertek falura műanyag
üzemet helyezni, mert oda már komoly szakértelem szükségeltetett vol
na. A portás odament az autóhoz, felemelte a sorompót, az autó meg
állt az udvaron, hagyták, hogy Tényi nyugodtan szálljon ki, nem fogták 
le, elvezették a főnökhöz, neki kinn kellett várnia, míg beszéltek vele, 
koccintást és csevegést lehetett hallani, majd utána hozták a cuccait is, 
két szakadt szatyorban volt néhány ruhája.

Míg eljutott a barakkig, találkozott Tecával. Aztán el ne basszál itt 
semmit -  mondta Laci és megveregette a hátát. Az autó kifordult a 
kapun és elment. Tényi kipakolta a cuccait, ágyat kapott a barakkban 
és szekrényt az öltözőben. Lassan elbeszélgetett a többiekkel. Tecával



az ebédlőben váltott néhány szót először, előreálló fogú, kecskemellű 
nő volt. Haját szőkére festette és mindig nyári ruhákban járt. Főleg ő 
beszélt, Tényi általában hallgatott, akkor se beszélt sokat, miután a nőt 
megmotozták, valaki följelentette, a városból jöttek ki, és barakk kuta
tást tartottak, hogy állítólag lopja az anyagot, de nem találtak semmit. 
Aztán még a zuhanyzóban maradt éjszaka Tényivel, és ezután rendsze
resen találkoztál ott.

összebarátkozott Igorral, az orosz emigránssal, aki a forradalomban 
a magyarok oldalán állt. Igort remetének csúfolták, rövid, zsíros haja és 
nagy szakálla volt. Tényi gyakran látta a gépek között, s nem tudta le
venni róla a szemét. Tényi rendesen dolgozott, reggel fölkelt, kiült a lép
csőkre, rágyújtott, nagy nyüzsgés volt az udvaron, mindig jöttek újak az 
üzembe. Tényi szerelte össze az alumínium ládákat, melyekbe utána 
beletették az óvszereket, összeforrasztották az oldalukat, majd fehérre 
festették őket és a végén ráütötte a táblát, hogy készült Nagymakkon, 
a TSZ-ben. Az óvszereket a városból hozták, egyes csomagolásban, 
egy óriási dobozban, egész oszlopokat helyezett be a szekrénykébe, 
trükközött, hogy ne csússzanak félre. Tényi sokat szenvedett az adago
ló gombokkal, míg végre beállította, hogy egyszerre csak egy óvszert 
dobjon ki a doboz, amikor bedobják az érmét, és ne lehessen semmi
féleképpen sem becsapni a szerkezetet. Sokáig nyomogatta a gombot, 
lökdöste a ládát, minden egyes automatát személyesen ellenőrzött. Idő
vel csökkent a termelés, mind kevesebben laktak a barakkokban, sokan 
már a faluból jártak be, s mind kevesebb munkásra volt szükség, úgy
hogy Tényit kinevezték minőségi ellenőrnek, egyszerre több feladatot 
látott el. Napokig nézegette a ládákat, nyomogatta a gombokat, vajon 
jók-e, megfelelnek-e a követelményeknek. Éjszaka nem tudott aludni, 
visszament, s addig tesztelte az automatát, mígnem olyan fáradt lett, 
hogy alig vánszorgott vissza az ágyába. -  Az óvszereket a városban 
ellenőrzik, mondta a régi főnöke, és kacsintott, tudja, mire gondolok, 
ugye. Maga ne törődjön ezzel.

Már napok óta nem csinált semmit, reggelente kiült és cigarettázott. 
A barakkban most egyedül maradt, mindenki hazament, teletömték a 
zsebüket óvszerekkel, vigyék csak, mondta a főnök, nyugodtan vigyék 
haza, és jó szórakozást, és köhögve nevetett. Tényi a ruháit nem mos
ta, leült az ágyára, és maga elé meredt. Este belopózott a raktárba, és 
egy vadonatúj dobozt bontott meg, több kartont hozott el, mint szokott, 
az ajtót se zárta vissza. Nézegette a hegyeket, milyen jó munkás ma
ga, mondta Teca, de ő nem válaszolt, csak meredt maga elé. A főnök 
már napok óta nem járt erre, a gépeket ellepte 9 por, Tényi nem nyúlt 
hozzájuk, kamionok sem voltak. Tényi felállt, feltörte az ajtót, és bement 
a zuhanyozóba. Félrerugdosott egy-két törött csempét, és leült a padra. 
Teca utána jött, mi bánt, kérdezte, ó, mi bánt drágám, mondta, és a 
nyakába csimpaszkodott. Tényi odament a sarokba, ahová átpakoltak



néhány szekrényt, ami nem fért föl a kamionra, és itt maradt. Az összes 
poros volt, és már hullott a mész a mennyezetről. A régi főnök búcsú
záskor megszorította a kezét, sok szerencsét, Tényi, mondta, és felejt
se el azokat a ládákat, most már senkit sem érdekelnek, csináljon 
velük, amit akar, vagy adja el a múzeumnak, eleget dolgozott itt, na, 
Isten vele. Amikor már csak ketten maradtak Tecával az üzemben, 
Tényi ezeket a ládákat egyenként átvitte a zuhanyzóba, szépen össze
rakosgatta, és azóta nem bántotta őket. Nézegette a legfölsőt, két 
kézzel megfogta, leporolta, majd hátradöntötte. Bedobott egy tízest és 
megnyomta a gombot. Teca levette az ingét, és odament hozzá. Pista 
-  mondta. Az óvszer kiesett az ablakocskán. -  Ellenőriztem őket, és 
ebbe rokkantam bele, a kurva életbe -  mondta Tényi. Nyugodj meg, 
Pista, a nő körbeölelte Tényit, a nyakába borult. Nyugodj meg, suttog
ta a fülébe. -  Nem hittem el, hogy a városban leellenőrzik őket, senkit 
sem érdekelt már az egész, nagy ívben szartak rá, a főnök is csak rá- 
mondta, hogy jól van, jó munkás maga -  mondta. Amikor Igor belehalt 
a tüdőgyulladásába, Tényi mindig kérte a nőt, hogy meséljen róla.

Kibontotta magát a nő öleléséből, és leült a padra, rágyújtott. Némán 
ült, és maga elé meredt, a nő állva maradt. Kifáradtam az egészbe. -  
Én pedig azt hittem, nem is szeretsz már, mondta Teca, és azért nem 
járunk ide, hogy látni sem tudsz, mindig azt láttam, teher vagyok a 
számodra, és már nem is próbáltalak megbékíteni. Úgy éreztem, 
megcsunyultam, megrothadtam, pedig egy nőnek jót tesz egy szere
tő, ápolja magát, és a teljesítőképessége is növekszik, jobb a közér
zete...



----------------------------------------------------Varga István --------------------------------------------------

Csodák nyomában
Az alábbi vizsgálódás célja Gion Nándor írásművészete egyes jel

lemzőinek feltárása és elemzése. Indítékul néhány ok szolgált. Minde
nek előtt két, a közelmúltban megjelent könyve bírta rá e sorok íróját 
arra, hogy újra átgondolja és összegezze az író könyveiről kialakult ész
revételeit és nézeteit. Mert két jelentős könyvről van szó. Az egyik (Ez 
a nap a miénk) a szenttamási trilógia zárókötete, amelynek megírása és 
megjelenése hosszú éveken át váratott magára. Emlékeztetőül: a Lat
roknak is játszott (a trilógia második kötete) több mint húsz éve került 
kiadásra. A másik jelentős könyv (Jéghegyen, szalmakalapban) az író 
novelláit tartalmazza alkotói pályájának különböző korszakaiból. Ez a 
kötet remek alkalom arra, hogy kövessük azt az utat, amelyet Gion 
Nándor, a novellista eddig megtett. Indítékul szolgált a vizsgálódáshoz 
Bényei Tamás jelentős könyve, az 1997-ben Debrecenben megjelent 
Apokrif iratok (Mágikus realista regényekről), amelyben a szerző a má
gikus realista írásmód világirodalmi elterjedtségét vizsgálja. Az előszó
ban megjegyzi, hogy „érdemes lenne megvizsgálni szövegüket (itt 
egyes szerzőkre gondol Bényei Tamás) az ebben a könyvben felvetett 
szempontok alapján; ugyanez vonatkozik néhány kelet-európai íróra, 
akiknek egyes szövegei rokonságot mutattak az általam mágikus realis
tának nevezett írásmóddal.” S következik néhány kelet-európai író ne
vének felsorolása, közöttük Gion Nándoré is. Épp ezen serkentő meg
jegyzés hatása alatt igyekszik e sorok írója megvizsgálni Gion Nándor 
müveit, azzal a végső szándékkal, hogy magyarázatot találjon arra, mi
ben is rejlik írásmüvészetének lényege, amellyel -  meggyőződésünk és 
ismereteink alapján -  túllépett tájaink láthatatlan irodalmi határain. 
Emellett feltétlenül hangsúlyozni kell Varga Zoltán írását Gion Nándor 
legújabb regényéről, amely nemcsak a tárgyalt könyvvel, hanem azon 
túl, a modern regénnyel kapcsolatban is elmefuttatásra buzdít” .

Mielőtt Bényei Tamás Gion Nándor írásmódjával kapcsolatos megál
lapításának utánajárnánk, feltétlenül fel kell idézni azokat a jellemzőket, 
melyeket ö a mágikus realista írásmód szerves részének minősít. Véle
ménye szerint erre az írásmódra a természetfölötti elemek jelenléte a 
legjellemzőbb, azzal a megjegyzéssel, hogy a mágikus realizmus és a 
fantasztikus irodalom között ellentétek léteznek. Viszont a mágikus 
realizmus esetében a természetfölötti elem csak egyik meghatározó 
sajátosság: „A  mágikus realista szövegekben a természetfölötti elem a 
valóságban immanens” , azaz a természetfölötti a valóságban rejlik, 
belsőleg hozzá tartozik, abból következő. „A  mágikus realizmusban a



természetfölötti elem nem sérti meg, nem roncsolja szét a fiktív világot: 
magától értetődő esemény, amelynek racionális magyarázatára igény 
nincs” , állítja Bényei Tamás. Szerinte a „mágikus realizmus egy magát 
csodás-tündérinek tettető szöveg” . Ennek az írástechnikának alkalma
zása oda vezet hogy a valós egybeolvad a természetfölöttivel, az író 
mindent normálisnak tüntet fel, ezáltal szinte megbűvülve az olvasót. „A  
természetfölötti hétköznapivá válik és fordítva” , állítja Bényei Tamás. A 
hétköznapi és a természetfölötti közötti határt eltünteti a túliás, a dol
gok közötti kapcsolatok derealizálása. „A  mágia a racionalitás toldalé- 
ka, kiegészítése” , folytatja a szerző gondolatsorát, más szóval: a mágia 
része a racionálisnak. A mágikus realista írásmód egyéb jellemzői 
Bényei Tamás szerint: a történetmondás, a szóbeli beszéd imitációja, az 
eredet-keresés, a szertelenség, a már említett túlzás, a teljesség igény 
(mindent elmondani). A végső következtetés, a mágikus realista 
regények szent könyvek utánzatai. Felvetődik,a kérdés: vajon ezen sa
játosságok jelen vannak-e Gion NárVdor most megjelent Jéghegyen, 
szalmakalapban című elbeszéléskötetében? Együttesen vagy esetleg 
külön-külön? /

A kötet novellái felölelik Gion Nándor ebbe a műfajba sorolható 
írásainak javát Tehát vizsgálatuk a fenti szempontok alapján arra is vá
laszt adhat hogy esetleges megjelenésükre mikor és hogyan került sor. 
A novellák az Ezen az oldalon, az Olyan mintha nyár volna és a Mint 
a felszabadítók című kötetekből származnak. Az Ezen az oldalon írásai 
rövidek főleg gyermekkori emlékekre és az akkor hallottakra támasz
kodnak’ A huszonnégy írásra -  ami az alkalmazott írásmódot illeti -  a 
realista megjelenítés a legjellemzőbb. Konkrét helyen, konkrét emberek
kel történnek dolgok, még az időpont is nagyjából identifikálható. De 
ugyanakkor megállapítható az is, hogy az író korántsem törekedett ar
ra hogy a valóságot közvetlen módon tükrözze novelláiban. Kétségte
len hogy -  úgymond -  a valóságban megtörtént eseményekről számol 
be ’ de novellái már a fikció területén mozognak. Az írásoknak van egy 
sajátos hangulata ami a valóság gioni értelmezésének eredménye. Az 
író tudniillik úgy értelmezi a hétköznapot, hogy amögött valamilyen má- 
sodlaqos mélyebb összefüggések húzódnak meg. Minden eseménynek 
jelképes értelmet igyekszik adni. A hősök viselkedésének, tetteinek 
indítékai ismeretlenek maradnak vagy erőltetetten motiváltak. Több no
vellában tanúi lehetünk valamilyen jelképes cselekedetnek, amely tömö
ren kifejezi a hős véleményét. így aztán a novellák valóságtalaján repe
dések keletkeznek és ezeken át itt-ott csodák dugják fel fejüket azzal, 
hogy azokat az olvasó vagy befogadja vagy túlságosan meseszerűnek 
és valószínűtlennek tartva elutasítja. Mert Gion Nándornak ezekben a 
novellákban nem mindig sikerül „elbűvölni” az olvasót, elfogadtatni ve- 
•e fikciós novella-beli világának hitelességét. Természetfölötti elem nincs 
ezekben a novellákban, tehát a mágikus realista írásmód legfontosabb



kelléke hiányzik belőlük. Ennek ellenére is sok mágikus elemet rejte
nek: mágikus tánc a halál elűzése érdekében (Régi megható történet 
Romodáról), mágikus tánc az élet újrakezdése érdekében (Másképpen 
volt), különös méhek felbukkanása (Későn kirajzott méhek), játék a ha
lállal (Tizenkét dobás), hihetetlen megvakulás (Régi megható történet 
Kordovánról, a késdobáló művészről). Ezek egyszerűen megtörtént, de 
mélyen metaforikus „csodák". Igazában az Ezen az oldalon szinte 
mindegyilc írása egy kerek metafora. Ki kell azonban azt is mondani, 
hogy a rendkívüli és a hétköznapi egyszeri és párhuzamos felvonulta
tása átmenetek nélkül történik, azaz mindig van egy azonnal kitapintha
tó töréspont, ahol a hétköznapiba villámszerűén becsap a szokatlan, a 
nem hétköznapi. Közbülső tartomány nem létezik. Talán azt mondhat
nánk, hogy a hétköznapi váratlanul a meseszerűbe vált át. A mesesze
rűre utal a szegényes, azaz leegyszerűsített nyelv, a dramatizálás átte
kinthetősége. Az olvasható párbeszédek szűkszavúak, rövid kijelentő 
mondatokban szólalnak meg a hősök azzal, hogy minden szavukkal 
olyasmire utalnak, ami a felszín alatt húzódik meg. Gyakran mindez 
elég szögletesre sikerül olyan értelemben, hogy valamilyen oktató, 
szemléltető írói szándékot sejtünk a szöveg mögött, ami szintén a me
sére emlékeztet. Van olyan novella is, amelyben „táblára” íródik ki az 
üzenet és azt a kutya nyakába akasztják, ami szintén meseszerű naivi
tásra utal. Viszont hiába próbálkozunk fellelni a mágikus realista írás
mód egyéb sajátosságait ezekben a novellákban: természetfölötti ese
mény alig fordul elő, elmarad a mágikus kauzalitás, azaz a mágikus és 
realitás inverziója, az író nyelve nem képes a valóságot mágikusan át
alakítani, elmarad a szóbeli, spontán beszéd utánzása, elmaradnak a 
túlzások, a teljesség ábrázolására való egyértelmű törekvés. Viszont je
len van az író nagy mesélőkedve, ellentétben hősei szófukarságával, 
összefoglalva a fentieket leszögezhetjük, hogy az Ezen az oldalon cik
lus novellái szinte teljes egészében híján vannak a mágikus realista 
írásmód eszköztárának.

A kötet többi novellája terjedelmesebb és térben-időben konkrétabb, 
vagy ahogyan már korábban megállapítottam: Gion Nándort utolérte a 
történelem. Ezekben a novellákban a realista, azaz társadalomhű kör
nyezetben még idegenebből hat a mesés elem, még jobban ráerőltetett- 
nek tűnik egyes írásokban, de vannak olyanok is, amelyekben szerves 
részévé válik, mert az adott feltételek között a csodás és a hihetetlen 
nagyonis a valóság lehetősége. A részeges postás metamorfózisa több 
tündéri-játékos valóságnál, egyszerűen rejtélyes. Jóval több a realista 
írásnál a Száraz magvak is, mert érezzük, a realista felszín alatt lap
pang egy másik világ. Természetfölötti jelenségek (a gyerekek 
„bekékülése", a lidérc felbukkanása) fontos és jelképes szerepet játsza
nak egy „önpusztító hangulatban” levő egyén által mesélt történetek
ben. A természetfölötti párhuzamosan jelenik meg az emberi lélek



kiszámíthatatlan rezzenéseivel. Ezekben a történetekben a meseszerű 
hétköznapivá válik, azaz megtörténik az inverzió a valóság és a mági
kus között. A novellákban elárad a mesélőkedv, a kezdeti novellák tö
mör szűkszavúsága eltűnik, sőt: az író is jelentkezik, szerves részévé 
válik a novellabeli világnak. Valószínűtlen és meseszerű történet a Jó 
lélek költözött beléjük. Hiszen mivel „magyarázható” a furulyázni tanu
ló, gonosz lelkű kofa átalakulása. A Mint a felszabadítókban is van egy 
váratlan fordulat: a bútordarabolás jelenete, amely azonban lélektanilag 
motivált, tehát igazában nem csoda. A legújabb novellákban egy újabb 
elem bukkan fel: az abszurd. Gion Nándor abszurd helyzeteket tár fel, 
és ezeken keresztül gúnyolja ki egy rendszer nézeteinek képtelenségét 
(például a Nemzeti színekben). A medúzák nem hoznak szerencsét, 
mintha egy ország széthullását példázná, jósolná meg. A málnaszedő 
9yógyulása eseményekben gazdag, meseszerü írás a szörnyű valóság
ról, gúnyos alaphangon. Az író a valósághoz való viszonyulását szem
lélteti: a képtelen helyzeteket teremtő valóság közvetlenül átvihető a 
mágikus novellába. Egyenesen kacagtató az Úriemberek a folyón című 
novella: a mesélő író művészetét, amely hazudozás, a valóság tudatos 
elferdítése, a bűn szolgálatába állítja. A címadó Jéghegyen szalmaka
lapban (remek oximoron) szintén egy közösség széthullását vetíti ki, 
méghozzá egy csodás álom formájában. A Nem baleset lesz, mint Var
ga Zoltán észrevette, nem realista írás, mégis izgalmas, mivel mesteri
en bontakozik ki benne a hétköznap abszurduma.

összegezve fenti vizsgálódásaim arra a megállapításra jutottam, 
hogy Gion Nándor novelláiban a Bényei Tamás által definiált, a mági
kus realista írásmódra jellemző sajátosságok közül csak néhány és az 
Is igen elszórtan jelentkezik. Ezen novellák alapján Gion Nándor 
irástechnikája korántsem felel meg a mágikus realizmusnak, mint írás
módnak. Elsősorban a természetfölötti nagyfokú hiánya érezhető, de 
mondható ez a hiperbolikusságra, a szóbeli beszéd imitációjára is. 
Jelen van viszont a meseszerűség, a későbbi novellákban pedig a nagy 
mesélőkedv. Érezhető, hogy az író a realista írásmódot a meseszerű
ség bevonásával "fellazítja” és novelláit üzenetek továbbítására hasz
nálja fel. Az üzenet természetesen az olvasó felé irányul: a hősök 
jelképes viselkedése az üzenet hordozója. így a novellák többségében 
Párhuzamosan van jelen egy realista módon megelevenített valóság és 
egy belőle fakadó, felette lebegő, üzenetet közvetítő meseszerű való
ság. Ez az írásmód nem minden esetben meggyőző, a meseszerű üze- 
nés gyakran erőltetetten hat, de vannak szerencsés egybeesések is, 
amikor az írónak sikerül az olvasó megbűvölése és az befogadja mind
két valóságot, mert úgy találja, egyik a másikból fakad, egymást kiegé
szíti. Már korábban is, vagy huszonöt éve, e sorok írója a Virágos 
katonáról szólva kiemelte azt, hogy benne „minden elmosódott, mese
szerű", a hős meseszerű utazásokat tesz a képzelet világában, a



regény végén -  akár a mesében -  elnyeri jutalmát. A Rózsamézben a 
rózsaméz keresése olyan, mint a Grál keresése. A kárókatonák még 
nem jöttek vissza című regényében Gion Nándor fekete-fehér ábrázolá
si technikát alkalmaz és ezáltal könyve egyértelműen a mese irányában 
mozdul el, de a realista regény és a mese határán való egyensúlyozás 
gyakran ellenállhatatlanul vonzza az olvasót. A Sortűz egy fekete biva
lyért főhősének alakja a meseszerű: önzetlenül segít a szorult helyzet
ben levő embereknek és állatoknak. Olyan, mintha egy mesealak élne 
reális környezetben. "így a történet a meseszerűvel nemcsak határos, 
hanem gyakran nem is más, mint mese” , állapította meg e sorok írója 
a regényt tárgyalva. A Börtönről álmodom mostanában a mesélés 
képességének gyakorlati bevetését példázza: a képzelet, a mesélés 
indítéka, eszköz a valóság, a hatalom kijátszásához. Az Izsakhár egyes 
szakaszaiban a valóság oly képtelen, hogy szinte felülmúlja azt. Némi
leg hasonló megállapításokra jutott Varga Zoltán is Gion Nándor leg
újabb regényét (Ez a nap a miénk) elemezve. Leszögezi, hogy Gion 
Nándor hangja egyéni és sokszor varázsos, a tárgyalt regényben több 
„naivizáló mozzanat” van, ami számára nehezen befogadható, mivel 
kimondottan racionális alkat; és ami ésszel nem magyarázható, a valós 
világra vonatkoztatva nem hiteles, az szerinte ilyen komoly téma re
gényben történő megjelenítésekor elfogadhatatlan. Varga Zoltán elisme
ri, hogy Gion Nándor művei esetében talán alkalmazható a „mitikus 
realizmus” minősítés, de „abba talán kockázatos lenne most belemen
ni” . Méltatásának az a lényege, hogy a gioni írásmód épp meseszerü- 
sége, naivitása miatt nem alkalmas egy ilyen „sűrű és vészterhes” 
anyag megjelenítésére. Szerinte a könyvből egy mesevilág bontakozik 
ki. Külön érdemes kiemelni azt a következtetését, miszerint „Gionnál 
rég megszokhattuk, hogy a dolgok nemegyszer a közvetlen valóság 
feláldozása árán válnak >jelképszerűvé” . Gion Nándor müveiben az 
érzések dominálnak, ezért tolódik él minden a meseszerű, jelképes 
megjelenítés irányába, míg Varga Zoltánnál a ráción alapuló valóság
megközelítésen és annak mind hitelesebb regény- vagy novellabeli 
érzékeltetésén van a hangsúly. Mindkettő rendkívül fogékony a valóság
beli eseményekre, a történelemre, ez közös vonásuk. Gion Nándor a 
szenttamási trilógia zárókötetében hű maradt önmagához, sajátos 
írásmódjához: a történelmi valóságból elbűvölő mesét formált, amelyben 
megfér egymás mellett a kegyetlen történelmi valóság és a tündéri 
írói valóság. Gion Nándor írásai csak néha hordozzák magukban a 
mágikus realista írásmód egyes elemeit, de így is egy sajátos belső 
formát teremtett, amely visszakanyarodik az ősi közlési formához: a 
meséhez.
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