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D/agy Gabriella

Mindenre volt jel
Mindenre volt jel, az tuti.
Olyan volt az élet, hogy lehetett előre érezni, amit egyébként nem. Abszolút mint

ha erdőben jártam volna. Az Istennel kezdődött, hogy feküdtem az ágyamban, és 
jócskán elegem lehetett mindenből, kiváltképp a pasikból, akiknek abszolúte sosincs 
elegük, ott van nekik az az illatos, bibés világ, az egész buja természet, tépkedhetik 
a virágszálakat, hogy na akkor egy libatop, meg nahát, itt egy benge, én meg kóka- 
doztam, még fölkelni sem volt erőm, csak sírtam-ríttam, könyörögtem az Istenhez, 
hogy küldjön már nekem végre ajándékba egy romantikus, kölcsönös típust, aki még 
a dögkútba is beugrana értem, vagy ba azt nem, átszökkenne simán a polgári köte
lékeken, hogy velem legyen, mindegy, hogy meddig, ha egy percre, akkor is. Na, az 
utóbbi kívánságomból jókora baj is származott, mert az Isten nem válogat, szorul 
szóra megteszi, amit nagyon akarsz, hogy' aztán hápoghat az ember, hogy ja j ez a 
nyelv de pontatlan. Mert lehet akkor már mondani, hogy nem is így gondoltam, csak 
hülyéskedtem, meg nem akartam követelőzni, megvan az én hites iskolám, tudom én, 
hogy nem szabad, de hiába csapkodtam: az egy perc az egy perc.

Hajszálra úgy lett minden, és aztán is. Vigyázni kellett irtóra a számra, nehogy 
olyat kívánjak, amit nem is. Mindegy mennyi időre el is jött egy pasi, nem volt 
neki se fecskéje, se deszkája, de meggyőzően tudta mondani, hogy szörfös vagyok, 
kezicsókolom, csak azt mondja meg, ugrik-e velem a mélybe. Fertály hétbe se tellett, 
elszakajlotta magát az ő szeretőjétől, akivel összeboronálta őket az Isten, én meg bol
dog voltam, mint egy ma született hableány, akinek azért nem természetes ez az egész, 
hogy érte ilyet is lehet tenni. Csakhogy ettől a pillanattól kezdve észrevettem maga
mon. hogy mindent tudok előre, na ne kerteljek, megváltozott az agyam valahogy, 
olyan lett, akár a szivacs, szippantotta magába a jeleket. Amikor például az ajándé
kom azt mondta, minek parázok már, nem megy vissza sosem a régi szeretőjéhez, 
mert lehántotta magáról az avíttas göncöt, bólogattam hitetlenül, hiába pörölt, hogy 
neki sosincs hátra, mindig csak a láthatár, én lestem a szemem sarkából, hogy 
sunyin hova lép, aztán amikor éjszaka felhívott, hogy ma nem jönne haza, nincsen 
semmi baj. csak leakadt a régi lakása környékén, ahol egy teremtett lélek sem lakik, 
maximum a házmester, és szeretne kicsit magányosan elnosztalgiázgalni a kettéosz
tott eugehőr között, akkor is koppant valami bennem, hogy nofene, tudtam én, hogy 
mi lesz, mindig csak a baj, a viharfelhő, a megtisztító szenvedés. Volt, hogy egy 
vidoran átdorbézolt éjszaka után fogta magát, és miközben én próbáltam valahogy 
levegőhöz jutni, beugrott kicsit a szörfklubba, ahol amikor felhívtam, mintha gyúrt



volna, úgy zihált a hangja, akkor sem hittem el egészen, hogy a telefonhoz tekert 
eszementen a kondibicajjal, és már nem bírja annyira a hajtást, mint siheder korá
ban.

En nem vagyok egy féltékenyfajta, legalábbis nem úgy születtem, de megfordult 
a fejemben azért, hogy nem vagyok egyedül. Rohantam is a dokihoz, hogy hessentse 
ki belőlem az ötletet, ő meg belekezdett a kórismébe, hogy én csinálom magamnakp p. p
a jeleket, mert a valóság nekem kórosan kevés, és hát a fránya önértékelési defek- 
tek, a túlfűtött fantázia, valamint a hisztériára való hajlam előhoz néha egv-egv lév- 
képzetet az emberből. iViegbélyegzetl az orvosom , gondoltam, rám öltötte ezeket a 
neveket, mint valami letéphetetlen ruhát, pedig én mondtam a dokinak, hogy higgye 
el, sosem reméltem, hogy bármi nekem örökig tartó birtokom lehetne. így vagyok én 
a pasikkal is. hogy minek eéeózok, belül úgyis tudom, hogy örökre vannak, csak ők 
nem tudják, és elmennek hébe-korba egy friss delikvenssel, megértem én, mert hál 
bolond lukból mit várhat az ember, de ha közben mindketten a végtelenre gondol-P P

nánk, nem lehetne semmi baj. Mert milyen nagyvilági, ha kél ember ugyanazt gon
dolja, hogy miért ne lehelne ebben a felnőtles hanyatlásban valami állandó, mint 
amilyen az anyám, aki hiába halt meg, sosem kell fürkészni, hogy van-e neki egy 
dugigyereke. akit jobban  szerel, mint engem.

Azt tanultam, hogy boldogok a tudatlanok, talán mert nem bírnak szerelni, én 
meg itt vagyok ezzel a képességgel, hogy látok, és hiába csukom le a szemem, akkor 
is tudom, mi van, és még akkor is, ha semmi nincs. Amikor aztán hazaette a penész 
az én egyetlenemet, és rám esett, és nagyon akarta, a testem megmutatta a jelet, mert 
akárhogy is próbáltam ellazulni, nekem az öröm  távoli volt, mint egy mérhetetlen 
alagút vége, ahol mázsás köveket kell elgörgetni, hogy meglásd azt a lüké kis kurta 
fényt a végén. Es hát akkor is tudtam mindent, amikor mellettem szuszogott aztán, 
és az éj közepén felült, mert felültem én is, és azt mondtam, megfulladok, mire ő. 
hogy nem, ő fullad meg mindjárt, és tényleg nem én fulladtam, hanem ő, én csak ál
szívtam magamba, amit érez. Úgyhogy nem volt kecmee. tudtam mindent, ami van.

Például hogy ez egy jel, hogy el fog fogyni a levegőnk. Es így történt valóban, 
egyszer elvitt egy igazi buliba, mondta, igazi buli, nem olyan zsúr. amikre a polgá
rok járnak, belőve felreng a nép a padlón pucéran, a pasik és a csajok nvalják-fal- 
ják egymást meg az anyagot, és nekik a szívás is ragyogó élmény, mindenkinek 
költemények buknak ki a torkából, nem úgy beszélnek, hogy alany és állítmány, 
hanem csak a bővítmények, de azt is sűrítve, ott oszcillálnak közöttük a szavak, az 
érzések meg a vágyakozások, és mindenki olt lesz. az összes szörfös, búvár és a bé
kaember is, mi meg élvezni fogjuk a kavalkádot. Na ez is egy olyan buli, gondoltam, 
hogy résen kell lenni, mert igazi baj származhat abból, ha csak úgy vagyok. Naná, 
hogy mindenki olt volt, az egész vízi sport, beszóltak néha jópofaságból, hogy na 
lám, miből lesz a bolondgomba, az ajándékom meg megpróbálta őket lenyomni, egy-



tői egyig mindet a parkettába szkanderozta, aztán vitt mutogatni, mint a győzelmi 
trófeái, ez lett a sok testépítésből, ez a nő, mert mégsem mondhatta, hogy egysze
rűen belém szeretett.

Nem is lett volna ez a buli halálosan elviselhetetlen, ha nem tűnik fel a volt sze
rető. aki nehezen jutott dűlőre, hogy elkezdjen-e praklikázni vagy ne, majd előszed
te a régi jól bevált családi vicceket, amiket nem érteti senki, csak ők ketten. és jókat 
is kacagtak, mint annak idején, aztán harcoltak egymással, ki üli ki a másikat, hogy 
az a karjaiba hulljon, én meg csak lestem, mint falusi kisesaj az acidpartin. Az én 
ajándékom nem tudván megoldani a két nő közt fennálló vagy-vagy kérdést, bezár
kózott a házigazda csajával a rötvire, amit én azon nyomban megneszeltem, és utá
na törve, követeltem a terület megtisztítását az idegen nőnemű egyedektől, meg hogy 
azonnal dugja ki a fejét abból a büdös vécéből, még megfúl, látni akarom, hogy nem 
veszi-e el tőle a nő a levegőt, ő meg nem akarja-e hirtelen lenyomni a csajt a nagy 
viaskodásban a frissensiilt férj elől. Úgyhogy döröm böltem , hogy ajándék, ajándék, 
gyere ki. persze oda sem bagózott, a zajtól meg senki sem hallotta, csöndben medi
tálnak-e a csészén, vagy történik-e valami felháborító. Oda is jött hozzám a volt sze
rető. hogy hagyjad már. ez egy szar alak, úgy fog meghalni, mint egy kutya, simán 
elreecsenli a gigáját a pecér. Akkor aztán kinyílt az ajtó. mellettem ott feszített már 
a tisztelt férj is. a szemeim vérben foroghatlak, mert az én ajándékom meg a férj 
vállv elve csillapítgatott. hogy mit vagyok úgy oda, nincs ebben a rohadt lakásban 
egy tenyérnyi csöndes hely. kénytelen az em ber magára riglizni a budiajtót. Én nem 
szoktam verekedni, maximum ha csapkodok, na jó , eldurran egy-egy pofon néha, 
nem vagyok egy türtőztető típus, és hál mindenkinek jo b b  az, ha azonnal robbanok, 
mint ha mondjuk a húszéves házassági évfordulón szúrom bele a rugóskést az uram 
szívébe véletlenül, de most ütöttem, kiszaladt a számon a világ legtöbb szebbnél szebb 
gondolata, a férj meg lefogta a kezem, s a szemembe nézett mosolyogva, hogy sze
rinte műn olyan nagy baj, ha valaki béna, és nem tud szörfözni, mint a többiek.

Az ajándékom felhúzta játékosan a szemöldökéi, vonogalta a vállát boldogan, 
lehuppant a borosüveg mellé, és kisfiúsán fölfelé kacsintgatott. De mire rendbe hoz
tam magam, hát lássatok csudái, se híre, se hamva nem volt. M ondom, hol van az 
én egyetlen szörfösöm, aki megtenne értem mindent, hatalmas lépések garmadáját, 
a szépet, a jót. és kerestem bőszen, ám ahogy tekintgetek. látom, hogy egy távozó 
vendég nyomában résnyire nyílott ajtó mögött épp az én kedvesem oson. kezében 
egy meghatározhatatlan objektummal, ami első blikkre olyan, mintha kéz lenne, de 
gondolom, az nem lehet, miért is menne ki a lépcsőházba összekulcsolt kézzel. Hát 
segítek rajta, villant fel bennem az anyai nagylelkűség, suhantam utána sietősen, de 
mit tesz isten, látom, amit látok: egy nő van a kezében, de szorosan. Jelen esetben 
egy ismeretlen nő. aki valószínűleg előbb akart segíteni neki. mint ahogy bármiféle 
megmentéi hevület eluralkodhatott volna rajtam. Ez már több a soknál, ordított a



hátam mögött a volt szerető, mit képzelsz, te, és itt nem sorolom, miféle alakokkal 
azonosította az én ajándékomat, annyi azonban megnyugtató lehet, hogy a punci
betyár szó nem szerepelt a szidalmak között. Elém állt a volt szerelő, fülembe súg
ta, hogy na kislány, ha nő vagy a talpadon, akkor most itt hagyod, mert megérdemli 
az utolsó. Csak lestem, és fel nem foghattam, de a volt szerető rimánkodva kért. 
tanítsam móresre, mutassam meg ennek a széllelbélellnek, hogy nem vagyok kőből, 
menjek velük pasizni a nagyvilágba, mit kell nekem ilyen hántásokkal leállnoni, 
amikor ezer rendes ürge lesi másutt, mikor toppan már be egy olyan rendes lány. 
amilyen én vagyok.

És ezt meghallotta az én ajándékom is, fel volt háborodva rettentőn, hogy még 
a végén együtt megy az ő két csaja dínom ba-dánomba, úgy lopják ki a pasikból a 
boldogságot, és tán vihognak is rajta sutyiban. Hát hogy, kérdezte ártatlan szemek
kel, hogy lehel az. Mondom, sehogy sem. de megérdemelnéd. Megérdemlem. mondta 
erre ő, a hangja szürke volt, elengedte a kezem, és a fotelba rogyott. Na, ezt nem 
kellett volna, korholtam magam, miközben a tapétára meredve, némán várt valami 
jelet az én emberem, ezt nem kellett volna, segíteni neki, hogy rossz legyen, meg 
bűnös, utolsó kapcahuszár, és velőig alázza magát, még időben rájöttem, hogy ohó. 
súgtam neki csöndesen, hogy bírd ki, kicsi ajándékom, én itt maradok veled.

Aztán már csak azt láttam, hogy nem látok semmit, a lakásban hűlt helye volt a 
szörfösömnek, kerestem, kutattam, vizeken, árkon-bokron által, de nem leltem, majd 
egyszer csak hallok ám egy hangol, hallom föntről, htjgy valaki hív. Az ablakban ült. 
az emeleti ablakban, igaz, csak első emelet, de akkor ezt nem lehetett érteni, csak 
hogy ott ül, és sír, és kileng, mint aki ugrani akar, én rohantam, fogtam és sírtam, 
és beszéltem neki, hogy nem, nem akarom, jö jjö n  le azonnal onnan, könyörgöm, 
legyen már vége ennek a rémálomnak, öleljen meg és kész, akkor nem fáj annyira, 
és mondtam, csak mondtam, hogy az nem bűn, nem aljasság, hogy. Ezt a mondatot 
persze sosem bírtam befejezni, nem mertem. A házigazda csinált közlünk végül ren
det, kitoloncolt a házból, mentünk ott árván a budai utcában, és nem kellett már a 
jeleket kutatni, hiába, hogy csak egy sima bokaficamra volt esélyünk, mert megtör
tént köztünk minden, amire jel lehet.



Háy János

Lajos utolsó levele Feri feleségéhez
Figyelj Kriszta.
mosl engem azért ne szívassál! Azt te ne mondjad Kriszta, mert azt én nem 

hiszem el. Hogy a Feri bement a Westelhez és lehallgattatta a m obilod rögzítőjét. Ezt 
ne adjad be nekem. A Feri nem olyan fickó, érted. A Ferinek csak feje van. bazmeg, 
de agya az nincsen. Hogy jutott volna ilyen az eszébe. Ezt egyáltalán nem hiszem. 
Hogy mi. hogy volt neki egy haverja ott. egy mikrotechnikus. Mi az a mikrotech- 
nikus? Egy alacsony növésű műszaki ember a westelnél. Hogy egy törpefasz. hogy 
egy törpefasz kockáztatná, hogy adatokat ad ki. hogy így kockáztatná a kétszázezres 
állását. Nem. Kriszta, ezt az egészet nem veszem be. Odamentéi a Ferihez és azt 
mondtad, hogy van az a Lajos. és hogy meg kell neki m ondanod, hogy le szereled 
ezl a Lajost. Utána meg esodálkozol, hogy a Feri azt mondta, hogy vagy én, vagy a 
gyerekek. Érted, a Feri se hülye, esak agya nincsen, de nem hülye. Fn mondtam
neked. hos;v ne csináld, hogv soha nem fekszel le vele. Hogv mindig azt mondod.Cv P. JD. P
hogy most neked nem lehet, meg aztán, hogy fáradt vagy. Érted, ennyire a Feri se 
hülye! Csak nem hiszi, hogy örökké vérzel. Azt gondoltad, ha kétnaponta elhasz
nálsz egy csomag betétet a Feri akkor azt henvalja. hogy valami hajód van. Hogy 
vérzel, azért nem lehet. Aztán a Feri nem kérdezte, hogy mikor mész már orvoshoz? 
Várta, hogy ott dobd föl a talpad méhrákban. A lakásban a gyerekek előtt? Mert 
otthon humánusabb a halál. Azt váriad, hogy a Feri azt hiszi?

Szóval a Ferinek már gyanús volt. le meg köptél, hátha a Feri elfogadja. Hogy 
azt mondja a Feri: Jól van Kriszta, megértem Kriszta. Azt hitted a Feri majd ezt 
mondja. De most ne lőcsöld rám az egészet. Érted, azt már nem. hogy én minek 
hívtalak téged hétvégén óránként. Hogv minek hagytam óránként üzenetet ar  p p . p.

mobilodon. Azéri meri hiányoztál, érted, azért. Különben hogy kerül a mobilod a 
Ferihez. A mobil bazmeg olvan mint az alsógalva. Vagv ti eddig azt is fölváltva hord-p P . P .  P
látok. Eljöttél hozzám kefélni a Feri gatyájában. Hogy mért hagytam olyan üzene
tet. hogy a Féri egy seggfej? Mert egyrészt a Féri tényleg egy seggfej. másrészt ki 
gondolta volna, hogv a Féri szórakozásból esemeseket olvas a m obilodról. Azt mond
tad a Hazai Attilát kajálja, a Budapesti ski:ót. Akkor bazmeg hogy jön  az én cseme
géimhez a Féri.

Hogy a kocsimat is látta a házatok előtt, na ezl hagyjuk. Tudod le hány sötétkék 
audi já r a városban. Nehogy már a Féri ilyeneket megfigyeljen, amikor riasztót is 
azért szerelt a dáesiájába. hogy legalább hangra megtalálja. Nehogymár. Különben



is a konyháuldákból meg nem láthatóiI, legfeljebb ha kilógalod magad. De a Feri 
az nem ilyen, az nem akrobata, a Feri.

Szóval te dobtad föl az egészet. Most meg annyit se nyögsz a telefonba, hogy bocs. 
Hogy bocs, Lalikám. tényleg eddig jó  volt. de most már megint a Ferit akarom, vagy 
hogy a gyerekeket. Hogy most semmi, csak benyomod a piros gombot, amikor én 
beszélek, és széllököd a vonalat. Ez azért nem esik annyira jó l az embernek. Azt 
hiszi mindenki, hogy egy erobiklanárnak nincsen lelke. Hogy egy ilyen ember, mert 
rendben van testileg és akkor már nem is érez. Hogy csak izom. Azt hiszik, és nem 
veszik észre, mennyire érzékeny az ilyen ember. Hogy a nagy sportolók mind milyen 
érzékenyek voltak. Nem esak az úszók, meg a párbajtőrözők, hanem a súlyemelők 
is, még a bolgár súlyemelők is. Azok tudlak igazán érezni. Ott volt a fejük fölött a 
kél mázsa, érted, és akkor éreztek legjobban. A lábuk majdnem a föld alatt, már a 
testük összerogyoll volna, csak a lelkűkkel, meg az érzéseikkel tartották a mázsákat. 
Es én is olyan vagyok, érted. És nem mondhatja nekem azt a Feri. hogy a 
Lajos az le van szarva, érted. Mert, hogy neked belőlem csak a testein kellett. Ezt 
mért kellett a Ferinek mondani, hogy esak ki akartad próbálni, milyen lehet mással. 
Azért nekem is vannak érzéseim. Hogy te végig átvágtál. Amikor annyira szerettél, 
akkor az egész csak csalás volt. Hogy én nem is voltam neked az a cuncusod. bum- 
buskád, nyuszifüled, akit nem hagysz el soha, aki kimenteit abból az egészségtelen 
környezetből, amit a Feri tudott teremteni, hogy végre ülhettél rendes kocsiban, nem 
olyan szarban, aminek behúz a szél a padlóján. MosA-akkor nem én vagyok, aki meg
mentett attól, hogy végképp öreg nőnek hidd magad, aki már semmire nem jó , csak 
hogy kimossa a gyerekek szaros cuccát. meg vacsorát főzzön, akinek csak azért csap
nak a fenekére, mert elállja az előszobában az utat. Most ez mind hazugság volt? 
Hogy én mennyire érdekes vagyok neked? Hogy milyen jó fe j, meg mindenki szerel, 
meg ismernek is? Hogy otthon minden dögunalom? Hogy a Feri egy skizofrén őrült, 
aki szelvényeket számol a totózóban. otthon meg Nielzschél olvas szabadidőben, mert 
azt hiszi bele vannak kódolva a nyertes számok? Hogy le maradsz a Perinél, és én 
most le vagyok szarva?

Az semmi neked, hogy nekem le kellesz? Az semmi, hogy téged választottalak a 
tanfolyamról, amikor ott volt az Ibiké is például, annak nem volt férje és menny ire 
hajlott rám. Meg ott volt az Anett is az a kis fekete csaj, akinek kötődések a szülei, 
érted és a Bahamákra, vagy legalábbis egy Bahamára járnak nyaralni. Érted, neked 
az semmi, hogy téged választottalak, amikor kéthetente indítok újabb csoportot. Es 
én megmaradtam nálad.

Ez a kurva szar a szerelemben, hogy az ember mindenki visszautasít. Ez volt 
nekem az utolsó, hogy szerelmes legyek. Ennyi csajt elszalasztani, akik mind akar
tak velem. En meg csak azt mondtam, hogy ne haragudj, veled nem akarok, te meg 
nem tetszel, neked meg pasid van. Hogy mindet elküldtem, mert téged akartalak.



Te meg egyszerre visszacserélsz a Ferire. Mi vagyok én? Szerinted én egy olyan 
vagyok, mint egy betétes üdítő, akit így lehet dobálni jobb ra  meg balra, aztán 
beadni a Spárba, hogy cseréljék ki egy másikra? Szerinted ezt én annyiban 
hagyom?

Felhívtam a Ferit, érted, felhívtam, hogy lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés, és 
ne is gondolkodjon rajta, mert neki már eldőlt. Megvárom a totózó előtt és felspul- 
nizom a haverjaimmal a beleit. Es megmondtam neki, hogy kinyomom a szemét az
tán, tapintással számolhatja a szelvényeket, és a fülével lesheti a napot. Utána mehet 
hozzád, de csak emlékezetből állhat föl a farka, mert látni nem fogja még azt sem, 
hogy- ott vagy az ágyon, érted, össze fog keverni a gázkonvektorral, azt mondtam a 
Ferinek. A Feri meg beszart kurvára, és jött azzal, hogv ott vannak a gyerekek, 
érted azzal jött a Feri. Meg. hogy ő  egyetemet végzett és olyan szerencsétlen a 
sorsa, hogy neki csak le vagy, és ő mindent kockára lett érted, hogy neki ez az 
élete, a Ferinek, és hogy én még találhatok mást magamnak a tanfolyamon. Érted, 
ilyen szar alak ez a Feri. Nem merte azt mondani, hogy gyere Lalikám, gyere, 
ha akarod ott vagyok, aztán kard ki kard. Csak sírt bazmeg a telefonban, hogy ne 
bántsam. Olyan undor fogott el akkor a Feritől, hogy mondtam neki, dögöljön meg. 
Érted, azt mondtam neki. hogy szarok rá, mert amúgy se tudnék a vizenyős testé
hez nyúlni, amúgy se bírnék a remegő pofájába rúgni. Egy gyáva fasz ez a Feri. 
De hogy lehallgatta volna a mobilodat azt azért nem hiszem, azt azért ne mondjad, 
hogy hónapokra visszamenőleg, hogy a vvestelnél van egy ilyen titkos szolgáltatás, 
olyan, mint a házasoknak a szerelő, azt azért nem hiszem el.

Na szia:
Lajos



\«f/y Ildikó Yoémi

l l l - o l l

Tudatosan készültem erre a nyaralásra. A múltkori katasztrofálisan sikerült. 
Minden negatív megjegyzésemért kaptam egy „nyafipontot” . Nem mintha én meg nem 
osztogattam volna „anti-romantika pontokat” . Idén elhatároztam, hogy zen-nyugal
mat fogok árasztani. Minden hülye viccen nevetni fogok, a szobát feldúló gyere
keket humorral és pajkossággal »„Állapítom, a Balatonban nem fogok vacogni, szú
nyogcsípés miatt nem nyüszítek, a zsíros ételt megeszem szó nélkül, nem fogok 
vakarózni, menstruálni, leégni, megfázni, elfáradni, háborogni, depresszióba esni, 
és fó'ként nem fogok nyafi pontokat gyűjteni.

Sol dasso somba. Stan Celz-et hallgatok az amerikai magnómon, amit 1993-ban 
elfelejtettem a transzformátorhoz csatlakoztatni, mielőtt a falba dugtam volna, és fel
robbant. Összerakta egy villanyszerelő, de azóta zúg. Ma délután a gyerekek az asz
talról a földre rántották, amíg mi a Balatonban úsztunk, most még jobban zúg, mint 
azelőtt, és nem lehet a hangerősségei állítani. Miután hazajövünk a strandról, vacso
rázunk. Utána a gyerekek számháborúznak, férjem az erkélyen olvas a lemenő nap 
narancssárga fényében, én meg elindítom a bossanova- cédémet. Kimegyek a fürdő
szobába és hagyom, hogy a bársonyos víz lemossa roTam a Balaton emlékét. Mennyi
re más a víz, amit villanybojler melegít, mint amit gázbojler. Mikor visszajövök a 
fürdésből, épp a kedvenc számom megy1. Mindig pontosan kiszámítom, hogy a Sol 
dasso sambára érkezzek vissza a szobába, hogy együtt énekelhessük portugálul: ..én 
csak szambára táncolok” . Bekenem magam zöld tea illatú krémmel, megv izsgálom a 
lakkot a körmömön, aztán megpróbálom megdönteni a 14 234 pontos csúcsomat a 
tetriszen.

Ma egész nap a „strand”  szóra gondoltam. Van egy nagy könyvesbolt a Broad- 
way-n New Yorkban, amit így hívnak: Strand. A Strand Bookstoreban nem lehet 
semmit megtalálni, hullanak rád a könyvek a hét méteres polcokról. Amúgy semmi 
„strandos”  nincs a könyvesboltban, mondjuk a strandon sincs semmi könyvesboltos. 
Sose gondolok a Strand Bookstore-ra. De ma valahogy olyan „strandos”  hangula
tom volt. Kieveztem a vízre a gumimatracon jó  messzire. Kioldoztam a fürdőruhám 
tartómasnijait. Pancsoltam a hullámok közt, hangosan neveltem, mint egy gyerek, 
aki most van először a Balatonban. Később leültem a tó fenekére, hogv csak a 
fejem látszott ki. Ha jött egy hullám, fölemelkedtem. Tele lett homokkal a fürdőru
hám. Mint a mamámnak az a piros fürdőruhája, ami 1978 nyara óta hawaii hom o
kot ereszt magából.



Hal és tizenöt éves korom között minden nyáron egy hetet Laké Hope, Ohio-ban 
töltöttünk a szüleimmel. A pró erdei faházakban laktunk, esténként a felnőttek 
tábortüzet gyújtottak a tóparton. Énekeltünk, a denevérek a fejünk fölött röpdös- 
tek, néha bele is kaptak a nők hajába. É jfélkor a felnőttek meztelen úszásra indul
tak a tóba azzal a beteges arckifejezéssel, ami oly visszataszító a gyerekek számára. 
Sok minden történt velem ezeken az Itt-ott nevű rendezvényeken. Itt kaptam az utol
só verésemet, mert elvesztem az erdőben, itt csókolt meg először egy fiú. itt ittam 
meg az első sörömet. Itt közösítettek ki. mondván, hogy nem lehetek jó  fej, mert nem 
vagyok lebarnulva, itt tanultam meg magamnak örömet szerezni. A balatoni nyara
ló, ahol most ülök. hasonlít az Itt-ott nyaralóihoz. Ott is ilyen volt a zöld szúnyog
háló az ablakon, ott is a rám váró parízeres szendvicsre gondoltam, miközben a 
vízben haneúroztam órákig. Ott is ilyen fülledt volt az éjszaka, ilyen puha az est 
ölelése. Csak a tábortűz hiányzik, és érzem azt a furcsa mosolyt az arcom on, hogy 
felnőtt létemre még mindig szoktam .,a z f ’ csinálni. Ja igen, a denevérek viszont nem 
hiányoznak.



A agy Abonyi Árpád

Isola dél Sole
A vonal, elhagyva Cefalul, álmosan halad a meredek hegygerincen Palermo felé. 

Délidő van. A fülke lehúzott ablakán beárad a szicíliai nyárutó forró lehellete. 
A vasút közvetlenül a tengerparton kanyarog. Kitekintek az ablakon a Tirrén-len- 
ger végeláthatatlan, kristályos, tintakék vizére. Neptunus birodalma nyugodt arcát 
mutatja most. A távolban -  akárcsak egy képeslapon -  fehér hajó; a víztükör felett 
sirályok köröznek. A part menti örökzöld növényeken mélyzöld csillogás. A kaktu
szok, a pálma- és olajfák között szétszórtan lapos tetejű, fehérre meszelt arab stílu
sú házak. Aranyló. forró napsütés.

Megszomjazom, s iszok egy kortyot a magammal hozott ásványvizes palackból. 
A szemközti ülésen egy középkorú, túlöltözött kövér asszony ül. Már a második 
pulóveréi veti le magáról. Kamasz lányával és fiával utazik. A fiú az ülésen fekszik, 
anyja ölében. Hol olaszul, hol pedig tört németséggel beszélnek, s folyton nevetnek. 
Az asszony, akinek pillanatokra elkomoruló arcán küzdelmes életút nyomai látsza
nak, előkotor szatyrából egy üveget, iszik, majd vizet önt a fiú nyitott szájába. A víz 
egy része lecsorog a gyerek arcán az ülésre a nő térde között, majd apró tócsa 
keletkezik a fülke padlóján. Teli tüdővel kacagnak a jó l sikerültnek vélt tréfán. 
A kamaszlány közben félrefordított arccal, melankolikus tekintettel a vonat folyosó- 
lyán a panorámát kémleli. Sovány teste az ablak pereméhez dől, hosszú, csillogó 
fekete haját lobogtatja a huzat.

Anyai nagyapám jut eszembe, aki a két világháború között Brazíliába hajózott, 
s egy időre Sao Paoló-ban telepedett le. Elképzelem, amint a hosszú úton a hajó kor
látjára könyökölve a messzeségbe néz, sorsát kutatva. Vajon a kalandvágy vagy a sze
génység, a könnyebb boldogulás ígérete űzte messze földre? Haciendákról szóló 
megsárgult papírosok maradtak utána kacskaringós aláírásokkal...

Rövid alagutakon keresztül halad tovább a vonat, s egy idő után felbukkan 
Palermo külvárosa. Iparnegyedek és roskatag házsorok között végül hangos vonat
füttyöt hallatva befut a szerelvény a Stazione Centrale-ra. Az állomáson nagy a nyüzs
gés és a zsivaj. A kiabálás, nevetés és füttyögés polifóniájából kiemelkedő tapsvihar 
fordítja figyelmemet egy kis társaság felé. Az egyik vasúti kocsi lépcsőjén -  melyei 
felnőttek és gyerekek éneklő, újjongó csoportja vesz körül -  egy idős asszony áll. 
kezében kis táskával. Üdvrivalgás és tapsvihar közepette segítik az állomás peron
jára, majd újra énekelni kezdenek. A család Szicíliában mindenek előtt való.

A vasúti pályaudvar színes forgatagán át lassan kijutok az épület előtti térre. 
Szieszta ideje van, az utcakép mégis igen eleven. A folytonosan dudáló autók és



vespák vezetői centiméternyi réseken keresztülfurakodva igyekeznek előzni egymást. 
A tér pálmafái között rálátok a szemközti bankra. A bejárat előtt, a napon, páncél
ingbe öltözött géppisztolyos őr áll, ujja a ravaszon. Megszokott kép a szigeten.

A Via Roma és a Corso Vittorio Emauele főutcák derékszögében lévő lepusztult siká
tornegyedben. a szűk. zegzugos utcák labirintusában hangok és illatok buja keveré
ke fogad. A málló házfalakon foszladozó plakátok; s rejtély, a roskatag épületek 
teraszait mi tartja fenn. hogy ne zuhanjanak bármelyik pillanatban az éppen arra- 
járóra. A szűk, sötét utcák barázdálta sikátorba szinte sohasem ér el a tűző nap 
sugara. A színevesztetl zsalugáterek, s a függönnyel, csíkos, tarka vásznakkal letakart 
teraszok mögül nevetés, kiabálás, gyereksírás hallatszik az edénycsöröm pölés háttér
zajával. Úgy tűnik, az élet ebben a pillanatban a házfalak mögött zajlik.

A járdaszegély mentén improvizált asztalok tűnnek fel. Az utcai árusok kínálják 
hangos szóval megannyi portékájukat. Ez már a Vucciría, a Földközi-tenger térségénk 
egyik leghíresebb -h irh edtebb  piaca. Afrika partjai csupán százharminc kilóméternyi 
távolságban húzódnak. Az arab. görög, délolasz és mulatt arcok beszédesen tanús-u ™ ”
kodnak a sziget változatos múltjáról.

Egzotikus gyüm ölcsök; ismerős és ismeretlen fűszerek elképesztő mennyisége nyi
tott zsákokban, fonott kosarakban. Halárusok roskadozó pultjai, melyeken kötelező 
védjegyként egy-egy jókora kardhal díszeleg. Odalépek, s megtapintom az egyik hal 
kékesen csillogó hosszú pengéjét, mely élesebb, mint gondoltam. Az egyik sötét 
kapualjból egy marcona ábrázatú. borostás képű, tetovált karú férfi lép ki. matróz
ingben. Fogával szétroppant egy diót. majd a héját a még nedves utcakövekre köpi, 
melyet a halárus az imént locsolt fel egy vödör vízzel. Rámkacsint, majd kedélyes 
cseverészésbe kezd az olajbogyóárussal. Óhatatlanul is Rejtő Jenő figurái jutnak 
eszembe.

Frissen sült hal illatát érezni; egy kapualjban forgatja apró vasrácson egy öreg 
férfi a halszeleteket. Időként fűszerkeveréket szór a sistergő, fehér húsra, majd 
olívaolajat löltyint rájuk, \alahonnan ének és gitárszó hallatszik. Felnézek; az egyik 
erkélyen, rozoga sámlin egy napbarnított fiatalember ül: fekete nadrágban és félig 
kigombolt fehér ingben, s szinte csak magának játsza az amore miót. Valóban: itt el 
lehet képzelni a szerelmet, melyet errefelé csaknem mindenki halálosan komolyan 
vesz. Az általam ismert néhány nyelven ekkor önkéntelenül ízlelgetni kezdem a 
szerelem szót. Csakhamar rájövök, hogy ez a érzelmeket, jellegzetes érzéseket és 
lelkiállapotakat jelentő, mára már sokszor és sok helyütt devalválódott szó, mégis- 
esak a latin nyelveken a legszebb: az amor. amore. amour hangzásában van valami 
melegség, titokzatosság és végzetszerűség, éppúgy, mint magában a szerelemben.

Ekkor veszem észre -  mintegy sajátos kontrasztként - ,  hogy a piaci emberforga
tag szinte csupán férfiakból áll. A félhomályos lakások négyszögein kívül ez látható



an a férfiak ideje: az alkudozás, a férfi pletyka, s az erőviszonyok újbóli megállapít- 
sának percei.

Egy rozoga kempingasztalnál két öregember árul. Kisebb alkudozás után meg
vásárolom a kiszemelt, fenyőmandulával, szárított paradicsommal, babérlevéllel és 
mazsolával dúsított, olívaolajban 'pácolt' pesto úcilianát. Épp a közeli sarkon lévő 
egyszerű kis étterem, trattoria felé tartok, amikor a kiszélesedő keresztutcán egy las
san haladó, lesötétített üvegű, fekete Jaguárt látok közeledni. A maffia Szicíliában 
az idegen számára láthatatlan, a helybéli vendéglősök számára azonban kézzelfoga- 
ható valóság.

Nem sokkal később, az Igazságügyi Palota előtt vagy húsz rendőr, biztonsági 
ember mellett haladok el, mindegyikük mellén páncéling és gépfegyver. Kisebb 
bolyongás után a Via Generale Magliocco utcában megtalálom a Caffé Mazzara-l 
Kíváncsi vagyok, milyen lehet az a kávéház, ahol Lampedusa a Párduc lassított' 
mondatait írta. A saroki épület inkább egy elegáns, már-már giccses, felújított cuk
rászdára emlékeztet: tükör és márvány mindenütt, a magas mennyezetről csillárok 
lógnak, fémkeretes üvegpolcok mögött méregdrága sütemények; csokornyakkendős, 
áludvarias pincérek: a mesterkéltség fátyla mindenütt. Eátható az igyekezet: a legen
dából minél több pénzt csinálni. A kávéház terasza egy csendes mellékutcára nyílik, 
s jóval barátságosabb képet mulat, mint a belső enteriőr.

Egyszer csak a régmúlt nyarak egyik különös emléke kúszik elő: még alig húsz
évesen, a szerelemtől és a tengertől megillasulva <?gy vaperolto széles, nyitott abla
kán a tenger párájában vibráló napfénybe nézek, a sós levegő az arcomba csap, 
miközben Velence díszletszerű házait elhagyva a szomszédos Eido felé közeledem. 
Még aznap kábultan ébredek a sziget több kilóméternyi hosszúságú strandján. 
Késő délután van, a nap már a látóhatár szélet érinti, s a tenger színe kékről szür
kére változott. A v ilágoskékre és sárgára meszelt fabódék elé már jórészt lerakták 
az összecsukott, tarka napernyőket. A vízparton egy fiatal fiú közeledik, hosszú 
árnyéka a homokra vetül. Hasra fordulok, s megdörzsölöm a szemem: különös 
érzés kap el. Hirtelen minden lelassul, a partmenti épületek felett repülő sirály is 
mozdulatlannak tűnik. Kisvártatva azon kapom magam, hogy egy közeli partmenti 
épületre meredek. Az erődítményszerű tarka építmény homlokzatán fokoztosan 
válik olvashatóvá a felirat: Hotel Excelsior. Megborzongok. Villánnitésszcrűen ér a 
felismerés: Thomas Mann Halál Velencében című kisregényének helyszínén fekszem! 
Gustav Aschenbach és Tadzio! Zavartan fordulok hátra, de a fiúnak már nyoma 
sincs. A véletlen által pimaszul megcsúfollnak érzem magam. A tengerre bámulok: a 
sima víztükör közönyösen veri vissza a lemenő nap sugarait, mintha csak megszo
kott, mindennapi dolgát végezné...

A tervezett kávét végül is, a múlt és a jelen intarziáját magam mögé utasítva 
máshol fogyasztom el. A miniatűr kávéscsésze egyharmadát alig kitöltő sűrű kávé



massza bom barereje a lepusztult, néhány utcával távolabb lévő kis, jelentéktelen 
terecskén józanítólag hat. Azon tűnődöm , mennyire más Eszak-Itália, mint a Dél 
sokszínű, tarka forgata. Valahogyan eszenciálisabban, töményebben érezhető délen 
mindaz, ami olaszokat oly sajátossá teszi; mintha itt felerősödnének a nemzeti 
karakterjegyek. Nyilván igaza leheti Goethének, amikor Szicíliát Itália kulcsának 
nevezte.

A forradásos arcú, hamis mosolyéi pincér látható megnyugvással fogadja el a 
néhány száz líra borravalót. A házfalak mellett kétes árnyékok osonnak, szúrós 
tekintetek villannak: lassan tovább indulok.

A kikötőhöz vezető főutcán már az alkonyat készülődik. Az árnyékok megnyúl
nak, a fény ferdén, álmosan vetül a szemközti házsor erkélyeire. Egy hosszú, ele
gáns üzleteket rejtő árkádsor alatt haladok el. Kisvártatva az öbölre  futó utca végén 
árbocok tűnnek fel. Egy pálmafákkal beültetett téren átvágva az öböl partján 
magasodó templomhoz érek. A nap hátulról világítja meg, mintegy izzó keretbe 
foglalva.

Óvatosan lépdelek felfelé, a bejárathoz vezető széles, rizsszemekkel leleszórt 
lépcsősoron. Amikor felérek a bejárat tágas teraszára, két sötét ruhás em ber lép ki 
a templom belsejéből. Elegánsan öltözött, komoly, szép férfiak; egyikük ujján zöld
köves gyűrű csillan. A templomi szertartás véget ért. Lassan, szinte magától csukó
dik be mögöttük a nehéz, vasveretes faajtó.

Lenn, a lépcsősor mellett, hét-nyolc em berből álló kis csoport veszi körül a 
menyasszonyt, egy szürke ruhás, magas, mogorva nőt. Láthatóan keresnek valamit: 
a férfiak idegesen körbe lekinlgetnek. s időként felvesznek valamit a földről. A meny
asszony durcásan maga elé bámul, s néha odavet néhány szót a mellette álló fekete 
öltönyös fiatalembernek. Önkéntelenül körülnézek én is, persze nem látok semmit 
különöset. Aztán megfeledkezem róluk, s egy ideig szemlélem a lemenő nap sugara
iban billegő árbocok ritkás erdejét, hallgatom a sirályok hangját, s mélyen beszívom 
a sós levegőt.

Egyszer csak furcsa érzés vesz rajtam erőt. Eszembe jutnak a keresztelők, az 
esküvők és a temetések ceremóniái, amelyek számomra mindenkor kísértetiesen 
hasonlónak tűntek: rituálék a kereszt árnyékában. Mindig különösnek találtam, hogy 
egy világvallás egy valamikori kivégzőeszközt tekint szimbólumának. Most hát ugyan
az a kínos hangulat és levertség uralkodik el rajtam, mint ami ezeken a szertartáso
kon szokott hatalmába keríteni.

Egy pillantást vetek a templom bejáratára, a szorosan összezárt vaskos ajtó- 
szárnyakra, majd lassan elindulok lefelé a hosszú lépcsősoron. Talpam alatt csiko
rognak a rizsszemek, s hirtelen félre kell hajolnom, egy sirály csaknem az arcom 
nak száll.

Épp az utolsó lépcsőfokról lépek le, amikor megkondul hátam mögött a harang.



Draginja Ramadanski

Függő lapok
Átrázva a mesét

A kislánynak volt egy nagymamája. V nagymama édesen illatozott. Minden, 
amihez csak az idős szüle nyúlt, félreérthetetlenül erős illatot kezdeti árasztani. Egy 
délután aztán, a részletekről vajmi keveset tudunk, a kislány beszökött a szekrény
be. A ruhák könyvének függő lapjait hajtogatta. A végén, a rend kedvéért, végighúz
ta a kezét a két alsó polc sima, politúrozott felületén, ott ahol a kalapok, a kesztyűk, 
a nyaksálak és az üres pénztárcák heverlek. A kezébe egy igen vékony fém doboz 
akadt. Hullámos volt az alja, a teteje pedig könnyedén felnyíló. Egy valamelyest 
erősebb nyomásra máris felpattant a födél. Tökéletesre hegyezve, minden színárnya
latban, beleértve a fehérei a sor elején, és a feketét is a végén, sorakoztak a színes, 
karcsú és hatszögletes törzsű, arany hattyúval és idegen nyelvű felirattal ellátott 
faceruzák. Elragadtatással helyezkedett el a rajzoláshoz. Elsőnek, mi sem természe
tesebb, papírra vetette a farkast.

A mentor l'
Ruháját idényenként cserélte, haját a la garson hordta, nem kényeztette a testét. 

Számára az akkor még észrevétlen maradt. Az a szenvedélye, hogy tökéletesen 
mellékes részletekre mutasson, szinte ellenállhatatlanul tombolt benne.

Minden a legtermészetesebben történt. A hízelgő meghívás megtévesztette. Rövid 
ideig tartott ez a menedéket jelentő közelség, és közben a két éhségtől gyötört gyo
mor feltörő gázai összekeveredtek.

Nem szeretett volna kihívónak tűnni, ezért, miközben ült. széttárta a combjait. 
A nadrág elárulta a gyarló szándékot. Aztán a nyelvébe harapott. Pír öntötte el a 
kissé borostás arcot. Abban a meggyőződésben, hogy a konzultációnak vége, a kijá
rat felé vette az irányt. Menet közben megmosolyogta -  önmagát. A mentor azonban 
felpattant és útját állta. Ám még mielőtt a férfi keze megérinthette volna az övét, a 
lány erőteljesen megragadta és eltaszítolta magától. ízléstelen volt a dolog, ahogy 
egy túljátszott szerep. A bőrük már egymáshoz ért, tapasztalatot szerzett egyik a 
másikáról és undorodva vált szét. Megtorpant az ajtóban, miközben megkísérelte 
összeszedni magát.

A megbékülés furcsa vágya arra vezette, hogy erősen lüktető, fedetlen ütőérrel 
lágy ívben meghajló nyakán visszaforduljon a férfihoz.



A harapás erőteljes volt. Valamelyest a bal fül alatt. Az állkapocs csak egyszer 
koccant. A lány térdre ereszkedett. A mentor megragadta őt, s egy pillanatra sem 
engedte. Orosz irodalm on nevelkedett, eszébe sem jutott megvonaglani.

-  Maga szeret engem?
A mentor nem szólt egy szót sem, csak sziircsölte mohón a vért.

A vendég
Meglehetősen ritkán hívták vendégségbe. Az asszony pedig ennek ellenére is 

szerette ezt az érzést. Vendégségbe menni olvan, mint az égbe menni. Ki mondana leP P . P

erről? Magához vette barátnője címét, és felvázolta a buszmegállókat. Ifjúsága ösz
tönei törtek fel belőle. A rendeltetési helyek sem sokat változtak. A buddhizm usról 
szóló frissiben vásárolt könyvet a nyilvános illemhelyen felejtette. Nem izgatta 
magát miatta. Dolgait rendre elhagyta, de soha. senki nem vette fel azokat. Közleke
dési rendőröket, egyetemistákat, nyugdíjasokat, szatvros asszonyokat faggatott. Min
denki kedves és előzékeny volt. Mintha tudták volna, hogy vendégségbe siet. és ebbenP. P P

segíteni kell. Kikísérték az első sarokig, és láthatatlan hurkokat rajzollak a levegő
be. Mennyei állapot! Megértette: ilyen az emberi önzetlenség! Ez igazán kedvére 
'a ló  volt, az ilyen eligazodás. Tetszett neki. hogy ismeretlenek egy ilyen apróságra 
erőt és lendületet áldoznak. Hátat is fordíthattak volna neki. azt is mondhatták vol
na. fontosabb dolguk is akad.

Amikor becsöngetett, már boldogsággal töltötte el a küszöbön álló vendégeskedés.P P PP P

A szűk előszoba túloldalán a konyha látszott, benne a mosogatásba feledkezett asz- 
szony. Meg se fordult. Kissé hivalkodó otthonosságát érzékeltette. A hát azt akarta. 
begy csöröm pöljön  a mosatlan. Ez, természetesen nem jelenti még a vendégségei. 
A vendéggé válás, ugye, akkor következik be legeslegelőbb, ha átlépjük a küszöböl? 
bevetjük a cipőt, papucsot húzunk. Azt az erre a célra tartalékokat. Tus? Fürdő
köpeny? Ital? Esetleg torta. Akkor következik be, ha olt maradunk éjszakára is, ha 
ráheveredünk a susogó és illatos ágyneműre. Ha hajnalig tartó beszélgetés követke
zik. meg még sok egyéb. Es kérdezősködés. A vendégség maga a végtelen kérdezz-fe- 
lelek. Szerette volna megmutatni az ajándékul hozott könyvet. Az élet buddhista 
felfogásáról. Szívesen elmesélte volna, miként veszítette el és találta meg újra. De a 
férfit nem érdekelte a könyv. Az egykori gerelyvető karja elegánsan zárta el előtte a 
bejáratot.

Egy könyv
Mint általában, pontosabban, mint az utóbbi húsz évben legtöbbször, ezúttal is 

ugyanabban a szállodában váltott szobát. Le kell szögezni, hogy nagyvárosi apró



kedvtelését, amelyre sort nagyjából havonta kerített, szerény megtakarított pénzéből 
fizette. Az utazási, az éjszakai szállást, a semmittevést. Poggyászt sem vitt magával. 
Vannak férjek, akik megértik az ilyen szükségleteket.

Ezúttal nem talált szabad szobái.
-  No, jó  -  sajnálta meg végül a recepciós, és egy kulcsol nyújtott felé.
-  Melyik emelet?
-  A lift az ötödikig felviszi, onnan folytassa gyalog.
Még utána kiáltotta, hogy ma nincs víz. de ne idegeskedjen, bármelyik percben 

megjöhet.
Kiderült, hogy a szoba ajtaja nincs is bezárva. Ablakot nyitott, hogy kiszellőz

tessen. Túl hangosan tehette, mert a munkások a szomszéd épülethez támaszkodó 
állványokon leálltak a munkával, és az ablak irányába fordultak. Mikor kihajolt, 
meggyőződött róla. ez a szoba nem a válogatós vendégeké. Egyébiránt vételién volt 
az ágy is.

Amikor felemelte a nehéz iiveghamutálat, pénzköteget taláh alatta. Találomra 
kihúzott pár bankót, éppen háromszázat, derült ki.

Az irodalmi est sikeres volt. 0  is ott tolongott a könyvhalom előtt, amelyet a 
kiadó szereteti volna eladni, és megvásárolta a Szerelmi szenvedélyekéi. Lesütött szem
mel állt a dedikációra várók sorába.

A következő pillanatban már a szállodai szobíhajtájában állt.
Az éjszakái a könyvvel töltötte.

Fordította: Beszédes István



Négykezesek1

Đorđe Pisarev-Bakos András

A nagyváros mögött
(Részlet)

Herculaneum körvonala
(Đorđe Pisarev)

Es megérted, miközben magad sem tudod, hogy mire is vársz, hogy kinn, a 
katakombán, a váron kívül és a nagyváros mögött olyan forró , augusztusi nap van, 
amire már évek óta nem volt példa. Ilyen napokon megesett, hogy amíg az utcát já r 
tad, élettelen madarak hullottak eléd, a darazsak felbolydultak és a hajadba keve
redtek, berepültek a szádba, míg a kutyák eszüket vesztve vonítottak és a járókelőkre 
támadlak. Es az éjszaka sem kínált menedéket: elvadult macskák ólálkodtak az 
ajtók előtt, készen arra, hogy a lakásokba beszökve egyetlen csöppnyi ivóvízért bár
kivel szembeszegüljenek. Hajnalonként láthattad, hogy a vár őre leereszti a piszkos, 
mérgezett vizű csatorna csapólűdját, s aztán kesztyűt húzva farkuknál fogva megra
gadja és cipeli a macskákat a legközelebbi szeméttárolóba. A város -  amolyan hal
dokló félálomban -  fekszik, s arra vár, hogy végigfusson rajta az éjszaka hozta 
hűvösség.

Mélyen lélegeztem, forogtam a magam alá gyűrt lepedőn a vörös függönyös szo
bában, és egy gyermek monoton hangját hallgattam, a sarkig tárt ablakon át ugyan
azt az infantilis, egyhangú mondókát: repül-a, repül-a-ház; repiil-a, repiil-a-repülő...

1 A k övetk ező  hat szöveg  a zEtna w ebm agazin  h árom  n égyek ezesfolyam ának  részlete. E gyfajta ir o 
dalm i levelezésnek  is tekinthető. Itt nem a sze rző k , hanem  szövegek  cseré ln ek  bizalm as ü zenete
ket, s m indennek  tiszteletben  tartott tétje , vagy fe lh ozh ató  ürü gye is van : a történ etek  m od erá tor i 
kerete, egy ó r iá s (tá j(v á ro s , a M a k rop o lisz  létreh ozása . A párosokat a lkotó m agyar és szerb  k o r 
társ szerzők  más n yelvhez, más iro d a lo m h o z  tartozn a k : Đ ord e  P isa rev  és Bakos A n drás, L aka
tos M ihály és M iloš L atin ovié , D ávid  A lb ah ari és B eszédes István szem élyesen  m ég sohasem  
talá lkoztak, de az é r in tk ezőp on tok a t k ereső  ven dég tá jak  sem igazán ism erik  egym ást. M in den nek  
dacára  érvelés és m egadás, együttérzés, vita és régi ism erősség is m egn yilván ul ezek ben  a szö v e 
gek ben . És a társ, ezúttal a b irk ó z ó , sötét angyal iránt tanúsítható m inden  tisztelet.

A soroza tok  világhálós fellelési helye : h ttp :/A v i\ ^ .zetn a .org .yu /zek /fo lyo ira tok /3 7 /in d ex .h tm l



Kedvlelenül vette kézbe a könyvet, miközben háta közepén néhány verítékcsöpp 
gördüli alá: „A  tenger visszavonulni látszott, s a homokon vízilények sokaságát hagy
ta. Az égen félelmetes, fekete felhő gomolygolt, villanások és lángnyelvek cikáztak át 
rajta időnként.”  Idősebb Plinius, a Misenumban horgonyzó római flotta parancsno
ka a következőket jegyezte fel: „Egy pillanat alatt sötét éjszaka vett minket körül, 
mintha egy befiiggönyzött szoba sötétje volna. Anyák jajveszékelése, gyermekek 
sírása és férfiak kiáltozása hallatszott. Mindenki a szüleit, gyermekeit, férjét vagy 
asszonyát szólogatta. Sokan esdeklő kezeik az ég felé emelték, bár náluk is többen 
voltak azok, akik azt kiáltozták, hogy nincsen isten, és hogy a világra örökös sötét
ség borult.”  A legrettenetesebb az egészben -  bár nem volt biztos benne maga sem, 
lehel, hogy a legnevetségesebb -  az volt. hogy a római térképek kitartóan továbbra 
a katasztrófák előtti állapotot tükrözték. így aztán a papíron évekkel később is 
kísért még Pompeji és Herculaneum körvonala!

*

A másik ágy felé fordult. A sárgába öltözött hosszú lábú csinos szőkeség, a 
város szívének legszebb lánya, mozdulatlanul feküdt. Szőke tincsei szétterüllek a 
koszos párnán. Hanyagul takarta csak a lepedő, csupaszon hagyta a vállat és a mel
let. Elhatározta, hogy egyelőre békén hagyja. A lüfiy különben három napja el sem 
hagyta a helyiséget. Istenem, sóhajtott, szeretném, ha minket is tizenöt méter magas, 
tengervízből, hamuból és kavicsokból kevert sárhullám takarna. Vörös sárfal, amely 
miután betemette a várost, s a város mögötti várost, a kazamatákat és a várat, 
valamint ezt a helyiséget is, a napon örökkévaló sziklává szikkadna.

A lány három napja nem lépett ki a szobából. A férfi meg pirkadatkor felkapla- 
tott a lépcsőkön, elrohant az álomittas és gyűrött őr mellett, kirohant az utcára, és 
iparkodott a part felé. A hajnali vörösség a szeme láttára foszlott szét, s a hatalmas 
víztükör most alaktalan mocsárnak tetszett. Megnézett magának ilyenkor egy-egy 
elkoszlott sirályt, egy összelapított, rozsdamarta konzervdobozt, pillantást vetett a 
talpa alatt csikorgó vörös iszapra, hogy aztán visszaólálkodjon a nagyváros mögötti 
városba, a Fellegvárba. A lány, a szőkeség, a belvárosi szépség továbbra is ugyanúgy 
feküdt: a tincsek szétterítve a szennyes huzaton, az ajkak elnyíltak kissé, a fogak 
kikandikáltak. Hányavetin takarta be a lepedő, válla és melle fedetlen maradt.

*

Megigazítottam az ágyneműt, amíg a kád megtelt vízzel, megmostam a fogam. 
A vécékagylóba gyöngécske, csöpörésző sugarat irányítottam, megrántottam az 
öblítő zsinórját. Az újratöltés során hallatszó zubogás összemosódott a fürdővíz



csobogásával a kádban, amelybe óvatosan beléptem. Feló'lcm akár egy elsuhanó 
repülőgép döreje, s utána monoton gyermekhangon a ,,repül-a, repiil-a...’ ’ is hallatsz
hatott volna, miközben a kezem a langyos vízbe merítve a borotvapenge alaktörését 
szemléltem, majd mögötte a forrást, amelyből előbb finom , majd egyre sűrűbb 
vörös köd lövellt, első hulláma az örökös szobrom at kiöntő lávának.

Egy volt ez az augusztusi forró napok sorából, egy nap, amelynek pár évre visz- 
szamenően nem találjuk párját. A madarak élettelenül hullottak a járdára, a kutyák 
tajtékozva csaholtak és megtámadtak minden járókelőt, a dühödi darazsak pedig 
kiverték az em ber szemét és belegabalyodtak a hajába. Am ikor éjszaka sem volt 
nyugalom: eszük vesztett macskák ólálkodtak a küszöbökön, s csak egy ajtónyitásra 
vártak, hogy beosonjanak, és bárkivel szembeszálljanak, aki elébiik áll az ivóvízszer
zés útján. Hajnalonként, amikor a nagyváros mögötti vár éjjeliőre leeresztene a csa
póiddal, hátra már csak az maradt neki. hogy kesztyűt húzzon, s farkuknál fogva 
az elpusztult macskákat a legközelebbi szemeteskukába vigye. A félholt félálomban 
fekvő város a futó felfrissülést várta, és mind többet, mind hosszabban és mind 
többször sóhajtozott.

A vár egvik kazamatájában, egy föld alatti szobában, a bezárt fürdőszobaajtó 
alatt lassan csordogált ki a vízzel szappant és vért elegyítő vörös folyadék, s azzal 
fenyegetett már. hogy teljesen bekeríti az ágyat, amelyen a szőke tincseit piszkos 
párnahéjon szétterítő nő hevert. A szája félig nyitva, a fogai enyhén kiálltak. Felü
letesen betakarva, kilátszó vállal, mellel, s ahogyan a város is, immár három napja 
lélegzetvétel nélkül.

Fordította: Beszédes István

A hangszóróhoz közel
(Bakos András)

Igazán sajnálom, hogy így alakult, hogy úgy döntőnél, haljon meg ez az ember, 
mégpedig úgv. hogv azt mondhassák róla mifelénk. .,jó  dolgában nem tudott mit 
kezdeni m agával/’ Ebben hasonlított rád is. rám is: meg abban, hogy neki is érdek 
nélkül tetszettek a sárga ruhás lányokat. Most látom, befejezhető ez az egész így is.

Most. utólag, hozzáírom még, amit adni akartam neki.
Soványnak lenni először, irtózni a nehezebb ételek illatától, sírva fakadni ami

att. hogy az idősebb testvér nevetve eszi azt, amit enni kellene. Aztán hozzászokott 
ehhez is, egyre tovább maradi este a konyhában, és egyszer, ahogy az apja mellett



ült, és odahajtotla a fejét a hátához, rácsodálkozott, hogy milyen szépen zeng-bong 
ez a középkorú ember belülről, amikor beszél, és még inkább, amikor énekel. Figyel
te ezt a férfit, amikor nyári hétvégéken, délutánonként a ház mögött a rossz ajtók
ból körberakott tűz fölött bográcsban főtt a pörköli, aminek levéből ő is merített, 
és eszébe sem jutott, hogy meg kellene mosnia a kanalat.

*

És ült a ház árnyékában, hátát a falnak támasztva, naphosszal, bámulta a 
gyepen gyakoroló kezdő lovakat és lovasokat, akik talán nem is tudták, hogy ahol 
vágtatnak és akadályt ugranak, tíz éve még két utca állt, ám amikor a folyó áttörte 
a gátat, kitelepítették innen az embereket, a házakat pedig felgyújtották; ezek a 
házak alkották az égő falul a híres rablóról szóló sorozatfilmben. Amikor az árvíz 
jött, még nem született meg, az égő házakat is a filmben látta, és megjegyezte egy 
életre, mint az első katasztrófát, amiről úgy beszélnek a nagyszülei, mint egy igazi, 
valóban megtörtént szerencsétlenségről.

*
A házban, a gyep szélén, ahol tízéves koráig élt, jó  néhány régi kép volt.
A fürdőszoba és az előszoba közti kis helyiségben, ahol éjjel a dédnagyanyja 

aludt, az ágy mellett állt egy asztal is. Fürdetés *ntán erre az asztalra állította az 
anyja, míg szárazra törölte, ő pedig egy festményt nézett, amely a dédnagyapjál 
ábrázolta, ahogy megjött a világháborúból, mellén a kiscziisttel.

Az előszobában két sötétbarna keretű festmény függött; az egyik egy erdei tisz
táson álló szarvasi ábrázolt, a másik egy ártéri erdőben lépkedő szarvast. A képek 
fölött szarvasagancsok, melyeket, ahogy a nagybátyjától hallotta, valaki kikészített. 
Ha a fürdőszobából a keskeny szobán át bementek az előszobába, a felnőtteknek 
félre kelleti húzniuk a fejüket, hogy elférjenek az agancsok mellett.

Az előszoba bejárati ajtajával szemben nyíló szobában, amely a nagybátyjáé volt, 
egy ceruzarajz függött a falon, egy hengert és három forgástestet ábrázolt. Abban a 
szobában, amely a nagybátyjáéból nyílott, s ahol a nagyszülei aludtak, egy szalma
kép függött. Pengével vágott szalmaszilánkokból alkotott ház, mellette, szintén 
szalmaszilánkokból pálmafa, mindez fekete papíron.

Az előszobából jobbra  nyíló helyiségben, a konyhában akkoriban egy asztal állt, 
székekkel, és egy szekrény; melynek ajtaján óra ketyegett. A szekrény felerősítette a 
ketyegést, amit a fürdőszobában is leheteti hallani.

Ha kinyitotta az udvarra nyíló ajtót, a fény erősebb volt, mint a hideg vagy a meleg.
Néha reggeltől estig az ajtóban állt, és nyomogatta az ajtófélfára képzelt gom bo

kat; a gombok helye már látszott, az ujja nyomán. Azt képzelte, a belvárosban van,



egy liftben. A lift működéséről a nagybátyjától hallott. Kinyitotta az ajtót, kiment 
az udvarra, aztán visszatért a hűvös sötétségbe.

Máskor egész nap a kutyával játszott. „Nálatok mindig a háztetőről ugatott a 
kutya” , mondta később egy iskolatársa.

A ház előtt állt. az utcán: nagyapja ment el mellette, barna vasdobozi vitt a 
kezében. A gát felé sétált, a kutya pedig mellette futott, és orrát a vasdoboz sarká
hoz nyomta, mintha oda akarna ragadni. Szólt neki, de a kutya vissza se nézett. 
A nagyapja megállt a gyepen, letette a ládát, aztán felemelte csaptatós fedelét. Apró 
szürke jószág ugrott ki, és szaladt a gát felé; a kutya a nyomában, s amikor már 
majdnem beérte, a jószág hangosan visítani kezdett, amitől az ő  szíve hangosan vert, 
életében először érezte, ahogy ver a szíve. A kutya elérte a jószágot, felkapta, meg
rázta és eldobta, aztán odafutott, és ismét a szájába vette. Nagyapja felvette a ládát, 
és elindult visszafelé, a kutya előtte, s ahogy álért az úton, mintha meg akarná 
vigasztalni őt, a kisfiút, a szemébe nézett, és hosszan figyelte az arcát.

És a lányokra gondolt esténként: nem mindig csak egyre, tíz évig csak egyre, 
aztán négy évig egv másikra, s végül egy harmadikra; reszketve bontotta ki a leve
let, és ahogy olvasta, még jobban  reszketett, kicsit csodálkozott magán, ahogy sorra 
borítgatta a fotelokat, miközben csörgött a könnye.

Újra megtalálta a csönd, a város szélén, egy katonai telek sarkán, négy méter 
magasságban, az őrtoronyban; éjfél után leakasztotta az apró telefonkagylót, kivet
te a beszédváltó kapcsoló résébe szúrt gyufaszálat, a füléhez emelte a kagylót, és 
hallgatta a halár túloldalán m űködő rádióállomás „é lő  népzene” -műsorál.

Nézte a régi. de jó  karban lévő házal, és a rövid hajú asszony többszöri kérdé
sére végül felel, igen, tetszik, tetszeni fog. Elkészült a fürdőszoba, és esténként, ha. u C O
hazaért a városból, órákig feküdt a kádban, néha éjfélig; ha elhűll a víz, kihúzta a 
dugót, csökkentette a vízszintet, aztán visszadugta, és hamar ismét forrót engedett.

Es végül: nvár elején állt az udvari körtefák alatt, hallgatta a méhek ünnepélyes 
dongását; s egyszer arra figvelt föl. az égben is méhek dongának, nem csak a körte- 
virágok körül.

£

Dédnagvapám még biciklivel járt át a nagy vásárok idején abba a városba, aho
vá egyszer vonaton én is eljutottam. A nagyváros egyik hatalmas emeletes házának 
tetején felolvastam három verset, aztán egy klubban ültünk, ahol néhányan engem 
szemeltek ki arra. hogy bemutassák, akár egy túlsúlyos embert is föl tud emelni négy



ember mutatóujjak ha nagyon akarják; végiil egy nevetős, cigarettát forgató költő 
belém karolt, és végigvezetett a város hatalmas temetőjén. A temető túloldalán, 
falusi utcákban mentünk egy darabon, aztán becsönget tünk egy házba, ahol már vár
tak bennünket. Éjjel, miközben odabenn, a szobában az ágyon, a fal mellé terített 
matracokon, a szőnyegen és a fotelban már mindenki aludt, én a konyhában ültem; 
az ajtó nyitva volt, beláttam a szobába, ahol világított az összes lámpa; a konyhá
ban viszont sötét volt. és én az apró ablakon kinézve egész éjjel a lámpákat figyel
tem. A fények ugyanolyanok voltak, mint otthon, mifelénk, és a fényekből kirajzolódó 
ábrák is az otthoni utcákat idézték. Meg kell győznöm magam arról, hogy tényleg 
otthon vagyok, mert idegen helyen még sohasem tudtam elaludni. Ettem valami 
pástétomot, kenyérre kenve, aztán bekapcsoltam a rádiót, és a fejem az asztalra 
hajtottam, a hangszóróhoz közel.

Lakatos Mihály-Milos Latinović

Egy ködös éjjel krónikája
(Részlet)

9.
A hagyma ritmusos tánca

Síelve csukta he maga mögött az ajtót, mintha attól tartana, hogy a lépcsnházha 
sunyin beszivárgó köd az ö kis szobájuk szentségét sem tartja majd tiszteletben.

Azon a napon érzett effajta szorongást, amikor először állt a küszöbön, kezében 
egy szirmahullatta tulipánnal. Az aluljáróban még gyönyörű volt, de a perzselő 
napot nem bírta.

Király Éva fuldokolva nevetett: -  Nincs szükség rá... Nem kell udvarolnod...
-  Nem muszájból...
-  Akkor sem. Én nem akarom! -  mondta, amikor egy percre sikerült clkom o

lyodnia. És jó l megnyomta az „érí'-t.
Hallgatagon ült a fotelban jo b b  lábfejét a bal térdére fektetve, és Éva mondat- 

zuhatagai csak sokára tudták magukkal sodorni énjének egy részecskéjét. A többi 
továbbra is mereven ült, nehogy egy óvatlan mozdulattal széttiporja a köré telepe
dett virágszirmokat.

Éva mosolya most más volt. Nincs rá magyarázat, hogy miért, de az ilyet ösztö
nösen megérzi az ember.

-  Ülj le -  mondta még mindig mosolyogva.
Máskor svédasztal várta, most két személyre terített. Gyertya és gyufásdoboz. 

A szoba fülledt melegében kéjesen bizsergető érzések helyezték készültségbe hímtagját.



Gyomra tiltakozott az erőszak ellen, villájáról kárörvendően peregtek alá a 
sült rizsszemek előbb  az asztalra, onnan a kifényesített linóleumra. Éva gyors 
mozdulattal markolta fel őket egy szalvétával.

Előbuggyanó mellek. A bordó  frottírköntös bizonytalan körvonalai.
-  Most megajándékozlak -  szólalt meg az asszony vacsora után és meglegyin- 

tette az arcát. Tétova, lóetető mozdulattal nyúlt a keblei felé, ám gyöngéd, de 
határozott elutasításban volt része.

-  Erre nem lesz szükség. Csak a szemeidre.
Perceken át nézte az egyre távolodó asszonyt, aki hátát -  vele szemközt -  

a virágmintás, nagydarab, puha párnának vetette. Kettévágott lila hagyma ritmusos 
lánca a reszelőn. Elnyűhetcllenül.

-  Most... ha megengeded... -  zihálta később - . . .  én is megajándékozlak...
Király Éva arcán kéjes öröm  villámlott át.
Az ajtó alatti résen -  mintha rockkoncerten -  javában tódult befelé a köd.
Kérdőn nézett az asszonyra.
-  A, nem... valaki cigarettázik a folyosón -  hazudta Éva és ő  boldog volt, hogy 

először életében nem hisz neki.

10.
Isten szaváért cserébe

Ejfél után pontosan kettőkor a toronyóra mutatója hangtalanul landolt a kél 
hatalmas számjegy: az 1-es és a 2-es közötti senkiföldjén.

Legalábbis így képzelte, mert látni semmit nem láthatott, ugyanis a tejfehér 
gombolyag megszállta a galambok kedvenc szálláshelyéi is. Némelyik közülük fuldo-I . •' “  c P
Kolva-gurgulázva fordult le a guanóval vastagon bevont gerendáról.

A városka lakói mindig megcsodálták a szomszéd város templomtornyában 
osengő-bongó zenélő óra táncos figuráit, de sohasem jutott eszükbe, hogy ők is 
heszerezhetnének egvel. Talán már nem is élnek manapság olyan zseniális mesterek, 
aLik értenének az efféle szerkentyűkhöz.

Feljegyezték, hogy a múlt század ötvenes éveitől kezdve másképp szólnak a 
környék harangjai. Persze, csak a figyelmes hallgatónak tűnik fel az a fájdalom, 
amely a minden harangszót jellem ző ünnepélyességen és derűn túl ezeknek a vissz- 
hangjában rezonál.

Az 1848-as esztendőben, Szent András havának 28. napján egy Gábor Áron 
nevű bereczki székely szemlesütve áll Sepsiszentgyörgv főterén. Elszorul a szíve. 
amikor az estéli harangszó felcsendül. Tudja, hogy nagyot vétkezett Isten ellen. 
Azt mondta: lesz ágyú. Isten szaváért ígérte cserébe.

Holnaptól kezdve harang nincs többé. Csak harag.



Alig fél év múltán, amikor a kökösi csatában ágyúgolyó sodorja le a lováról, 
elgondolkozhatna azon, hogy mit ér Isten szava, ha a szabadságért állítják csata
sorba. De ekkor már Isten előtt áll.

A főtér lámpái sebesült szentekként állnak a ködben. Fehér kötéseiken átszivá
rog a glória sárgás fénye.

A láthatatlan toronyban hajnali órák felé hanyatlik a mánus.
Halk, tompa puffanások.
A harangozó reggel káromkodva dobálja bele a megmerevedett madártesteket 

az elrongyolódott reklámszatyorba.

11.
Tenyerek

A gondolatra, hogy az asszony egyszer s mindenkorra bezárta az ajtót mögötte 
(talán a kulcsot is lenyelte) megborzongott. Hirtelen és kíméletlenül kimetszene 
az életéből, mint egy jóindulatú daganatot. Olyan könyörtelenséggel, amilyenre 
csak egy nő képes.

A hajnal még messze, s a köd. mint egy jóravaló gazdaasszony, szitálni kezdi a 
havat. Felfogott a tenyerében néhányat a fehér mákszemekből és szétmorzsolta őket. 
Nyomtalanul tűntek el, még csak be sem nedvesítették a kezét.

Egy sötét kapualjból moeorgást hallott. Bozontos fejű hajléktalan alvó arcát 
pillantotta meg, aki álmában ösztönösen feléje nyújtotta a tenyerét. Megfogta a 
durva, átfagyott kezet, megszorította és tovább lépett.

Jól ismerte az emberi tenvérfajlákal, könnyen és könnyelműen alkotott véleményt 
a gazdáikról.

Az értelmiségi tenyere sima, mint az íróasztal teteje és hűvös, mint egy üres 
papírlap. Tollak százai, könyv lapok ezrei vékonyítják a felső hámréteget, majd a 
következőket, míg az erek hálózatának pontos térképe ki nem rajzolódik a szemünk 
előtt. Kézfogáskor jó l érezhető a nyughatatlan értelem semmivel össze nem téveszt
hető lüktetése.

A túl erősen ujjaira fonódó és a túlságosan petyhüdt kéz gazdáitól egyaránt 
óvakodott. Úgy vélte: ezek bármire képesek.

A bütykös, eldurvult, elkínzolt munkástenyér figyelmeztetés: ha sietsz, máris 
indulj tovább. Ha nem, izgalmas kincskeresésben lehel részed. Fáradozásod vagy 
busásan, vagy egyáltalán nem térül meg. Mindenesetre, elhagyott ház lakóit meg 
ne ítéld!

A nedves tenyér az érzelmek és a gátlások heves harcáról árulkodik. Amit 
egy ilyen tenyérben kézfogáskor érzel, az ebben a csatában elfolyt vér. Érted, vagy' 
ellened.



Az öregek aszott tenyerében kiszáradt folyóm edrek barázdáit tapinthatod. 
Egy kor a Marson is volt élet. Kérdés, hogy milyen?

Az anyja kiázott, vegyszerszagú. érdes tenyere mindig édes borzongással töltöt
te el. Róla mind a mai napig két dolog jut eszébe: mosás és mosogatás. Busásabb 
honorárium aiból néha kézkrémet vásárol neki, de az a bőr soha nem simul ki.

-  Egyszer érszűkületem lesz -  mondta az anyja és szomorúan rakosgatta a 
tányérokat a jéghideg tisztázóvízbe.

Később valóban érszűkületre gyanakodtak az orvosok.
De az okát senki nem tudta.

12.
Leltár a könyvtárban

Nem volt kedve még hazamenni. Jobban mondva, gondolkodni nem volt kedve, 
hogy hol lakik. Megesik ez még a mesterekkel is. Gondolatai -  pihenő gladiátorok -  
félálomban rávicsorogtak: „H olnap, ha akarod, meghalunk érted az arénában, de 
most hagyj aludni!”

A városi átszelő folyót utoljára gyerekkorában látta befagy va. Anyja tiltása elle
nére. útban a könyvtár felé, gyakran kelt át a jégen. A lába alatti halk reccsenések 
Különös élvezetet jelentettek a számára. Hosszú percekig bámulta az itl-olt jégbe
fagyott halakat. Érthetetlen volt. hogy miként kerültek oda. Ha csak arra nem 
gondolt. hogy a fagy úgy következett be, mint egy földrengés.

A könyvtáros néni a magas pult fölött áthajolva vette ál a köny vekkel megrakott 
szatyrot, majd biccentett, ami azt jelentette, hogy szabad az út a titkos szoba felé. 
Sietnie kellett. A Duncan már felvonta a vitorláit. Lord Glenarvan idegesen für
készte a rakpartot.

A szobában gomolygott a füst. Volt. aki pipázott, mások cigarettáztak. Verne előtt 
hatalmas kupacban a napilapok 1912-es évfolyamai. Ma az április második felében 
megjelenteket böngészi és elégedetlenül csóválja a fejét. Hét évvel és öt héttel a 
halála után süllyedt el ama híres óceánjáró. Istenem, de kár! Pedig micsoda téma...

A legsötétebb sarokban a világtól elvonultan egy' magas homlokéi, határozott 
tekintetű, csokornyakkendős idősebb úriember, szorosan összezárt vékony ajkai 
súlyos gondokról árulkodnak. Róla azt suttogják, hogy egy edinborói ügyvéd eladó
sodott fia, akinek az a fura rögeszméje, hogy regényírással törleszti tartozásait. 
Bedig hitelezők még soha nem lépték át a könyvtár küszöbét, és a közvélekedés sze- 
r|nt is fordítva áll a helyzet: az öregúrnak tartozik a világ, de nincs ember, aki ezt 
elhitetné vele. Illetve lenne, az Oroszlánszívű, de őt igencsak lekötik királyi teendői 
a Szentföldön. nincs ideje bogaras vénemberek lelkivilágát pátyolgatni.



V pufók arcú, bajuszos, mosolygós férfi, akinek a göndörkés haja mintha min
den pillanatban elszállni készülne a feje tetejéről, már többször inteti, de szándéko
san nem figyelt rá. Majd később. Előbb az otromba, vastag szemüvegkereles 
öregembert vette szemügyre, aki gondosan hálrafésült hajjal, fehér ingben ült Ver
nével szemközt és századvégi újságokat lapozgatott. Időnként közel hajolt a szöveg
hez (vagy képhez?), mintha nem akarna hinni a szemének. Nem merte megszólítani, 
pedig a könyvtáros néni azt mondta: amúgy barátságos ember. „Tessék, vidd ezt el, 
de senkinek ne szólj arról, hogy tőlem kaptad!" Kedvetlenül tette el a könyvet. Nem 
szerette az „aján lott" irodalmat. Nem is vette elő. csak miután kétszer is elolvasta a 
„H árom  testőr” -!... Már a ríme is bizalmatlanságot kelleti benne: Híd a Drinán.

Végül nem bírta letenni. Órák előtt, alatt és után ez adott értelmet az életének. 
Es most nem meri megmondani neki... Ahogy ott állt mögötte, úgy rémletl neki. mint
ha... Úristen, az öregember fülén átszíírődöll a fény! Mintha valaki szöggel átlyu
kasztotta volna...

Rémülten el akart rohanni, de a küszöbön a pufók, bajszos férfi még elcsípte 
a frakkját. „Várj csak, itt van -  mondta szemérmesen mosolyogva - ,  a folytatás...”  
„A  jövő  héten még nézz be -  kiáltott utána - .  addigra talán a Bragelonne Vicomtc- 
tal is elkészülök!”

A könyvtár rácsos ablakai mögül halvány fény szűrődött ki.
Valószínűleg leltárellenőrök.
A sírástól maszalos arcú könyvtáros néni félig aléllan ül a székén, miközben 

arról vallatják: menl-e a könyvek által elébb a világ?

13.
Megszerették ezt aJöldet

A főtérről keskeny, sötét utcácska vezet a várhoz.
Amióta egyik ismerősét, éjszakai kiruccanásából hazatérőben, megharapta egy 

apró termetű korcs, nem szívesen járt arrafelé. Elborzadva gondolt a hasfalba 
döfött injekciós tűre.

A köd azonban, furcsa mód, eloszlatta a félelmét. Biztonságban érezte magát, 
mint akit tetőtől-talpig golyóálló páncélba öltöztettek.

A gondozatlan, mégis impozáns várfalak büszkeséggel töltötték el. Elhatározta: 
ha az a dög ma éjjel rátámadna, küzdeni fog az életéért. Ha muszáj, akár a sírba 
is magával viszi ellenfelét.

Mindig lelkiismeret-furdalást érzett, amikor a vár közelében járt. A csonka 
bástya úgy hatott rá, mint a kéregelő hajléktalan az ábécé ajtajában.

Megtapogatta kívülről a bőrkabát belső zsebét. A kézirat a helyén volt.
De miért is hozta magával?



A Szarkakő a környék legmagasabb pontja. Gyerekkorában gyakran kísértette a 
gondolat, hogy egyszer szemből, a sziklafal kiszögelléseit használva másszon fel a 
csúcsra. Ahogy teltek az évek, úgy csökkent benne a virtus és nőtt a mélység iránt 
érzett iszonyata.

A Szarkakőt állítólag egy távoli vulkán kitörése dobta erre a vidékre. Az ősei 
is így érkeztek ezer és egynéhány száz éve a népek fortyogó kráteréből. Harcias 
férfiak és nők, akik nem féltek a haláltól, ugyanakkor reálisan fel tudták mérni 
lehetőségeiket, és kis motyójukat, benne minden vagyonukkal, örökké vánkosuk alatt 
•ártották, készen a menekülésre.

Aztán megszerették ezt a földet, és úgy vélték: az is őket. Ettől kezdve, ha idő
legesen elmenekültek is, később visszaszállingóztak.

A Szarkakőről messzire látni.
Kisebb tatár, török csapatok nyomtalanul tűntek el. Ha azonban maga a Dicső

séges Nagy Kán vagy a Fényességes Padisah szállt hadba, nem erőltették a dolgot. 
Felszívódtak a környező hegyek lakatlan rengetegeiben. Tudták, hogy e lőbb-utóbb  
még Basta martalócainak is el kell menniük. El is mentek. Akárcsak a két világhá
ború gőzös fejű seregei.

Amikor leült a számítógép elé, és a képernyőn megjelent a világháló, érthetetlen 
szorongás lett úrrá rajta.

A gondosan összehajtogatott kéziratokat mindig magával hordta.

14. 
Rettegés

A vár a század derekáig laktanyaként fungált, aztán a hadak elvonultak, és 
attól kezdve kamaszok és süldőlányok élesítették elméjüket a várudvarba költözte
tett középiskolában. A várfal egyik kiszögellésébe sportpályát telepített az iskola 
'ezetősége. Fagy idején felengedték vízzel. 0  is ott tanult meg korcsolyázni.

Óvatosan rálépett a jégre. A hideg a csontjáig hatolt, közeledett a napfelkelte.
Közel kétszáz éve egy decem beri hajnalon a császár egy jórészt átvirrasztott 

éjszaka után fáradtan lép ki a sátrából. Az őrök a megfáradt tüzek körül bóbiskol- 
llak. de most nem rója meg őket. Sűrű ködoszlopok nyomulnak keletről nyugatra, 
es ettől a császár arca felragyog. Tudja: nyert ügye van! Azok olt túl nem értenék 
az ő boldogságát, csak bámulnák a kiskáplárt, ezt a .,parvenüt” , aki népeknek, 
0|,szágoknak akar parancsolni, holott annyit sem tud. hogy ez a nap csatára tökéle
tesen alkalmatlan. És mivel számukra valóban alkalmatlan, harmincezer katonáju
kat hagyják holtan vagy sebesülten a csatatéren, na meg a közeli tó szétlőtt jegének 
szilánkjai közt fuldokolva, száznyolcvan ágyújuk pedig Párizsba döcög, hogy beol



vadjon a Vendome tér oszlopának alapjaiba. A kiskáplár szobrának nagyobb dicső
ségére.

Később a szövetségesek ledöntik a szobrot, s néni tudván eldönteni, hogy kié 
legyen, beolvasztják IV Henrik szobrának alapanyagába. Alig másfél évtized múltán 
egy új hatalom szorgalmazására a császár szobra ismét a magasba emelkedik, aztán 
megint eltávolítják, hogy végül 1875-ben újólag visszakerüljön a helyére.

Tehát, ha zseni vagy, ne aggódj, előbb-utóbb  oda kerülsz, ahol a helyed: a 
galambok feneke alá.

Az utóbbi időben néhányszor előfordult, hogy azt álmodta: háború van és ő 
kapujuk betonoszlopa mögött hasal kezében a kalasnyikovval, körülötte pattognak a 
golyók, az ellenség már az utcában jár, házról-házra közeledik, és ő lázasan agyai azon, 
hogy idős szüleit miként menekíthetné ki erdőkön-hegyeken át ebből a pokolból...

Néha csodálatosan jó  dolog felébredni.
A háborúmentes időszakok a nemzetállamok világában természetellenesek, nem 

lehetnek tartósak, mert e lőbb-utóbb lelepleznék őket. megfosztanák létalapjuktól, 
szervezőelvüktől.

Míg a reneszánsz idején Pic de la Mirandola számára elegendő volt Velencéből 
Páduába utaznia, ha meg akart szabadulni a kellemetlen háborús állapotoktól; míg 
a középkorban Maimonides zsidó filozófus arról írhatott, hogy: „A  hadak elindulá
sa előtt a hírnököknek végig kellett járniuk a sorokat és felszólítaniuk a távozásra 
azokat, akik féltek, vagy a háború igazságos voltáról nem voltak meggyőződve.” ; míg 
Isten Békéjének intézménye megtiltotta a háborúskodást aratáskor (és sok más eset
ben is), századunk főben já ró  bűnnek kiáltotta ki az egyén szabad választását: ha 
az illető .,rosszul”  választ, más szóval viszonyul az eszméhez, amelyet seregeink 
védeni hivatottak, lelövik, mint egy kutyát. *~

De hamarosan már választása sem lesz. Mert a totális háború, szelektíven, lemé
szárol mindenkit, aki nem tartozik a nemzetállam által definiált „m i”  fogalomkörébe.

Nem lesz tehát szerencséd, ha elhiszed, hogy szabad vagy.

15. 
Beléndek és mandragóragyökér

Imádta a hajnalokat.
A nyáriakat, amikor az ég alja lilára változik, s a szürkés-kékes derengésben 

a narancssárga fényű utcalámpák úgy állnak sorfalat, mint kellemes emlékek az 
em ber életútja mentén, és a télieket, amikor a köd háta mögött -  mint egy h orror
filmben -  szinte észrevétlen emelkedik fel az új nap mocskosszürke, loboncos árnya.

A felébredt hó csikorogni kezdett a talpa alatt, a napkeltekor felélénkülő szél 
vörösre csípte az orrát és a fülcimpáit.



Reménykedve nyomta le a szerkesztőség kilincsét, de az ajtó zárva volt. 
A főszerkesztő csak fél tíz körül érkezik, a többiek nyolckor. Margó, a titkárnő -  aki 
nem volt se kövér, se vidám, ellenben igencsak szemrevaló kebleket mondhatott a 
magáénak -  minden reggel pontban hétkor veszi birtokába a szerkesztőséget, bekap
csolja a fűtést, kiengedi a sarkokban megtelepedett bagófüstöt, nagvkabátban moso
gatja el a szanaszét heverő kávésbögréket, borospoharakat, s a koránkelő önjelölt 
firkászokat, türelmetlen klienseket mindig ugyanazzal a két szóval zavarja el: zárva 
'agyunk.

Hozzá azonban -  talán az Ex libris rovat magas olvasottsága okán -  mindig 
kedves volt.

Margó (kebelcsodája) megragadhatta a fantáziáját, mert tegnap éjszaka vele 
álmodott. Legnagyobb bosszúságára egy szirénázó mentőautó kizökkentette a meg
lehetősen intim helyzetből, s hiába próbált visszaaludni, az álom nem folytatódott.

Címét a szerkesztőség kézzel írt házi telefonkönyvéből nézte ki orvul. Egy teljes 
órát ácsorgott a lépcsőház előtt, de nem mert beesöngetni.

Azt mondják: egyszer a könyvei közül hónapszám ki nem mozduló Nicola Niccoli 
mestert rejtélyes kór támadta meg a rejtekhelyén. Soha senkinek nem beszélt róla, 
de azokban a napokban Héliodoros Aithiopikájál lapozgatván jött rá a rosszullét. 
Joggal feltételezhető tehát, hogy valaki titokban beléndek és mandragóragyökér 
őrleményével hintette meg a híres regény lapjait, az ókor remekeiért rajongó mester 
pedig nazálisán avagy orálisan belélegezte azt.

Napokig egy falat nem ment le a torkán, órák hosszat állt az ablakban fájdal
mas sóhajtozások és nyögdécselések közepette, s amikor jóakarói rátörték az ajtót, 
eppen azzal foglalatoskodott, hogy tüzet csiholjon csodálatos köny v tára alá.

Hetekig ágy hoz kötözve őrizték a nagy tiszteletű férfiút, s a Lorenzo Medici által 
kirendelt ápolók azt suttogták városszerte, hogy lázas révületében valamiféle ferrarai 
némberl emleget, bizonyos Lukrécia Borgiát, az igen szép. kellemes és művelt, 
amde köztudottan feslett erkölcsű nőszemélyt, akinek -  Niccoli mester szerint -  „a 
kis lábujja többel ér, mint az alexandriai könyvtár tekercsei együttvéve” .

Találkozni sohasem találkozhattak, azon egyszerű oknál fogva, hogy Niccoli 
egyszer sem tette ki a lábát a városból, a Borgiák pedig hatalmuk csúcsán sem 
tudták bevenni Firenzét.

A mester, ahogy az lenni szokott, kigyógyult betegségéből és ott folytatta, ahol 
ahbahagyta. Barátai, akik megsejthettek valamit, előzőleg tapintatosan eltűntették 
könyvtárából Héliodorosz remekművét. Nicola Niccoli pedig soha nem érdeklődött 
holléte felől.

A könyvtár is, a nő is maradt a maga helyén.
Mindketten beérték azzal, hogy tudták: bármikor elpusztíthatják egymást.



16.
A nő

-  Szeretem ezt a nőt -  mondta, miközben elfordította a zárban a kulcsot. 
Fáradtnak érezte magát, de tudta, hogy hiába próbálna elaludni, nem jönne álom 
a szemére. Idegenül bóklászott le s fel a lakásban, végül kinyitotta a hűtő ajtaját. 
Megdermedt padlizsánkrém. sárguló tejföl, s egy tortaszelet, amelyről messziről 
érzett, hogy átvette az alatta szendergő pörköltnek a szagát. Az undor kerülgette, 
ezért becsapta az ajtót. Betöltötte a kávéfőzőt és a tűzhelyre tette. A kávé ismerős 
surrogását várva cigarettára gyújtott és nekilátott, hogy még egyszer utoljára átol
vassa a kéziratot. De nem volt türelme hozzá. Az asztalra dobta és az ablakhoz ment. 
Az oszladozó ködből a város reggeli csörömpölésének a hangjai szállingóztak.

-  Gyűlölöm ezt a nőt -  szólalt mes; hangosan, és boldog volt, hogv először életé-c  P V ■
ben nem hisz önmagának.

Pannónia arca felderül
(Miloš Latinovié)

17.
Véres tetők

-  Szeretem a reggeli -  mondta, miközben Ileliosz születése vörös árnyalattal 
vonta be a hamulepte városi tetőket.

llajnalhasadás. Es madarak. Feketék, nedvesek. Madarak.
Hideg, reggeli színek megtöltötte szoba. MiW valami impresszionista vászon. 

Claude Monet, Edgár Degas. Renoir.
Az impresszionizmus maga az élet. s mint egyes teoretikusok, közöttük l'Vaneaslel. 

megfogalmazták: a művészet egyetlen pillanatáról, egyetlen fázisáról, s nem, ahogy 
azt közönségesen mondjuk, a technikáiról vagy képzőművészeti iskoláiról van szó.

Szerette Cézanne-t. de nem a lélek és a látvány ötvözése okán, vagy a megfigye
léseit tükröző merész kontrasztok miatt, hanem azért, mert Paul Cézanne auto
didakta festő volt. mint egyébként Monet. Renoir. Pissarro, s még annyi eredeti 
művész -  festő, irodalmár, színész -  a múltban, akikkel karmai között tehetségük, ez 
a szárnyas sárkány, a kivételes művészet messzi tájaira repült.

Egyszer régen, úgy tetszik neki egy másik, régvolt életében, a fény városában. 
Párizsban időzve, ahonnan az impresszionizmus -  a fény és a szín művészete -  
útra kell, láthatta meg Cézanne Nagy fürdőző nőjét, a phiadelphiai Művészeti 
Múzeum tulajdonát. Vaskos női lestek, hallgatag víz és egy hegyes és fenyegető 
esúcesal a végtelenbe érő harangtorony a messzeségben. A fürdőző nők rendkív üli



hatást gyakoroltak rá. ami még erősebb lelt benne, amikor szülőföldjére visszatért, 
oda, ahol az asszonyok vaskosak, hegyesek, ahol a vizek nyaranta megőrzik a 
délután csöndjét, a tornyok pedig a fellegeket szántják.

-  Cézanne ezt a képét itt is festhette volna. Pannóniában. Lehet, hogy Király Éva 
is flamand? Langyos és telt. Puha és fehér. Rózsaszínű hagymakupola -  mondta 
továbbra is az ablakban állva.

A reggel Pannónia arcára ereszkedett.
Égő vörösen, akár a vér.
Csak amikor már a nappal lépett be a házba, távolodott el az ablakból. Asztal

hoz ült, meglökte a számítógép egerét, s a mozdulatra felnyílt a monitor hatalmas 
szeme.

-  Gyűlölöm a reggelt -  mondta a billentyűket nyomogatva. A helyi újság és 
az Ex libris rovatának olvasói járlak az eszében, valamint Margó, a kifejezett bájú 
titkárnő. Nicola Niecoli, a nagy könyvtáros, a gazdasági témákban tájékozatlan, a 
pártok és hatalmi szervek közleményei között fulladozó hetilapszerkesztő.

18.
Incitatus

Caligula császár lova. Incitatus. amelyet szolgálatai miatt korábban Porcelnek 
(Malacnak) neveztek -  egvetlen futamban sem maradi alul - ,  Róma polgárává, s nem 
sokra rá szenátorrá léphetett elő. Caligula. Luna és méginkább húga, az isteni 
Drusilla szeretője, konzullá nevezte volna ki. ha ebben, s ki tudja még miféle, őrült 
és alattomos tervének valóra váltásában nem állja útját Cassius tőre.

Incilátust. más néven Gvorslábút. a leglekintélvesebb rómaiak között tisztelték. 
Már ványból különleges istállót építettek neki. amelynek falait híres mesterek fest
ményei díszítették, naponta váltott hatalmas szalmazsákon pihent, elefántcsontból fa
ragták a jászlát, vizel pedig arany vödörből ivott. Eme sárga csődör gyakorta kapott 
lakomákra és mulatságokra meghívást, s ezeket nem kis számú megnvert versenveit
1 .. o  r  ■ .

követően kimondottan az ő tiszteletére rendezték. A többi meghívottnak -  római 
l|raknak és tisztségviselőknek -  ezeken a bacchanáliákon pohárköszöntőkkel és 
szinekúrákkal illett őt elhalmozniuk, gyakran akár hússzal is egymás után.

Azonban Incitatus. Sebeslábú. Porcéi avagv Malacka, aminek éppen nevezték, 
mégiscsak ló volt, aki iránt a lángelméjű gonosztevő. Gaius Caligula, a színház és 
mindenféle, leginkább véres játék megszállottja, természetellenes tiszteletet tanúsí- 
•°lt. hogv ezzel is bizonyítsa és nyilvánvalóvá tegye, milyen keveset számít uralko
dója árnyékában az égvén, hogv rámutasson, az engedelmesség tulajdonsága felelte 
Ml minden értelmi, erkölcsi és más értéknek, s bárkit elvan magaslatra emelhet, 
amelyről még csak álmodni sem mert.



Egy család, egy klán, egy párt, egy lobby tagjává.
Incitatus az volt.
Caligula azonban a legtöbb római uralkodóhoz hasonlatosan vérbe fúlva végez

te. Gonosztel lei emlékeztetnek rá. bár nem erre számított pályafutása kezdetén. 
Szemmel láthatóan ez a tiirannusok sorsa.

19.
Kakasok órája

A fehér nyíl, a toronyóra mulatója hangtalanul tört be a 9-es és a 10-es hatal
mas számjegye határolta senki földjére.

A szél, akár egy láthatatlan gyorsvonat, átsuhant a városon. A kakasok óráját is 
magával sodorta.

Soha fel nem foghatta az időmúlást. A lépés hosszát, valaki mögött az árnyat, a 
márványkövet, a fát. az óramutatót, a vízi, a tűzi, a mechanikus időm érők szabta -  
napot bekeretező -  mértékegységeket.

A napfordulót saját egységekre osztotta. Részekre, vagyis inkább tetszőleges, 
különböző nagyságú és alakú szeletekre. Ilymódon a napszakot, amely a sötét szel
lemeket és az álom démonjait elűző kakaskukorékolással veszi kezdetét, hogy aztán 
a szélkoesik saroglyájában. a meleg sörényben, fekete lovak piszkaként vagy zúzma
ra övezte selyemkárpitként végezze, a kakasok órájának nevezte. A szibariták. az 
élvezel e legnagyobb antik művészei, hogy ne zavarjon senkit reggeli kukorékolása, 
száműzték ezt a perzsiai szörnyeteget, a kakast párosukból, Sybarisból.

Azt az időszakot, amely a kakasok megszólalásától az első, a déli harangzúgásig 
terjed, s a piacra való kirakodástól, addig a pillanatig tart, amikor a tér ismét 
kiürült, a kereskedők órájának, illetve újabban iirmös időnek nevezte, és újság
vásárlással, valamint a háztartás számára fontos cikkek beszerzésével töltötte. 
Ilyentájt kereskedéstől kereskedésig vándorolt, rövid kávéházi megállókat tartott, 
amelyek során a legújabb szóbeszédei hallgatta, és ásv ány víz kíséretében ürmös- vagy 
füvespálinkái kortyolt.

A dél volt a nap középpontja. Ilarangszóval és tömjénillattal, riadt galambszárny- 
verdeséssel és a meleg, aranysárga leves csalogató párájával.

A delel követően érkezeit a verőfény zavarta, nyomasztó szieszta, amely alkonya
iig, az éjszaka első rajtaütéséig tartott.

Galambszürke félhomálynak nevezték a zsidók az est kezdetéi, amikor az árny 
még nem állta útját a lépésnek, s az éj alászállása valamilyen rég várt és ősi muzsi
kaként, mint valamiféle kellemteli csapadék hullt a fejünkre.



Elfogadta Borges definícióját, és galambszürke félhomálynak nevezte el azt az 
időt, amikor a fény finommá lesz, mint a homok.

Az éjszaka első részét -  Janus másik arcát, amely a nappali félprofillal szemben 
található, s amely az új nap kapujára néz. s éjjeli kísértetek, démonok és vámpírok 
imádatának tárgya -  a játék idejének nevezte, mert szabály szerint ilyentájt dőlt el. 
mire v áltozik is az éj.

-  Vízzé vagy borrá, hazugsággá avagy élvezetté válik.
Ezt a napszakot szerette a leginkább. Saját sikereit, örömeit sokkal jobban  érté

kelte, ha ebben az időszakban tett szert rájuk.
A halotti csönd a második éjféli órán túl köszöntött be, s tartott az első kaka

sok, ama bizonyos szörnyetegek leszármazottainak jelentkezéséig, akik a görög 
őrségváltást jelezték, s akik Kolombusz. Cortez meg megannyi tengerre kelő felfe
dező útitársai voltak.

20.
Át nem élt utazások

A régi idők éjjelei isteni csöndben teltek.
Miközben aludt város és falu. nem hallatszott harang- és óraütés sem. Csönde

sek és titokzatosak voltak az éjek az Eufrálesz és a Tigris mentén, a sárga Nílus, az 
Egei-lenger szigetei, a csillogó tenger, Attika földje fölött.

Halhatatlan szellem lengett körül piramist és tornyot, templomot, palotát és 
elhagyatott, holt városokat.

Ezt az éjszakái szerette volna megismerni. Álmatlanságban szenvedett -  gyermek
kori stressz váltotta ki. s felerősítette a könyv fölölti, a számítógép fényes ablaka 
előtti rendszeres v irrasztás - .  megismerte hát az éjszakai életet. Felismerte a sötét
ség örvényében az egerésző bagoly szárnya suhogását, meghallotta az áldozat átvá
gott torkának sípolását, érezte a benzin és a puskapor szagát, szerelmes sóhajokat 
hallott a világílóaknában, s a galambszar szabadesésének neszét, a csapok kolyogá- 
Sab az álom ritmusát is érzékelte.

Ismerte a zajokat és az idő jeleit. A pigmeusokhoz hasonlatosan az út hosszát cél 
fölé tartott karján mutatta, tudta, hogy mennyegzőkel és ünnepeket akkor rendez
nek, mikor a madárfiókák vidáman nyújtogatják nyakukat, s az üresen maradó 
fészek fölött növesztik meleg tolltakarójuk.

Talányos álma volt.
Mély álomba zuhant, amelytől azt remélte, elragadja innen.
Hogy hová?! Babilonba. Istár szerelemistennő templomába, ahol a papnők a 

szertartások alatt odaadják magukat az idegeneknek, mert hitük szerint közöttük 
lehet az isten. Elutazott volna óriási őserdőkbe, ahol nincs sem nyár. sem tél.



Az Iturit övező rengetegig az egyenlítő mentén, amelyben az időnek semmi jelentő
sége. Almában Amerikába is elhajózhatott volna. Japánba. Olyan szigetekre, ame
lyek lakosai kétszáz évig szárazföldet nem láttak, ódzkodtak a kontinenssel való 
minden érintkezéstől, és egyetlen idegent sem engednek közelükbe. Latin-Ameriká- 
ba. amelv a szerelem örvénve és az esztelen gvíílölel. a háborúskodás szakadéka 
közöli hánykolódik.

L lazni, mindegy hová!
Annyi biztos, hogy álomban, mert az álom képei téren és időn kívüliek.

21.
A pokolban nem álmodunk

Megszólallak a harangok. Dél. Es semmi sem történik. \z álom a kerti orgona-“ 0 ö
bokor árnyékába menekül. Bódíló illatot hagy maga után. \ ágylelit és erőset.

-  A pokolban nem álmodnak -  mondja.
Újra az asztalhoz ül és hozzáér a hideg, fehér műanyag egérhez. A nagy ablak 

újra rámered.
-  A büntetés végtelen kell, hogy legyen, hiszen a bűn is ez -  mondja mielőtt 

u jja a billentyűhöz érne, hogy1 folytassa a krónikái.

22.
Arcok és álaqcok

...az írás is átváltozás, méghozzá egy' sajátos form ája, amelyre Osear Wilde 
egy közismert mondata is érvényes: eszerint az arcnál kifejezőbb az álarc. Az író 
magaköltölte ködbe burkolózik. Abrázatából a maszk megőriz ugyan valamit, de jó l 
el is fedi. Ezért van az, hogy az író a vallásokban előforduló és szent bolondként 
tisztelt különcökhöz hasonlatos. Cinikus és hazardőr, álruhás koldus, nyomorék 
földönfutó és csavargó. Az értelem megnyilvánulása ez. a rejtve maradásban kitel- 
jesedőé.

Ellem  elést nem tűrve bizonygatja, hogy az emberi értelem világa és mindaz, 
ami normálisnak számít, lényegében az exlremitás elsüllyedt világában gyökere
zik. Ilym ódon testesíti meg a szembeötlő paradoxont: mindenki elől elrejtőzve, 
ám nem láthatatlanul, hanem az üres térben, emberek között, társaságban, tereken, 
gyakorta mindenféle kirekesztett és megvetett figura, öröm lányok és részegesek 
közölt él.



23. 
Galambszürke félhomály

Amikor belépett, tudta már, mi történt. Semmi szörnyű vagy végzetes, semmi
féle haláleset vagy baleset. Nem. Csak olyasvalami, amire számítani lehet, amire az 
ember sokáig készül. Lehet, hogy napokon, hónapokon, éveken át.

-  Leváltottak -  mondta halkan, azt figyelve, mint költözik be a homály csöndes 
madárraja a lakásba.

- É s ?
-  Erre számítottam. Nem ellenkezhetsz velük, nem szállhatsz álláspontjaikkal, 

elveikkel és gondolkodásmódjukkal szembe, amikor velük tartasz, az ó' ügyüket 
képviseled, szolgálod. Tudod, ez csak idő kérdése volt. hónapoké, napoké, vagy 
éppen óráké.

-  Ülj le már! Meginnál valamit?
-  Nem. köszönöm, illetve valami likőrt, egy pohár bort.
Azon a széken foglalt helyet, amelyre csak nagyritkán, olyankor telepedett, ami

kor sok volt a vendég, szűknek bizonyult a szoba.
-  Mit akarsz most lenni? -  kérdezte egy régen olvasott párbeszédre emlékezve: 

apa és fia foly tatta Jersey köves partjain, a normandiai szigetek egyikén, a La Manche 
csatorna fölött, közelebb a francia, mint az angol partokhoz, az Atlanti-óceán bejá
ratának közvetlen közelében.

-  Mit gondolsz a száműzetésről? -  kérdezte a fiatalabb, miközben a part irányá
ban ereszkedtek a szélben.

-  Azt, hogy hosszú lesz -  válaszolta az idősebb.
Hallgatás.
-  Mihez kezdesz most magaddal? -  kérdezte aztán a fiú.
-  Bámulom az óceánt.
Még hosszabb hallgatás.
Szél és hullámverés.
-  És te mihez kezdesz? -  kérdezte váratlanul az apa.
-  Shakespcare-t fordítok.
Az idősebb férfi V id or Hugó. akit III. Napóleon száműzött, míg az ifjabb a 

f‘ a- Francoise V id or Hugó, Shakespeare legkiválóbb francia fordítója a XIX. század 
'égéig.

A sötétség elárasztotta a szobái. Csak a számítógép fehér ablaka ragyogott. 
Maga előtt látta az apja tekintetét, hallotta a lélegzését.

Nem kapcsolta fel a lámpát.
-  Majd olvasgatok -  mondta a sötétben az apja.



-  Az jó  lesz. Még egy kicsit irigy is vagyok miatta, mert manapság az. ha vala
kinek ideje van olvasni, nagy kedvezménynek számít.

-  Olvasni fogok, fiam -  ismételte el az apja - ,  Sliakespeare-t, lehet, hogy a Vihart.
-  Hol fogsz majd élni?
- I t t .
-  Itt?
-  Igen.
-  Rosszul teszed, apám.
-  Meglehet, de nincsen választásom. Nincs niás megoldás. Itt leszek.
A száműzetés, lett légyen bár önkéntes, súlyos form ája a büntetésnek. Mégis, 

voltak olyan időszakok, amikor a hatalom központjától, a kulturális fősodortól és 
mindenféle történésektől való távolság kiutat jelentett, és javára volt a száműzött- 
nck éppúgy, mint az ő munkásságának is. Az örök  városból a Fekete-tenger parti 
messzi helyre. Tomiba száműzött Ovidius sorsa szimbóluma lett az értelmiség kire
kesztettségének.

-  Itt leszek.
- J ó .
A Szarkakő a környék legmagasabb dom borulata. Gyermekkorában gyakorta 

érzett kísértést arra, hogy egyszer dacból, a kitüremlő kövekbe kapaszkodva, 
felmásszon a csúcsára. Ahogy az évek lellek, úgy hanyatlott benne a hősiesség és 
növekedett a félelem, amelyet a mélység fölött érzett.

Amint annyi minden más iránt is.
-  Itt leszek, fiam. A Szarkakőről messze látsz -  mondta az apja.
Nem hallotta, mikor ment ki. Gsak azt érezte, hogy a kinti friss levegő beszökött 

az ajtón.

24.
Konsztantinosz

-  Költözzek-e el, vagy inkább vezessem be a villanyt? Hol élhetnék jobban ? 
Lenn. a bordély a testről gondoskodik. Van itt templom is, a bűnök bocsánatára. 
Meg kórház is akad haldoklásunk céljára.

-  M aradok -  mondta. -  En szeretem ezt a várost.
Konsztantinosz Kavafisz ült az ablak mellett a fotőjben, szembe onnan nézett vele.
-  Hiába, hogy az életed egy ilyen porfészekben fecséreled el, elherdálod egyút

tal azt is, ami benne nagyvilági volt.
Arcára torz vigvor ült.

Fordította: Beszédes István



Dávid Albahari-Beszédes István

Téli kikötő
(Részlet)

A lelassult búgócsiga
(Dávid Albahari)

Egyre csak mentem, és amikor visszafordultam, nem hittem a szememnek -  a 
korcsolyázók, a korzózók, a kikötő' fényei, s a városi épületek körvonalai már mind 
szertefoszlottak. Szemem előtt, nézhettem akár előre vagy hátra, nem láttam egye
bet a sötétségnél. Lehet, hogy mégiscsak jo b b  volna visszatérni, gondoltam, mert ki 
•udja, hol ér véget a jég, már csak az hiányzik, hogy belezuhanjak a vízbe és cson
tig fagyjak. Mégis a folytatás mellett döntöttem, a lehetséges következményeket sem
mibe véve haladtam egyenesen a fekete garatba. Meg voltam róla győződve, hogy 
erősödik a hang, amit meglehet, hogy nem is harmonika fújtatója keltett. Egy pilla
natra még az énekszói is hallani véltem, kis híján a dal szövegét is felismertem, a 
lányról szólt, aki egy domboldal alján tengerészét várta, de akkor felcsattant az 
amúgy sem enyhe szél, s kifeszült körben a Lózuhatag fehér függönye. Becsuktam a 
szemem, mert teljesen mindegy volt, bámulok-e. vagy sem, és így, csukott szemmel 
küzdöttem magam tovább az immár térdig, sőt helyenként derékig érő hóban. 
Arcom égett a hidegtől, elgémberedett ujjaim akár az árbocról lecsüngő jégesapok, 
■zmaim görcsbe rándultak. és fennállt a veszélye, hogy teljesen cserbenhagynak, de 
gyötörtem magam mégis tovább, mert tisztában voltam vele, mit hoz az álom. amelv 
míg a szél fütyült, mind nagyobb súllyal nehezedett a szemhéjamra. Es akkor, 
'égképp  elcsigázva, a homlokomat valamilyen szilárd akadályba ütöttem, és a meg
lepetéstől meg a kimerültségtől leroskadtam a hóba.

Természetesen először is arra gondoltam, hogy a jég fogta hajó az. az orra 
'agy  a tatja, és felemeltem tekintetemet, a fedélzetkorlátol kerestem, ahonnan kiáltá
saimra válaszul lehulló kenderkötélhágesót váriam. Aztán megértettem, hogy amibe 
ütköztem nem a hajólest, hanem egy csukott ajtó. Felegyenesedtem a térdelésből, meg
hintettem  a zárat, kitapogattam a félfát. Ajtó volt az valóban, minden jel szerint a 
legjobb tölgyből, mi több. felül egy kis ablakocskál is vágtak belé. hogy a házigazda 
Megnézhesse magának a bekéredzkedot. Anélkül, hogy firtattam volna, hogy mit ke- 
fes az ajtó a befagyott tengeren, azonnal bekopogtam. Ahol ajtó van. ott tűzhelynek 
ls lennie kell. vagy legalábbis a tűz lehetőségének, és ha valamire akkor szükségem 
v°lt, az a melegség. No, meg egy kis rum. magától értődik, bár egy tányér forró 
leves, vagy legrosszabb esetben egy csésze tea. akár tej nélkül is. jólesett volna.

Türelmesen várakoztam, miközben a hideg rázott, és amikor beláttam, hogv sen
ki sem jön  ajtót nyitni, bekopogtam újból. Ismét semmi. Utána már ököllel vertem



az ajtót, meg rugdostam, végül teli torokból ordibáltam. Megéreztem, meg sem kel
lett fordulnom  közben, hátam mögött a hóvihar alábbhagyott, a szél elcsendesedett, 
a jég már nem csikorgott, s a felhők oszolni kezdtek. Az eluralkodó csönd egy pilla
natában, amint néhány erőteljes ütést követően a fülemet a kulcslyukhoz közelítet
tem, úgy tetszett, hogy távoli lépések zaját hallom, és valóban, a kémlelőnyílásban 
fényes szem jelent meg. Előbb balra, majd jobbra , végül egyenesen rám pillantott, 
és aztán eltűnt. Sokáig nem hallatszott semmi, és már ismét kiáltásra nyitottam a 
szám, meg arra készültem, hogy az ajtóra rontok, amikor a zárban megmozdult a 
kulcs. Megnyikordult az ajtó, de nem mozdult mégsem, és ki tudja, lehet, hogy meg
fordulok és elmegyek, ha meg néni hallok bentről egy' hangot, amely arra bíztat, hogy 
feszüljek az ajtónak és taszítsam teljes erőből. Ezt is tettem. Az előbb ellenállt, majd 
hirtelen megengedett, és én a lendülettől átbuktam a küszöbön. Amikor nem sokra 
rá szemem hozzászokott a petróleumlámpa pislákoló fényéhez, egy kislányt pillan
tottam meg magam előtt. Nem volt idősebb kilenc évesnél, bár ebben nem lehettem 
teljesen bizonyos, hisz semmi sem olyan csalóka, mint egy félhomály fedte női arc. 
A kislány lehajolt, hogy jobban  szemügyre vehessen, aztán elkacagta magát, de 
hiába kapta ajkai elé a kezét, lehelele egy illatos foszlánya ennek ellenére is elért 
hozzám. Nem sokkal korábban szamócát ehetett, ha csak a befagyott tengeren 
töltött órák meg nem tévesztették orromat.

-  Mi olyan nevetséges? -  kérdeztem színlelt haraggal. Es továbbra is hanyatt a 
padlón feküdtem.

-  Vicces ez a fekete ruha -  válaszolta a kislány. -  De még annál is viccesebb az, 
ahogyan az ajtón beestél, és a padlóra zuhantál.

-  Nem szép dolog -  szóltam -  más kárán derülni.
A kislány rögvest elkoniorodott, leguggolt és megérintette a kezem fejét.
-  Bocsáss meg érte -  mondta halkan, és meg mernék esküdni rá, ha nincsenek 

azok a vibráló árnyak, hogy könny csillant a szeme sarkában. -  Azt kellett volna 
előbb megkérdeznem -  folytatta a kislány hogy honnan jöttél, miféle balsors 
vetett ide?

Nem volt pontos a válaszom, de nem tudtam megfogalmazni másként.
-  Elvesztettem a hajót -  mondtam ki végül.
A kislány szeme kerekre nyílt:
-  Mit veszítettél el?
-  A hajót -  válaszoltam. -  Lemaradtam a hajóról, és most keresem.
A kislány ismét kísérletet tett rá, hogy a száján kibuggyanó nevetést ujjait 

odaszorítva visszatartsa, de nem sikerült neki. Hanyattdőlt a kacagástól, közben a 
com bját verte, s időnként magasan a feje fölött csapta össze a kezét.

-  Most meg mi a nevetséges? -  kérdeztem, amikor végre elhalkult, törölgette a 
szemét, s ruhácskája szélét a térdére visszaigazította.



-  Mindig nevetnem kell -  válaszolta nyugodt hangon ha azt hallom, hogy 
valaki hajót keres a sivatagban.

Ezúttal rajtam volt a sor a nevetésben, bár ez inkább céltalan csaholáshoz volt 
hasonlatos.

-  A sivatagban? -  ismételtem. -  Miféle sivatagban? Miről beszélsz?
-  Ha nekem nem hiszel -  válaszolt a lányka, és felegyenesedett - ,  győződj meg 

róla a saját szemeddel.
Az ablakhoz lépett, és a függönyt széthúzta. Es valóban, ameddig a szem ellátott, 

homok és homok. Sehol egy pálmafa, egy teve. Egyedül a nap ragyogott a felhőtlen 
égen, és a jelek szerint, nem is állt szándékában egyhamar felhagyni vele.

Körbefordultam , akár egy lelassult búgócsiga, az ajtót keresve, amelyen kérész
iül a szobába zuhantam, de mindhiába. Láttam egy kis tócsát, feltételezhetőleg az 
öltözékemről és a magas szárú csizmáról padlóra hullt hókupac helyén, ám ott, ahol 
a józan ész szerint a maga nagyságában, s vaskos tölgy' voltában az ajtónak kellett 
volna állnia, most tükör függött.

Fordította: Beszédes István

Magyarázata a sötétségnek
(Beszédes István)

A tükör azonban nem a várt látványt mutatta. Benne, a hátam mögött óriási 
hajóroncsok magasodtak. Ameddig a szem ellát, egymáson ormótlan tartályhajók, 
kilyuggatott cirkálók hevertek, és homályosan egy távoli tengeralattjáró-farokrész 
magaslott a mélytengeri rozsdatemető fölé. Kócos hajamtól nem láthattam, ám amint 
eg)’ pillanatra ösztönösen félrehajoltam, a tekintetem is kisiklott a képből. Ekkor 
vettem észre, hogy a falak -  amelyek közé bebocsátást csak imént sikerült nyernem 
~ máris meginogtak és düledezni kezdtek, mintha homokból volnának, bár a keret 
még mindig moccanatlan állt. Kis áruszállítókat is láttam a tükörben, köztük kínai 
hajókat, vitorlásokat és motorosokat. Az egyiken még ott hevert a rakomány, annak 
rendje és módja szerint lekötözve és ponyvával befedve, s az itt-ott előbukkanó 
rekeszekben szamócaszemek -  színesen és keményen, akár a korall. Közvetlenül a 
roncsok fölött kiszámíthatatlan siklórepülésben ráják úsztak, s az imbolygó lámpás
halak raja pislákoló külvárosi kandelábersorra emlékeztetett. Azt hihettem, a halott 
varos, vagy mindenképp egv minden életétől megfosztott hely ez. Egyre megy, szá
momra ott és akkor mindenképp esak alvó utcák sora. amelyek lakói, akik még az 
este gondosan elfújták mécsesüket, most elszenesedve feküdtek feltételezett fekhelyü
kön. Az ellátott kagylófekele szájakban természetellenesen gvöngvházfehér fogak. 
Mondom, tökéletesen mindegy, korom vagy iszap lerüll-e a látképre. Feljebb, abban



a magasságban, ahol a tükörkeretben az égnek kellett volna lennie, felhőket meg tün
döklő napot keresett a szemem, bálnák aludtak függőleges testhelyzetben lebegve, 
akárha kialudt óriási lam pionok volnának az éjszakai bálterem mennyezete alatt. 
Magyarázata a sötétségnek. Aztán a sivatagot egyetlen fuvallatával felkavaró forró  
szél arcomba vágott, s elkaptam tekintetem a csalóka foncsor elől.

-  Te pedig, ha jó l látom, a tengeredet veszítetted el... -  mondtam kabátujjam 
mögé rejtve az arcom , és megkíséreltem jót nevetni hozzá. Száraz csaholás volt ez 
is, de immár korántsem céltalan. Diadal volt benne a meggyőződés miatt, hogy a 
rosszmájú célzás telibe talált, és káröröm , amiért az én elveszett tárgyam méretei
ben látszólag eltörpült beszélgetőtársamé mellett.

-  Ugyan, a tenger elfér egy kancsóban is. n 1 ’j ’ 1/ 11 arra, aki elveszíti a 
szomjúságot -  hallottam a kislány hangját, azaz hogy ez már nem is ugyanaz a hang 
volt, szárazabb lett, és csalódottsággal teli. A por örvényei között lobogó szoknyá
ban koravén asszony, vagy inkább vénlány állt előttem. -  Egyébként sem érdemes 
firtatni, mi hová lesz, mert hiszen duplafcnekíí az idő.

A kabát víznyomát a padlón ekkorra már felszárította a szél kavarta homok. 
Ismét a tükör felé fordultam, kiutat tengerhez szokott szemem egyedül ott sejtett. 
Legyen az a kajütablakban, gondoltam, miközben én itt egy óriási hajó gyomrába zárt 
túsz vagyok. Csodálkozva nyugtáztam, hogy míg künn megmaradt a sötét, talán össze 
is sűrűsödött, akárcsak a Mariana-árokban, itt benn egyre vakítóbb lelt a világosság, 
mintha maga a fény feszült volna neki a falaknak, egyenlítette volna ki a víz rettene
tes tömegének nyomását. Olyan ez. mint egy égő, óriási kalózhajó, csoda, hogy szét 
nem esett, gondoltam, rakománya a végtelen tengerfenék mérhetetlen homokja, tulaj
donképpen a forró salak, kormányosa pedig egy láthatatlan, magányos isten, akinek 
fogalma sincs róla, hogy én is itt vagy ok, hogy ezefr-a halandók számára felfoghatat
lan utazáson vele tartok. Csak meg kellett volna repesztenem az üveget, hogy a 
túlnyomás berobbantsa, s végül betörjön ide, visszavegye a kitikkadt medret a sós víz.

-  Láttam már ilyen ócska mutalványosládát -  nyögtem ki inkább a magam 
megnyugtatására.

Túl voltam már bizonyos koron, s egyre többször elegyedtem volna szóba a 
leremtővel. Ezt szereltem volna most is tenni. Egyre többször szomjúhoztam min
denható választ, s nem győzve kivárni annak megérkeztét, mind gyakrabban adtam 
meg én magam a feleletet is -  mint mikor valaki önmagával sakkozik, s bármennyi
re is igyekszik szétválasztani szerepeit, egyszerre nyer és veszít. Nem volt más mód 
a cáfolatára annak, amit egy egész élet tapasztalata sugallt. Máskülönben egyetlen 
következtetés sem vezethetett volna máshová, minthogy hiába minden esel és álca. 
nincs menekvés a pillanat elől, amelyben előbb vagy utóbb utamat szegi a halál.

-  De nem láthattam még a mutatványost -  mondtam a lánynak, akiről azt 
hittem, még mindig a hátam mögött áll, hisz a tükörkép azt mutatta: kihasználva.
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hogy elfordultam, rejtve épp egy szamócaszemet emel a szájához. Visszapillantva 
azonban senki nem találtam ott, s ki tudja, mióta beszéltem magamban. Mielőtt a 
tükröt, benne a Mariana-árkot, homokkal teli arcomat végképp elnyelte volna a 
felkavarodott homok -  s ez olyan volt tényleg, mint mikor egy vizespohár kidől - ,  
az eltűnő képen még felvillant a lány, integetni látszott a szamócaszállítmány 
tetején, lobogott a haja, akár a hínár, de ruhácskája most már nem volt rajta -  
letette nyilván szépen összehajtva egy számomra ismeretlen parton - ,  és így, mezte
lenül inkább fiúra hasonlított.

Bár biztos voltam benne, az istennel való társalgásnak nem lehet jelenideje, s ha 
e mostani eset némileg el is tántorított korábbi meggyőződésemtől, lényegében 
továbbra is megmaradtam a hitben, a teremtő mindenkor esedékes találkozásunk 
pillanatában csakis férfi lehet, s mert egv-egy szava megértéséhez egy hosszú élet is 
alig elég, ha elérkezett az idő, bizonyosan fiúgyerek képében szólít majd meg. 
Aki egy éles tárgyakkal teli óriási rozsdatemetőben játszik. Az arannyal befuttatott, 
hasznavehetetlen lim-loni gyűjtőhelyén. Az aranyfényi ő  veti a roncstelepre, amely 
'iszon l az én életem, meg az envéméhez hasonló, maga után mindent felperzselő, de 
mindvégig sötétben maradt többi élet hulladékát gyűjti. És hogy annak a roncspa- 
fadicsomnak mindenképp napderíteltnek kell lennie -  ehhez semmi kétség nem fért. 
E több szempontból is hiányos, többek között szavak nélküli, vagy szavak szüneté
ben zajló végtelen társalgásban, nem is tudom, talán a verőfény lett volna a legtöbb
k o r  ismétlődő válasz, vág)' esetleg egy bólintó falomb árnya, egy olyan falombé, 
amely már hintát is lengetett. Ennek nyomába sem ért volna száz igen, száz nem, 
Vagy (alánból tízezer.

Süllyedni kezdtem a homokba, de mert a homok is egyre sebesebben örvénylett 
alá, az utolsó pillanatban oly hirtelen szívott magába, ahogy a visszavonuló cselőpó- 
h°t nyeli el a maga ásta kút. Csikorgó porral lelt tele ismét a szemem és a szám, ezért 
k lá n  semmit sem láthattam, csak csúsztam az oldalamon, mintha jégen siklanék 
megint. Végtelennek tűnt ez az alábucskázás. Olykor úgy tetszett, nem is lefelé lejt 
k  üvegsimaságú siklópálva, hanem majdnem teljesen vízszintes, hogy ez maga a 
kiegyenesített földkerekség, s hogy a vihar, ha nem sikerül megkapaszkodnom vala
miben, elsodor a pereméig, ami már ott sejthető a láthatár mögött, ki egyenesen a 
'•lágűrbe. Az után oszlott el csak a viharzúgás, hogy' váratlanul puhán talajt értem 
e?y óriási homokozóban. Csak miután felnéztem, értettem meg. most zúdultam alá 
egy hatalmas homokóra felső, vagyis pillanatnyilag fenti tartályából az alsóba. Az 
Uvegfalon túl kéklelt az ég. s a zenit magasáltól, a garatból egyre gyérebben csörgött 
k  idő. Nem hullott a fejemre, elsodorta a szél. felfogták a fellegek. Végül egy pörgő 
sakktábla hullott a magasból furcsa súlytalansággal a honiokba. Ismét kérdeznem 
ke|lett valamit. Belefúrlam a kezem a csillogó homokba. Mint aki ott a figurák 
l|lán kutat.



Jász Attila

Megrepedt visszapillantó tükör
„...feljegyezni a melléktermék értelmét is.
megőrizni a pillanat forgácsát” (Márai)

N A PLÓ T ÍRNI KÖNNYŰ. Nem kell kitalálni, hogy mi legyen a téma, a cselek
mény, kik legyenek a szereplők, egyszerűen le kell írni, azt, ami van, volt. Úgy kell 
megszólalni, mintha csak magának írná az ember, és soha senki más nem olvashat
ná. Ami, ugye, jó  nagy hülyeség, mert az ember mindig úgy' ír, magának, soha nem 
tudhatja, ki is fogja, fogja-e egyáltalán olvasni, amit ír. Másrészt, az em ber mindig 
valakinek ír, valakiben reménykedik, hogy ő biztosan olvasni fogja. Átviszi hát a má
sik szobába, csendesen lerakja az asztalra, és megfeszül, mire a „m ásik’ ’ elolvassa, 
és szinte élet-halál kérdése lesz, hogy mit mond. Nem mintha attól függene valami 
is. Feladja postán, elküldi öreg barátjának. Mélyen átnvomja szakmatársának, ezt 
csináltam, ha van időd fusd át. kíváncsi vagyok... Stb. Szóval hazugság úgy írni, 
mintha nem olvasná senki. Alapvetően pedig magának ír az ember. Nem ugyanaz a 
kettő. Kéretik a különbségre odafigyelni. Vagyis, az író em ber n en  a maga szórakoz
tatására ír. de egyszerűen nem tud nem írni. Pedig neki is jo b b  lenne, többnyire, 
de ez nem ilyen egyszerű. „Am ikor verset ír az em ber /  nem írni volna jó . ’ ’

NAPLÓ T ÍRNI KÖNNYŰ, ezért nehéz. Ki kell teregetni az ember érzéseit, 
gondolatait, mindennapjait és belső, lelki életét'‘szépen sorban a szárítókötélre. 
Bárki láthatja, milyen szellemi alsógatyát hordok, nem csak a szépen vasalt (ilyen 
nem szokott lenni) ingeimet, amit a zakó alatt viselek. Vagy hogy van egy lyuk a 
kedvenc zoknim on, ami nem látszik, cipőben makulátlan vagyok, és nem vagyok 
hajlandó megválni ettől a jó  anyagú zoknitól, a feleségem meg rendre elfelejti meg
varrni. En is csak a felvétel előtt rovom  ezt fel neki, heti egyszer. (Más napokon nem 
ugyanezt a zoknit hordom, csupán azok nem lukasak.) Nehéz ügy a naplóírás. T öb b 
nyire vagy túl elvonlra sikeredik, esszétöredékek füzérére, ami azért hosszabb tá
von fárasztó, vagy túlságosan konkrétra, étkezés-emésztés és egyebek részletezésére. 
Ami szintén nem túl érdekes az olvasó számára. Vegyíteni pedig nagyon veszélyes, 
mert vegyítve jó l megcsinálni, érezni a helyes arányokat még nehezebb, mint hagyo
mányos naplót írni. Milyen naplót írjunk mégis? Teszi fel naivnak mondott énem a 
kérdést a ravasznak (okosnak?) gondolt énnek. író i énem egyértelműen a vegyes fel
vágottat javasolná, de az okos (ravasz) énem megelőzi, és nagyon is racionális, és 
érthető érvek alapján azt állítja, jo b b , az a legjobb, ha semniilyet. Es igaza van, az



élet nem arra való, hogy leírják, azt élni kell. De. Vannak olyan helyzetek, amikor 
az élet annyira érdekes tud lenni, hogy érdemes töhbé-kevésbé konkrétan-pontosan 
rögzíteni. A jugoszláviai bombázások például. Vagy az egyén életében történnek nem 
mindennapi események. És vannak olyan szellemi alkatok, akiknek egyszerűen ez a 
műfaj „m egy”  vagy áll jól. Ilyeneknek gondolom Márait és Szentkuthyt is. írásaik, 
lm regény formát öltenek is, naplószerűek.

M IRŐL SZÓLJON, BESZÉLJEN egy/a napló? Tettem fel egy most készülő' tema
tikus meghívás kapcsán -  magamnak -  a kérdést. Némi önkritikái éllel is élve 
(erről majd később!), de most mindenképpen hozzátéve, mindegy, csak elég érdekes 
legyen. Ilyesmiről pl.: „Tegnap az órán földrengés volt, az egyik tanítványom kiment. 
a többiekkel maradtunk, nevettünk azon, hogy ha lesz még egy' akkor összeomlik az 
epiilet, és kapunk majd egy emléktáblát, az ismeretlen tanár és diákok emlékére, 
akik magyarul tanulva meghaltak a 'harctéren’... Utána a Niszimbe mentem, ez egy 
kis könyvesbolt, minden szerdán ott vagyok 4-től 5-ig, hátha valakinek kedve szotv- 
t>an velem találkozni. Eleinte néhány irodalmár ellenőrizte, ott vagyok-e, de miután 
•flór lehet tudni, hogy mindig ott vagyok, már nem érdekes, általában senki se jön .”  
^agy: „Mit gondolsz, mi történt? Miért történt? Mit jelent ez? És itt a véghez nem 
v,ll vitánkra gondolok, a hallgatásba burkolt (majdnem azt írtam borult) hetekre. 
Tudom, az egyfajta megoldás, ha zárójelbe leszünk bizonyos dolgokat. Ha félrete
szünk bizonyos problémákat, mert megoldhatatlannak, megbeszélhetetlennek ítéljük.

ennek is vannak következményei.”  Idézem ezt egy valóságos levélből, egy másik 
°i’szág valóságaként, egy baráti viszony, egy kapcsolat pillanatnyi lenyomataként. 
Mi történik velünk, földrengés?, aligha mindennapos eset. mégsem a lény az érde
kes, hanem a reflexió, ahogy szerintem a naplóban is a reflektálás a fontos, a lényeg
telen dolgokra is akár. egy könyvesbolti fogadóórára is, amelyről a levél írója 
beszámolt. És végül a rákérdezés arra. amiről a kérdések (illetve feltevésük) többet 
avulnak el. mint a feltételezett válaszok. Ilyesmiként képzelem el a jó  napló- vagy 
tevélirodalmal. melyet talán csak igen nagy jóhiszeműséggel gondolhatunk a szépiro- 
j^loin mostohatestvérének. (Bár meg kell itt jegyeznem. Yilém Flusser szerint a 
lp'élírás igen közeli rokonságban áll a versírással.) Minek tekinthetjük tehát ezt a 
•Műfajt, mely nek majd minden korban voltak kitűnő és kevésbé kitűnő művelői, és 
•Mán nem túlzó következtetés azt gondolni, gyöngyszemei mindig valamilyen (külső 
' a?y belső) válságpillanalhoz kötődlek. így e befelé fordulást szorgalmazó műfaj mai 
aktualitása. divatjellege is érthetőbbé válik. A naplóírás műfajára való rálalálást 
fzonban más is szorgalmazza, hogy miért éppen ez lesz az uralkodó, a kiválasztott 
"iu iyzal. Mert hogy szerintem, kezdetben nem az írás van. hanem az olvasás, s utá- 
na a minták köx elése, módosítása saját alkatunk szerint. Es ezen a nyelvterületen. 
Jelenleg megkerülhetetlen tény Márai naplófolyama, összes problémájával együtt.



(A kezdetben töredékesen megjelent naplókötetekre, majd a mostanában újra 
megindult, hatalmas mennyiségű Ami a naplóból kimaradt kötetekre gondolok, amely 
kötetekről nem tudjuk, vajon a szerző miért nem tartotta érdemesnek az „eredeti”  
naplófolyamban közölni stb.) Mivel nyugodtan tekinthetjük, problémásságával együtt 
is e naplófolyamot Márai főművének, ez azt jelenti, igen erős példa áll a mai napló
olvasó, az esetleges naplóíró előtt. Miről szóljon tehát a mai napló, ha már nem a 
túlélésért folytatott harc íratja a sorokat, mondatokat egymás után, néni a nyelv meg
tartásáért folytatott küzdelem, sem a belső emigráció (bár ez értelmezés kérdése, 
valószínű minden naplóíró belső emigrációba vonul naplót írva). Miről szóljon 
tehát? Mit lehet Máraitól tanulni, másképpen fogalmazva. Azt, hogy a naplónak 
érdekesnek kell lennie, de nem mindenáron, tükröznie kell azt a személyiséget, aki 
a tollat irodalmi igénnyel veszi kezébe. Tükörként tartania önmaga előtt a naplót. 
De nem önmagát kell bámulnia benne, hanem -  szerintem -  azzal a tekintettel kell 
figyelnie a benne és a körülötte zajló világot, amellyel a tükörképe bír. A tükörkép 
tekintetével pásztázni végig az éppen olvasott könyvlapokat, vagy az ablak mögött 
elterülő látványt. Egybemosni felszínt és mélységet, személyességet és objektív távol
ságtartást. Mikor mit hoz a leírásra érdemesnek tartott pillanat. Es megvizsgálni, 
hogy tényleg az volt-e.

A ZÉR T ÍROK NAPLÓT, HOGY ne kelljen emlékeznem, nyilatkozza írói énem. 
s azt hiszi, baromi okos dolgot mondott. Most megfogott engem, aki kitaláltam őt. S 
rá kell jönnöm , nem is olyan okos és ravasz, mint feltételeztem. Sajnos. Racionális 
énem ezúttal rendesen sarokba szorította kijelentéseivel (1-5). Egy író akkor szokott 
volt naplót írni (1), amikor nem tud vagy nem akfcr mást írni. Azaz. (2) Meg nem 
írt műveit írja, óhatatlanul, bele a naplóba. Vagyis. (3) A napló az ének igazi regé
nye, melyben egymásra rétegződnek különböző megjelenési form ái (az írói, a prak
tikus, a racionális, a szülői, a stb.). Mindez -  és persze az idő kényszerű jelenléte -  
(4) teljesen esetlegessé avatja a naplót, mint műfajt. Amitől bárki (értsd -  szakmán 
kívüliek is) számára élvezetessé válhat. Lineáris folyású, mégis bárhol felüthető, 
hiszen az idő szalámiként szeletelve tárolódik benne. Tehát. (5) Egyfajta dialogikus 
viszony tételeződik fel, alakul ki naplóíró és olvasója között, bensőségesebb, mint 
regényíró és olvasója között kialakulhat. (Majdnem levélíró és olvasója szintjén.) 
írói énem azonban nem bírja tovább és kifakad. Hogy nem képzelhető-e el olyan 
írói szituáció, ahol az író elsődlegesen nem teremteni akar, hanem a valóságot, a 
saját maga által észlelt valóságot, rögzíteni, és ezt belakható életformává teszi. 
Szigetté, ahová bárm ikor vissza lehel vonulni vagy menekülni. Olyan tükörként fog
ni fel a naplót, amelyben nem az írói én dominál, vagyis, amelyben olyan embernek 
látja magát az ember, amilyen valójában és nem csupán olyannak, amilyennek látni



szeretné magát (ld. regény). És valójában, be kell látnom -  szögezi le írói énem 
azért írok naplót, hogy emlékezzek, emlékezetessé tegyek bizonyos dolgokat.

N APLÓT ÍROK, KÖNNYŰ ÉS NEHÉZ egyszerre. Azzal mentegetem magam 
(magam előtt), hogy nekem soha nem jutott volna eszembe, a körülmények hozták 
'gV- Es ez igaz is. írtam az elmúlt évben tábori titkos naplót Szigligeten, internetes 
naplót egy trió tagjaként, majd havi naplót, felkérésre, folyóiratba, egy éven át. 
Ez utóbbi vége felé közeledve megváltozott a naplóíráshoz való viszonyom is. Miért? 
Mert úgy érzem, egyre jobban  sikerül szelektálnom a megírásra érdemes dolgokat, 
látom az eltelt idő lenyomatát papíron. És várakozással vegyes izgalommal tölt el, 
milyen lesz egy év leteltével belepillantani ebbe a tükörbe, ki fog onnan visszanéz- 
m- Visszapillantani. És mennyire tartom majd vállalhatónak, hasonlónak ahhoz az 
ai'choz képest, melyet látni szerettem volna, amit látni szeretnék. Vagyis, egészen pri
mitíven fogalmazva, átsüt-e majd a lapokon annak az embernek a lénye, aki azokat 
a bejegyzéseket írta. Nem bújik-e el az irodalmiság, a jó l megírtság mögé. Vágy 
éppen nem tálalja-e túl konkrétan-részletesen élete apró. érdektelen dolgait. Nem 
tudok mást, ismétlem magam, kérdés, érdekli-e az olvasót mindez. Vagyis mi? Egy 
nagy/híres ember pletykadús életének lenyomata mindenképpen számíthat az érdek
lődésre. Én viszont, rövid távú kamikáze harcos, a feladatot teljesítve, a naplóírást 
-  annak egy éves kísérletét -  abbahagyom. Van valami, ami ebben a nárcisztikus 
magamulogatásban -  hosszabb lá\on -  zavar. (Hogy könnyen automatizmussá 
'álhat, és a napló önmagát kezdi írni. Már érzem is. kétharmadán túl. Pontosabban 
•i'ódni fog, mintha csak m agától...) A költészet -  természetes -  magamutogatása még- 
ls csak más dolog. (.Akár a pávák rituális tánca vagy a szarvasbikák vetélkedése, 
^műsoruk’ ’ egyértelműen kifelé szól, látszólag értelmetlen, anélkül is megtörtén
hetne az állatias aktus.) Az igazi naplóíró alkat nem publikálja részleteiben, nem 
mutogatja a naplója által szeletelt időt. hanem élete végén bejelenti, emberek, az 
elmúlt ötven évben naplót vezettem, halálom után ölven évvel elolvashatjátok. 
Szóval, tanulságként -  saját tapasztalatom alapján -  esak annyit mondhatok, amit 
"ásom  legelején is hangsúlyoztam, naplót írni könnyűnek látszik, ám valójában 
nagvon nehéz. B árm ik divatos műfajnak tűnik is ma. ezt nem árt szemünk előtt 
lebegtetni.



Villanyi László

A pisilés! naplóból
(1958-2001)

Ötéves koromig csak lányokkal játszottam, jöttek a szomszédból, nevemet kiabál
ták, Lackó, Lackó, közöttük volt Giza is, akivel néha kettesben maradtunk, egyszer 
a farakás mögé ment pisilni, de nem bújt el igazából, én meg nem fordítottam el 
fejemet, így láthattam kis fehér fenekét, amint ott guggol a napfényben.

Szerelmemet nem láttam, csak hallottam pisilni, mert félt egyedül, álltam az 
ajtó előtt, akárha egy királynő' piruló testőre, s akkor úgy gondoltam, a világ leggyö
nyörűbb hangsora teremtődik.

Tizenhat éves lehettem, amikor késő este hazakísértem egy lányt, beszélt, csak 
beszélt, én pedig nem mertem azt mondani, hogy mindjárt jövök , csak elszaladok a 
Szent György tér bokrai közé, álltam és hallgattam, s lassan átnedvesedett nadrá
gom.

Ez a kamaszkori emlék is eszembe jutott, amikor Kínában a buszon rámjött az 
inger, miután kikeveredtünk a kőerdőből, próbáltam másra gondolni, de barátaim 
kiagyaltak cgv magyar népszokást, miszerint mi meg szoktuk öntözni az először 
látott idegen földel, mintegy megáldva azt, s mikor végre megállt a busz az örök 
tavaszban, hátamon éreztem az utasok elismerő tekintetét, ami kijár annak, aki 
minden nehézség ellenére beteljesíti ősei törvényét.

Eleiem legszebb pisilése egy másik tavaszban, tegnap éjszaka történt, a 
Mediavvave záróbuliján, ahol kézen fogott, s táncolni hívott egy hosszú szőke lány, 
aki addig csak biciklijéről integetett, a város különböző pontjain integetett felém, de 
még előtte, még mielőtt játszani kezdett volna a Happy Bánd. egy fa mellett kigom
boltam nadrágomat, s akkor egy lány érkezett, leguggolt, s pisilni kezdtünk mind
ketten, én és egy ismeretlen lány, a győri tavaszban, a győri fűben, a győri fa két 
oldalán.



Boško Krsíié

Képeslap jön Lilipntbol
A szövegnek lehető legkevésbé célratörő címet adni, érzékeltetni, hogy minden

féle túlzott irodalmi am bíció híján vagyunk, felkészíteni az olvasót arra, hogy ne 
legyenek elvárásai, a számításba vehető szigorú ítészeket félrevezetni és idegen 
szövegekre irányítani, azt a benyomást kelteni, hogy csak játszadozunk, hogy még 
neni vesszük komolyan az írást stb. -  megannyi jó  és rossz írót fortélyai ezek. E for- 
télyosság szüli az olyan címeket, amelyekben feltűnik a kis, a röpke, a rövid, a mellé
kes, a futó. az áttekintő, a különvélemény, a levél-, a jegyzetszerű, a miniatűr, a kötetlen, a 
Marginális... Szentül hisszük, hogy az ilyen poggyásszal útra kelő szülemények majd 
könnyebben veszik az irodalom kíméletlen világának buktatóit, kevésbé szúrnak 
szemet és vonják magukra az útonállók figyelmét, s bejutnak oda is, ahol meglehet, 
semmi keresnivalójuk, és végezetül: bízunk benne, hogy efféle kis jelzővel a szöveg 
J°bb lesz, és nagyobb mint a címe.

Nagy írók is tudtak kis címeket adni műveiknek: Slavvomir Mrozek a szellemes
i g  és az éleslátás valóságos tűzijátékát nevezte el Levélkéknek. Es ezekben az apró 
darabokban, történetesen egy színházi epizódban írja: „Eszrevelték-e azt az epizód- 
szereplőt. aki felbukkant az első felvonásban? Alig-alig. Es lám, a negyedik felvonás
ban újra előlép, és hirtelen kiderül, hogy -  bár ő maga jelentéktelen -  döntő szerepet 
Játszik az életünkben, mint maga a végzet."1

Es Montaigne is Esszéinek előszavában így fogalmaz: .,Ez itt egy jóhiszemű könyv, 
olvasó. Jó előre figyelmeztet, hogy nem tűztem maga elé semmilyen magasztos célt -  
hanem csak házit, családit. Nem törődtem és sem a te hasznoddal, sem az én 
dicsőségemmel...” 2
. A nem hivalkodó címűek közé tartozik a Borges köny ve, a Rövid történetek is. 
W  e kötet utószavának utolsó bekezdése: ..Nekikezdünk megrajzolni a világot. Évek 
során tartományokkal, királyságokkal, hegyekkel, öltlökkel, hajókkal, szigetekkel, 
halakkal, házakkal, különféle tárgyakkal, csillagokkal, lovakkal és emberekkel tölt
jük ki az űrt. Végül, a halál küszöbén a vonalak aprólékos labirintusában tulajdon 
arcunkra ismerünk.”

Lgy tűnik a szöveg, a könyv és az irodalom az írót mégsem hagyja rejtve, 
'ég a kis címek és a kis szövegek sem. Lett légyen bár kicsi vagy nagy az író.

*

 ̂ M urányi Beatrix ford ítása . S lav om ir M rozek : Levélkék . L urópa K ön yvk iadó. B udapest, 1988.
Oláh T ilm r ford ítása . M onta igne: Kssz.ék. K ritcrion  K ön yvk iadó . Bukarest. 1983.



Nem kevesebb mint tíz flekknyi különféle indoklást és magyarázatot írtam a 
Szabadkai szecesszió című kötet kiadását megokolandó, és hogy a költségekre bizonyos 
fedezetet gyűjtsék. Hogy igazságtalanul elhanyagolták, hogy évek óta háttérbe szorí
tották, hogy folyton rossz politikai zöngék kerengtek körülötte, hogy minduntalan 
összefüggésbe hozták „a  rotható osztrák-m agyar császársággal” , meg hogy miért 
éppen magyar ez a változat (mintha valamely más variánsa kedvünkre valóbb lehe
tett volna) -  nem győztem keresni a szavakat ... Tolnai Ottó pedig, az az ember és 
író, aki hihetetlen érzékenységgel és tájékozottsággal ötvözi a valóságot és az irodal
mat, a kötet rövid recenziójában a szecessziót a mi Atlantiszunknak nevezte. „Igen! 
Fokozatosan vette kezdetét a szecesszió csodájának, valójában a X IX . és a X X . szá
zad fordulóján létezett civilizációnak a kikaparása a hom okból és a porból, törté
nelmünk rettenetéből.”

Atlantisz! Ez a szó megmagyaráz mindent.
Meg Aczél Henrik festménye, az 1905-ből származó, két fiút ábrázoló portré. 

A Szabadkai szecesszió hátsó borítóján látható, kissé ferdén, amilyen egyébként 
rálátásunk is a szecesszióra. A fiúk, úgy mint egy freskón, bárhol is állunk, minket 
néznek. Arcuk tökéletesen kifejezéstelen. Tolnai szerint: „M intha a képen megállt 
volna az idő, nem lehet tudni, hogy előre halad-e majd, avagy hátramenetben indul 
újra el, hogy jóra  vagy rosszra fordulnak-e a dolgok, a következő pillanatban elmo
solyodnak vagy sírva fakadnak-e a fiúk.”  Béla Duránci a kép atmoszféráját a követ
kezőképp fogalmazza meg: a kilátástalanság boldogsága.

Ez a szép szecessziós kép eleven őrizte meg a tekintetet, a hangulatot, a lelkiál
lapotot, a sorsot és az életszemléletet a múlt század elejéről.

A két fiú szeme mintha az éppen előttünk áll4Jtorba révedne.

*

Isztambul ázsiai városrészébe hajón érkeztünk. Bármennyire is izgultunk, azzal 
a tréfával ütöttük el: a másik kontinensen tett látogatásunkért írásos bizonylat jár 
cserében. Kerestük a „szép  helyet” , ahogyan azt barátaink körülírták, a Hidiv 
palotát (Hidiv Kasri) a Boszporusz ázsiai oldalán, Kanlidzse kisvárosa felett. Fél óra 
emelkedőn kaptató gyaloglás vezetett hozzá. A vén park hűvöse azonban hamarosan 
kárpótolt minket a séta fáradalmaiért.

A történet a következőképpen kezdődik. A kőkapun belépünk a kertbe, tulajdon
képpen egy rózsakertbe, mint később megtudjuk, a legnagyobbikba Isztambulban. 
T íz hangszóróból Frank Sinatrát halljuk. Az ösvény mentén fényűző kerthelység, 
kényelmes székek és kifogástalan pincérek. A nyárilak nem látszik a magas fáktól, 
csak amint elhagytuk a rózsaágyást és áthaladtunk a fenyves zöld diadalíve alatt, 
tárul a szemünk elé a palota. Méghozzá micsoda palota! Itt, Isztambulban, ahol
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minduntalan a híres építész, Mimar Sinan nevébe és régi építményeibe ütközünk, 
egyszer csak, akárha egy másik világ része volna, a valaha látott legszebb szecesszi
ós palota tűnik fel a szemünk előtt! Magas négyszög alakú toronnyal, kétemeletesen, 
(ellenállhatatlanul a palicsi faépítményekre emlékeztető) faragott fából készült eresz
szel, a bécsi szecesszió díszeit magán hordó üveg és sárgaréz bejárati ajtóval, gaz
dag és aprólékosan berendezett antréval, aztán fenn csillárral, lenn szökőkúttal 
díszített főfolyosóval, a második emeletig tartó hosszadalmas utazást fotelekkel 
kényelmesebbé tévő lifttel (Isztambulban az elsővel), étteremmel, két terasszal, 
cukrászdával, kávéházzal, és mindenütt megőrzött és gondosan válogatott szecesszi
ós bútorokkal (még a villanykapcsolók is stílushűek). A Boszporusz csodája! Lopva 
kibetűzzük a pompás prospektusból: Hidiv nyárilakát Abasz Hilmi pasa, Egyiptom 
utolsó oszmán uralkodója építtette a huszadik század elején. Az építményt tízezer 
négyzetméternyi alapterületen emelték. A szecesszió Ázsiában! De e csodának 
folytatása is van. Abasz Hilmi pasa a nyárilak szakasztott mását is megépíttette 
Egyiptomban, a Nílus partján is! Szecesszió Afrikában is.

❖

A régi Vass kávéházban, abban a sarki, elhanyagolt házban az akkori 
Maksimarket (a későbbi Rodié, Delta Bank) helyén, illetve abban az épületben, ami 
még belőle megmaradt, egy nyáron át mint középiskolás diák alacsony napszámért 
zsákokat válogattam, zsákok ezreit, külön az épet és külön a szakadtat. Az épület 
már akkor is egyadta rom volt. Csak a munkaadótól -  a vállalatra már nem emlék
szem - ,  egy idősebb férfitől hallottunk arról, hogy ott valaha kávéház működött, 
amelyben ő üldögélt is volt annak idején. Gyermeto eszemet magával ragadta: ahol 
mi ugrándozunk a zsákhegyeken egy épphogy össze nem omló, a meszelés nyomát 
már csak foltokban őrző épületben, ott korábban üldögélt, dohányozott, ivott és evett 
sok-sok ismeretlen, ki tudja, éppen miként gondolkodó, miként érző ember, meg hogy 
hogyan festhetett valaha ez az 1946-ban államosított vendéglő? A szabadkai kávé
házakról fényképek maradtak fenn, némelyek még képeslapra is kerültek, de a 
Vass-félének semmi nyomát sem találtam. Évekig nem nyugodott érdeklődésem c 
fotó iránti.

Három éve újesztendőre a palicsi Elitté régi szabadkai kávéházak képeivel 
illusztrált falinaptár kiadására szánta el magát. Természetesen a szenvedélyes képes
lapgyűjtő Prokes Szabolcs szolgáltatta ezúttal is a fényképeket. A kiválasztott^ régi 
szabadkai kávéházakat ábrázoló lapok között első ízben mutatta meg a Vass Ádám 
kávéházát ábrázolót is. Csupa szeparé, szép, valamiféle neogótikus keretekbe zárt 
ablakok, fogasok minden részhez, súlyos, faragott fa székek, itt-otl díszlánvér és egy 
méretesebb festmény a falon. Amennyire a nem túl éles körvonalak látni engedték,



valamiféle tájkép, fák és bokrok. A képeslap fekete-fehér, így nem tudhatjuk, a 
festmény színes volt-e. És hogy kié.

Gulka Géza valahogyan éppen abban az évben közölte a Rukovetben a Ihss 
kávéház -  Szabadka egyik jelképe című szövegét, amelyben részletekbe menően ismer
teti a Vass utódok -  Elemér felesége, Edit, fiuk Miklós és menyük Vass Magda tanú
vallomását.

A kávéház művészek és értelmiségiek találkahelye volt. Közöttük volt Oláh 
Sándor is. Azt mesélik, hogy' az ételért és az italért festménnyel fizetett. Öt képe is 
lógott a főterem falán.

Oláh Sándor festménye a Vass kávéházhan

Nemrégiben, az újvidéki Fórum kiadásában megjeleni Bori Imre Ember, táj, törté- 
'telem című könyve, címoldalán szép színes festmény. A Prokes Szabolcs Vass vendég- 
fel megörökítő képeslapján látott festmény. Azt is megtudtuk: Oláh Sándor akácai, 
p kép, amelyen órákig pihentette a szemét a Vass Adám majd Vass Elemér vezette 
. véház százfős vendégsereglete, a monéta, amellyel az ünnepelt művész a számlá- 
11 fizette, visszatért elénk, ha már nem is a vendéglő, hanem egy könyv közvetítésé- 
Vel- Felfrissítve így a múltat. Vagy legalábbis a múlttal a mi életünket.

*

l?en, azt mesélik, hogy a Vass vendéglő egyik leghíresebb ételkülönlegessége 
P'pvfajta túrós tészta volt, a híres túrós csusza, amelyet desszertként szolgáltak fel, 
'te jelentős új ízkombinációkat eredményezett a finom paprikáshoz keverve is. A jó
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túrós csusza titka és Vassék fortélya a tészta megfelelő' előkészítésében és ragadás- 
mentes megfőzésében rejlett. Az elkészített tésztát az üst fölött gyors ujjm ozdulatok
kal tépték és a darabokat egyenként dobták a vízbe. A gondos szakácsné kezének a 
nevezetes túrós tészta minden egyes darabját meg kelleti érintenie.

Amikor az ételekről van szó, más ízek is eszembe jutnak. Ilyen a szegényes, 
általános iskolákban elköltött uzsonnáké is. Volt, aki teljes, mások engedményes áron 
jutott hozzá, a többiek, s ez volt a legnépesebb tábor, teljesen térítménymentesen 
kapták. Nem számít, hogy esetleg gúnyos mosolyt vált ki ez a naiv idő, ezek az uzson
nák komolyan veendők, ha azt a tényt is figyelembe vesszük, hogy az ÖSSZES isko
la VALAMENNYI diákja hozzájutott!

Az étrend: margarinos kenyér és tea; lekváros kenyér és tea (a lekvár faládás); 
kenyér felvágottal és kakaó (szinte elképesztő, milyen vékonyra tudták szeletelni a 
szalámit, ami mégis igen ízletes volt, hisz abban az időben még húsból készült); 
kenyér és nemzetközi segélycsomagból származó sárga (vagy inkább narancssárga) 
sajt tejjel; a szabadkai November 29. pástétomával megkent kenyér, ismét csak teá- 
yal; és két nem túl kedvelt étel: főtt rizs némi fahéjjal ízesítve, és a hét egy napján 
kötelezően: gríz. Mivel ebből az ételből maradt ki legtöbb, a tanítónők kényszerítették 
a soványabb diákokat, aminek következtében azok hihetetlen mennyiséget fogyasz
tottak el ebből a specialitásból, amelytől az elemi iskolát végeztével egy életre búcsút 
'ettek. A másik íz és a másik illat, amelyet minduntalan orrunkban éreztünk, s 
amelyre, meglehet, mi magunk is szaglottunk, a tejpor volt. Mindenhez ezt használ
o k ;  a rizshez, a kakaóhoz, és -  a tejhez is.

Gyermekkorunk illata. Porban.
*

Teljesen soha ne feledkezzünk bele a munkába, főleg a mi vidékünkön ne. 
Mert éberen figyelik azt, aki nekiveselkedik valaminek, és amikor észreveszik, hogy 
leköti a kitűzött cél, hogy életét szenteli neki. óvatosan becserkészik, igyekeznek 
kitapogatni, van-e még ereje a védekezésre, mennyire sebezhető, védtelen, szórako- 
z°tt, és amikor megbizonyosodnak róla, hogy teljesen belemerült abba a másik 
'Hágba. lökdösni, csípdesni, mardosni kezdik... Az pedig imigyen okoskodik: folyta
tom a munkát, ez a legjobb önvédelem. Am ezzel csak még gyöngébbé lesz. Mert míg 
0 bizonytalanul és érzékenyen belevész felfedező kalandozásába, a cél nélküli 
keresésbe, a tömeg körülveszi és magát hergelve, forralva valamit, mind szorosabb 
Syűrűt von köré. S végül, mikor lélekben agyonsebzetten összecsuklik. hagy mindent 
a fenébe, a tömeg egy pillanat alatt az ő oldalára áll. hisz az ő esete is csak azt 
támasztja alá, hogy minden kezdeményezés csúfos véget ér, legjobb, ha semmibe 
se,u kezdünk.



Megkérdezték egyszer Predrag M ilojeviéet, a Politika legidősebb újságíróját, 
alapításkor mért éppen ezt a meglehetősen kellemetlen csengésű elnevezést adták a 
lapnak? Azt válaszolta: abban az időben a politika a legnemesebb foglalatosságok 
egyikének számított, a legnagyobb lehetőségnek, hogy valaki népe és országa hasz
nára legyen. Tényleg így' volt-e, nem tudom; annyit tudok, hogy a politikáról sokan 
már akkor sem voltak jó  véleménnyel. Mintha a politika csak kulissza volna, csak 
jelm ez, amely rossz természetünket és bárdolatlanságunkat leplezi, m iközben a nyílt 
színi cselekmény csupa leszámolás, gyűlölködés és bosszú. Itt sokak számára élet és 
halál kérdése. Mert aki győz, megkap mindent: munkahelyet, házat, gépkocsit, pénzt, 
feleséget vált, szerez szeretőt, százszám tesz szert új barátra, külföldön taníttatja a 
gyermekeit, utazik... Aki pedig veszít, az mindent elveszít: nem csupán a szeretője, 
de a felesége is hátat fordít neki, vizsgálják vagyona eredetét, nyomoznak utána és 
bírósági pereket varrnak a nyakába, mindenki faképnél hagyja, gyermekei gyűlölik 
és rossz útra térnek.

Egészen a következő sorshúzásig.
*

2002. július 2. Éjféltájt elindulok haza. Meleg van, párás a levegő, szemerkélni 
kezd mégis az eső. Ahelyett, hogy sietősre fognám, megkívánom, hogy' elázzak, hogy 
csurom vizes legyek. Úgy érzem, ettől majd m egkönnyebbülök, mint a gyerek 
kiadós sírás után.

Aztán mégsem esik.
Fordította: Beszédes István



Hóssa Éva

Naplóolvasó olvasónapló
(A leskelődés hangja)

2002. július 12., péntek
Családunk újdonsült diplomás tagjának naplót ajándékoztam, Thomas Mann 

^ t  kötetben megjeleni írásait. Bejelöltem a második kötet 432. oldalát, ilyenkor 
ugyanis illik valamiféle életbölcsességre hivatkozni. A szerző hangja tehát irányít.

Engem főként 1951-től érdekelt a Thomas Mann-napló, innen lapoztam vissza 
uJ>’a a kezdetekhez. Az ősiség és a biológiai mámor ennyire intenzív megélése új 
nézőpontot ad(hat) a regények és novellák olvasásához. A manapság elmaradhatat
lan Derrida „biológiai szem pontú" metafora-megközelítésére gondoltam, főként a 
méhecskékre, valamint Nietzsche révén a metafora mélybevitelére. „M indig van 
°l)an  könyvben szárított virág, mely minden kertből h iányzik ..." Thomas Mann 
»könyvében”  is akad.

Vasárnap egyébként (unokatestvéremék jóvoltából) tüzetes élménybeszámolót 
hallhattam a lübeeki emlékházról és a jelenlegi alkalmi kiállításról. Thomas Mann 
es a tenger... íme a „m etafora", a maga kódtöbbletével.

Az ősiség élménye indokolta a naplóíró én biológiai mámorát és a 432. oldalon 
•aláiható konklúzió kimunkálását, amelyet a könyv átadása előtt bejelöltem. „A z  az 
ei-zés fogott el -  írja Thomas Mann - ,  hogy mindez ott van írásműveim, szerelme- 
'm, emberszeretetem mélvén."

1951. november 10-én biológiai tartalmú jegyzeteket készített, forrásműveket 
°lvasott, a napló szövegében később mindez a lét és nemlét, illetve az idő megszű- 
Uv*sek filozófiai kérdésével függ össze. Lét szemlélete nem áttörően új. „A z  élet a 
fö ld ön  csak epizód -  vallja a naplóíró „narrátor" - .  talán minden létező csupán 
a semmi és újból a semmi közti közjáték." (11/438.)

Test és lélek horizontjának vitája a vég (a jövő) szemszögéből merül fel: „H a 
^ 'á jcb a  költözöm, nem azért teszem, hogy ott éljek, hanem hogy ott haljak meg.

testem viszont még nagyon ellenálló.”  (11/438.) Halál Svájcban? A lét másika 
Csakis a semmi, ezt azonban Heidegger állapította meg. A naplóíró Thomas Mann is 
•udja, hogy a lét a legrendkíviilibb. ami csak adódik, a létmegértés folyamatjellege 
pedig éppen a naplóírói szándék folytán \álik nyilvánvalóvá. (Magától értetődő 
narratív helyzet!)

Soha ilyen rögeszmés naplóírói magatartást nem tapasztaltam. Rendesen, napon- 
^  igyekezett naplót vezetni. Ezt ugyanolyan kötelességnek tekintette, mint Ottlik 
‘ a]ónapiájának kapitánya a Log-adalok beírását. Thomas Mann többny ire adatokkal



indít: meteorológiai és politikai jelentést ad. A naplóírói Morál (a jöv ő  feló'l is) 
kiválóan m űködik, sőt a naplóolvasói ugyancsak, hiszen Gide naplójára olvasóként 
tér ki. 1952-ben (október 29-én) viszont visszagondol a kezdetre, arra, amikor 
1933-ben Árosában naplóíróvá vált. A naplóvezetői komfortérzés biztonságérzetet 
ad, holott ez néha megvalósíthatatlan.

A Lukács György-polémia bizonyos értelemben meglepett, főként a következő 
ítélet: „Lukács György Német realisták a 19. században című könyvét olvastam. 
Jó dolgok Heinéről. Kevés fogékonyság az esztétikai szépségek iránt.”  (11/435.).

Kemény ítélet az esztétika ítészéről! A Kleist-tanulmány a problematikus marxis
ta terminológia kérdését veti fel. A legélvezetesebb persze a realizmus-diskurzus érin
tése Henry Hatfield és Lukács kapcsán, illetve a „m inden igaz művészetben”  és a 
Thomas Mann-i szövegekben megnyilatkozó realizmus elkülönítése. Néhány szóban 
kimondott szigorú kritika Fontane Porosz esküvőjéről. A Simplicissimus és a pikareszk 
műfaj szintén foglalkoztatta. A Javított kiadás realista szerepjátéka és M óricz „p ofá t
lan”  jegyzetelése jut eszembe (az utóbbi Esterházy visszatérő motívum a?!)

Az ironikus játékot a Mester biztos megbocsátaná. Felismerné a becsapás csap
dalehetőségét, a kérdezés értékét. A poszt-elvárás legalábbis ezt a játéklehetőséget 
hozza elő.

2002. július 13., szombat
Rába György „szövegét”  olvasom újra a Holmi januári számában: Tragédia 

(főként) képzőkben elbeszélve. A főként-en gondolkodom , a nem képzőkön. A szövegzáró, 
közbülső, mozgást beteljesítő (modális) „nemigen”  a tragikomédia eredetét idézi fel 
(a lét tragikomédiájáét?!), ám magamban már új s»üvegei konstruálok. Nem jön  iga
zán össze. Milyen is a Napló (főként) képzőkben (ön)elbeszélve? A -tátik, -teák azért 
biztosan bekerülne az én képzősorom ba, noha a „nem  gyakori”  képzők kategóriájá
ba tartozik/tartoznak. Elhatárolódást is sugall(nak).

Az utóbbi időben sok bölcsességet mondtak erről a műfajról, valóság és fikció 
viszonyáról a különös narratológiai státusról, a folyamatos önelbeszélés nyelvi ne
hézségeiről, a m onológ problematikusságáról. a pszichikus térről, a napló-kánonról...

Engem a naplóolvasói pozíció érdekel igazán. A Rukkoló név tetszett a legjobban 
(Kiss Attila Attila írta le a Fanni hagyományai kapcsán), meg a leskelődésre felkínált 
lehetőség cenzúrázó működésének gondolata. A gyóntató szerepét azonban még 
Fanni vonatkozásában sem vállalom! Vajon az olvasó tényleg ítélkezésre hivatott a 
reprezentált, azaz önmagát reprezentáló szubjektum felelt? Ráadásul előre megírt 
szabályok és elvárások alapján?

A naplóolvasáshoz én gyakran a (Ralassa-féle) „beliil-olvasást”  és az ezzel össze
függő aktív megértési rendelem, jóllehet a naplóíró néha maga kínálja fel az elvárt 
olvasói pozíciót. Feszty Arpádné Jókai Róza visszaemlékezései (Enciklopédia Kiadó.



Budapest, 2002) a napló műfajához közelítenek, és a keret olvasói hangot követelő' 
dialógust kezdeményez. íme a bevezetés: „Isten a tanúm, hogy őszinte vagyok ebben 
az írásomban, s nem akarok egyebet, mint elmondani a leányomnak ( . ..) , mint 
viseltem gondját Jókainak. ítéljen ő  -  s az, aki esetleg olvassa még - ,  s szeretném, 
ha mindazok olvasnák, akik engem életemben szerettek! -  de csak azok! . . . ”  (208.)

A záró mondat csak ennyi: ..Most ítélhetnek igazságosan fölöttünk.” (234.)
Vas István szövegére gondolok: Levél egy ítészhez.
A kiválasztott olvasó elmélete persze a kiadással végérvényesen megdőlt. 

A Kukkoló elfogulatlan ítélethozatala megkérdőjelezhető, hiszen a „gyónás”  egy meg
határozott nézőpontból kebelezi be olvasóját. Jókai házaséletének rejtelmei és a Bel
lával megtartott esküvő részletei, sőt a „belül-olvasás”  leshető meg. A Másik/Mások 
haljós ítélete a Bellával kötött frigy vonatkozásában kerül be a szövegbe, például: 
^Megjött a hír! -  Az esküvő megtörtént! -  Consummatum est! Jókai a szemétgödör
be került!”  (233.) Nem, nem hiszem, hogy ennyire szigorú a mai (napló)olvasó 
‘ •élete, akit ugyancsak hasonló emberi motívumok mozgatnak.

En már egy-két éve (olvasóként is) csak önítélkezésre vállalkozom, és az egyszer- 
re hideg és forró  falatok”  sem zavarják meg számomra az ízhatást. Távolról szem
lélem az ítészeket, és a Javított kiadás legtalálóbb idézetén töprengek: az árulás 
(és minden hasonló tett) önmagában hordozza büntetését. Igen, néha a hallgatás 
beszélve (válasza) ezt jelzi: külső ítéletre itt már nincs szükség. A másként beszélő 
látszólagos „fölénye” ... Másik stáció, más értékrend és más olvasói komplexek.

Délután kellő áhítattal és alázattal nyúlok értékes ajándékkötegemhez. A júniu- 
81 német folyóiratokat, könyvkatalógusokat olvasgatom. Jó érzés, amikor a kiutazók 
gondolnak rám, főként, ha ezt nem kérem. Tagadhatatlan nosztalgiát érzek -  már 
•‘ zenéve -  a német könyvtárak és levéltárak iránt. Most is a változó nyelvet ízlel- 
Setem. Belekémlelek az izgalmas és lélekemelő oktatási kísérletekbe. A  precíz német 
kritikusok irodalmi detektívvé léptek elő. Nyomoznak, nyomokat keresnek. A 
»Spurenlesen”  attitűdje tetszik. Klaus Harpprecht a Goethe-krónika ismertetőjének 
címébe is bevette (Rose Unterberger: Die Goethe Chronik. Insel Verlag, 2002). A 
“ ćntet kritikus valóban kukkol. például a Mozart-szöveghelyeket kutatja. Az olvasói 
Pozíció a naplóolvasóéhoz hasonló, az identitás nyomozása előtérbe kerül. Fanni 
hiány-dimenzióival most vitába szállnék.

Márai Naplóit kell újra elővennem! (Meg mélyen eltöprengeni: a magyar emigrán- 
8°k sorsán, a sziget-metaforán, Lenin szakállán és Gyulai „kapitális tévedésén", 
azaz elmarasztaló Vörösmarty-ítéletén.)

2002. július 14., vasárnap
Reggel felhőszakadás. Tenger az utca. Thomas Mann valahogy így kezdené, 

•^het, hogy az aprólékosság „h ibájába" esne.



Újra az Óceánba merülök. Az Óceánban című Tandori-kötelet a naplóolvasó 
aspektusából olvastam. A Koppar Koldus után nem leptek meg a címek. Ezek valóban 
Témák ,.belülről” . „Belülről alakuljak hitelesen” ? A Tőrmellék visszavezet a Töredék 
Hamletnek világához. Vág}’ rossz szó a visszavezet? Az el nem tűnő idő nyomában ú jabb 
nézőpontot ad, de lehet, hogy Proustot is a megtalált időből kell olvasni. Es Thomas 
Mannt? A Sziszüfosz-változatok (II.) visszatérő olvasmányom. Kitartóan (naplószerű- 
en?) böngészem. Nádasdy Adám és Jung Károly verseit másodszor szintén ebből 
a pozícióból (is) olvastam. Rácsodálkoztam a versformálás „rend jére” . Az általuk 
kialakított rend lassított olvasást igényel. Olvasói rendet. Letisztultságot.

Egyik vendégem Csáth Géza újra kiadott Naplóját (1912-1913) vette le az újabb, 
kályhára helyezett könyvkupacról. Még nem került fel a polcra. Az új naplórészle
tek (Lázi Kiadó, Szeged, 2002) két része lebilincselt, meg persze az, ami a naplóból 
kimaradt. A professzor besúgó-szisztémája aktuális szempontot vet fel. Lassítok. 
A naplóírói önvizsgálat a gyónás narrációjába csap át: „A  méreggel egyébként úgy 
voltam, hogy ebben az időben teljesen neki éltem. Sajnálatos módon elhanyagoltam 
minden összeköttetést, társaságot, munkaalkalmat, holott jó  érzéseim mellett minden
re kitűnőié® képes lettem volna. A levelezési annál nagyobb mértékben űztem. Ren
desen 8 óra előtt még elbúcsúztam 0[lgá]tól. hazamentem, megvacsorázlani nem nagy 
étvággyal, de ügyelve reá, hogy eleget fogyasszak (...) Semmi se érdekelt nagyon, de 
viszont egyformán érdekelt m inden.'’ (139-140 .) Az anyagi és lelki-szellemi komple
xek egyaránt?!

A szabadságnyomozó csáthi én naplójegyzetei „belül-olvasásra”  is ösztönöznek. 
Ellenállnak a gyóntatásnak. Rakovszky Zsuzsa háló-nielaforája jut eszembe (A kígyó 
árnyéka), meg hogy milyen nehéz (sokszor lehetetlen) a nekünk állított csapda 
mellel! erős lélekkel, szilárd léptekkel elhaladni. Olyan jó  reggelente nyugodt szív
vel, tiszta lelkiismerettel ébredni! A fundamentum kérdése azonban elbizonytalanít. 
Többször újraolvasom mindezt.

Naplóolvasóként konokul borítom fel a rögzített, kronologikusan „felfűzött”  
sorrendet. Élvezem az olvasói rendel, az új dimenziókat, a kicsinyes, precíz napló
vezetés kelepcéit. „G ő g  helyett Új alázat”  (Ottlik).



Mészáros Sándor

A napló ellen: Thomas Mann 
és Gombrowicz

, Wiiold Gom browicz Naplójának híres és agyonidézett nyitómondatai („H étfő  -  
En. Kedd -  Én. Szerda -  Én. Csütörtök -  Én.” ) kíméletlenül rámutatnak minden 
napló eredendő gyengeségére. E parodisztikus gesztus a napló-beli Énnek túlzását, 
kitüremkedését, azaz a személyességnek a túlfokozott jelenlétét leplezi le. Az Én mint 
paródia: hiszen ki és hogyan hiheti önmagát annyira fontosnak, hogy állandóan az 
Ént. a személyes életet állítsa az írás középpontjába. A forma mint paródia: ugyan- 
ls napról napra követni és lejegyezni a mindennapi élet történéseit -  nos, ez maga 
a formátlanság kísértése. Amit persze így vagy úgy megpróbál minden valamirevaló 
naplóíró kivédeni, mégis ott lappang az ismétlődés végtelen monotóniája. És az írás 
JNnl paródia: állandósult íráskényszer, napi robot és penzum és a grafománia disz- 
k>’él bája. Plusz fogak őrlése és lelki fitnesz.

Mégis. Mégis többnyire lelkesen és szívesen olvasunk írói naplókat. Vagyis nem 
é v e se n , inkább már csak kíváncsian. Itt az ideje elhagyni az többes számot, mivel 
az utóbbi mondat csak egyes szám első személyben igaz. Ha egyáltalán. De így sem 
pontos, mivel az olvasóvá válásnak alapvető tapasztalata az lendület, ahogy egy 
fiatalember mohón ráveti magát -  mondjuk -  Thomas Mann naplóira. Hogy azután 
ék esen  megunja azt az állandó fontoskodást és precizitást, ahogyan egy reprezen- 
ía,ív személyiség dokumentálja önmagát saját maga és a világ számára. Persze 
'ukább a világ számára, hiába ír le Thomas Mann számos titkot a személyes életé
ből -  aminek hozzáférhetőségét erősen korlátozza: részben elégeti fiatalkori naplóit, 
löszben titkosítja/elhalasztja a kiadásukat - .  de a naplók írásmódja a reprezentatív 
1101 szerep kimunkálására és fönntartására irányul. A nagy író és ember szerepére, 
ak' egyébként valóban volt. Mármint nagy’ író. de ezt nem a naplóiból, hanem a mű- 
Veiből tudjuk meg: minden ellenkezésünk dacára. Am az a szerep végleg a múltté, 
ojert ugyan kit indítana meg manapság az a mondat, hogy „Európa, vigyázz!”  
természetesen újra meg újra mondhatóak efféle kijelentések, de a közösségi lelkiis- 
•Oeretre apellálló írói szerep már nem hiteles. Ami nem jelenti azt. hogy akkor és 
0,1 nem az volt, ám ez mostanra elveszítette művészi érvényét.

Thomas Mannt szidalmazni csak nagyon színvonaltanul lehet, nagyjából azzal az 
'ndulattal és elfogultsággal, ahogyan Füst Milán tette, aki nemes egyszerűséggel „vén 
teesegőnek”  nevezte őt. Miközben Panat Istratit az egekig magasztalta -  amiben akár 
'Saza is lehet, mivel egy’ jelentős író véleménye a másikról sokkal többet elárul a



sajál művészi törekvéseiről, mint az adott (élet)mű esztétikai értékéről. így tehát 
Füst Milán folytonos túlzásai és kánon-destruáló ítéletei mögött nem nehéz felfedez
ni írói sértettségét, meg-nem-értettségét, a (világirodalmi) kánon peremén lévő alko
tó sajátos frusztráltságát. S az ezt kompenzáló szellemi hübriszt. Ha mindezt 
összevetjük Kosztolányi vagy József Attila rajongó „Thomas Mann üdvözlésé” -vel, 
akkor a magyar kultúra két végletére nyílik rálátás. Arra az egyszerre lelkes és eluta
sító viszonyra, ahogyan adoptálódni próbál a valós és/vagy virtuális világirodalmi 
kánon(ok)hoz, miközben rendre sérelmezi a magyar irodalom  ismeretlenségét. A 
rajongásával éppen úgy, mint a sértett, vagy netán hisztérikusan elutasító vélemé
nyével. („A  Nyugat felé tekintő lengyelnek ködös a szeme, tele van tisztázatlan 
haraggal, hitetlenkedéssel, titokzatos konfliktusokkal.” )

Nem mintha lenne megoldás. Legalábbis nem abban az értelemben, ahogyan 
irodalmunk másfél-két évszázada várja, hogy végre fölfedezzék „valós értékeit” . 
Az idézőjel semmiféle iróniát nem tartalmaz az irodalmi értékek felől, csupán azok 
érvényesiilél kérdőjelezi meg. Mintha hiányozna az á belátás, hogy a kultúra tere 
globálisan aszimmetrikus. Ezért a kulturális, ezen belül az irodalmi értékek cseréjét 
sokkal inkább a piac törvényei határozzák meg, és nem az esztétikai értékek önel
vű kommunikációja szerint alakul. Tehát cgy-egy műalkotás, írói életmű világ-beli 
ismeretsége és rangja inkább az irodalom intézményrendszerének „teljesítménye” , 
mintsem az adott irodalmiság autonóm értékrendjének túlzása vagy deficitje. Persze 
ezt elvileg könnyebb szétválasztani, mint a gyakorlatban szembesülni ennek érték
ítéleteivel. Pontosabban azok hiányával: a tájékozatlansággal, az ignorálással, a 

ú lekezeléssel slb. Mészöly Miklós említi egyik esszéjében Thomas Mann 
ambivalensen elismerő véleményét M óricz Erdélyéről: feltehetően nagy regény, mond
ja a német író. csak nem érti annak kontextusát.^Nos, ez a kontextus már aligha 
rekonstruálható az európai olvasók számára. Ami elmaradt, az talán végleg kima
radt: a regényíró M óricz vagy Arany János lírájának elmaradt külföldi recepciója 
már aligha pótolható. Éppen ezért a művelt európai olvasók számára ezek a nevek 
nem jelentenek semmit.

Annál rosszabb nekik! -  mondhatná önérzetesen bármelyik magyar olvasó. 
Természetesen joggal, de itt talán érdemes egy pillanatra megállni. Mi az. hogy 
„természetesen” ? Honnan és hogyan tudhatná egy külföldi olvasó, hogy ezek a 
nevek és művek ennyire ev idensek, ha egyszer hozzáférhetetlenek? Higgye el becsü
letszóra?! Készséggel megteszi, az udvariasság és a türelem nem ismer határokat. Ha 
pedig mégsem, akkor ki magyarázná el -  a fenti példánál maradva -  egy Thomas 
Mann-szinlű olvasónak, milyen is az a „hom ályos és ismeretlen kontextus” ?! Ami
nek viszont az ellenpróbája sem igaz, mert attól, hogy az Erdélv-trilógia érthetetlen 
németül, még nem biztos, hogy az provinciális érvényű alkotás. Az most mellékszál. 
hogy a mai magyar olvasók számára is mást jelentenek a regény kérdései, mint meg



írásuk idején, éppen a kontextus illékonysága miatt, de ezek a kulturális emlékezet
ben mégis visszakereshetőek.

Látható, hogy az önérzetes válaszok mennyire könnyen sebezhetőek. Feltehetően 
•nnen ered irodalmunk önértékelésének bizonytalansága: a folytonos bizonyítási 
kényszere és az ezt kompenzáló alulértékelés, a lesajnálás és a sznob világirodalmi
i g  igénye. Mert persze összehasonlítani és értékelni akkor is szükséges, ha ennek 
számtalan elvi nehézségét tapasztaljuk, illetve viszonylagosítjuk magunkban. Ebből 
a szempontból is tanulságos W. Gombrowicz Naplója, amikor például az előbbi prob
lémára egészen más távlatból kérdezeti rá: „K isebb volt-e Miczkiewicz Daniénál? 
Ha már belementünk ebbe a méricskélésbe, fogalmazzunk inkább úgy, hogy 
Miczkiewicz a lágy lengyel lankákról nézte a világot, Dante viszont (az emberiség 
által emelt) hatalmas hegy' csúcsáról, ahonnan más a kilátás. Lehet, hogy Dante nem 
v°lt ‘ nagyobb’, csak magasabb ponton állt: ezért magaslik ki." (Pályi András fordí
tása).

Nem állítom, hogy akár ebben a kérdésben Gombrowicznak maradéktalanul 
•gaza van, de alighanem félreérti a Naplót az, aki az író konkrét válaszai felől olvas- 
sa. Ugyanis Gom browicz a -  szó eredeti értelmében -  nem gondolkodó, hanem író. 
Ez nem leminősítés vagv visszavétel, mert bár a térségi irodalomszemlélet az eszmék
u l  viaskodó, bölcseleti problémákat megszólaltató írót előszeretettel nevezi gondol
kodónak, mintha ez volna a dolgok csúcsa -  nem, Gombrowicznak csak anyaga volt 
a gondolat és az intellektuális gondolkodás. Ettől élvezetes olvasmány naplója, mert 
Megőrzi benne a világhoz és a nyelvhez való érzéki viszonyát, ami ugye az író leg- 
fó'bb attribútuma. S ugyan rendkívül éles elméjű, mégsem dől be saját okosságának, 
hanem csupán használja azt. Azaz nem valamiféle általánosítható módszert kínál 
olvasóinak, hanem „m indössze" az önmagunkra való rákérdés szigorúságát és követ
kezetességét ajánlja. Bár is túlzás: korántsem a szisztematikus elmék következetes- 
Sege az övé, mivel éppen a rendszer-jellegű gondolkodásmódok csődjét és egységes 
világmagyarázatok érvényleleségét érzékeli -  szinte minden kortársánál pontosabban 
es elevenebbül. Különben is. ha ellentmondást észlel, akkor azt úgy hagyja; kedveli 
a paradoxonokat, a túlzásokat, a provokatív állításokat és a poentírozó előadásmó
dot. „M egdöntöttem magamban az Istent. Megtanultam könyörtelenül gondolkodni. 
Sőt megtanultam, hogy a szépséget a régi szépség lerombolásában fedezzem fel. a sze
l lm e t  a régi szerelmekkel való szakításban.”

A gom browiczi írás ellenszegül a naplónak mint formának. Bizonyos értelemben 
kihasználja a műfaj adta tág kereteket: a kompozíciós elvek lazaságát, a tematikus 
"xáltság hiányát, a beszédformák sokféleségét és a hangvétel személyes közvetlensé-

stb., de mindvégig tisztában van azzal, hogy irodalmat művel. Egyetlen pillanat- 
["a sem áltatja önmagát, sem az olvasóját azzal, hogy a szöveg maga a valóság, azaz 
kiiktatható lenne a (nyelvi-form ai) közvetíttség. Mint ahogy nem játszik el azzal a



műfaji konvencióval, hogy a naplója titkos, magánérdekű, ezért nem számít olvasók
ra. Sőt, ha tetszik, az emigráció, az olvasók hiánya és fikciós műveinek visszhangta- 
lansága késztetik arra, hogy naplót írjon, és ezáltal olyan form át alakítson ki, amely 
biztosítja az írói megszólalás szélesebb regisztereit. Mintegy' „kitalálja”  önmagát 
íróként egy eredendően nem-irodalmi form ában. Ehhez persze hozzájárul mélységes 
bizalmatlansága az irodalmi normák és annak intézményrendszere iránt, hiszen 
felfogása szerint az irodalom  nem készlel-jellegű, ezért határai és szabályai sem rög- 
zíthetó'ek pontosan. Ebből táplálkozik állandó elégedetlensége mind az irodalommal, 
mind az íin. szavatolt remekművekkel szemben. Kortársait feltehetően ez az attitűd 
nyűgözte le vagy bosszantotta fel halálosan: a merész és provokatív szellem, aki 
megtöri a hallgatást, a kulturális tabukat, s nincsenek előtte tekintélyek. Borgesről 
vagy Camus-ről éppen úgy vannak lényeglátó kritikai észrevételei, mint a lengyel 
irodalom nagyjairól. Egyébként is, nem megy a szomszédba némi rosszindulatért.

Egy kellemetlen alak -  állítja címével Esterházy remek esszéje. Ami bizonyára 
jogos is, hiszen egy kis kultúrában rendkívül feszélyező a kritikai szellem efféle éles
sége, túlfűtöttsége. Talán ebben az értelemben használható kizárólag a minőségjelző, 
mivel a lengyel irodalom ban sem a művészi teljesítmények minősége és nagysága 
hiányzik, sokkal inkább azok kritikai feldolgozottsága, az értelmezések terének 
tágassága (Vő. Miezkiewiez lágy lankái és a hegy). Legalábbis innen, a magyar iro
dalom felől olvasva Combrovviczot, bizony nehezen képzelhető, hogy valaki ezzel a 
keménységgel és kritikai szigorral nekirontson az irodalmi kánon(ok)nak. Vagy ha 
igen, akkor az kivétel, seb, hiba, a sértett indulat és a provincális frusztrációk 
műve, és nem a mérlegelő okosságé és nagyfokú belső szabadságé, ami Gom browicz 
Naplójában annyira imponáló.

Pontosabban: tíz-tizenöt évvel ezelőtt, Gom browicz szórványos hazai recepciója 
kezdetén főként ez volt magával ragadó. Meg azok az eleven, lényegbevágó kérdések, 
amiket a Aapló sebészi pontossággal analizált: a térségi mitológiákról, a nemzeti 
önszemlélelről, a történelem terhéről, a múlt feldolgozatlanságáról stb. szóló passzu
sokra gondolok elsősorban. Botorság azt állítani, hogy ezek az elemzések, vélemé
nyek érvényüket mára vesztették volna. A mostani olvasatban inkább a személyesség 
és írás kapcsolata, az őszinteség és autentikusság problém ája, az En határainak 
elvesztése és keresése válik fontossá a Naplóban. Vagyis az a nagyszabású, tudatos, 
mégis előre nem eltervezett írói processzus, ahol és ahogyan G om browicz az önmeg
értés terepévé avatja a naplóírást. Ha szövegének szándékát összevetjük a manni 
naplókkal, akkor jó l látható a különbség. Míg a német író életének „m inden”  esemé
nyéről beszámol, miközben gondosan palástolja illetve elhallgatja (magán)élcle félt
ve őrzött titkait, addig a gombrowiezi napló elhárítja magától az En színrevitelének 
programszerű őszinteség-igényét. Mi több: folyamatosan kigúnyolja, parodizálja az 
őszinteségnek ezt a XIX . századi, romantikus felfogását, mégis az Ént mint problé-



»á t állítja az olvasó elé. Azaz a személyiséget olyan problémák halmazaként szcení- 
l0ZZa- amelyeknek nem tudható a megoldása, ezért az írással mint tettel próbálja 
» egérteni. Ennek következtében a titok, ha van, az az egyedi személyiség rejtélye, 
es nem a reprezentatív írói szerep által előírt kényszerű elhallgatás.

Thomas Mann naplóiban talán ez a legfárasztóbb az olvasó számára: látszólag az 
,r°  életének minden eseményébe beavatási nyerhet, ugyanakkor a reprezentatív írói 
szereppel nem vagy csak nehezen összeegyeztethető történések tiltás alá kerülnek. 
Mintha a naplóíró a halhatatlanságra bazírozna. Folyton az utókorra függeszti tekin- 
*e|él, annak ítélőszéke előtt keresné a legelőnyösebb pozíciót az Én számára. Ezért 
az,an nem is annyira a kortársaival, hanem az utókorral folytat párbeszédet. A jelen 
csak ebből a távlatból érdekes: szinte minden egyes véleményét, ítéletét finoman 
alárendeli ennek a horizontnak. Ez egy ben magyarázatul is szolgál arra, miért 
szorítja háttérbe, tünteti el részben vagy egészben az Én esendőségeit. Persze 
»aradnak árulkodó nyomok -  ebből a szempontból tanulságos Nádas Péter kiváló 
esszéje a Thomas Mann naplóiról, amely olvasatban egyfajta pszichonanalitikai 
ajapozottságú gyanú hermeneulikáját ajánlja a szöveg értelmezéséhez, és e mögéke- 
riilő stratégiával leplezi le a német író személyiségének féltve őrzött titkait. (Más 
kérdés, hogy Nádas egy-két ponton radikalizálja értelmezését, ennek következtében 
néhány esszencialista kullúrantropológiai meggyőződését is heleolvassa a manni 
naplókba.)

Túlzás lenne azt állítani, hogy a naplók Gombrowiczát nem foglalkoztatja az írói 
'»hatatlanság. Finoman szólva: nagyon is tisztában van saját értékeivel. Ráadásul, 
lllu is, helyenként pedig kifejezetten gőgös. Sőt néha arrogáns. Bizonyára a lengyel 
olvasók érzékenységét gyakrabban próbára teszi, mint másokét, amikor saját kultú
r a  idoljaira kérdez rá, vagy szentségtörő módon állít valamit akár a legnagyobbak
tól. Márpedig ebben különösen kedvét leli, előtte igazán nincsenek tekintélyek. 
ag) csak néhányan. talán Monlaigne. Pascal és Rabelais az, akikre mindig megerő- 

8110 » ó d o n  hivatkozik. Nem mintha más írók műveiről nem nyilatkozna elismerően, 
" »g 's  alapvetően a hiány, a kélelv és a provokáció stratégiája felől beszél az iroda
i r ó l  és a világról. De nem alkalmaz kettős mércéi: önmagára ugyanazzal a szigo

rúsággal tekint, mint másokra. Ha az Én intim szférájáról, a magányáról, az 
0regedésről. a testiségről, a homoszexualitáshoz való viszonyáról ír. akkor nem rej
l ő i  önmaga gyengeségeit és nem magasztosítja föl esendőségeit. A naplóíró nem tár 
ol úgymond mindent az olvasó előtt, de egyenragú félként kezeli, azaz a szöveg szán

k k á  szerint nem titkol el előtt semmit, mégsem untatja őt az En magánérdekű 
*'lkaival. Ez a fajta nyíltság érvényesül a vitákban is, ezért a kritika, a polémia min-

a párbeszéd igényét jelenti. Ami elvileg is lezáratlan és lezárhatatlan folyamat. 
®rt ha igaz, amit Gombrowiez mond: „írni csak szenvedélyből szabad” , akkor 

^lán olvasni is.



Vörös István

Heidegger, a postamester
VIII. ÉNEK

A patkányokkal vívott csata

1
Gyorsan vonuló hangoktól kong 
az ősi csarnok. De csakugyan 
a kárhozat otthona? H eidegger 
áll, és a cseppköves betonfalakat 
nézi. .4 kövezett fö ldön  bíbor-

színű szőnyegek. A kőaszlalon 
rohadó gyüm ölcs, találomra 
szétszórva, mintha a pusztulásnak 
nem  is lehetne rendje.

Martin most e lőször szeretne 
H ölderlinnel beszélni. Mintha 
a te versedben járnék , akarja

m ondani neki, de valami nincs 
rendben, csupa nyom dahiba.

A túlvilág csak egy tévedésen alapul.

2
A balga egy s mást hom ályba 
boríthat: ahol azonban 
a semmi van je len , átlátszó 
sötétség borul az alvilágra.
A tévedés szitáját rázza egy angyal.



Nem bűnhődést szitál, az igazat 
választja el a hamistól. De 
rosszul. Henrik királynak kegyelmet 
ad, de Gergely pápának nem.

Tolsztoj lent marad, Bismarck 
föllebeg. Mától fogva hirtelen- 
váratlan nem jöhet már.

Ki vihartól tűztől sose tartott, 
elbámul most e zajban:

miféle uralom jön ember és szellem fölött?

3
A balga egy s mást homályba 
boríthat. Svejk azonban alighogy 
megpillantja Martint, elébe térdel 
és egy ronggyal a csizmáját 
fényesíti. Te zavarod össze ezt

a verset, kérdezi barátságtalanul 
Heidegger. A lét köszöni szépen, 
megvan létező nélkül is. - 
Nos, akkor a létben vagy,

benyitottál a kitaláltba. 
Elcsábíthatod Anna Kareninát, 
vagy megmentheted a barátomat,

K. Józsit. A nagy mű elhalad 
idelent, mint a metró. A kocsik

üresek, az állomás kivilágítatlan.



A verseket nem lenne szabad klónozni. 
Épp csak leírni egy papírra, 
de nem legépelni, nem kinyomtatni, 
nem lefordítani okét idegen 
nyelvre. (Bár az eredeti nyelv is

idegen nyelv nekik.) A hibák 
elszaporodnak rajtuk, mint frontkatona 
fején a tetíí. (A vers nem is a nyelvében 
él. Csak addig van, anűg nincs.)

A kinyomtatott szöveg és a fordítás 
hamisítvány. A kézirat színhibás másolata. 
(A vers fekete, fehér és szürke.)

A fehér: versre kiömlött bor.
A szürke egy könyvön álldogáló galamb.

A fekete a vers saját halála.

5
Az ember szabadságra ítéltetett, 
mondta a katona, de nekünk húsra 
és borra van szükségünk. Nem 
lehetünk tehát tekintettel az 
ítéletre. Nem szabad élnünk

a szabadsággal, itt semmivel 
sem szabad élünk. Az élet 
tilalmas dolog és tiltott szó.
A gondolkodás nem vezethet

tettekhez. A tettek rosszak, 
nem ide valók, a tétlenség 
halál, de itt a halálról



sem szabad beszélni. A szabályok 
fölöslegesek, nekünk húsra és

borra van szükségünk a készülő harc előtt. 

6
Nem lehetünk tekintettel 
az ittlétre, mondta Heidegger, 
arra, hogy itt vagyunk.
Nem kell bor, imdorodok 
a hústól. És legfőképp:

félek a kenyértől. A kenyér 
ropog, mint friss repesz 
a hóban. Tulajdonképpen 
mért vagyok én itt?

A nyelv tart fogva? A szórácson 
hús és hal sül. De a hallgatás
rács függőleges. Szelíden

terel a céljai felé; Nincs is 
cél, nevetett föl Svejk.

De a nevetés ujjként előre mutat.

7
Figyeld meg, itt még imádkozni 
se lehet. Valahonnan folyton 
sülő kenyér illata jön.
Angyalok járőröznek az úton, 
vagy ördögök bujkálnak a fák

mögött. „Mi Atyánk, ki vagy 
a Mennyekben.”  -  Akkor mi miért 
itt vagyunk? -  És ha itt nem vagy, 
nem is vagy igazán. -  Kupacokban



puffan a szárazföldre lökött mondat 
hajófenekéről a sár. -  És akkor 
nem vagy Atya sem. Jöjjön el

a te országod? Egy nem létezőé? 
Hiszen épp ez az. -  És a kenyérszag?

A kenyérszagot én se értem.

8
Az egész olyan keskeny, 
mint két egymásnak épített 
ház között a rés. De ha 
az egyik házat a középkorban, 
a másikat meg most, a háború

alatt építették, akkor az 
a rés nincs is. De nincs 
a most se. Varázsszurdok.
Három percre jössz, és a

következő világháború 
végén érsz haza. Épülnek«- 
házak a háború alatt?

Csak olyan sietséggel, ahogy 
nők fölé térdehiek katonák,

tégla téglára ugrik.

9
Szenteltessék meg a te 
neved. De mi a neved, dörmögött 
Svejk. Tényleg, kivel szeretnél 
találkozni, kérdezte. Itt az 
akarat nagy erő. -  Csakhogy



én nem akarok semmit. Talán 
magamat lenne jó  megismerni. 
Az öreg Heideggert. Lesz 
majd belőlem pap? Vagy

költő? Legalább teológus? 
Forradalmár leszek?
Nem az a fontos, ki leszel,

hanem, hogy ki vagy, öcsém.
Az ima szavai, hajolt le Martin.

Megtaláltam az utam.

10
Ez nem út. Ez patkányösvény.
Ha itt vannak a nyomaik, 
hamarosan ők is erre jönnek.
A jövő felől tartanak a múlt 
felé, és bármelyikünk útját

keresztezhetik. De ha ilyen út 
nincs is?, okvetetlenkedett Martin. 
Ha nincs, akkor jönnek, ha 
van, akkor mennek. Ha lenne,

már nem élnénk. Az igazi 
nagy emberek meg se fogannak. 
Svejk arcán fölényes mosoly:

Legfeljebb megírják őket.
Egy patkány a bokájába mar,

a létezés nem ajándék, súgja.



Midőn lenn az ég nevetlen, 
s fönt a föld szintazonképp,
Patkány, az ős-vég, kevés dolgok 
teremtője, minden dolog pusztítója, 
és Patkánynő, a pusztulás vége-gödre

semmi-sártól csatakosan, a vizekkel 
egybemosódó ég aljából, mint 
sikamlós, édes délibábból, kigázoltak. 
És a föld és tűz egybeízzó gömbje

hátulról Patkány-árnyékot 
vetett elébiik, mely a létig 
elért, mint egy járhatatlan út,

akkor ráléptek erre a szuroklűdra, 
mint aki fejtől övig a történelembe

süllyed. Es figyelték, megtartja-e őket. 

12
Martin örömmel kapkodta 
a fejét. Már semminek sincs neve. 
Svejk nevetett: Csak felejtesz!
Mintha a kezdet, a furcsa kezdet 
bennem eredne, és én visszajutnék

az eredethez. Már nem kéne 
semminek se lennem. Csak fíbiék, 
bal könyökömet a jobb térdemre 
téve. Fejemet a bal tenyerembe

hajtva. És figyelném az öt 
fej harmóniáját, ami vagyok.
A bal lábfej és a jobb tenyér



a kezdet. A bal tenyér és a jobb 
lábfej a végítélet. A gondolkodás

gyufája a középre világít.

13
A Patkányok csapata: elől 
egy lovas. Fekiyergelt 
macskán ezűstpáncélba 
öltözött kan-patkány vágtat.
Hátsó lábán sarkantyú.

A sarkantyú végén szikra, 
ami folyton perzseli a macska 
bundáját. Megelőzi őket 
az égett szőr szaga. A macska

szemén vasellenző. A patkány mellső 
lábával gyűszűt és rozsdás kötőtűt 
tart. Utána gyalogos hörcsögök.

Szájukban csibuk. A fehéregerek 
mozsárágyút húznak. Az üstdobot

egy névtelen állat veri.

14
A királyi pár papírsátor alatt 
a hídfőnél: Patkány, a koronája 
lábos. A jogar kályhacső.
Az országalma egy izzó parázs. 
Felgyullad a sátor, a jogar

feketén pöfög, a koronából 
fehér gőz száll. Valami fő 
és sül. A szurokhíd puhul 
és bugyborékol. A történelem



az a híd, melyet Isten épít 
a hallatlan szakadékok fölött.
A szurok a mélybe ömlik, de nem

ott vannak az ostromlók. A katonák 
odaát maradtak. Patkánynő levetett

csipkekesztyűjével hiteget nekik.

15
V. Károly csapatai Rómára 
zúdulnak. Az Angyalvár az esőben 
fekete, mint a szurok. A Piazza 
Navona cirkuszában patkányokkal 
falatnak föl két hitetlent.

A jogar, mellyel a pusztulás 
irányát mutatja, füstöl a császár 
kezében. A pápa megfordítja 
süvegét, vizet tölt bele.

Kezéről a vörös bort mossa.
A Campo de’Fiori piacán^ 
égő papírvirágot osztogat

egy félkarú férfi. Egy vak 
nő megszagolja. Tiisszög.

A város fölött izzó virágpor.

16
Nero verset olvas. És megérzi 
egy ismeretlen virág illatát.
Hogy elérjek a napsütötte 
sávig, hol fehér tógám világít. 
Olvasás közben keze egy 
fekete rabszolga hímtagján



mozog. Másik kezében lila 
füge. Az édes gyümölcsbe 
harap. Szájában egy égő város 
lilája. A papírra fekete ondó 
ömlik, az írás életre kel,

a sorok összegubancolódnak.
Ujjai között síkos pusztulás, 
megfogan egy új város, üszkös 
gerendák roggyaimak be. Ágyékára

patkány veti magát. És még soha 
olyan gyönyört nem érzett, mint amilyet 
a két karmos láb szerez neki.

Szemének időfelszíni bársonya, 
az üres és járatlan vidék, lassan

megtelik a jövőből menekülőkkel.

17
Lehet-e a jövőből menekühii?
A patkányok előre-hálra rohangálnak 
az időben, mint vezetékben 
az áram. Rabszolgák rémfára 
feszítve a Rómába vezető úton.

Mindegyiknek citrom téve 
a szájába. Narancshéj szögezve 
a tenyerébe. A patkányok 
az árokparton epret esznek.

A kapitány zsebkéssel cseresznyét 
szeletel. A közpatkányok 
magot rugdosnak. A haldoklók

✓

feje fölött szivárvány. Éjszaka 
esett. Akkor többen haltak meg.

Lehet- e a jövőbe menekülni?



Hannibál Róma falai előtt.
Az elefántokon még nem olvadt 
meg a hó. Nem is igazi elefántok, 
fa-elefántok, jég-elefántok.
De senki nincs, aki bevigye őket.
/

Es nmcs is hová. Pár száz 
évvel korábban érkeztek.
A város még üres. Csak egy 
anyafarkas járja az utcákat,

aki évek óta nem tud megszabaduhii 
a terhétől. A létezés döntő 
pillanataiban minden ember

egyedül marad. A farkas 
lesből egy patkányra veti magát.

A patkány visítva a semmibe menekül.

19 *
Heidegger az elefántos 
tábort járja. Fehér vért 
rajta. A hajára lisztet 
szórt. Mint akit bepaníroznak.
Svejk tojást és morzsát

visz utána egy kosárban.
A piui vezér sátorába 
hívja az idegent. Fél 
óra beszélgetés után

eladja egyik alvezérének.
A bűn a rossz lársadaliniasodásával
elenyészik az állam szervezetében.*



Hannibál csata közben elalszik. 
Martin kiszabadul. Az elefántok

hasa alatt patkányok kehiek át. 

20
Szicília felől egy szökött 
görög rabszolga érkezik 
az üres városba. Átlép 
egy patkány-árnyékot.
A tűz mellett két embert

és egy kutyát pillant meg.
Mi ez a sok épület? A jövő.
Ennyi fal közé már nem 
vetülhetnek be az árnyékok,

bosszankodik. El vagyunk vágva 
a valóságtól, bólogat Heidegger. 
Legalább sört lehetne kapni,

v

morog Svejk. A forró kőlapon 
tojást süt. A kutya sunyítva

menekül a barlangjáró elől.

21
Martm a hídfőnél rekedt 
patkányokra támad. A fején 
borbélytányér. A névtelen 
katonák előbb menekübiének, 
de mivel nincs hova,

nmcs már híd a semmi és a semmi 
között, előre ugranak, 
a közönyös lovag hátába 
kerülnek. A legszemtelenebbet



a fegyverhordozó megragadja,
forgatja a feje fölött
és a többire sújt vele. Martin

a visítozó katonák arcára tapos.
A sokaság megsemmisülten örvénylik.

Az egység kevés, hideg.

22
Az egység forog, mint a 
szélmalom. Minek az egysége 
a négy lapát? Az egyiket 
a szél, a másikat az eső, 
a harmadikat a villámlás,

a negyediket a homokvihar 
hajtja. Martin nem nézi 
óriásnak a malmot. Az arca 
csupa liszt. A haja rizsporos.

Az igazság működébe lépese 
érvényteleníti a bizonyosat.
-  ennek a mondatnak a dárdájával

támad. A szél feldobja, 
a víz elviszi, a tűz

lerántja, a föld elkapja.



Fii: i  László

»Maradjunk a kételyeknél”
'X 'lök , csak itt, kételyek közt tépelőd 

J' József írta tegnap Zom borban, s azért idézem itt, mert ha napló-sorozat ez itt, 
^KKor valóban legyen sorozat, hogy napló lesz-e belőle, azt nem tudom eldönteni, 
1bZen ma már naplót sem lehet úgy írni. ahogy, no nem a múlt században, hanem 
nie? az azt megelőzőben írtak: akkor még valóban élni segített, vagy az élet gondja- 
"  Segílette megoldani, de ma mi segít, s mi oldja meg a gondokat? Márai óta azt is 
judjuk, pedig ő a múlt század legnagyobb
102 is edződnünk kell, a huszadik század a múlt század -  hogy valójában naplót 
" i i  sem lehet, legalábbis azzal a spontaneitással már nem lehet, ahogy a tizenkilen- 
Ce(lik században még annyian a maguk naplóját írták. Nem, mert a napló, legalább
is ahogv Márai a naplót írta, mű volt, a maga megtervezettségével, tudatosságával: 
"odaírnunk örök vesztesége, hogv naplói, úgy, ahogy Márai felépítette vagy felépítet- 
*e 'o ln a  őket, soha nem jelenhettek meg. hiszen életében az anyagi kényszer nem 
e"godle, bog v az általa eltervezett kötetek napvilágot lássanak, holtában pedig már 
az epítö szándék hiányzik, immáron végérvényesen: az. amit napló-folyamából kiad- 
na^  az eltervezettség és a felépítettség jegyeit szükségszerűen nélkülözi, így aztán 
neni művel, hanem dokumentummal találkozunk. De micsoda dokumentummal, 
*eS)ük hozzá rögtön a leírtakhoz, mikor veszteség-listánkra újabb vonalkát húzunk.

Jobb zárómondatot az idézettnél Fekete J. József Zom borban nem is írhatott vol- 
na< hiszen a kétely nemcsak örök, hanem közös is bennünk, erről beszélgetéseink 
^oran meggyőződhettünk. Illetve: van, amikor a munka legyőzi a kételyt. Példának 
0 a°rt Fekete J. József minden itteni során, betűjén is érződött, hogy munka közben 
' an- A munka a Szentkuthv-nionográfia, ami önmagában is fontos, de talán még fon
t a b b  maga a munka. Ez rendszerezte minden szavát, utalását, nézzék csak meg az 
archívumban az első napok ihletett írásait, amíg Szentkuthyról írt. azokban a kétely 
p o l le n  pillanatra sem tört elő. A Németh László-könyvem s talán a Lakatlan 
J j^ t  írásakor én is hasonló állapotban voltam, kételyeimet legyőzte a munka, az 

Jlas kényszere, miközben, azt hiszem, észrevettem mindazt, amit akkor észre 
. e *eU vennem, s elmentem minden mellett, ami mellett nyugodtan elmehettem. Most 
18 nuinka után vagvok: Márai naplóiról vagy inkább a naplóíró Márairól írtam hosz- 
8zabban (a fenti pár mondat nem abból az írásból származik). Most azonban csak 
l^ a k ')  olvasok, figyelem azt, ami közel enged magához. S én is közel engedem ma
g h o z  a kételyt. Nem, nem engedem, jön  az magától is. „Á llok a világban, nézek 
es taligátok’ ' -  ahogy Fejtő Ferenc Bessenyei György (!) zseniális sorát idézte.

naplóírója volt -  lassan ehhez az utalás-

v e /' Az idézőjelben lévő mondatot Fekete



(Zseniális az előtte lévő sor is: „K érdezed barátom, hogy vagyok, s mint vagyok” , 
azért is fontos idézni, mert ma már egyre kevesebben kérdezik ezt.) S hogy mit 
olvasok? Az utóbbi hetek legfontosabb könyvélménye Saramago mestertől a Jézus 
Krisztus evangéliuma: fantasztikus könyv, Jézus életének az újramondása a huszadik 
század vége által megteremtett nézőpontból. Aztán színház: Moliére Don Jüanjának 
kecskeméti bemutatója, Bodolay Géza rendezésében, Kaszás Attilával és Epres Atti
lával. Jelentős darab, jó  előadás, az intellektuális erkölcstelenség drámája. Kaszás 
Attila Don Jüanként kilép korából, az örök  különbözőséget képviseli, Epres Attila 
„benne marad”  a szerepében, de betölti a teljes színpadot, olyan természetességgel, 
mintha a színpadon született volna. (A két hős: Krisztus és Don Juan, a Saramago 
által életre hívott Krisztus és a Moliére által megteremtett Don Juan szemben áll 
egymással: Krisztus az erkölcsi idealizmus. Don Juan pedig az erkölcsi gátlástalan
ság képviselője.) S amit még láttam: telnek a szemek a rózsaágakon, bújnak a tuli
pánok. Ilyenkor Buda Ferenc márciusi verséből hallom: ..bizakodván levelet bont / 
a bodza. Ma /  ne gondolj semmi gonoszra, /  szennyre, halálra, vérre. /  Tárj ablakot, 
/  húzd a függönyöd félre, /  hisz március tizenöt van” . Nem, még nem bontott leve
let a bodza, s március sincs még, de a tulipánok már kibújtak a földből, már lehet 
őket nézegetni, hogy mennyit nőitek, vagy nőttek-e valamennyit...

S várom, hogy március legyen.
M aradjunk még a kételyeknél. Vckerdi László recenzióját olvasom, a tizenkilen

cedik és a huszadik század különbözőségéi érinti. (Fontos számomra ez a kérdés, 
hiszen Németh László világában a tizenkilencedik századi és a huszadik századi 
jelenségek ütközéséi figyeltem meg.) Vekerdi László a huszadik század legnagyobb 
felfedezésének a határozatlansági relációt tartja, ^bizonytalanság elkerülhetetlensé
gének élményét és érvényét. Arról, hogy igaza van. nem kell meggyőznie, előttem is 
rengeteg példa bizonyítja ennek a gondolatnak az igazát. Vegyünk csak párat. József 
Attila legjobb kutatói szinte állandóan idézik Féja Géza szavait. Féja szélkakas 
költőnek nevezte József Attilát, merthogy nem tudta értelmezni a költő világnézeti 
útkeresésének különböző stációit. (Azt, hogy nem volt szélkakas költő, talán fölösle
ges is bizonygatni, akinek mégis kételyei lennének, az olvassa el Lengyel András és 
Tverdota György ide kapcsolódó tanulmányait.) Maga a jelenség azonban jó l mutat
ja a kétely jelentkezését, a kételyét és a hiányéi is. „  ... e léha. locska I földön 
szorongva keresek I bizonyosabbat, mint a kocka” -  írta József Attila az Eszmélet egyik 
változatában, a Vekerdi László által említett ..bizonytalansági reláció”  pontosabb és 
szebb megjelenítésével még nem találkoztam. S ha József Attila legnagyobb verseit 
olvassuk, akkor is érezhetjük, hogy az állítás bizonyossága a szellemi -  s hát szükség
szerűen: az egzisztenciális -  elbizonytalanodás legyőzésének szándékából fakad. 
A másik idekapcsolódó tapasztalatomról is hadd beszéljek: sokszor hallhattam-hall- 
hatom Buda Ferenc verseit író-olvasó találkozókon, a költő előadásában, de ha nem



aggathattam volna őket, olvasva is észre kellett volna vennem, hogy az a költő, aki 
atélte és magában őrzi a „versemben hatalom van”  költői léthelyzetét, legnagyobb 
Verseiben kérdések sorát fogalmazza meg. Tudatos-e ez? -  kérdeztem egyszer tőle, 
J®lre ezt a választ kaptam: „Persze... Az ember maga is választ keres a dolgokra, és 

^ok-keservek közepette jó  esetben eljuthat odáig, hogy a kérdést fel tudja tenni.
an ez sem kis dolog. Ezek egyszerű, elemi kérdések: Ki látogat meg tarló arcú öreg? 

Vagy: h é  a nyűg? kié a konc? Vágy kicsit transzcendentálisnak tűnik, de hát ez is 
Egyszerű kérdés: Ki űzi el az ördögöt? Vagy : kell rá hitel? van rá hitel? ki dönti el? mi 
°nti e l '  Ennyire egyszerűek a kérdések, mint ahogy az életünk is pár alapkérdés- 

re eg)'szerűsödik le.”  Észre kell vennünk, hogy ez a pár alapkérdés, s azoknak a 
^ v á la s z o lá s a  rokon azzal, amit József Attilánál az állítás bizonyosságának nevez
tem. S hogy miért fontos mindez? Azért, mert a racionalitás végső uralomra ju tá si

ak évszázadában tört a felszínre az a bizonytalansági tényező, amelyik József 
• ülánál és Buda Ferencnél is megfigyelhető, s amelyikről Vekerdi László is beszélt, 

ha valakinek még mindig nem lennének elegendőek ezek a példák, akkor olvassa 
Márai időrendbe állított Aáplóit, vagy ne is csak Aaplóit, hanem mindazt, amit az 

g)’ polgár vallomásaitól elindulva vallomásos prózában írt. Ha lefokozzuk ezt a pró- 
j3!’ azaz dokumentumnak tekintjük, akkor is a század egyik -  s nem csupán terje- 

nében -  legnagyobb dokumentuma ez. a szétesés dokumentuma. Abban, amit a 
azad racionalitásának neveznek, Márai nem talált kapaszkodót. Élete végén talán 

eze,’ l is folytatott hatalmas küzdelmet a rátörő Semmivel. S talán ezért értette 
nap o n  mélyen József Attilát. „Babitsosai egy időben a legjelentősebb magyar költő 
°h i másféleképpen volt ’köllő ’ , szó-látomásai voltak, s ez a másféleség, amelyet a 
nal már nem kontrollált, nagy erővel szólalt meg költészetében. Látomásai, szőké

i k  titkos utalásai, az őrültnek és a költőnek ez a jajongó jelbeszéde ritka tünemény 
jZ 'vodalomban. Hölderlin és Vérlaine, Kleist és Rimbaud között van valahol... De 
°zsef Attila az őrület erejével, egv-egv szavával néha mélyebbre nyúlt, mint bárki 

má* előtte” - írta róla 1957-ben.
Hova léphetnék ki az életemet kísérő kételyek elől? Ilyenkor télen-télvégen még 

er°sehben érzem a bezártságot, mint máskor. Hiába bújnak már a tulipánok, pará- 
h )1 kertünkbe éppen csak kilépünk, hogy aztán vissza is térjünk a szobába. Még 
nem érkezett el annak az ideje, hogy naponta körbejárjuk az egész kertet s megnéz
e k  a növények növekedését. Még a Nap sem süt úgy. hogy ebéd utáni kávénkat -  
l̂ a hthon ebédelünk -  Ágival a kertben álldogálva igyuk meg. Ráadásul ilyenkor csak 

epzeletben indulunk el itthonról, pedig már érzem, hogy menni kellene, menni, igaz, 
em messzire, csak éppen a kedvenc helyeinket megnézni. Húsz éve élünk Kecské
ben , úgy kerültünk ide, hogy előtte nem is jártunk itt. minden idegen volt, mára 

nemcsak a várost ismertük meg. hanem a megyét is. Nem tudok úgy elindul- 
’ Uogy ne ismerősökbe botlanék, vagy ne idéződnének fel emlékek egy-egy helyen.



Félegyháza környékén Ági elég sok ásatási vezetett, Kunszállás vagy a haleszi cso
mópont -  a csom ópont az autópályára utal -  környékét ekkor szerettem meg. Aztán 
Császártöltés környéke, ahol a Duna is folyhatott egykor, s ahol az alföldi síkvidék 
dim bes-dom bossá vált, hihetetlen szelídség és harmónia figyelhető meg az egész táj
ban. Császártöltésen már a főútról is láthatók a pincék, Hajóson pedig az út mellett 
húzódik a híres pincesor. Kicsit odébb  a bronzkori földvár, onnét már a Dunáig 
látni, aztán Sükösd következik. Ha északnak fordulunk, akkor Dusnok jön  a Vajas 
patakkal, Peti ott aratta eddigi legnagyobb pecás sikerét, aztán Fájsz, a kompnál az 
ország talán legkedvesebb fekvésű csárdájával: a csárda épülete párhuzamos a 
Dunával, mi a parton ülhetünk, csak a hatalmas nyárfák „lógnak”  bele a képbe. Ha 
Siikösdnél délre fordulunk, akkor Ersekcsanád következik -  innét juthatunk el a 
varázsos Veránka-szigetre, aztán Baja, a maga más városéhoz nem hasonlítható 
légkörével. S halott barátaim, Kőhegyi Mihály és Kelemen Márton emlékével... 
A Duna hatalmas medencéjét mindenütt az öntözéses kertészkedés uralja, a szem
nek is szép az, amit itt láthatunk. De ha Soltvadkertnél nem Kecel vagy Kiskőrös 
irányába indulunk el, hanem megyünk tovább Halasnak, akkor is varázsos dolgok 
következnek. Igaz, a régi népélet eltűnt már. de maga a mondás, „Halas nagy. Halas 
hatalmas!”  máig megőrződhetett, Halasnak valóban hatalmas határa volt, ahogy 
emlékeimből próbálom  felidézni a Lakatos Vince által leírtakat./ százezer holdnál 
nagyobb, a maga sajátos törvényeivel, szokásaival. S ha Halasról is továbbmegyünk. 
Bajára vagy Szabadkára juthatunk. Baján nagy megbecsültségnek örvendett a 
Zom borban  élő Herceg János bácsi, a bácskai pusztákról, történetekről alighanem ő 
tudta a legtöbbet. (Azt most csak zárójelben jegyzem meg, hogy János bácsi barát
járól, a szintén Zom borban élt Milán K onvojiéróFpedig Benes József tudja a leg
jo b b  anekdotákat.) A legszebb tanyákat a Félegyháza és Majsa közötti úton láthatjuk, 
a leginkább kinyíló Alföldet a fischerbócsai nagy kanyarban, vagy ha Félegyházáról 
Alpár. Kécske irányába fordulunk, Alpár. Tőserdő. Tiszakécske kiilön-külön is sajá
tos mikrovilágot képvisel. Számomra, aki gyerekkoromat a Kisalföldön töltöttem, a 
a Sopron környéki hegyeket leginkább csak vonatablakból figyeltem, ennek a tájnak 
a változatossága a legérdekesebb. Apró. külön-kiilön álló egységek, ligetek, erdők, 
gyümölcsösök -  miközben a nagyobb tájegységek is harmonikusan simulnak egymás
hoz. A képzelet a mostani télvégi szürkeség helyére is képes a tavaszi vagy nyári 
zöldeket beilleszteni, ezekkel a zöldekkel teljesebbé válik a kép ...

Olimpia. Figyelem a körülöttem lévő világot, még senkit nem hallotta, hogy7 az 
olim piáról beszélt volna. Majd fog, nagy esemény, fontos esemény, ráadásul pedig 
média-esemény, ha valaki akarna is menekülni előle, nem teheti, hiszen a lv-ben az 
események menthetetlenül utolérik.

Néztem a megnyitó közvetítését, szép volt a megnyitó, de hát ezzel nem mond
tam semmit, ezért más kifejezést használok vele kapcsolatban: felemelő volt. ahogy



a jamaicai és a mongol, a kameruni és a kirgiz versenyzők egymás mellé kerültek -  
j113 talán nincs is más idea, ami így' egymás mellé állíthatná a különböző nemzetek 
képviselőt. A mosolyuk, az örömük is biztató volt. mintha valóban örültek volna 
annak, hogy ott vannak, s akkor talán nem a győzelem kényszere töltötte ki gondol
kodásukat. Talán, bárha így lett volna, akkor sem csodálkozhatnánk, ők győzni men- 
tek oda, az a feladatuk, hogy győzzenek vagy' hogy minél jo b b  eredményt érjenek el, 
ezen nem lehet csodálkozni. Am hiába a felemelő idea, hiába a versenyzők oldott 
mosolya, a közvetítéseket mégsem tudom azzal az őszinte érdeklődéssel figyelni, mint 
korábban. Erről persze nem az olimpia résztvevői tehetnek, ám lehet, hogy én sem 
[ehetek róla, lehet, hogy a világ lehet róla. Az, hogy az olimpia is média-esemény, 
h°gV egy hétig vagy két hétig ez lesz a televíziók fő programja, aztán jön  a helyére 
oiajd valami más, ahogy ez is helyettesít valamit. Mintha a tömegesség a sportra, 
[jagy arra, amit sportként van módunk látni, ráütötte volna a bélyegét. Arra, hogy 
ool és hogyan hallottam a magyar labdarúgó válogatott tokiói győzelmének hírét, 
Pontosan emlékszem -  mindez vagy negyven esztendővel ezelőtt volt. Emlékszem 
a|'fa is, ahogy Szepesi György a vízilabda-döntőt közvetítette, s ahogy Dömötört 
ovésre bíztatta. A ’66-os magyar-brazil minden pillanatára emlékszem, még arra is, 

hogy hogyan ültünk a szobában -  otthon akkor vettünk tv-t, azon a napon, emléke- 
Zete« nap volt -  ám azon, hogy mi is történt a legutóbbi vb-döntőn, már gondolkod
nom kell. Számomra még mindig Harlamov a legnagyobb hoki-szélső és Davidov a 
,egkeniényebb bekk, ám ha egy-egy este a Eurosporton levetítenek egy világbajnoki 
'oci-döntőt, gondolkodnom kell, hogy mikor is volt az a meccs, amelyikbe pár per- 
C|g belenézek, s mi volt az eredmény. Ennek a jelenségnek bizonyára az a magyará
z ta . hogy tíz, ötven vagy száz „legnagyobbként" megmutatkozó sporteseményt nem 
•udunk befogadni, főképpen akkor nem, ha ezek szinte futószalagon követik egymást, 
^m ez csak az egyik magyarázat lehet. A másik minden bizonnyal az, hogy elvesz
n iü k  korábbi, a mostaninál mindenesetre természetesebb kapcsolatunkat a sport
jai. Valódi nagy sporteseményt csak a tv-ben láthatunk, a tv-n keresztül pedig a sport 
18 ugyanúgy valódi dimenziói nélkül mutatja meg magát, mint a háború vagy a pusz
tulás. Hiába hallom, hogy a síelők százharminc kilométeres sebességgel siklanak le 
a nieredek hegyoldalon, erről a jelenségről nem tudok képet alkotni magamnak, 
Uszen ezt a sebességet csak az autópályán, a kocsiban ülve tapasztaltam meg, ráadá- 

8,d a képernyő előtt ülve ezt a sebességet nem is viszonyíthatom semmi más jelen
jé h e z . A harminc kilométeres sífutás által megkövetelt erőfeszítésről sem tudok 

ápet alkotni egy pár perces „összefoglaló ’ alapján. Arról pedig, hogy az emberi 
teljesítőképesség határát ostrom ló teljesítmények -  ide sorolom azt is, hogy’ a legna
gyobb foci-játékosoknak két-három naponta kell a legjobb formájukat hozniuk, 
Kiélezett lélektani helyzetekben -  milyen áldozatot követelnek a sportolóktól, úgy- 
Sz,ntén nem tudunk semmit. Azt hiszem, a sportból eltűnt a reflektálás lehetősége,



nem tudom ugyanis elképzelni, hogy egy síelő vagy egy szánkózó -  valószínűleg 
bármelyik sportág képviselőjét megnevezhetném -  arra figyelne, hogyan csinálja azt, 
amit csinál, vagy éppen mit érez a száguldás közben, hiszen akkor kilépne a szere
péből, s menthetetlenül a pusztulásba rohanna bele.

Hallgatok a baráti véleményre, mely szerint a napló szerkezetével nem kell 
törődni, hiszen az, mármint a napló szerkezete magam vagyok, vagy azok az esemé
nyek, amelyek megtörténtek velem, ezért aztán eltekintek a szövegbe nyilván dra
maturgiai okokból belépni akaró kételyektől, helyettük kikötök a Csányi Erzsébet 
által is említett éveknél. Mindenekelőtt azonban köszöntöm a születésnapját ünnep
lő Csányi Erzsébetet, s megnyugtatom, fényképe alapján megmaradt olyan fiatalnak, 
mint amilyen jó  huszonöt esztendővel ezelőtt volt, akkor; amikor személyesen 
utoljára találkoztunk. (Írásait, könyveit figyelem azóta is.) 0  az újvidéki egyetem 
hallgatója volt, magam a szegedi egyetemre jártam , s a két egyetem magyar irodal
mi diákköre közös tudományos konferenciát rendezett, Újvidéken Nádas Péter Eg)' 
családregény vége című könyvét elemeztük. Jó csapat volt az övéké. Erzsi mellett 
Faragó Kornéliára. Balázs Attilára, Mák Ferire, Sebők Zoltánra emlékszem, jó 
csapat lehetett a miénk, többet már soha nem leszünk úgy együtt. Újvidék szabad 
légköre él bennem, bementünk Bori Imre előadására, a tanácskozás előtti este meg
hallgattuk az akkor Újvidéken átutazó Méliusz Józsefet, vele Bos^yák István beszél
getett, az estről, Ilia tanár úrral s a szegedi egyetemistákkal való találkozásáról 
Méliusz József is megemlékezett a bukaresti A Hétben vezetett naplójában, ínie 
megvalósult az. amit a másik oldalon Erzsi az irodalmak interakciójáról vagy az 
irodalm on belüli interakcióról mondott. Aztán emlékszem a Balázs Attila albérleti 
szobájában átvitatkozott éjszakára is. talán nem i&'volt ez annyira régen...

Az évek múlását mi a feleségemmel a gyerekeink „növekedésén”  szoktuk észre
venni. Szó, a mi szó. nőnek szépen, ma ünnepeljük Ági lányunk tizenkilencedik 
születésnapját, éltesse az Isten őt is sokáig. Agika tizenkilenc éves, Zsófi lassan 
huszonkettő lesz. gyerekként, úgy ahogy megszoktuk a lányoknál is, már csak Peti 
van velünk, a lányok az egyetem ről-főiskoláról csak hétvégére jönnek haza, már 
ha hazajönnek. Most itthon lesznek. így a torta nálunk vasárnap válik esedékessé, 
Ágival pedig ismét egymásra nézhetünk: öregebbek lettünk megint. Finoman fogal
mazva akár a nagyszülő-kor alsó határának is nevezhetném azt a pontot, ahova 
„elérkeztünk” , ezt viszont mégsem tudom elfogadni, ez ellen mindig tiltakozni szok
tam, gondolatban és szóban is. s valószínűleg akkor is tiltakozni fogok, ha már 
valóban nagyszülők leszünk.

Az évek múlásának azonban másfajta jelei is vannak. Azokra a jelekre gondo
lok, amelyekről Kosztolányi írt. „H a negyvenéves elm últál...” , írta, de nem idézem 
tovább, amire kell, úgyis megismeri mindenki, ha meg nem ismeri, akkor úgy is mind
egy. Igen, ha negyven éves elmúltál, akkor már másképpen látod az életet, mást



jogadsz el érléknek, van, hogy hajnalban is felébredsz, s lassanként a régen olvasott 
könyveket is előveszed ú jra ...

Elhatároztam, hogy ma sietek a naplóírással, mert tegnap majdnem lekéstem 
róla. (Csak zárójelben: nem is értettem sohasem, hogyan lehet az. hogy valaki 
napról napra képes lejegyezni a vele történteket. Azt, ami fontos, amit gondolatban 

küzdöttünk magunknak, valóban meg kell írni, s nem is hagyja az embert békén, 
am'g  meg nem írta, úgy. ahogyan elképzelte -  de azt, hogy tegnap történetesen kivel 
találkoztam, s miről beszélgettem vele, soha nem éreztem rögzíteni valónak. Talán 
azert nem, mert a naplót a belső történések műfajának tartom.) De visszatérek a 
tegnapi naphoz, Ágival Pesten voltunk, az OSZK-ban nyílt meg a Múzsák kertje 

kiállítás, annak a megnyitóján vettünk részt. A kiállítás a magyar múzeum-ügy 
°rai szakaszát mulatja be. az ország első múzeumait, s a múzeumokba került első 

jargyakat. Fontosak a tárgyak is, de még fontosabbnak tartom azt, hogy a tizenki- 
encedik század második felének múzeumalapító törekvései a kiállítás által pontosan 

erzékelhetővé válnak. Eg\ más melleti a múzeumok vitrinjei, a vitrinek mellett 
N i g  az egyes múzeumok történetének rövid összefoglalása. Szinte párhuzamos tör- 
Jéneteket olvashatunk. eszembe jut Németh József tanár úr, nagybányai Naplójában 
0 18 beszámolt a íMúzeumegylet alapításáról. A megnyitón talán még a szokásosnál is 
nag )obb  tömeg, muzeológusok az ország szinte minden pontjáról. Agiék akár rög- 
lónzötl csoporttalálkozót is tarthatnának: Veszprémből, Miskolcról, Pestről, Kecske- 
fe lrő l kerültek ismét egymás mellé. S barátok, ismerősök az általunk „m eglakolt’ ’ 
f o s o k b ó l ,  Szegedről és Egerből is. Az ezt megelőző estén itt Kecskeméten voltam 
. ° nyvbemulatón, a Megyei Könyvtárban. A szóban forgó könyv Az új magyar sző- 
°*ajlák címet viseli, szerzői: dr. Hajdú Edit és dr. Esik Andrásné. a Szőlészeti és 
°fászati Kutató Intézel munkatársai. A szőlő és a bor történetét a kultúrtörténet 

i z é n e k  tudom, így gondolhatják ezt a szerzők is, hiszen előadásaikban nem csu- 
Pan a technológiai kérdéseket érintették, hanem a nagy szőlőnemesítők munkásságát 

bemutatták. Sokan voltunk, talán százan is. vagy még többen (Kecskeméten egy 
^ 'b e m u t a t ó n  tulajdonképpen megszokott ez), de csak páran a „szakmán kívül- 

• Igaz, annál többen a szakmából, s ez sem lebecsülendő... A könyvbemutató 
^gfopetése a borkóstolás volt (meglepetés, hiszen könyvbemutatón ehhez hasonló
ja  toég nem találkoztam): az új fajtákból készüli borokat kínálták, elindulva a 

ovidinkától... Tiszta, jó  borok, ahogy a szakemberek mondták, a fajtajelleget tisz- 
!an őrzik. A gond csupán annvi velük, hogy nem lehet őket megvásárolni, fajtánként 
e|száz liter ha készül belőlük, s az új fajta kvalitásait hivatott érzékeltetni az a két- 

?Zaz liter is, így bemutatókon szerepeltetik őket. Mindenesetre a borkóstolás megfe- 
* feladatának: a könyvbemutató az ízlelgetés során békés hangulatú beszélgetéssé 

a*(ub át, más céljuk nem is leheteti azoknak, akik ezt az estét megtervezték...



Tavaszi beszámoló a reggeli hidegből: a kerti borbolyabokron  már apró levelek 
vannak -  s a piaccsarnok előtti téren is egyre többen árusítanak. Télen a piac 
behúzódik a csarnokba, máskor viszont kinti árushelyek körül zajlik az élet. 
A valódi piaci nap a pénteki, azt követi a szombat, a vasárnap már csak azoknak 
szolgál megnyugvásul, akik korábban elfeledkeztek a bevásárlásról. Pénteken nem 
tudunk piacra járni, a vasárnap délelőttöt általában féltjük a kapkodástól, ezért a 
mi valódi napunk a szombat. Minden szombaton -  szombaton, ha mégsem vasárnap 
-  körbejárunk, megnézünk minden árut, noha állandó vevők vagyunk, szinte min
denkihez visszajárunk, minden héten ugyanott veszünk mindent, ahol korábban is. 
Nagy a kínálat, alkudni ennek ellenére sem lehet, a piac szabályozza magát, mond
ják a szakemberek, azt teszi a kecskeméti piac is, egy-cgy áru a legkülönbözőbb 
helyen is azonos áron kínálja magát. De hát én nem is alkudni megyek a piacra, 
hanem ..., hanem miért is? Azt hiszem azért, mert belenőtt a hétvégénkbe, nélküle 
üresebb lenne ez a két nap. S hál azért, mert ez a piaci világ az életnek más olda
lát mulatja, nem azt, amelyikben élek. Igaz, valamikor még a könyves asztalokat i» 
megnéztem, jó  tíz évvel ezelőtt ezeken az asztalokon minden jo b b  könyv ott volt, a 
könyvheti sikergyanús könyvek is előbb  tűntek fel itt, mint a boltokban, mára azon
ban csak a tömegkönyvek maradtak rajtuk. Hanem az arcok ... Az arcok és a kezek... 
Az idős nénik és bácsik, ahogy a környékről bejőve árulják a krumplit és az almát, 
vagy ősszel a szőlőt, vagy a birsalmát. Ha beszélnének, s sokat beszélnének, mi min
dent tudnának elmondani. Vagy a túrót áruló nénik, mennyit dolgozhatnak, mire az 
árujukkal eljutnak a piacra ... Mindenki mögé külön-külön világot lehel képzelni, ta
lán ez a legszebb ebben a hétvégi cgy-két órában. S a találkozások, az a pár mon
dat, amire azért mégis szükségünk van ... S hát^maga a vásárlás, Ági összeszedi 
mindazt, amire a jöv ő  héten szüksége lesz, az egésznek a végén pedig megvesszük a 
reggelire valót, a hétszer hajtogatott töpörtvűs pogácsát, ilyennel másutt nem talál
koztam. s a kelt buktákat, kinek-kinck kívánsága szerint. Ha valamit, akkor a 
piacot megmutatnám a barátaimnak, csak hát ők nem a piaci napokra időzítik az 
érkezésüket. Weöres Sándor írt egy verset A kecskeméti piacon címmel, varázsos vers, 
de nem tudom, hogy járl-e  valójában a kecskeméti piacon. Azt tudom, hogy sokszor 
járt Kecskeméten. Szekér tanár úr. Varga Mihály sokat beszélt ezekről a látogatások
ról, a legemlékezetesebb az lehetett, amikor verset is írt Kecskemétről, mivel az iro
dalmi est előtt pár perccel kiderült, hogy nem hozott magával verset. Hány percünk 
van a kezdésig? -  kérdezte, s megírta a Szekér Endrének Kecskeméten című versét, 
a meghívó hátlapjára, összesen két javítással... Weörest Kecskeméten nem hallottam, 
hallottam viszont Kálnokv Laci bácsit, az esten is, s az est után is. ahogy kedvünk
re a magyar irodalom  legrosszabb verseit mondta-szavalta, felejthetetlen volt...

Ha hét vége, akkor piac, aztán újságok, könyvek, kert -  metszeni kellene a meggy* 
fát, a naspolyát is, a többit Ági már a múlt héten megmetszette, ezeknél már nekem



ls segítenem kellene, s hát dolgozni is kellene, a Márai-írás még javításra vár, a jegy
eteket pedig még le sem gépeltem (ha a jegyzetekre gondolok, még az élettől is el- 
^ e8y a kedvem, ott már végképpen hiányoznak a gondolatok), aztán folytatása -  
°lyománya -  is lenne annak az írásnak, azzal is törődni kéne. Ahogy visszajutok az 

‘ fasokhoz, úgy erősödik bennem a kétely ismét, csak azt nem tudom, hogy újra kez- 
ek-e vele valamit, vagy éppen folytatódik minden tovább, mint eddig.
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Fekete J. József

Magánynapló
ÖSSZJÁ1ÉK

„A z  irodalom  összjáték, válasz és kérdés és megint viszontválasz”  -  írja Bordás 
Győző a Ténta és repesz című kötetének egyik esszéjében, majd azonnal hozzáfűzi: 
,; A magányban, vagy bizonyos társtalanságban nehéz megőrizni az alkotókedvet.”  
így' igaz, magam is sokat szenvedtem attól a meggyőződéstől, hogy társtalan vagyok, 
szerzetesi magányommal elzárkóztam a párbeszéd lehetőségétől, nincs módomban 
ellenőrizni elképzeléseim helyességét, s lehet, hogy máris bércnek látom a vakondtú
rást, vagy éppen a ragyogó tehetséget nem veszem észre a dilettánsok özönében. 
Ugyanakkor a társtalanságért mindig kárpótolt a magány gyönyörűsége, az elmélyü
lésnek csupán az elmagányosodás útján elérhető foka. Mert végtére is az olvasás, 
meg az írás is magányos aktus.

Most derüli csak ki. hogy a társtalanságról, a művel való egyszemélyes szem
befordulásról alkotott elképzelésem téveszme. Most, hogy belefogtam Szentkuthy 
Miklós monográfiájának írásába, ismét érzem a könyvek melegét, a párbeszéd 
nyitottságát, sőt, bármelyik kötethez nyúlok, ismerősökkel találkozom, akiket néni ií 
kell faggatni, dől belőlük a szó, árnyalódnak a részletek, nincsen már sematizmus, 
oldódik a görcs, egyre kevesebb a félreütés a billentyűzeten. Ehhez az oldódáshoz 
az is hozzájárult, hogy a monográfia írásával párhuzamosan kezdtem gyűjteni az 
anyagot a Forrás márciusi számának Szentkuthy-blokkjához. Kiváló szövegek gyűl
tek a kosárba, ám közülük semmit se tudtam felhasználni a munkámban. Előttem 
egy kazal értekezés, és semmit se vagyok képes kifacsarni belőlük a magam számá
ra. A leendő monográfus gőgje? Dehogy. Félelem a részletektől. Vastag, testes köny
vet kellene írni Szenlkuthyról -  naplóírás közben Fűzi László is ilyen ormótlan 
kötetről álmodott, s lám. meg is csinálta (Németh Lászlóról) - .  valami olyat, mint 
a Prae első kiadása volt, behemót Gólem, a világot bekebelező betűkása. denevér- 
szárnyú, a könyv testén messze túllógó borítóval. Benne ezer részlettel, mert csak 
úgy érdemes. Közben meg elbátortalanít, hogy Hegyi Katalin olyan nagyszerűen meg
írta Szentkuthy bio-bibliográfiáját, Rugási Gyula meg egy terjedelmes szöveggyűjte
ményt tett közzé a Szentkuthy-művek kritikáiból. Ezek után minek akarok én 
monográfiát írni? A manapság a pontosságnál is többre becsült tematikus eredetiség
gel nem számolhatok. Arra azonban igen, hogy ezentúl is azon az „em beri nyelven” 
leszek képes fogalmazni, amit Szentkuthy az első, róla szóló könyvem óta messzeme-



n°en méltányolt. Nekem kell azzá a „másik”  olvasóvá lennem, aki a részleteket 
egésszé képes harmonizálni.

A részletekről
Octavio Pázt parafrazálva, ha minden olvasó egy másik költő, akkor minden mo- 

n°gráfus egy másik élet(mű) (de)konstruktőre. Azért vegyük ezt csak átvitt érteimé
i n ,  hiszen az áll legtávolabb tőlem, hogy dekonstrukciós módszerekkel forduljak a 
Szentkuthy-életműhöz. Ez az anyag nem is tűr el semmilyen más megközelítést, mint 
a legmélyebb „em beri beszédet” . Az már persze közel se biztos, hogy az én beszé
dem bármi tekintetben is mérvadó lehet, ám az biztos, hogy ha valaki egyszer felfe
dezte, hogy Szentkuthy a maga végtelenül összetett és bonyolult módján a világ 
*egegyszerűbb dolgairól beszél, az többé Szentkuthyról nem beszélhet végtelenül 
bonyolultan és összetetten, hanem csupán a legegyszerűbben, s miként kiderült, hogy 
a »fordíthatatlan”  regényei igencsak sikeresen és eredményesen fordíthatók pl. fran
c r a ,  úgy remélem, arra is fény derül, hogy ezekről a művekről sem a tudományos
i g  magas iskolázottsági! semmitmondásával kell szólni, hanem az egyedüli lehetséges 
n,ódon, amit ezek a művek meg is kívánnak, el is várnak: mítosszal, pátosszal, hisz
tériával. S részletekkel.

Bár a részletekkel továbbra is kétközben vagyok. Egy ismeretlen szerzőjű 
a|orizma azt állítja, hogy Isten benne lakozik minden kis részletben, ugyanakkor egy' 
,egi angol közmondás ennek éppen az ellenkezőjét állítja: „A z  ördög a részletekben 
akozik.”  Akkor most hogy is van: merjek a részletekre hagyatkozni, és írjam meg 

a?j óhajtott, gargantuai méretű és mértékű könyvet, és elemezzem elementáris nüansz- 
Kimerítéssel („outprousting P rou stT ) ezt a gigantikus életművel, vagy legyek gazda
g é 0«, és egy karcsú kötetben foglaljam össze az ott elmondhatókat? De hiszen 
b’tém már róla három karcsú kötelet és még szinte semmit se mondtam el róla. 
Halálom lesz ez az egyetlen téma, ez az egyetlen stílus. Bűnös vagyok, ez lesz a vesz- 
lem- Az Irodalom  Visszavág 2000/tav asz-nyár jelzésű számában egy névtelen levél 
Vérzője a következőképen vélekedik erről: „A ki ma könyvet ír, bűnt követ el, mert 
a könyv több rombolással jár, mint amennyit használ a világnak. Kaufen, anlesen. 
Weglegen: megvenni, beleolvasni, félretenni. Hiába vered az írógéped billentyűit, a 
Papíron nem lesz semmi. Az írás halott.”  Bár vigasztalhatom magam Dean R. Koontz 
^ lá t á s á v a l  is: „A  nyelv képtelen leírni a valóságot. Az irodalomnak tehát nincs 
*labil viszonyítási pontja, nincs valódi értelme. Ezért minden olvasó mindegyik 
^•címezése egyformán érvényes, s mint ilyen, fontosabb, mint a szerző szándéka, 

bójában  az életben semminek sincs értelme. A valóság szubjektív. Mint ahogy szub- 
Jektívak az értékek és az igazság is. Az élet maga egyfajta illúzió.”



Opus Magnum
Maiatok a Szentkuthy-monográfia körül, írni kellene, olyan jó  tempóval halad

tam az első másfélszáz oldalon, amikor megtorpantam, utána kell olvasnom valami
nek, aztán olvasok, és az olvasás ú jabb olvasáshoz vezet. Drága barátném, „Kedves 
Néném” , Juhász Erzsébet írta az olvasólámpa fénykörének rezervátumából, hogy 
az olvasás a legfőbb jó  dolog a világon. Igen ám, esak azért írni is kellene, főként a 
határidős dolgokat. S ha egyszer megtorpansz az írással, ja j neked író!, íróasztalod
ról, polcaidról nyakadba zúdulnak a felütetlen kötetek, folyóiratszámok, előtolakod
nak a csúsztatott határidők, mintha Isten feltekerte volna az idő rugóját, átfolynak 
az órák a bamba mélázáson, átperegnek a betűk az ujjaid alatt, és az Opus Magnum 
máris a háttérbe szorul, ha ki is kerül valami a szövegszerkesztőből, bagatellek azok. 
igaz, ezekért talán fizet valamelyik lap, a pénzből meg megint folyóiratot, könyvet 
veszel, és magad csapod magadra a tétlenségnek tűnő aktivitás koporsófedelét.

Csekélységek -  írtam az imént, „m ellékterm ékek’ ’ , szoktam volt mondani, pedig 
dehogy azok. Akkor minimalizálhatnám, bagatellizálhatnám el ezeknek az írásoknak 
a jelentőségét, ha maga a tervezett vaskos könyv is haladna. Ha lenne valami, ami
nek mellékterméke is lehet. Vagy mégsem? Szentkuthy ennek ellenkezőjére tanít. Ami
óta 1937-ben kifundálta a Szent Orpheus Breviáriumá-t. folyton azt rebegte. 
kiáltotta, apologizálta egy' hitvitázó vehemenciájával, hogy a szerzőnek nincsenek 
külön irodalmi művei és magánlevelezése, nincsen naplója és lírai opusa, nincsenek 
tudományos értekezései és nincsen regénytrilógiája, azok csak egyetlen életmű 
egymással harmonizáló megnyilvánulásai. Mennyiig,ellentéte vagyok Szentkuthynak: 
én csak kritikát, esszét, tanulmányt tudok Fekete J. Józsefként írni! Tudok? Na jó. 
igyekszem. Amíg ő  egyetlen műbe (még ha életműbe is) passzíroz bele minden mű
fajt. addig én egyetlen szerzőt -  magamat -  bontom műfajokra. A külön írásoknak 
külön szerzőjük van. Boško Krslié írja a magyarul is megjelent. Vízöntő című regé
nyében, hogy „Látszólag csak egy életet élünk, ami viszont millió élet, millió külön
böző világban és millió különböző időben .”  S mennyire igaza van. Szentkuthy 
ugyanezt érezte, tudta, hogy más az alkotói pozíciója, ha az alkalomhoz nem megfe
lelő nyakkendőt öltött, ha gyomrában savasodni kezdett a bor zamata, ha szivár
ványhártyáján a hajnali vagy az alkonyati fény tört színképére, de mindezt ő egyetlen 
metafora irányába terelte. En kedvelem, ha kicsit tudathasadásos vagyok, most együk, 
vagy másik stílusban vagyok csak képes megszólalni, és ennek semmi köze a pró- 
teuszi hajlamhoz. Zsigeri késztetés, aminek nem kívánok ellent állni, hadd fusson 
minden a maga szálán, ha az esszé nyomán kipattan egy kis bagatell. vagy' tanul
mányírás közben nem hagy nyugodni egy emlék, vagy egy vágy, hadd folyjék. De ne 
a megkezdett műbe. Ahhoz Szentkuthy intellektusa kellene. Külön, mert az külön



szerző fantáziája. S a szerzőnek neve van. Álneve. Ami nem szolgál egyebet, mint 
a szétszórás rendbe fogását.

Az álnevekről
Az álnevek alatt való jelentkezésem újabb keletű hóbort. Néhány éve tart, mond

o k  valahol negyven évesen kezdtem. Rendes író. még a későn érő is, ilyenkor már 
tegenyl ír, Mert az a felnőttkor műfaja. Akkor én nagyon késő érésű lehetek, bár 
^ gva llom , nem is olyan rossz állapot kicsit mindig gyereknek maradni. Még kocsit 
főzetni se tanultam meg, igaz, nem is próbálkoztam vele, de saját kisvárosomban, 

°m borban is eltévedek, ha máshol jár az eszem. És be kell vallanom, ha kijöttem 
a Hírgyárból, odahaza már nem tudok beszámolni a friss eseményekről. Addigra már 
,egenytervek, novellaindítások, aforisztikus gondolattörmelékek túrnak ki minden 
' ealitást agyamból. Persze ritkán fordul elő, hogy ezekből le is jegyeznék valamit, 
•vésőn kaptam észbe, hogy valaki más akar megszólalni belőlem, sőt még később, 
l0gv ez a hang bárkit is érdekelhet. És azt is tisztázzuk, nem is szándékom egy nagy 
ía'kanyarral a kritikusi vizsgálódás felől a szépíróság felé fordulni. De most már -  

allogy fogy az időm -  megengedem magainnak a bagalellekkel való pepecselést, jó l 
látni, hogy valaki pöcögteti a billentyűkéi és abból történetek állnak össze, 

()zben tudni, hogy az a valaki olyan személv. akiről eddig nem tudtam, hogy én 
Vagvok.

gondolja hát senki, hogy az álneveken v aló jelentkezés számomra valami rej- 
zködést jelente. Nem álarc, ami eltakar, se nem maszk, ami hangsúlyoz, hanem 

'•“ndszerezés: ez kritika, az tanulmány, az esszé, amaz meg napló, az feszes ívű 
Parabola, ez meg tanulság nélküli csalimese, esetleg szociográfiai kórkép -  és ez utób- 

lakat mind valaki más írta. „M inden kicsúszik a kezem közül. Az egész életem, 
az emlékeim, a képzeletem, és amit magában hordoz: a személy iségem. mind kiesü
n k  a kezem közül. Szüntelenül úgy érzem, hogy valaki más voltam, hogy' másként 
*•' eztem, hogy másként gondolkoztam. Olyan előadás szemlélője vagy ok, ahol más a 

lszlet. Onnönmagam szemlélője vagyok." Jó. hogy ezt. mint szinte minden mást már 
^ "foga lm aztak  előttünk. A fentieket Fernando Pessoa. És akkor megint Szentkuthy. 
° al'nt Péter írása hívta fel erre a párhuzamra a figyelmem, szerencsére, hogy 
pássam, nem valószínű, hogy a saját elhiilyiilésemnek vagyok a szemtanúja, hanem 

a ,alánosabb jelenségről van szó. 0  idézi Pessoa mellett Szentkuthy nak a következő 
J^ondatait: ..K ülönböző személyiségeket teremtettem magamban. Állandóan szemé- 
Dségekel teremtek. [ . . . ]  Hogy alkotni tudjak, megsemmisítem magam; annyira 
Msővé lettem önmagámban, hogy még önmagámban is csak külsődlegesen létezem. 
even színpad vagyok, ahol különböző színészek lépnek fel, és különböző dará

i t  adnak elő.”  '



Ám jó  lesz felhagyni ezekkel a gyanús analógiákkal. Pessoa meg Szentkuthy 
néhány efemer rugódzás viszonylatában? Vissza a Kalász István barátomtól 
„örök ö lt”  B lueNote-hoz meg a m onográfiához! Bár most megint inkább olvasni, rrtint 
írni lenne kedvem. Vágy inkább meginni egy konyakot.

Konyak és Duna
A konyakról valahogy mindig Gion Nándor jut eszembe. A múlt nyár elején a 

kecskeméti Forrás írótáborában ketten képviseltük a vajdasági írótársadalmat, Gion 
Nándor, ő  már Budapestről, én még itthonról. Korelnöke volt Gion a társaságnak, 
többször is hangsúlyozta, hatvan éves. és azt is. hogy jó l érzi magát ebben a hatvan 
esztendős bőrben, bár nem ártana, ha a folyóiratok többet fizetnének írásaiért, meg 
ha a rendezők jobban  megrendeznék forgatókönyveit, de különben oda se neki, csak 
délután lehessen egy jó  nagyot szundítani, az éjszaka az irodalomé. Itt, hallottam, 
hogy táborbéli barátai hízelgőén, nevének franciás kiejtésével becézik: Zsion.

Franciául ugyan nem tudok, hiába fúrta az oldalam, lehet-e e névnek valami 
különös jelentése, egészen addig, amíg néhány hónapra rá olvasmányaim sirályszár
nyain -  ezt szépen mondtam, nem? -  el nem jutottam Japánba, annak is talán a 
legszebb városába, Kiotóba, annak is talán legszebb negyedébe, a Gionba. A Gion 
Kiotó szórakozó negyede, de nem ám valami hamburgi stílusú, szenlpálutcai piros
lámpás városrész, hanem a keleti mértékletességet és életélvezelel egyesítő világ- 
gésaházakkal, leázókkal, parányi éttermekkel, pazar látványkonyhákkal, a harmin
cas évek szvingjébe keveredő honi dallamokkal, udvariassággal, előzékenységgel, tar
ka lampionokkal, a világ minden tájáról idesereglettek színpompás forgatagával- 
benne néhány vidám zsebmetszővel és sötét tekintetű jakuzával, gengszterrel- 
Itt értettem meg. mi a Gion, amit szinte természetszerűleg Gion Nándornak a dúsí
tott realizmussal megírt prózavilágával azonosítottam. Sőt, magunkat is felismer
tem ebben a világban, azokat, akik jelen vagyunk ebben a teremben, illetve a 
vajdasági művelődési életben és művészi világban. Hiszen mi sem teszünk egyebet- 
mint a magunk sajátos m ódján és eszközeivel igyekszünk összeházasítani a múltat a 
jelennel, olym ódon, hogy az előzőből lehetőleg minél több megmaradjon, az utóbbi
ból pedig minél kevesebbel veszítsünk el. Hcllyel-közzel jól érezzük magunkat 
ebben a világban, szórakozási is nyújt nekünk, néha ugyan benyúlnak a zsebünkbe- 
vagy mi kotorászunk elődeink felöltőjében, s néha egy-egy gengszter is feltűnik 
közöttünk.

Szóval (és főleg kitartó tevékenységgel) Gionnal jókat lehet konyakozni. Meg 
sörözni. S ülni mellette, hallgatni. Hallgatni a történeteket, amelyek olyan széles 
mederben áradnak, mint a Duna az egykori Kabdcbó-sziget. Véránka partjainál.



A mágikus realizmus a szegények vigasza
Boško Krstié regénye, a Vízöntő -  és ezt a Forum-kiadvány nem jelzi második, 

A gya ru l megjelent regénye a szabadkai szerb szerzőnek: 1996-ban az egy évvel 
korábban az év regényévé nominált Kaštel Beringert jelentette meg a budapesti 
Orpheus Kiadó .4 Behringer-kastély címmel, majd tavaly ugyanezt ugyanabban a 
fordításban éppen az újvidéki Fórum. Hogy honnét ez a magyar nyelvterületen 
M iili érdeklődés, a megjelenéseket a könyvszakma átfutási idejét ismerve szinte 
szinkronidejű nyomon követés egy szerbül író szerző munkái iránt? Talán az irodal- 
mi ''egionalizmusnak az a földrajzilag, történelmileg, lélektanilag azonosítható meg- 
n>ilvánulása, amely felismerhetővé teszi a magyar olvasó számára is a regények 
Mvszíneit, szerepeltetett típusait, a történéseket. Talán az az írói eljárás, és nem 
utolsósorban tehetség, amely lehetővé teszi a lényegtelennek tűnő eseményeknek 
8 lényegessé emelését, a fantáziátlan környezetnek, a szociális nihilnek az irodalom 
általi érdekfeszítővé tételét, egyáltalán irodalommá értékesülését. Meggyőződésem 
SZerint ez utóbbi.

Bodor Adám m ondja/írja erről az adottságról és tehetségről Balla Zsófia kér
d é s e ir e  válaszolva .4 börtön szaga című könyvében, igaz kissé távoli, de annál sema- 
'•kusabban szemléletes összehasonlítást keresve: Lalin-Amerika innen nézve nagyon 
g ó t ik u s  táj, tele vám pírral, lajhárral, örvös pekarival, titokzatos asszonyokkal és 
ubtatva egy olyan izgalmas mesztic kultúrával és identitással, amelynek a mélysé
g r ő l  nekünk itt fogalmunk sincs. Közelről mégis úgy néz ki -  azért mondom, mert 
JUegfordultam arrafelé - ,  az emberi egzisztencia kérdései, azok a késztetések, ame- 
?eK mindig az alkotás hátterében állnak, jobbára  ugyanazok, mint a mi földré- 

SZl|nk kietlenebb vidékein. Mi ezeket a latin-amerikai történeteket -  kiötölhette 
'° ln a  őket Gogol, Dosztojevszkij vagy Bábel is -  egy hallatlanul színes környezet 
uHedt légkörével egviitl kapjuk, amelyet betölt a papagájok rikácsolása. Kelet-Eu- 

,0 Pa kétségkívül nem ennyire egzotikus táj. errefelé ridegebb szelek fújnak, legfön- 
Uebb egy kis medvetáncoltalásra futja, mégis mindkét térség a harmadik világ 
,cnyegetésében él, annak belső, anakronisztikus viszonyaival egyetemben. És egy
H}en anakronisztikus térségben rendkívüli dolgok, csodák történhetnek. Mi sem
>

er>nészetesebb, mint az például, hogy az utcákon éjjelente megjelennek az egy- 
rvúak. Csodák, mesébe illő események sohasem a gazdagok közelében, hanem a 

i g é n y e k  világábán történnek. Az élet túlságosan egy hangú, a kiszolgáltatottság, a 
rei)énytelenség érzése elnyom minden egyebet, ettől merészebben álm odoznak az 
errefelé lakó népek.”



Kanonizálatlan kétségbeesés
Melyik a helyes, melyik az igazi form ája a víznek -  egy tó-e, vagy egy pohár, a 

vízesés-e vagy a váza?
Melyik a kék szín hordozója: az óceán, vagy az égbolt? Merj egy maroknyit a 

tenger vizéből, s látod, nem kék. Zárj palackba néhány korty levegői, s látod, az sem 
kék. A kék szín csak illúzió, valóságát a forma adja meg. A nagyság formátuma 
ruházza fel azzal a tulajdonságával, a kékségével, ami valójában nem is létezik. 
Másfelől meg ott a víz, kényszerítheted bármilyen alakba, kitölti edényének minden 
pórusát, s minden form ájában önmaga: az utolsó cscppjéig benne van minden 
óceán, minden tó és vízesés, a felhő, a szom júhozó pohár-vágya, de benne tükröző
dik még az égbolt kékje is. Az óceánban az arcod, könnycseppedben a világ. S ha 
most azt hiszed, líra ez, szenvelgő picsogás vagy hagymázas mellébeszélés, nagyon 
tévedsz, vagy én vétettem irányt nyegle mondataimmal: a form áról akartam beszél
ni. A részletekről, az egészről és a teljességről, a hozzájuk vezető útról, a csalóka 
illúziókról és a folytonosan a szemünk előtt b íborló  csodáról, csak így. egyszerűen a 
levegőről, ami láthatatlanságában is gondolkodásra sürget -  vajon mikén nyoniaté- 
kosodik bennünk a tudat olvasmányaink nyomán, hogy most egy olyan alkotással 
találkoztunk, mint a levegő. Formáját nem tapasztaljuk, de zamata van, belemarko
lunk, de kicsúszik ujjaink közül, langyos és melenget bennünket, máskor éles és 
fájdalmat okozva hatol tüdőnkbe, mintegy emlékeztetve nélkülözhetetlenségére, mert 
a húskoporsóból való előevickélés és a gyászkoporsóba való vak beleszédülés közti 
efcm er pillanatot éltető közegként burkolja magába. Teremthet-e em ber ilyen, ennyi
re képlékeny és mindenki számára halálosan fontos „ősm asszát” . a biológia örömét 
utánzó intellektuális öröm forrást? Mi szükségeltetik hozzá: mítosz, pátosz, hisztéria? 
A fegyelem zabolátlansága, a káosz szigora? Vágy spontaneitás, miként az első sokk 
átélte után a seggreveréssel kikényszerített lélegzetvétel után m űködő respirációs 
rendszer automatizmusa? Ván-e módja a formátlan form ába öntésének? Mert ha az 
élőbeszédei stilizálod verssé, novellává, drámává, már soha többé nem eshet szó az 
élőbeszéd spontaneitásáról, ha meg az irodalmi alkotást szeretnéd visszafordítani a 
köznyelvi megnyilatkozásra -  legyen ez esetünkben a légzés természetessége - ,  nem 
kapsz egyebei, csak csikorgó bábszínházai, csempe figurákat és raccsoló, ripacskodó 
színészeket. Valahol útközben elveszik a tökély, mintha a lepárló edényben hevíteti 
levegő lehűlés után már nem az óceán kékségét idéző fűszeres illatokat hordozná 
tovább, hanem a Stvxen hajózok penészes nyelvén galvanizálódé obulusok miazmás 
dögbűze lobogna violaszín álarca mögött, kicsúfolván természetet, metafizikát és 
(poszt jalkimistál egyaránt.

Ülök csak itt, kételyek közt tépelődve.



Szabó Szilvia

A kővé vált könyvtár 
és a Duna olvashatósága

(Jókai Mór és a Duna-mítosz) 
Bevezetés Jókai Duna-szövegébe

Ez a tanulmány Jókai M ór Duna-dialógusait veszi figyelembe, és azok olvasa
t i  olvasat-változatait.

A Jókai-féle Duna-szöveg értelmezése az összehasonlító irodalomtudomány 
ee.v lehetséges kérdése, és erre keresi a választ ez a dolgozat.

E tanulmány rámutat Jókai M ór Az arany ember és Kárpáthy Zoltán című 
Regényeinek mítoszi. újmitológiai és magán-mitológiai vonásaira. A vizsgálat tárgyát 
jjp ez i, hogy kapcsolódik-e Jókai Duna-képe a Duna-mítoszhoz. Jókai Mór még a 

laudio Magris-i Közép-Európa meglétekor írta szövegeit, ezért nyilvánvaló, hogy 
nála nem a mai értelemben vett Habsburg-mítosz jelenik meg, de bizonyos kötődé- 
^ k  már felmerülnek, és a tanulmány ezekre is felhívja a figyelmet.

A dolgozat elején szükséges a mítosz-interpretáció vázolása, hogy annak szelle
m b en  derüljön  fény Jókai Duna-olvasatára. Duna-képét kél regényében: Az arany 
e,nberben és a Kárpáthy Zoltánban valamint a Százszorszépek és a Komárom című növel- 
aban figyelte meg a tanulmány, és fedte fel Jókai mitologizáló attitűdjét.

^ A tanulmány kitér Jókai haza-fogalmára, mely szintén összefüggésbe hozható a 
Unával, és utal azokra a szövegrészre, melyek a mai olvasóban intertextuális 

j^nényt keltenek, a toposzok feltűnésére. Ugyanis a mítoszkutatás erősen kapcso- 
t k  az intertextualilás problematikájához, a loposzkutatás illetve a motívumkuta- 

•áshoz és a mítoszkritikához.
A kutatás törekszik a Duna-szövegek minél részletesebb elemzésére, de a Jókai- 

e" ‘ r-kővé vált könvvtár" ma is működtethető, mindig újraolvasható.
(•••)
Az új mitológia számára már nem a mítosz ókori szemléletű értelmezése érvé- 

? :Vcs (nem az aiszkhüloszi és miltoni értelemben vett mítosz), hanem az idők során 
alakult más, immár újszerű olvasat. Ez az új mitológia hatolt a reform kor íróira. 

*SV Jókaira is.
A mítosz felfogható apró kozmoszokként, amelyek a „k ita lá ló '’ számára érthető, 

(^ fo g h a tó , de mindenképp magyarázatot adó elemekből és helyzetekből épülnek 
e • Ezek a kicsiny kozmoszok, azaz mítoszok, akkor teremtődnek, amikor az 

emEer szembesül a világegyetemmel és annak határtalanságával. De nem elég



magában a befogadás folyamata, az észlelet végtelen térnek tudatosulnia kell az 
egyénben.

A mítosz megközelíthető olyan fogalomként, amely képes a sokszínű valóság 
egységesítésére, ily m ódon rendet téve a .,világ káoszában” , harmóniát hozva múlt 
és jelen ellentm ondásaiba.

C laudio Magris szerint: „A  mítosz ambivalens fogalom, többre és kevesebbre is 
utal, jelenthet lényeget, az idő változásai felett álló értéket, jelenthet pozitív, igaz 
eszmeerőt, de jelenthet konstrukciót, sőt akár ideológiai hamisítvány is.”  (Magris^ 
Claudio: A Habsburg-m ítosz az osztrák irodalom ban. 27.)

Magris kételyeket felvető mítosz-fogalma kiindulópontot biztosított a mítosz és 
az irodalom  más nézőpontú vizsgálatához. A mítosz és az irodalom  viszonyát értel
mező kutatások számos mítosz-meghatározást alkottak, melyek szerint: „a  mítosz az 
irodalom ban nem jelenti az archaikus, az antik vagy a bibliai mitologémák motivikus 
utánzását”  (Alois Woldain: A mítosz mint modell =  (B )irodalm i álmok -  (b ir o d a l
mi valóság /  Fried István. 93.). azaz valójában nem ott van jelen, ahol a régi míto
szok motívumai felbukkannak. A mítosz olyan képzetek társításával jön  létre, ahol 
a valóság irodalm i form ában m odellálódik. hasonlóan a tudomány megjelenése 
előtti világnézetből kialakult magyarázatokhoz. Az újkori költészetben a mítosz jel
képes, képzeleti világot megjelenítő történetként is meghatározható. Ezt a világot 
pedig értelm ezhetjük a már említett apró kozmoszokként, amelyben a lírai én 
saját belső valóságát, létértelmezését a szubjektív tapasztalása révén alkotott világ
képét fejezi ki.

Ha a mítosz a logikán kívüli gondolkodás termékeként jelentkezik, akkor beszél
hetünk m agánmítoszokról. Ez esetben az emberi lét olyan eseményei válnak mítosz- 
szá, amelyek például a személyiség fejlődését segítik elő -  ilyen lehet néha az 
emlékezés aktusa, az em berhez kapcsolódó tárgyak, utcák, terek stb.

A  tanulmány az említettek viszonylatában vizsgálja Jókai Dunával való k a p c s o 
latát.

Jókai Duna-olvasata
Haza és Duna Jókainál

.,Ha ma elhagynám a földi világot, csak azt tudnám referálni annak a másik 
világi népnek, hogy ez az elhagyott nagyon szép világ volt.”  -  írja Jókai Mór 
Önéletírásában. (A Jókai-jubileum  és a nemzeti díszkiadás története. 154.)

A Jókai recepció utal arra. hogy: „Jókaiban erős és leplezetlen vágy élt. korá
nak, a XIX . századnak Magyarországát megismertesse közönségével: a tájakat 
csakúgy, mint az eseményeket, embereket, életviteleket, vagy éppen társadalm1



j^okásokat”  (lásd: Fábri Anna: Az eltűnt Magyarország Jókaija =  Új Horizont, 
4W0. 3. 13.).
... Jókai Magyarországáról beszélve azonban felmerül a kérdés, hogyan is defini- 
a ható a Jókai-féle haza-fogalom.

Jókai M ór a márciusi ifjak egyike volt, később eltávolodott a szabadságharc 
Színéitől, azonban elveihez való hűtlenséggel mégsem vádolható. Forradalmi önta- 
pasztalatának következtében felismerte az egyetlen járható utat, mely biztosította 
I*lIndazt, ami a magyarság számára fontos: egy független, nemzeti-demokratikus 

agyarország létrehozását nemzeti kormánnyal, és szabadon választott országgyű- 
essel, nemesi előjogok nélküli, az akkori nyugat-európai értelemben vett liberális 

am°l -  melyet Ausztria kötelékeiben is meg lehetett valósítani. Hiszen -  felfogá- 
Sa szerint -  ez volt az egyetlen reális megoldás.

Jókait már a forradalm i kormány Debrecenbe érkezése óta foglalkoztatta a 
e<jcsel való megbékélés gondolata, egyedül a kiegyezésben hitt, de bízott hazája 

adságában. Ez adott neki erőt, hogy tűrjön és várjon.
, Az 1864-ben megírt, ,4z új fóldesúr című regényében olvasható reflexiók is a 

esobbi kiegyezés értelmezésével hozhatók kapcsolatba: „A z  idegen, a megtelepült 
z e'  múlva már a „m i sorsu n kéról beszél. Es ez természetes. Nem varázslat ez, 

ördögi mesterség: igen egvszerű következmény.
Azt, aki maga is nemes szívet, lovagias szellemet hozott magával ide, magához 

J ^ d ja  az új honfitársak egyező jelleme, közös bajok, közös szenvedések egymás- 
,° z  törnek bennünket, s végül meghódít mindenkit a közös remény egy közös 
J°Vendő után.
342 )̂S SZ° ^ S szer'n * ezekből lesz a legbuzgóbb hazafi. (Jókai Mór: Az új földesúr.

A regény a Béccsel való „megbékélést, magánkiegyezést”  jelzi a benne rejlő  
8zeijelmi történeten keresztül -  Todor Manojlovié is rámutat erre, a regény szerb 

ydvű fordításához írt előszóban. (Növ i spahija. hord.: Aleksandar Tišma)
, Jókai M ór kél eszme -  kél hagvománv egységesítője: a kossuthi nemzethűségé 

a Ferenc József-i királyhűségé. A kél hűségaspektus egyesítésével tartja lehetsé- 
j^ n ek  a magyarság fennmaradását és fejlődését, a „Kárpátok karéjában”  (Jókai), 

° zép-Európában.
te ' I ásaiban ösztönzőleg hatott rá környezete, témáit és hőseit gyakran a körülöt- 

e;óh fő l mintázta, „bebugvolálva”  őket saját tapasztalataiba. Négy olyan „korszak- 
i®*1 (Jókai Önéletírásában nevezi így) élt. melyek felfogása, eszmejárása teljesen 
, ‘ ónböző volt: gyermekkori emlékeiben a napóleoni harcok, a magyar nemesi fel- 
k® es képei éllek, amit a táblabíró kornak „csú fo lt”  ébredés és újjá alakulás kora 
l e t e t t .  Ezután jött a szabadságharc és forradalom  átalakító fordulata, negyedik- 
en| Pedig a kiegyezés szellemét sugalló „korszak” . Jókai felismerte, hogy az idők



változnak, de elemeik ugyanazok maradnak, azonban soha semmi sem biztos, nem 
végleges, minden viszonylagos és kételyekkel teli, „m a hősök, holnap földönfutók; 
ma rémült szörnyetegek, holnap nevetséges karikatúrák; aztán rabok; népmesék 
hősei; a sorstól jobbra-ba lra  forgatva” . (J. M.: Negyven év visszhangja =  A Jókai 
ju b ileu m ... 126.) Jókai ezt a lét- és történelem-értelmezést -  mely egyébként a 
kortársakéhoz is kapcsolódik -  többször is megfogalmazta.

„E s amíg ezt a földglobust, aminek M agyarország a neve, annyiszor körülke
ringtem, mennyi alakjával kellett megismerkednem az egymást váltó kornak! Élők 
és halottak nekem modellt álltak: hívásomra most is előjönnek, változatosságban 
k ifogyhatatlanok...”  -  írja a Negyven év visszhangja című írásában. (Uo. 120.)

Jókai minden körülötte zajló eseményt, a legkisebb történetet vagy csak egy 
életképet is regénnyé szőtt fantáziája segítségével.

Figyelmet érdemel Jókai utazói attitűdje. Ahogy azt önéletírásából, és vallomá
saiból tudjuk, ő  maga is sokat utazott -  ebben szerepe volt a reform kornak, amely 
az utazás kora és persze a romantikus utazásnak is. Bejárta egész Magyarországot- 
és ez alatt nem a mai, hanem a történelmi magyar hazára gondolt. Talán e sok utaz
gatásból következik hőseinek az a sajátossága, hogy folyton úton vannak, keresik 
helyüket, hiszen a helyváltoztatás motívuma számos regényében megjelenik: pél
dául Az arany emberben, a Kárpáthy Zoltánban, a Politikai divatokban, az Enyim. tied. 
övében, a Hétköznapokban, de megtalálható a Fekete gyémántokbah és A kőszívű ember 
/iá iba n  is.

Bárm erre is járt, mindig talált valami érdekes történetet, amit terjedelmes 
regénnyé form ált: „a  vidék tele van anekdotákkal s a mező népdalokkal.”  (Uő.: Ön
életírásom =  Uo. 154.) Azt hiszem, nincs a régi Magyarországnak olyan tája. mely'" 
hez ne kötődne valamely mértékben egy Jókai-regény vagy elbeszélés. Színhelyül 
szolgáltak a Kárpátok, a Székelyföld, a magyar tengerpart, a puszták, a mocsarak, 
a magyar várak, a bástyák és nem utolsósorban a névtelen Duna-sziget is. Kernén)’ 
Géza így foglalja össze költem ényében:

..Micsoda tájak úsztak el szememben 
Erdélytől Párizsig. Pétervártól Budáig, 
az Al-Dunától Rév-Komáromig!"

(Kemény Géza: Magyar mesenábob =  Új Horizont, 2000. 3. 51.)
Haza és Duna, e két szó Jókai számára szinte ugyanazt a fogalmat fedheti- 

hiszen a Duna az a folyó, amely átszeli Jókai Magyarországát, összekötve Komáro
mot, Pestet és Budát, a Senki-szigetét, a Vaskaput és sok más helyet, amelyek vala
milyen szinten fontos szerepet játszottak a nagy m esemondó életében.



Az előző idézetek arra is rámutatnak, hogy az utazás illetve a Duna-kép Jókai 
agyomány-értelmezésével is összefügg.

A Jókai-olvasó szemléletébe behatoló tájképek nem akármilyen látványok, 
anem a magyar táj mitologizált variánsai.

Duna-beszéd Az arany emberben
Jókai életében döntő fontosságú a szülőház hatása, de a szülővárosnak, a Duna 

Partján fekvő Rév-Kom árom nak is rengetegei köszönhetett. Komárom címmel egy 
n°vellát is írt 1850-ben, amelyben a Dunának elhatároló szerepe van -  a dunai 
törésvonal az ellenségtől választja el a magyarokat. Az 1852. évi Százszorszépek című 
J ú liá já b a n  a befagyott Duna átjárhatósága kap szerepet. A novellák mutatják, 
jtögy a Duna kap csán felmerül a törésvonal és az átjárhatóság mozzanata, mely a 
, atörsértés kérdésével függ össze. Komáromban nem csak a nemesség életével 
'kérked h etett meg, látta a magyar iparos és kereskedő polgárság világát is. Nap 
k n t  nap találkozott a Dunán közlekedő gabonakereskedőkkel, ismerte a halászok, 
a szekeres gazdák életét, akik benépesítették a várost.

A recepció gyakran utal a regény befejezésére, Szűcs Lajosné „regéjére” : „S  
aztan odaültetett maga mellé, s azalatt, amíg a hullám dobálta a hajót, hogy annak 
e§y*k lapátkereke folyvást a levegőben kalimpált, elregélte nekem azt a történetei, 
atö> az „A rany em ber”  regényemnek a végét k épezi...’ (J. M.: Utóhangok „A z  arany 
k b e r ’-hez =  Az arany em ber II. 293.)

Mikszáth a regény keletkezését, fikció és valóság viszonyát is kedélyes, szinte 
nekdotázó módon értelmezi, Jókait azonosítja Tímárral, Jókainét Tímeával.

. anics Otíliát pedig Noémivel, szerinte: „Am iről nappal beszéltek, amit éreztek, 
an,it elgondoltak, azt este a költő beleöntötte „A z  aranyember” -be. így készült a 
j^gény, az egyik világ számára, a másik nagy titokban." (Mikszáth Kálmán = )  Lipták 

abor: Jókai Balatonfüreden. 26.)
Hogy ezeket az élményeket, történeteket, különös hangulatú helyeket Jókai ren- 

I eze,t sorba állíthassa egy egésszé formálva őket, megfelelő szilárdságú főtengelyt 
e|'ett keresnie. És meg is találta. A Duna lett ez a tengely, amely összeköti a 

r®"óny epizódjait, a Kárpát-medencét átszelő folyó képezi az összekötő vagy éppen 
e Valasztó hidat -  és ez nem paradoxon (a kérdés: törésvonal-e vagy se haladásirá- 

-  Az arany ember szerkezeti egységei között, úgy. ahogy összeköt kilenc orszá- 
8°t, kultúrákat, nyelveket, hagyományokat, politikai és társadalmi rendszereket...
 ̂ Jókai ekképp kezdi Az arany ember című regényét, a Vaskapu leírásával: „Egy 

l^gylánc közepén keresztültörve tetejétől talapjáig, négy mértföldnyi messzeségben; 
e,oldalt hatszáz lábtól három ezerig emelkedő magas, egyenes sziklafalak, közepeit 

iz óvilág óriás folyama, az Ister: a Duna.”  (J. M.: Az arany ember 1. 5.) Már



ebben az első mondatban is az ókori hagyom ányokhoz nyúl vissza, s a folyót az 
Al-Duna régi latin nevén nevezi meg, jelezve, hogy a kezdeti mítoszi időket a 
mával összekötő szál nem más, mint a nagy Duna. Hölderlin Az Ister című verse 
kapcsán M árton László H ölderlin Duna-m ítoszáról beszél, amelyben a Duna „az 
utolsó antik eredetű istenség, akinek jelenléte még ma is érezhető.”  (Márton Lász
ló: A folyam ok kentaur természete =  A Dunánál, 2002. 1.) Jókai az örökérvényű 
kérdés megfogalmazásakor a szoros keletkezését illetően az antik mitológiai istenek
hez fordul segítségért: „N eptun alkotta-e ezt, vagy Volcan? Vagy ketten együtt? 
A mű istené!”  (J. M.: Az arany em ber I. 5.)

A pontos válasz kutatható ugyan, de az biztos, hogy isteni alkotás. Csak ó 
alkothat ilyen gyönyörűt és hatalmasat, az pedig, hogy Neptun vagy Volcan, azaz a 
tűz vagy a vizek segítségével készült a mű, már nem olyan lényeges filozófia1 
kérdés, hiszen a Duna rendelkezik m indkettőjük mitikus erejével.

A folyó valódi nagysága és Jókai mélységes tisztelete a Duna iránt már az L 
fejezetben kitűnik, hiszen az em ber nem illeti bármely folyót „a  nagy, fényes 
folvam -ős”  (L'o. 7.) megnevezéssel, amelyben a Duna-ősszöveg jelentkezik -  ez egy
fajta pretextus. Ez a megtisztelő cím csak annak az ősvíznek jár ki, amely képes 
legyőzni az útját álló torlaszokat, tajtékozva áthatolni a sziklákon, amely ha kell, a 
némaságnak is „isteni”  hangot kölcsönöz. Csak annak a folyónak, amely képes ural
kodni minden felett, beleértve az embert is, tehát az egyénnek meg kell vívnia a 
maga héroszi küzdelmét az ősvízzel.

Jókai antropom orfizálja a Dunát: mintha érző em ber becsületéről lenne szó, úgy 
korholja Fabula uram a tisztítót, am ikor az a folyóba köpi bagóját. „azt a Duna 
nem szereti.”  (Uo. 17.) Ugyanakkor a Dunától félni, rettegni is kell, hiszen ő  képes 
ezreknek halálát okozni, ő  akaratlanul is terjeszti különböző fertőző betegségek 
vírusait, történetünk során éppen a keleti pestist. A Duna szinte bálvány, akit mély 
tisztelet övez. azonban erejétől, hatalmasságától mindenki fél.

Tímár Mihály sokszor megjárta már az utat a Vaskapun ál. igen járatos volt az 
őt körülvevő, mesélő „kővé  vált könyvtárban”  (ez Jókai metaforája), melyben: „ a 
sziklák nevei kifelé fordított könyvek sorai, aki azokat ki tudja nyitni, egy-egy 
regényt olvashat belőlük.”  (Uo. 18.) És ki az. aki ki tudja nyitni őket? Az olyan 
em berek, mint Tímár Mihály, akiknek még van Duna-olvasatuk. Timár ismert min
den sziklát, szigetet, barlangot, forgatagot, és ezekből a „sziklákba vágott betűkből’ 
(Uo. 18.) olvasta ki Mirko és Miléva történetét, Szent Péter sírjáról szóló népmon
dát. Szkülla és Kharübdisz (Jókainál: Sevilla és Charybdis) mítoszát... E történe
tekkel próbálta elterelni a törékeny Tímea figyelmét az állandóan fenyegető 
veszélyről. Csakhogy e közben Tim ár figyelme is az alig tizenhárom éves lányra 
összpontosul, aki „magas, nyúlánk alak és komoly, szoborszerű arc. tökéletes antik 
vonásokkal, mintha anyja a milói Venus arcán feledte volna szemeit valaha.’



(Eo. 15.) -  és nem a félelmetesen közeledő kövekre, melyeken a hajó zátonyra 
athat. Jókai az al-dunai „k ővé  vált”  világban Tímeát az ókori szoborhoz hasonJít- 

la> *gy a k ő -szo bo r  motívumok révén teremt kapcsolatot a mítoszi világot idézve az 
antikvitás és a közép-európai történelem között. Ezekben a percekben Tímea 
abula Jánost -  aki figyelmeztette Timárt -  a hajósokat megrontó rajnai tündérre, 

a Loreleyre emlékezteti, legalább is az olvasóban előhozza ezt a képet -  (a Rajna 
Pedig a Duna mellett a romantika másik nagy folyója).

A kormányosnak, Fabula Jánosnak is van Duna-olvasata, erre beszélő neve is 
^ a l: „Fabula deákul azt jelenti, hogy mese.”  (Uo. 36.) Ő közvetlen viszonyban 
a a folyóval, így Duna-képe különbözik Tímárétól, Fabula Jánosnak tapasztalati 
0 vasata van -  egyéni mese-reflexiója. Noha a neve Fabula, mégsem mesél a folyó- 
'ó l; ismerte a hajóshagyományt: „ism erte azokat a sziklákat, amik mellett elmara

d ta k , hogy azt is meg tudta volna becsülni hány lábnyit áradt körülöttük a Duna 
a toúlt hét óta.”  (Uo. 31.) - ,  állandó Duna-tapasztalattal rendelkezik.

Jókai számára a Duna mint ősfolyam pretextus, mely a mítoszi hagyományok
on  nyúlik vissza. Tim ár mítoszolvasata már intertextuális olvasat, mert mint 
ajos állandó Duna-szövegköziségben él, és mindig különböző Duna-olvasatokat 
akit ki magának. Tud a helyhez kötődő történetekről, de hozzájuk nyúl, ezzel 
Mozdítva a mítoszt. Timár olvasata visszavezet az antikvitásig, de benne van a 
d ép -eu róp a i soknyelvű kultúra (a kultúrköziség) és a „len ti”  Duna is feltűnik 

az új mitológia -  és ekkor megteremti magán-mitológiáját is. így alakul ki Timár 
•hály Duna-olvasatában a mitológia-köziség.

A Duna mint a goethei „őség} ”  jelenik meg, mely sokféleképpen olvasható (mint 
P1, a Biblia). és e sokféle olvasási lehetőségből következik mitológiai lényege. Ezek 
az előre és hátra ágazó Duna-kijáratok vezetnek vissza a mitológiához, ebből jön  

e Naga a szövegköziség is.
Az arany ember Dunájához hasonlóan József Attila A Dunánál című versében a 

, .yó az %  ő  az idők tanúja, ő  maga a múlt, jelen s jövő. A költemény a folyó 
a,képével indul, majd koncentrikus szerkezetei alkotva, „a  Duna egymást ölelő hul
l a i n a k  látványával zárul, meggazdagodva azzal a szellemi tartalommal, amely a 

Sdidolatmenet során gyűlik föl a vers m edrében.’ (Tverdota György: A Dunánál 
Cl lusszerkezetéről =  Irodalomismeret, 2002. 2 -3 . 83.)

Petri György például már ironikus módon közelít a Duna-mítoszhoz, ez az ő 
'('agán-mitológiája, ennek következtében A Dunánál című versében a folyó demi- 
lzació áldozata lesz. Petri Duna-mítosza kitágul -  nem csak a magyarok lakta 

v,dékek összekötő fonala, hanem egész Közép-Kelet-Európa meghatározójává válik 
a folyó.



Illyés Gyulának A Dunánál Esztergomban című versében, Jókaival ellentétben, 
a Duna a közép-kelet-európai felosztottság jelképeként jelenik meg, a térképek 
vörös országhatára jut eszébe a folyam ról.

A Tatalia-szorosban, a szelíd, alföldi, lusta folyó felveszi hegyi jellegét, és kitar
tóan kell küzdenie az öreg, ellenálló kőzetekkel, ezt a véres harcot így írja le 
Jókai: „A  Tatalia-szoros közepett jártak, ahol a Duna már kétszáz ölnyi széles, s a 
legmeredekebb esést képezi. Olyan ott a folyam , mint a zúgópatak; csakhogy a 
Duna van benne ( . . . )  Jövőnek és menőnek itt ezen a helyen összetalálkozni nem 
tanácsos, mert a kikerülés sok veszedelemmel jár. Északnak számos szirtfok re jlik  
a víz tükre alatt, miken fel lehet akadni, délen pedig képződik a nagy örvény- 
melyet a kőszigeten ismét összeöm lő két folyamág képez, s ha az magához ragadja 
a hajót, nincs emberi hatalom, mely megszabadítsa. (J. M.: Az arany em ber I. 19.)

A mai olvasói térbe behatol Esterházy Hahn-Hahn grófnőjének vonatkozása, 
miszerint a Duna „a Kazán szorosban él utoljára igazán.”  (Esterházy Péter: Köny
vek =  Hahn-Hahn grófnő pillantása. 394.)

Ilyen körülmények között kellett a hősöknek megküzdeniük az egyébként is nagy 
veszélyt jelentő malommal, amelyet az ár sebesen sodort feléjük. Jókai mindvégig 
érezteti a Duna nagyságát és uralmát: „ A  folyam olyan hullámokat hányt e helyen, 
hogy az öl férfi el-eltűnl a hullámvölgyben, s a másik percben ismét fenn lebegett 
a szilaj habgerinc tetején, hányatva a megbomlott ár által, mely habzott alatta, mint 
a forró , bugyborékoló víz.”  (J. M.: Az arany em ber I. 21.), hogy még nagyobbnak 
tűnjön Timárék diadala a folyó veszélyei felett, ez Jókai romantikus írói gondolko
dása, így teremtett héroszokat.

A Duna végletes erőkre képes: vize (amely toposz), hol hideg hegyi pataké, hol 
forró  és bugyborékoló; a Duna jelent szörnyű veszélyt hajósaira nézve, de egyben 
szépet is tartogat számukra pl. a fehér cicát, a mormotákat, a színes aljzati kőze
tek közölt úszkáló halakat, Timár „szép  meséi”  is a Duna ajándékai Tímea és az 
olvasó számára, a Senki-szigete is a folyó ajándéka: a Duna alkotta és a Duna köl
csön adta az új életre vágyó asszonynak és gyermekének a kormányos által isme
retlen földalkotást. így születet a Senki-szigete, a Duna jutalmaként a társadalomból 
kiszorított emberek számára: „A z  úristen és a királyi Duna adták azt, s én őnekik 
minden nap m egköszönöm .”  (Uo. 90.)

A sziget is toposz -  a szigetfelfogás a kezdetektől él az emberi tudatban - ,  de a 
narráció felséges ajándékként mulatja be, mert egyetlen lehetőségként értékelődik 
át az egyén számára.

A folyó véglegessége (rom boló  és ajándékozó jellege) mindennek ellenére nem 
paradoxon, mert az belefér a romantika gondolkodásába.

Jókai érzékelteti, hogy itt nem holmi akadályocskákkal kell szembeszállni, 
hanem a nagy folyammal, a míloszi őserővel Jókai a vizet a földdel együtt elemi



erőnek nevezi (a mitológiában is így jelennek meg), melyeket Milethoszi Thalész óta 
* levegővel és a tűzzel együtt őselem-variánsoknak tekintenek, s noha ezek filozó- 
Iai óselemek, Jókainál fontos szerepet kapnak, hiszen a víz és föld határozzák meg 

a Duna és a szárazföld kapcsolatát.
Jókai a Dunát, mint tulajdonnevet írja le -  a Duna név komplexitást jelent, egy 

°|yan folyóról olvasunk, melynek arca, arculata van. A tulajdonnév Barthes sze- 
,lnt: „összeg és je l közé egyenlőségjelet tesz, azaz vonások komplexumát egyetlen 
Nominális elemmel helyettesíti.”  (Barthes, Roland: S/Z. 125.) Jókai egy behatárolt 
^una-képet alakít ki az Al-Duna nominális elem használatával.

A Senki-szigete, mint név is kapcsolható a mitológiai olvasathoz, hiszen Odüsz- 
S2eusz pl. Senkiként mutatkozott be a Küklopsznak.

A folyam ereje emeli ki. hogy hőseinek jó  tulajdonságait és tapasztaltságát hang
súlyozza: „E z  a legveszélyesebb hely a világ minden hajósára nézve... Itt ezen a 
telyen süllyedt el a legtöbb h ajó... És e veszélyes szirtfenekű tavon keresztül még- 
18 van átjárás, hanem azt kevés hajós ismeri, s még kevesebb merte valaha fel
használni...”  (J. M.: Az arany ember I. 29.) Tímárnak azonban léteztek olvasatai 
£®la, és merte vállalni az átkeléssel já ró  kockázatot, így másodszor is megmentve a 
hzent-Borbálát emberestül, rakományostul.

Jókai ír a bóráról, a fergeteget keltő dunai szélről. Ez valóban egy viharos 
®rejű szél, de nem a Pannon-medence keleti peremén fúj, hanem az Adriai-tenger 
teleti partvidékét uralja. Az író azonban határtalan képzelőereje segítségével 
y°natkoztatja a távoli szél tulajdonságait az al-dunai tájra. Hasonló átszövésekkel 

ötvözésekkel készült el az egész Al-Duna és a Vaskapu leírása. A még sosem 
alott tájat és a Duna által keltett borzalmakat, félelmeket és titokzatos veszélyeket 

nagy képzelőerővel írja le; vagy inkább festi le, hiszen az események és a környe
z i  is piktűrák sokaságaként tárul az olvasó elé. Jókai nem a földrajzilag létező, 
'a lód i A l-D unáról ír, hanem annak elemeit variálva sorakoztatja fel, számára és 
története szem pontjából is kedvező irányba terelve. A konkrét térhez kötődő legen
dákat, meséket és történelmi mondákat mesélte! el főhősével, így nem csak egy újabb, 

komplexebb Al-Dunát alkot meg, hanem egy sajátos dialógust alakít ki a Duna 
es Timár Mihály közölt.

Jókai romantikája nem öncélú csodagyűjtemény, hanem tudatosan felépített, 
^ s z e rk e s z te tt  jellemzési módszer, és erre a legékesebb bizonyíték ez a romanti- 
kus Duna-beszéd, melynek kulcsa az én (timári én) és a Duna dialógusa, s mindez 
az olvasó számára szinte Duna-diskurzussá terebélyesedik.

Jókai sajátos Al-Duna-képe kapcsán felmerül az ecói kérdés: „M ennyire lehe
tünk bizonyosak a valós világnak azokban az elemeiben, amelyeket a szerző tévé
i n  vesz b izonyosra?”  (Eco, Umberto: Hat séta a fikció erdejében. 135.) Azonban 
°kai fiktív Dunája oly hatásos, oly hitelesnek tűnő. hogy amíg a műben élünk,



megszűnik a valós világ, s a képzeletbeli veszi át a helyét, az lesz az új valóság? 
amelyben Tim ár Mihály Duna-olvasatai fikcióként hatnak.

Arany János ladikja lefelé úszott a Duna vizén, Esterházy is lefelé halad a 
Dunán, Jókai Szent-Borbálája is a lenti Dunán halad, de a hajózás iránya fordí
tott, felfelé halad. K özép-E urópa labirintusaiban kanyarognak, azzal a különbség
gel, hogy Tim ár még csak a „bejáratnál tart” , az említett könyvek szerzői, 
én-narrátorai pedig a labirintus-nézőpontból tekintenek lefelé. H ölderlin így' ír a 
Duna folyásirányáról: „ 0  pedig mintha nagy erővel /  Visszafelé haladna és /  Úgy 
vélem, alighanem /  Kelet felől jö n .”  (H ölderlin: Az Ister =  A Dunánál, 2002. 1. 25.) 
Az ő Dunája is „visszafelé fo ly ik” , keletről vonzza nyugat felé a népeket, seregeket.

A Duna vize tökéletes gyógyír is egyben. Timár Mihály nem félt a betegségek
től se a Dunán, hiszen tudta: „aki a Dunán jár. az egész patikát magával hordja, 
mert hideg víz mindent meggyógyít.”  (J. M.: Az arany em ber 1 . 108.) Nem ijedt meg 
látva az önkívületben levő, lázas Tímeát sem, mert tudta, a folyóvíz és ő  együtte
sen képesek meggyógyítani. Itt kapcsolatba kerül a régi mitológia, a hideg folyóvíz 
gyógyhatása révén a magán-mitológiával, mely Timár képességeiben jut kifejezésre.

A Duna az élet vizeként, mint irodalm i toposz jelenik meg a hajóstemetés alkal
mával, melynek lényege a vízbe (folyóba, tengerbe) való temetés, így a Duna ad új 
lehetőséget, új otthont a büntetés elől a halálba menekülő Ali Csorbadzsinak.

Amikor a „dunai út az alföldi magyar rónán egészen unalmassá válik”  (Uo. 116.), 
azt hinné az olvasó, ezzel véget is ért a Szent-Borbála kalandos útja, a Duna sík
sági folyóvá válik, egyhangúvá. Amint peregnek a szemek a hom okórán, úgy folyik 
tova a Duna vize, de egyszer csak feltűnik a hold, melynek vörös fénye megtörik 
az esti Duna habjain. A vörös félhold, amely mély titkát még nem fedte fel, gyanús 
fényével elárasztja a veszélytelennek hitt Dunát. Ezzel új időszámítás kezdődik -  a 
monotonitásban hirtelen fordulat áll be, felgyorsulnak az események. Ott, ahol 
Timár bekötött szemmel is elkorm ányozná a hajót, ott fut tőkére a Szent-Borbála-

Az antroponiorfizált folyó igazságot szolgáltatott -  szinte eposzi igazságszolgál
tatás ez -  elvette a jogtalanul birtokolt, valószínűleg harácsolással összegyűjtött 
kincset.

A Duna nem csak teret és időt köt össze (nem csak kronotoposz), az epikus 
történet megértésének a kulcsa is a Dunában rejlik. Minden titok nyitjának a 
Duna az egyetlen ism erője.

Timár Mihály kettős élete során is gyakran visszajárt a Dunához, a parton 
sétálgatott, gondolkodott, emlékezett a boldog napokra. Ügy érezte, a folyó az egyet
len. amely összeköti kedvesével, hiszen az folyik északról délre, s közben az ő gon
dolatait is sodorja  magával Noémi felé. a szigetre.

Tímárnak bizonyságot kellett tennie a Duna előtt, hogy érdemes a kincsekre, és 
Tímea kezére. Ezúttal bizonyítania kellett, hogy megérdemli otthonául a Senki-szi-



8etet. A bizonyságtétel pedig az áradó Dunán való átkelés volt: „A  Duna rettene- 
tes úr volt akkor, ki haragjában erdőket szaggatott ki gyökereiből; a hátára szállott 
ember csak egy féreg, mely szalmaszálon úszik. Hanem ez a féreg dacolt vele.”  
(lm. 154.) E harcban benne rejlik Jókai modernsége: a kép a kafkai átváltozást 
■dézi a mai olvasó szemszögéből.

A megáradt Duna mint tengerszöveg
Jókai a Kárpáthy Zoltán című regényében örökíti meg az 1838-as nagy pesti 

árvíz történetét. 0  a Duna áradását isten próbatételeként fogja fel: „nagy, meg
próbáló istencsapása, melyből, hogy újjászülettünk, ez tudatja velünk azt a vigasz
tolást, hogy sokáig fogunk élni.”  (J. M.: Kárpáthy Zoltán I. 154.) Jókai árvíz értel
mezése kapcsolható a régi magyar irodalom büntetés elméleteihez.

A Duna teljes egészében megsemmisítette Magyarország fővárosát, porig rom
o lt a  házait, földönfutóvá tette lakóit, de: „A ki önmagát újrateremteni képes, az 
halhatatlan.”  (Uo.‘ 248.) És a magyar nép képes volt pár év elteltével egy még szebb, 
nieg pom pásabb fővárost építeni, újrateremteni önmagát. A magyar nemzet eme 
^szántsága és kiizdőercje Jókai reform kori történelem-olvasatából eredeztethető. 
Széchenyi szállóigévé vált mondata: „A  múlt elesett hatalmunkból, a jövendőnek 
J'rai vagyunk. Sokan azt gondolják, Magyarország volt, én azt szeretném hinni: 
lesz!”  (Széchenyi István: Hitel. 270.) is azt sugallja, a magyar nemzet még évszá
zadokon át magáról sokat hallatva fog élni. A vízből való újjászületés utal a bib- 
hai özönvízképre, a magyarság lesz Noé bárkájának közössége.

Ha nincs a Duna haragja, akkor nincsenek a nagy tettek és változások sem.
A Duna küzdésre, élni akarásra ösztönöz. A szerző teljes bekezdéseket alkotó kör- 
mondatokkal mutatja be a folyót, de nem a lustán haladó alföldi Dunát, hanem a 
koszt, a decem bertől állandó áradásban levőt. Látványként mutatja be a márciusi 
Veszhelyzetet, azt, hogy hol és mikor kell leginkább tartani a jégtáblák által alko
tott jégtorlaszoktól, és azok áradásától. A márciusi vészhelyzet egy metatextus; 
fú z ió k é n t  is felfogható, hiszen már a szabadságharc után írja Jókai.

A fenyegető veszélyről tudomást sem véve március 14-én este Tarnaváry hétsze- 
^ólynök úr otthonában fényes estélyt rendeztek, ahol megjelent a város előkelősé
g n e k  nagy része. Nem vették komolyan az áradást, mintha az csak mese lenne:
” Aztán Pest jó l meg van védve, nagy gát fogja minden oldalról körül. Ha éri is 
Valami baj, az legfeljebb a külvárosban lesz érezhető. Ilyesmi sokszor előfordult, a 
Józsefvárosi vityillókból kiönti a rongyos embereket, de ott a palotákban arról sem- 
J^t §om tudnak. Azután nem is illik fölösleges aggodalmakkal rémíteni a szegény 
köznépet, sőt még igen célszerű és megnyugtató, hogy lássa mindenki, miszerint a



legműveltebbek éppen nem aggódnak, hogy félelem nélkül járnak mulatságaik, kedv
teléseik után, tehát nem félhet senki sem m itói”  (J. M.: Kárpáthy Zoltán. 156.)

A Duna összekötő' szereppel bír, hiszen a külvárosban élő szegény köznép és a 
nemesség „egym ástól független”  életet él, két külön világban léteznek, de a Duna 
ott van mindkét világban.

Talán éppen a társadalmi magasabbrendűség-érzet és lenézés volt a Duna 
haragjának az oka. Jókai mulatsághajhász nemessége megelőlegezi a Magris Habs- 
burg-m ítoszában említett új em bertípust, amely az élet komolyságáról megfeledkez
ve, álarcok mögé rejtőzve, önbecsapással játssza szerepét.

A Duna-dialógus elkülönítő szerepű is, ennek kapcsán válnak mássá az egyes 
hősök: az ifjú Kárpáthy Zoltán is ilyen elkülönböződő szereplő, aki csurom vize
sen visszatérve az áradó folyótól a többiek kérdésére válaszolva csak megemlíti a 
megmentett és a Rákoson elszállásolt kilenc embert, de igazi hőstettét szerényen 
elhallgatta.

Jókai két nézőpontból szemlélteti a Duna áradását és az e lkü lönböződő ifjú hős 
cselekedeteit: közvetlen narrációval, illetve a mások által tovább mesélt, már törté
netté alakított változattal, melyek révén szinte azonnal anekdoták kapcsolódnak az 
eseményekhez.

„A z  egész környék egy nagy kék tenger színe, melyen nagy fehér tömegben úsz
nak az elszabadult jégtáblák, s a fehér jegek között néhol egy-egy tömeg, -  valami 
távolból elhozott h u lla ...”  (Uo. 167.) Minden felé csak vizet látni, egész falvakat 
öntött már el, m indenhol m enekülők, és úszó jégmezők körös-körül.

A magyar irodalom történet szem pontjából jelentős a Szőke Duna -  Kék Duna 
kérdése. (Lásd: Kovács Sándor Iván: „S  merre zúgnak habjai Tiszának. 
D u nán ak ...”  =  Új Forrás, 2000. 9. 49.) A X Y III-X IX . századi költészet Dunája min
den kétséget kizáróan szőke -  Berzsenyinél, Aranynál, Battyányinál, Vörösmartynáh 
Vajda Jánosnál... Magris felveti a Duna-szín kérdését, szerinte a Duna szőke, de 
szőkesége csak francia udvariasság: „A  Duna nem kék, ahogy Kari Isidor Beck 
költeménye állítja, amely Strauss keringőjének elbűvölő és hazug címét ihlette.’ 
(Magris, Claudio: Duna. 190.)

Jókainál a kék Duna jelenik meg. de ez nem a Monarchia derűs identitását és 
önbizalmát k ife jező kékség, nála a lengerképzethez kapcsolódik. Egyébként Jókai 
Dunája sem nem kék, sem nem szőke.

„A  jég  sokkal zajosabban és sűrűbben jött, mint azelőtt, s a Duna oly szemlá
tomást á ra d t...”  (J. M.: Kárpáthy Zoltán. 170.). ilyen körülm ények között, az 
őrnagvék sikertelen próbálkozása után Zoltán saját életét kockáztatva -  „mert il* 
ezrek megmentéséről volt szó, nem az cnyim ről”  (Uo. 173.) bátor férfiként gyújtot
ta meg a puskaporral töltött facső kialudt kanócát. így mentette meg az ifjú Pestet 
a folyó egyik kitörésétől, és érte el a fékezhetetlen Duna pár hüvelvknyi apadását-



Az em berek csodálták, a nők ájuldoztak a történetet hallva, pedig ilyen hely
zetben nekik is kint kellett volna tevékenykedniük a töltésnél, és hasonló helyzet
e n  megtenni ugyanezt. Csodájára jártak az új téri szökőkútnak, mondva, 
jnegelevenedett Mózes története, gyönyörködtek a látványban, pedig sírni több okuk 
*ett volna.

Es Tarnaváryék palotájában tovább mulatoztak, pezsgőt bontottak. Senki sem 
törődött a terjeszkedő folyóval. Amíg nem fenyegette őket a közvetlen veszély, úgy 
V|selkedtek, mintha nem is lenne semmi szokatlan a városban.

Bekövetkezett a vész, amiről sokan azt hitték, nem történhet meg soha. A 
^una megmutatta hatalmát és erejét, áttörte a gátakat, és földet rengetve ömlött 
Medréből a víz. Hirtelen „tengeróriássá”  fokozódott az alföldi folyó. Csak ekkor 
Judatosult a veszély, a rémség a vigadozókban, ekkor tisztázódott le előttük egy

hetséges jövőkép, de ha az nem is, a jelen igen. A veszélyben meggondolatlan 
'■selkedéssel próbáltak menekülni a zárt szobából, amely az egyén lélekállapotával 
^ kapcsolatban áll. A szoba-képzet szemben áll a tengerré fokozódott Dunával, s 
Vegül a határtalan relációja behatol a behatároltba.

Zoltán vállalkozott Kőcserepyék egyetlen leányának megmentésére, nem is sejt- 
Vei hogy azok halálos ellenségei. Ismét felvette a harcot a bősz Dunával, a víz ősi 
erejével. Amikor mindenki menekült az özönvíz elől. ő, a hérosz akkor gázolt lová- 
'a l a jéghideg vízbe a Kőcserepy villa felé, csupán a segítőszándék által vezérelve.

Mintha árverésen lettek volna szegény menekülők, csakhogy itt az életük voíl a 
H  nem egy „ócska tárgy” ; aki többet fizet a dereglyéért és a révészért, az marad 
e'elben. Hogy mi lesz azokkal, akik nem tudnak fizetni: A szerencsétlen koldusasz- 
fcZony sorsára jutnak, vagy, ha szerencséjük lesz, arra jár a Kovács által a 

r*voszkyban toborzott ifjúság vág)1 Wesselényi Miklós és csapata.
■•Két-három helyen ömlött keresztül a víz a megbontott gát felett, zuhogó 

é g é s s e l  szaggatva tovább a veszélyes töltést. A sötét éjszakából messze kifehérlet- 
,ek a zuhatagok, s mint amikor felhőszakadás után a hegyekről alázúg a rögtöni ár, 
otyszerű moraj terjedt el a város két oldalán, melv e percben tökéletesen sötét volt.”  
(Eo. 198.)

A veszély nőttön nőtt. Már nem lehetett átjutni Pestről Budára -  a Duna meg- 
r,e az áljárhatóságot, addig fokozta a víz erejét, míg az teljes elválasztó szerep- 

Pel nem bírt. Zoltán továbbra is törtetett előre a tóduló zajban, igyekezett Vilma 
^ a sszo n y  megmentésére. Paripája fáradt volt, az éles jégdarabok kivérezték a 
gügyét, de a hűséges állat végig kitartott gazdája mellett, vele volt a legnehezebb 
Pillanatokban is. Mintha az egész egy mese lenne a legkisebb királyfiról és hű 
Paripájáról . és talán az is: Jókai meséje.

Zoltán már az összeomlás szélén állt, amikor megjelent egy tutajjal Wesselényi 
1‘Elós és csapata. Tutajuk az intertextuális olvasóban a mítoszi tutaj képzetét is



felidézi. Vilma volt az egyetlen, aki „ö rü lt ”  a Duna áradásának, mert szerelmét a 
megmentő szerepében láthatta, a fiút, aki miatt már a halál küszöbén volt, hiszen 
ő  Júlia, aki nem szeretheti Róm eót, mert az Montague. Vilma Shakespeare Júliájá
val szemben nem tudott lázadni a család ellen, nem mert szem befordulni anyjával 
a „ f i lo z ó f nővel” .

Jókai több ízben is beiktatja a meseformulákat: három nap, három éjjel har
coltak a nagy vízzel, küzdöttek emberéletekért -  nem csak meseszerűvé, de mítoszi 
erejűvé téve a történetet. A tizennégy éves Zoltán is ott maradt Wesselényi csapa
tában, hogy összefogva, közösen győzzék le a nagy folyót.

A Kárpáthy Zoltán héroszai -  fiktív és történelmi személyek közössége -  szálltak 
szembe a Duna ősi erejével, és győzték le. Zoltán, Wesselényi csapatával és még 
sokan mások felvették a harcot a nagy vízzel, dialógust folytattak a Dunával; 
küzdelmük már elindult a mitizálódás felé vezető úton.

Jókai Az arany em berben Teréza által artikulálta a megállapítást, a Kárpáthy 
Zoltánban a narrátor m ondja ki, hogy a dunai árvíz valójában „Isten látogatása 
Pest felett”  (Uo. 245.), azaz a Duna nem más, mint Isten akaratának végrehajtója.

Jókai mitologizáló attitűdje
.A  mítosz fogalma több szem pontból is kapcsolatba hozható Jókai opusával 

Regényeiben a prózaepika műfajai közül találkozhatunk krónikákkal, anekdoták
kal, zsánerképekkel, mesei és eposzi jelenetekkel, de megtalálhatók a legendák és a 
mítoszi elemek is. A mitikus motívumokat alkalmazva olykor az ősi mese- és mítosz
kincshez nyúl, és azokat illetve egyes részeit, eletaeit vagy csak szereplőit emeli be 
saját fiktív világába. A Kárpáthy Zoltán olv áshatunk ilyen mítoszba illő jeleneteket 
-  erre Nagy Miklós is hivatkozik: am ikor a halott Fanny megvédelmezi a Kárpáthy 
kastélyt a betolakodóktól, és egyetlen fiát a cselszövésektől; vagy amikor a nagy du
nai árvíz idején Zoltán, az ifjú  hős megmenti a gyenge, védtelen Kőcserepy Vilmát- 
Máskor az antik hagyományokban keresgél, kölcsönöz egy-egy nevet, eseményt: pél
dául, amikor Neptun és Volcan isteneket emlegeti, vagy amikor a Dunát Islerként 
nevezi meg. Tímea személyleírásakor is az antik hagyományokhoz nyúl vissza, ami
kor a milói Vénuszhoz hasonlítja.

Jókai Mór nem csak felhasználta az ősi mitikus elemeket, hanem ő maga is 
„m ítoszterem tő” . Nagy Miklós így ír errő l: „éreznünk kell a mítoszteremtést: a 
költő szakadékokat mélyít Komárom és Pozsony közé, a színek erős kontrasztjával 
állítja szembe élete két szakaszát.”  (Nagy Miklós: Jókai Mór alkotásai és vallomá
sai tükrében. 10.) Ez a modell fel-fellűnik Jókai visszaemlékezéseiben.

Bori Imre írja: „A z  íróban intenzív a vágy az em ber és a világ, az ember és 
énje összhangja után.”  (Bori Imre: Varázslók és mákvirágok. 9.) Jókai hősei ezt a



harmóniát gyakran a természetben lelik meg, ott találnak rá önmagukra, értik meg 
a világ és a természet rendjét.

Regényeiben a reform kor világát, így a Kárpáthy Zoltánban is, az évtizedek 
s°rán történelem-olvasatként tudatosodott időszakként írja meg. A kor eseményei 
foar egy sajátos mitizált valóságot tükröznek, melyet Jókai a „valóságnak önmaga 
'Ölé emelésével”  (Barta János) teremtett meg.

A folyót a romantika és a századelő költői a sors kifejezőjének tartották: „a 
,0y ó  az emberi egzisztencia, a sors jelképe, ahogy a forrásból, a születéstől halad 
számos kanyart téve, hol sietve, hol lassabban a cél, a tenger felé', ahol léte véget 
er- A folyó azonban nem csak az egyéni létezés és sors jelképe lehet; olvashatták és 
°lvasták belőle közösségek jellemzőit, hazák, országok képének sajátosságait is.”  
(Kiss Gy. Csaba: Folyók mint nemzeti jelképek =  Irodalomismeret, 2002. 2-3. 45.) 
“ °kai tengerképzete azonos a Dunával, ez a folyó nemcsak beletorkollik, hanem az 
lro in g e rré  fokozza -  ez Jókai magán-mítosza. A Duna Magyarország földrajzi 
fonológiájának fontos alkotóeleme: „maga a haza egésze is sajátos kozmosz, a kör
nyező káosztól elkülönített tér” . (Uo. 45.)

Jókai „a  Dunában”  fogalmazza meg egyéni meglátásait, sajátos gondolkodásm ód
jai. Az író vallásos (kálvinista) szellemben nevelkedett, keresztény hívő volt, a 
Kárpáthy Zoltánt és .4z arany embert olvasva mégis egyfajta panteizmust figyelhetünk 
foeg- A természet, ez esetben a Dunát, ha nem is azonosítja istennel, de egy evilá- 
8'nál magasabb szerepkörbe helyezi. A természet morális felmagasztalása a Rous- 
seau-i természet és társadalom, ember és polgár viszonyának szembeállítására 
efolékeztet, melynek gondolatmenetét a romantikusok vezették végig. „A  földi éden 
®a6y mítoszát szövi Jókai tovább az általa teremtett al-dunai szigettel, ahol megva
dulhat em ber és természet összhangja, s a polgári világban önmagával is megha

j l o t t  arany em ber igazi önmagára lelhet, miközben a természettel folytatott 
jjd e le n ib e n  maga is a természet részévé válik”  -  írja Laczházy Gyula. (Laczházy 
Gyula: A Rajna és a Duna =  Uo. 51.)

A Duna képezi a kapcsolatot a hagyományos megértés és a mai megértés között.
A Duna az, „a k i”  alkotni képes, aki újat tud teremteni, de ha úgy látja jónak, per- 
j  alatt romba dönt mindent. A hősök jó  tulajdonsága, egyéni nagysága, rátermett
b e  is a folyóval vívott küzdelem során kerül felszínre. Zoltán is e nemes küzdelem 
j á n  válik felnőtt férfivé tizennégy évesen. A Duna ural, irányít -  Timár hisz a 
foyóban, életét adja neki, s így sorsa harmonikus és szétválaszlhatatlan egységbe 

°Rad a folyó sodrásával.
Ravasz László interpretációja szerint Jókai álomvilágba menekült, mert nem 

aJtert tudomást venni a valóságról, úgy véli, ha nem rendelkezett volna írói tehet- 
8eggel, ő lett volna a magyar Don Quijote, de így létrehozhatta művészi világát, és



meséi révén teljes életet élhetett, és ez a percepción kívüli, fantáziájában megéli 
szellemi élet teremtett teret mítoszképzésének.

A Jókai szövegek egvénítik is a megnevezett Dunát, és ezzel a magán-mitológia' 
vonatkozásokhoz kötó'dnek.

Jókai a „Habsburg-mítosz”  valóságában
A természet hatalmának felism eréséből következett, hogy akkora szerepet tulaj

donít az ősclemek, kiváltképp a víz erejének -  a hatalmas folyam nak, amely össze
köt régmúltat és jelent, nyugatot és keletet, mely összeköt nemzeteket, összetart 
egy magyar hazát, egy dualista birodalmat -  egy' még létező, ám később „darabolt 
K özép-E urópál. Jókai Duna-képzetének sikerült összekapcsolnia valami hasonlót- 
mint amit a kossuthi Duna K onföderáció lett volna hivatott összefogni. A dunai szö
vetség eszménye, mely összefogná Kelet és Nyugat határállomásainak népeit, csak a 
Jókai-világban válik lehetségessé, neki sikerül összhangot teremtenie az életet jelen
tő nyugati (Esterházy szavaival) „gazdag Duna”  és a halált hozó keleti „szegény 
Duna”  között. Jókai képzete éppen abban különbözött Esterházyélól, hogy nem 
különbözteti meg olyan m ódon a lenti és a fenti Dunát. Az Al-Duna inkább Timár 
jellemformálásának szem pontjából jelentős. Hamvas Béla utal arra: „az  egység 
nem is valósult meg később sem. egyedül /  Jókai m üveiben.” (Hamvas Béla: Az öt 
géniusz =  Jókai M ór [A szellem zónái]. 53.)

Jókai Mór a llabsburg-b irodalom  írója, de jelen szemléletében az utókor világ
képe is feldereng. A szabadságharc óla a kiegyezés szorgalmazója volt. így' noha az 
Osztrák-Magyar M onarchia létrejötte egy új korszak nyitánya a Duna völgyében- 
az ő munkásságában nem hozott radikális változást. Jókai Dunáját összeköt' 
Bécset, Pozsonyt. Budapestet és Belgrádol, összetartja a Habsburg Ausztriát, vagvi- 
Közép-Európát.

A Habsburg-m ítosz megjelenik Jókai valóság-átlényegílő folyamataiban, „mese
világában”  a történelmi- társadalmi valóságot egy fiktív, illuzórikus valósággal 
helyettesíti. A nionarchikusság tipikus jegyei, melyek a birodalom  széthullásával erő
södtek fel. előrevelítődnek. Jókai munkásságában: pl. arany emberben is megje- 
lenik a „kafkai”  bürokrácia labirintusa: „Tímárnak csak bele kellett lépni a 
labirintusba, és soha ki nem találni belőle többel. Az udvari kancelláriától fogják 
utasítani a Hofkammerbe. onnan átleszik dolgát az oberste Justizstellehez, az bele
keveri a Polizcihofstellel. az bclckcrgcli a geheime Staatskanzleibe" (J. M.: Az arany 
em ber I. 158.): csakhogy Jókai romantikus Tím árja ravaszságával, furfangjával 
túljárva a tanácsadók eszén azonnal kiismerte magát a jozefinista hivatalok útvesz
tőjében.



A monarchikusság, a Habsburg-mítosz azonban csak a birodalom  szétesése után 
'álik igazán hatásossá és érdekessé az irodalom ban, írja Claudio Magris. Ekkor 
yálik igazán mítosszá.

Jókainál még valóság a Habsburg-mítosz, még létezik Közép-Európa, létezik 
a Monarchia.

Befejeződő Duna*reflexfók
A tanulmány végéhez érve választ kellene adni a kérdésre: kapcsolódik-e Jókai 

Duna-olvasata a Duna-mítoszhoz. De a felelet továbbra sem egyértelmű.
A mítoszinterpretációk révén tisztázott mítosz-fogalom segítségével kutatható a 

Jokai-féle mitizált Duna-kép, mely, noha mindig valami hasonlót hoz felszínre, min-
újraolvasható. Más volt a korabeli recepció, mint a mai befogadás, de a kettő 

nem különül el élesen, dialogizálnak egymással.
A Jókai Duna-olvasatban benne rejlik a haza fogalma, Magyarország (a Kárpát- 

^ d e n c e )  és az osztrák birodalom  kapcsolata. Magába foglalja Jókai történelem-ol
vasatát és világszemléletét. A Duna törésvonalat képez, mely elválaszt tereket, 
1(*°ket, embereket, ugyanakkor össze is kötheti azokat.
, Motívumai révén kapcsolatot teremt az antikvitás mitológiája és luhmanni 
UJ mitológia között, létrehozza magán-mitológiáját.

Fontos a fo lyó különböző' Duna-szövegekben megjelenő' haladásiránya, melyet 
®z alvilág fo lyójához hasonlóan képes változtatni. Jelentős a Duna színének prob 
lémája is.

Jókai eszményíti a folyót, így a Duna, mint táj is mitizálódik.
A Duna szövegköziség és kultúraköziség, de felfogható ősszövegként, mely min-
olvasható, és részeiben is interpretálható.
Jókai Duna-textusa és a Duna-mítosz között felfedezhetőek bizonyos egyezések, 

hasonlóságok, a kettő azonban semmiképp nem egyenlíthető ki, hiszen Jókai még a 
Dabsburg-birodalm i valóságban élt. Műveiben, noha már egyes események, jelensé- 
§ek megindultak a mitizálódás útján, előre vetítődnek elemek, melyek a Habsburg- 
Jhjtosz szerves részét fogják képezni, ő  még a magrisi értelemben felfogott 
Közép-Európa írója.

Jókai Duna-olvasata csak a mai olvasó tudatában kapcsolódik a Duna-mítosz- 
h^z, térben és időben elhelyezve műveit, azok a magrisi értelemben csak a későb- 

,ekben mítosszá váló kor képei, mozzanatai.
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Samu János Vilmos

A címzett csöndje1

Ha nem is határozott, meggyőződéses állításba foglalhatóan, de komoly való
színűséggel legalábbis elmondható, hogy a teret és/vagy időt fölhalmozni képes 
fezeinek igencsak jó l megy sora, amennyiben a haladás/történés irányának, detek- 
aJhatóságának esetleges, tehát bármikor hozzáférhető és foglalatszerű formává álla
mosítható tudatával az eseményrengeteg előidézésében mint a fölhalmozott 

Minőségek (tér, idő) alávetettje -  intencionalitást és szubjektivitást menthetetlenül 
^gh aladva  -  vehet részt, ráadásként ellentmondásoktól (és az ellentmondás-men- 
jesség kényszerétől) védetten élvezve a folyamat élményszerűségét. Mindazonáltal e 
e*Kesítoen kellemetes, méla önfeledtséget és lélegzetelállító gondolati burjánzást 

j'Sysi'ánt megengedő -  sőt az időbeli változás egyedül kimutatásokban megvalósulni 
ePes sajátsága folytán szinte-szinte: előirányzó -  létmód a szigorú vizsgálódás 

Próbapontján innen, vagy' azon jelentékenyen túl tapasztalható csak meg, és mint 
ettér és a kifejezés kerete az említett minőségek problémátlanságát semmiképp sem

szavatolja.
Egy hallgatag, rezzenéstelen, alaptalan várakozással és a feléfordulás eddigelé 

szotlan/kimutathatatlan folvtonosságával megidézett cím felé lendül a beszéd, és 
g ő z b e n  a sugaras-bájos pillantású talán-van címzett ez alkalommal jelek érzékisé
g e  bom ló megajándékozottsága figyelmének/jóindulatának önkényére, komoly-fogé- 
ony értelmének időráfordítására helyezi törékeny létét, voltaképp a véletlen mere- 
etyes-fénytelen varázslatában bolyong, és jóllehet szövege végső/legrosszabb esetben 

eSyszerű naplómonológként is értelmezhető, pihegő bensője mégis inkább a követke- 
összetettséget mutatja:
A beszéd önazonossága a megszólaló sztubjektivitásának azon legbenső, minden 

j^pirikus rárakódástól megtisztított transzcendenciájából ered, amelyre az értelmet 
°lcsÖnző aktusok differenciáló sokasága is visszavezethető. Az esetleges pragmati- 
118 jelöltség a beszéd szituativitásából kifolyólag az ideális jelentésegységek struk- 

*urájában elemezhető, amely struktúra a monológtermészet kiváltottjaként a prag- 
^•izm us kihívásaitól elzárt, és ezért kiindulásképp termékenyen vállalhatja a feno- 
f len°lógia szemiotikái kiindulású szemanticizmusát, amelyben az interszubjektív 

eszéd és feltételei (pl. a jelek, a jelszubsztrátum) a monologikushoz képest másod- 
a§osak/levezetettek.
l~»- - - - - - - ----
n szerző  20 02 . fe b ru á r  15-én a fe k e le so @ e u n e l.y u  cím re  küldött e -m a il-je .
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Az értelmet és jelentést a releváns hely megkülönböztetése szerint (Edmund 
Husserl: Logikai vizsgálódások, II. kötet) jelek, valamint jelzések hordozzák, ame
lyek közül az előbbiek ideális összefüggés alapján viszonyulnak a hordozotthoz, és 
a valós nyelvi struktúra révén határolhatok el az utóbbiaktól, amennyiben a jelen
tésen túl még valamilyen tárgyra vonatkoztatottsággal is rendelkeznek. A jelzések 
ezzel szemben szituációfüggetlenek, és egy jelen nem lévő tényállás asszociatív 
előhívásával funkcionálnak, viszonyuk a jelentésükhöz kötetlenebb/variábilis, a 
transzcendentális intencionáló tudat számára pedig mindenkor külsődlegesek. A kom
munikatív közlés interszubjektív külsődlegességébe kerülve a tudat értelem tulajdo
nító aktusainak idealitásától jelentéses kifejezések jelzésként működnek, mert a 
kommunikáló felek számára a másik értelem kölcsönző aktusai és a mögöttük meg
húzódó jelentésintenció közvetlenül hozzáférhetetlen, és ezért a tudatok korreláció
ja  révén a jel jelentése csak asszociatíve dekódolható. Az egyes tudat szempontjából 
a jelszubsztrátum ilyenformán természetesen másodlagos, és csupán a közlés során 
van jelentősége, amíg lehetővé teszi a tudatok korrelatív viszonyulását. A belső mo
nológban azonban az asszociációs mechanizmus érvénytelen, mert az intencionális 
aktusokban adott jelentés idealitása magában való és a kifejezés jelreutaltsága eset
leges, úgyhogy a jel léte a szubjektum ban virtuális-áttetsző lesz. A tudat a jelentés- 
intencióban adott magában való jelentés idealitását az értelem kölcsönző aktusban 
kifejezi, és a kifejezés áttetsző jeleiben a kogníció számára is adott lesz a jelentés, 
azaz voltaképp m egjelcnítődik. Az így keletkezett jelentés -  a megismerés formája! 
-  azonosságát, e szemantika szerint, a magában való jelentés idealitása biztosítja, 
amely az aktuális élmény intuitíve elérhető eleven jelenlétére támaszkodik.

A kritika ezen a ponton kíméletlenül-visszatarthatatlanul belehasít az építmény
be, hiszen az élmények pluralitása és az észlelés lehetősége a jelentésintenció és 
beteljesítésének maradéktalan összevágása esetén mindenestül elvész. Nem látható 
be, hogy a tagolatlan transzcendens szubjektum magában függő, önazonos szívében 
mi válthatná ki a megjelenítésben realizálódó élményeket, vagy az ismételhetőség 
temporális implikációit tartalmazó észlelési, amelyben mindig benne rejlik egy 
korábbi élmény újra-fölism erésének időbeli különbsége. Az észlelés egy már isméi'1 
megjelenítés, élmény, és ezért feltétele az időbeli távolság, amely aligha származhat 
retencióként az identikus tudattól, hanem inkább fordítva. Ismeretes a javaslat enie 
problémák hatékonyabb megközelítésére nézve: a kifejezés, jelentés és élmény egy
ségéi föl kell szabdalni, és ajánlatos újraértékelni ama különös entitás pozícióját- 
amely a folytonos különbség és formális önazonosság időt generáló nagy adománya1 
birtokolja -  a jelszubsztrátuniét. A je l valóságának preegzisztenciája, föloldhatatlan 
kiilsődlegessége és helyettesítő (szim bolizáló) funkciója hatékonyan biztosíthatja a 
különbséget önmaga és aközött, amit helyettesít (a jelentés), és a formális önazonos
ság ismétlési struktúrájában újra és újra életre hívhatja az ideális jelentések belső



szférája, valamint az általuk meghatározott tárgyak nyelvi kifejezései/jelentései 
°zdtti eltérést, elkülönbözó'dést. Ráadásként a jel érzékelhetősége abból a negatív 

f é k b ő l  származik, amely a jelet magába foglaló struktúra különbséghálózatának 
atarozványa, így a jelentésintenció elhalasztódását sem stabilizálja a nyelvi tér egy 

^ h a t á r o z o t t  pontján, hanem egy nyílt/mindegyre fölszakadó struktúra végtelenbe 
anyatló idővágtájába csúsztatja, a szubjektum teljesítményétől függetlenített jelen

est pedig a beteljesülést ellehetetlenítő' állandó folyamatszerűséggé szublimálja.
Vizenyőssé válik a fáradt tekintet az előrebillenő homlok alatt, és elbizonytala

nodik a betűket rovó kéz, amint a görcsösen összetartott akarat lassan szóródni, 
°mlani kezd: ajándékféle készült, céltalan beszéd egy lehetséges-lehetetlen címre, 

**nely miként a tárgyilagos hideg elmélet jelszubsztrátuma, érzéki graféma-virágzássá 
0ntja a m onológ visszafogott bensőségességét, és betájolhatatlan vég nélküli utazás- 

J"3 hívja a sápadó küszködőt. Azt, aki ilyenformán kudarcosán, dolgavégezetlenül 
aJtaná le a fejét, ha az időalakját meg térbeli vonatkozásait vesztett világban 
e|yet/alkalmat találna hozzá, és ha nem kísértene a gondolat, mely szerint a jelek 

el°zetességének/sorakozásának (távol)léte a fenomenológiai modell posztulátumaként 
~ annak elhalasztódása form ájában -  az önmaga által teremtett -  ezáltal utolérhe
s s e n  -  időre támaszkodik, amelyet nemcsak hogy fölhalmozni nem lehet, de 

óságosan/jelenlévőn előidézni sem. Úgy látszik a bevett gyakorlatoktól való elru- 
§aszkodás céljait szolgáló, belső logikája által önfelszámoló paradox terminológia -  
fe,n érvényes, sem érvénytelen nem lehet; a távolléte önmagából származik, amely 
ha adott, nem vezethető le semmiből, ha nem, akkor az önellentmondásban kioltja 
S agát -  az elkezdetlenség nyugalmas mélyén találja meg (nem)létét, és a megszóla- 
as| -  éles árnyékú hatalmas-holdas tavaszi éjek érzékisége teszi ezt olykor a gondo

lattal ~ elcsitítja, hallgatásra inti, mert ha a Címzett körüli titok meg csönd a 
ü d é te k k o r  szavakat fakasztott, úgy most. amikor hallgatag bölcsességét az elmélet 
c«etelve-botolva ügyetlenül fölismerte, az egyedüli méltányos viszonyulás, az ajándék 
e8yetlen, talán még meglévő lehetősége a példája szerint eljárni.



Verebes Ernő

A kioldás 
Tanulmány egy végkifejlethez

(Részlet)

3.
Tűvé tettem a fiókokat, míg megtaláltam ezeket a fényképeket. A régebbiek 

recés szélűek. Itt van például egy: olyan, mint a többi, és mégsem olyan. Azért nem 
olyan, mert pont ezt választottam ki. S hogy rajta mi látható? A rokonaim. A múl
tam. Én is velük múltam el. Most csak szerepelek, beszéltet valaki. Itt sem vagyok- 
m ondjuk úgy. Ezeken a képeken még esetleg. Például ezen a másikon. Látom az ido- 
hidat. Az időhidat kettőnk között. Köztem s köztem, mint pillérek között. Mindig |S 
magamba ütköztem. S ezen a hídon is csak ÉN állok. Alattam az van, ami a hidak 
alatt szokott lenni. Valami áthidalandó. Ez tehát már három belőlem. Még egy ilyen 
ÉN, és francianégyesezhctünk. Keresek még egy fényképet. Vegyük úgy, hogy ez is 
megtörtént. Most még többen vagyok. Tudom, ezt a sokszorosító fordulatot már 
sokan kihasználták, R udolf Slcinertől Julius Evoláig. Helyeztek ide-oda, jellemeztek- 
lerajzoltak, jósoltak nekem. Egyet nem sikerült nekik. A szemembe nézni, s közben 
odamondogatni olyasmit, amit még soha nem mondogattak oda senkinek. Ismerik a 
piszkavas-teóriát? Majd később elmondom. Semmi köze a szembenézéshez.

Van itt még egy fénykép, az apostolokat ábrázolja, a hátlapjára az van írva: 
Az első reggeli. Eredeti. Az évszám helyét kihagy ták. Vagy itt van ez. Egy tervrajz- 
Később egy ideig érdekes lesz, én viszont az apostolos képet kerestem, mert ez a kép 
a kulcs. Egyszerű utalás, szimbolikus késztetés, ha úgy tetszik. Arról szól, hogy mos1 
egy ideig tizenketten kell lennem. Hogy miért pont annyian? M ondjuk, mert a 
János Vitéz minden egyes sora tizenkét szótagból áll. Nem beszélve a Toldiról. 
vannak még ilyen tizenkettes sorok, más nyelveken is. Az apostoloknak e számhoz 
semmi közük. Túl direkt lenne, megölné a metaforát. Vagy mondjuk, azért kell 
tizenketten lennem, mert éppen nem tudom, hogy' a számmisztika szerint a tizenkettes 
szám mit jelent. Itt ÉN vagyok a misztikum. A hisztéria misztikuma, és a misztéria 
hisztérikuma. Ezt nevezik színháznak. S ennek már köze van a piszkavas teóriához- 
De erről majd később. S ha már itt tartunk, bemutatkoznék. Névjegyem nincs, i'a 
sem férne ennyi szöveg. így hál szóban:

ÉN vagyok. Egy szereplő, aki mindenkiben ott van. Megjelenek. akármikor 
valaki azt mondja. ÉN. En vagyok a mindenkiben olt lakozó, mégis különálló-



A közös gerinc, aki gerinctelen. Hibátlan vagyok, mert az eredendő bűnt mindenki 
helyett viselem. Olyan ismeretlen vagyok, akivel mindennap találkoznak. Én halok 
meg a férfiak helyett a férfikor delén, s hőhullámaimmal én ringatom el a nőket.

egyben én élek helyettük tovább. Hímnős vagyok akár a földigiliszta, habár e 
pillanatban inkább csak hím, hisz az, aki most beszéltet, saját bevallása szerint 
férfi. Én feláldozhatom magam mindenki helyett. Emiatt főszerep jutott énnekem, 
cégsem gyászol a végén senki sem. Én nem vagyok önző. Csak mindenkori gazdám 
az* Felvállalok mindenkit, aki nem / más, mint EN. Ezért én mindenki vagyok, 
cégsem a kimozdíthatatlan tömeg. Éppen a mozdíthatóságomban vagyok esendő. 
Én vagyok a kemény jégből kiolvadó lélek. Én vagyok az „anatómia szó zenei 
Csengése. Én nem érkeztem sehonnan, mert mindig is itt voltam. Eszrevehetoségem 
ózonban változó. Én tökéletes szereplő vagyok, hisz sosem vagyok önmagam. En ön- 
^ gam n ak  csupán a hite vagyok. En hiszek magamban, ezek vagytok Ti. Minden 
fé lv é n  beszélek. Ilyenkor a beszéd érthetősége megszűnik, s intenzitásba csap át. 
Ézt nem értették meg Bábelben. S most is. ezt csak ÉN értem.D

***

TUla vagyok, a Féktelep technológus-főmérnöke. Elváltain, két leányom van. Nem 
tüdom, ki találta ki, hogy így külön bemutatkozzam. Nem szeretek magamról beszél- 
***• Sosem voltam hős, még egy picit sem. Igyekezetem, mely erre iiányult, saját sze
mérmével fojtotta meg saját magát. Küszöbökig azonban eljutottam, így bepillantást 
^Verhettem olyan helyzetekbe, amilyenekbe belépés híján, csak képzelni tudtam ma- 
Sam. Álmodozásnak is nevezhetnénk e bepillantást, én azonban ezt másként éltem 
meg. Valójában most is egy küszöbön állok. A jtó nincs, így nem tudom, merre nyíl- 
na> ha volna. Ezért azt sem tudom, hogy’ amerre indulok, kifelé van-e, vagy befelé, 
r^het, hogy' beléphetnék oda, ahová eddig csak képzeltem magam. Eddigi szerepkö
r b e n  jó l teljesítettem munkámat. Az a fajta értelmiségi vagyok, aki egy-egy válasz 
Megadásakor hatványozott számú kérdést tesz fel magának, s ettől, aránylag széles 
kelletni háttérrel rendelkezik. E háttér azonban csak magamnak bizonyosság, s 
elsősorban a mások előtt való mindennapi megmutatkozáshoz szükséges. Egy ener- 
8'akészlet, mely a szerepléshez kell.

Meglehetősen zárkózott vagvok. ez volt válásom oka is. E mozzanat öt évet vett 
e> az életemből. Csak úgy’ úszhattam meg emelt fővel, hogy tudtam, létezik egy örök 
egyensúly, melynek akkor egyik holtpontján voltam, s reméltem, nemsokára átbillen
i t e k  a másik holtpont irányába, melvnek nvugalom a neve. Mindig is bíztam a hely
e i  energiában. A megmozdulás előtti állapot a legvészterhesebb, de a legszebb is. 

érintem  egy falióra vagy egy festmény falonfüggésében nem az időmérés vagy a 
Népség a döntő, hanem a nem-leszakadás, az ottmaradás ténye. A családom, aki most



itt néni jelenik meg, kibékült hiányommal, és megszokta, hogy nélkülöz. Szabad még
sem vagyok, már csak azért sem, mert tudok mindarról, ami megtörtént velem- 
S ennek tudatában, vagy inkább e tudat által behatárolva próbálkozók már hosszú 
ideje egy másfajta tudást is szerezni, amely semlegesíthetné, de legalábbis megneme
síthetné az előbbit. Ezért lett belőlem jó  szakember, s ezért dolgozom itt, a Féktele
pen már tíz éve.

***

Öt éve igazgatom a Féktelepet, ahová a hadsereg helyezett ki. Rangom szeriül 
őrnagy, végzettségem szerint gépészmérnök vagyok. Korány Eugén a nevem . A fék
telep munkájáról szólva annyit mondhatok, hogy nem könnyű ötezer hatszáz emberi 
úgy kormányozni, hogy célunkat mindennap megvalósítsuk, de eközben a telepen 
dolgozók közötti harmónia is sértetlen m aradjon. Ez egy olyan csapatjáték, amil 
magunk ellen vívunk, s ez a legnehezebb. Húsz éve vagyok nős, s a haderő külön 
engedélyével mindkét fiam külföldön tanul. Hiszek a közösség form áló erejében e$ 
vice versa, a közösségért való küzdelemben. Egyénileg, gyerekkorom ban három évig 
zongorázni tanultam, s ez nagyban hozzájárult mára elért benső harmóniám kiala
kításához. Úgy vélem, hogy a benső béke egy tudatos és szándékos Igénytelenség, mely al 
igényeknek csak a tükörképét látja, s ezért nem hisz azok valódi létezésében. Munkám, aniü 
végzek, szintúgy nem a hiten, hanem a cselekvésen alapul. Egy hármashatár Euró
pa közepén olyan védelemre szorul, melyei csak egy ilyen, részben sajátmagunk 
felé fordított hadigépezeltel lehet biztosítani. Ha kell, az önmegsemmisítés árán m- 
Az önmegsemmisítés az utolsó stádium abban a harcban , melyet a gyengébb vív az 
erősebbel, a védekező az agresszorral. Az önmegsemmisítéssel megsemmisül az ellen
ség haderejének egy része is, és megszületik a földöntúli csodálat azok iránt, akik 
képesek magukat feláldozni egy védelmi hadművelet során. Reméljük, erre nem les2 
szükség. A folyamatos készenlétre viszont igenis szükség van. És büszkék lehetünk 
rá, hogy egy bárm ikor kirobbantható védőimpulzust tartunk kordában itt e Fékte
lepen, immár több mint egy évtizede.

***

Bea-Lujza vagyok, leánykori nevein Lengő. Férjemet Dropcsák Lajosnak 
hívják, és földm érő a városházán. Ö nem fog itt megjelenni, de fontosnak tartottam 
bemutatni, hátha ebből világosabban kitűnik, miért nem vettem fel a vezetéknevét- 
Mit is mondhatnék magamról? A féktelepcn dolgozom , amióta az létrejött itt, 8 
határvidéken. Két igazgató jo b b  keze voltam idáig, remélem ezt ők is így gondolják- 
Korány igazgató úrral szavak nélkül is megértjük egymást. Szeretem a munkámat' 
de nem tartozom azon nők közé, akik az ottbon unalma elől a m unkahelyüké



menekülnek. Lajos előtt volt még egy férjem, mellette tanultam meg, hogy a pótcse- 
lekvés nem pótol semmit, a házasság pedig paraván. Ha eszembe jut az az időszak, 
meg mindig begörcsöl a vállam és a nyakam, és nem tudom fordítani a fejem se jo b b - 
rai se balra. Emiatt egy évig, hetente kétszer jártam gyógymasszázsra. Mostanában 
s°kkal szabadabban élek, mintha több levegőm lenne. Hétvégeken férjemmel gyak- 
ran kirándulunk a Menhely Kertjébe, mely alatt, mint tudjuk, nincsenek leszorított 
htániumrugók. Talán ez okozza, hogy habár a Féktelep biztonsága megföllebbezhe- 
tetlen
tan úgy érzi magát, mint az anyaméhben, távol az igazi, veszélyes világtól. Van egy 
•anyom is, egy igazi kamaszlány, még az első házasságomból. Külsőleg rám, termé
k é t  illetően viszont az apjára, volt férjemre hasonlít. Talán őt is szereti jobban. 

e jó l megvagyunk így hármasban, Lajos, a lányom és én.

***

Talán azzal kezdeném, hogy hála’ isten nem sok páciensem van a Féktelepen, 
^nnek ellenére azt vallom, hogy régiónk táplálkozási szokásai és a káros szenvedé
se k  lényegesen növelik a halandóságot. Egyébként dr. K óda Zsom bor vagyok, a 

ektelep mindenes orvosa. Azért mondom így, mert az általános vagy üzemi orvos 
K'tajezés nem fedi teljesen azt a munkakört, melyben dolgozom. A szemgyulladástól 
a tüdőembólián át, a koszorús aranyérig itt mindennel találkozom. A koszorús arany- 
e,i mint az aranyér egyik legsúlyosabb formája egyébb iránt az én -  ha fogalmazha- 
j°k  így -  felfedezésem, legalábbis 
rancia lap által publikált cikkben Kóda-daganatnak nevezik, de ezt két okból is 

helytelenítem. Az egyik, hogy valójában nem daganatról, hanem duzzanatról van szó, 
a másik pedig, hogy -  lokációjából kifolyólag -  ne a nevemmel fémjeleztessék ezt a 
kellemetlen tünet.

Egyébként nős vagyok, két leány és egy fiú édesapja. A 
J'órt helyi szervezetének elnöki tisztét is magamra vállaltam, mert úgy vélem, hogy 
tavatásunkon kívül a közéletben szintúgy jogunk és kötelességünk meggyőződésünk- 
hek hangot adni. Mint az Országos Parlament képviselője, puszta jelenlétemmel és 
Persze szavazatommal igyekszem segíteni az ellenzék követeléseit, felszólalni nemigen 
sz°ktam. Ezért itthon néma szenátornak neveznek, és születésnapomon feleségem 
mindig képviselőfánkkal kedveskedik.

***

Dr. Kóda mellett dolgozom  mint nővér a Féktelep Központi Rendelőjében. 
Melániának hívnak. Mielőtt magamról bármit is mondanék, elárulom, hogy néha 
Különös késztetéseim vannak, melyek a túlélésre irányulnak. Mások szerint ez
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ami a külalakról való elnevezését illeti. Egy nantes-i

, és a kirobbanás kockázata gyakorlatilag a nullával egyenlő, az ember e kert-



termetemmel és lelkivilágommal magyarázható. Szerintem csupán egv természetes női 
ösztönről van szó, mely bennem erősebb, mint más nőkben. De arról a bizonyos eset
ről inkább a vakondok tehetnek. Tudván, hogy a Féktelep és az egész határvidék 
alatt hatalmas, kitörni készülő erő feszül, csoda-e, ha pánikba esik az ember, ami
kor a föld megmozdul a lába alatt? Azóta az udvarosok vakondirtásba kezdtek, 
tőlem pedig megvonták a felhatalmazást, miszerint saját döntésem alapján kilakol
tathatom a Központi Egészségbázat.

***

Maria Szopotnyikova Kazanyból. Megfigyelőként vagyok itt a Féktelepen. 
Hazám küldött ide, hogy tanulmányozzam az önvédelemnek ezt a form áját, mely 
idejétmúlt newtoni erőforrásokból táplálkozik. Erről többet nem mondhatok. Talán 
csak annyit, hogy megdöbbentő és egyben megható az itteni emberek igyekezete és 
munkája. Annak ellenére, hogy atomfizikus vagyok, nyíltan szembesülök minden 
olyan fizikai módszerrel, amely valami módon az energia hasznos átalakítását céloz
za. Nem régóta tartózkodom itt, mégis, és mint asszony is, azonosulni vagyok kény
telen a Féktelep működési elvével. A felszín alatt itt olyan láthatatlan erők dolgoznak, 
melyeknek elszabadulása sosem látott katasztrófát okozna. Egy kevésbé jelentős 
magyar író, Liszt Ferenc kedveséről, Marié D'Agoult grófnőről a kö\étkezőket írta: 
hatvan láb mélységnyi láva, hathüvelyknyi hóréteg alatt. Szerintem e jellemzés 
tökéletesen fedi az e vidéken élők lelkivilágát, természetesen nem női vonatkozásban. 
Megkapó az a biztonság, amellyel az itteniek jári^k-kelnek anélkül, hogy egy pilla
natra is megfeledkeznének a bizonytalan valóságról. Mindezzel együtt, a Féktclep 
jövő je , azt hiszem, megpecsételődött. Olyan korban élünk, amikor már nincs szük
ség ilyen és ehhez hasonló önvédelmi rendszerekre. Fel kell oldani, meg kell semmi
síteni ezeket. De amíg érzem ezt a hatalmas erőt a föld alatt: testem alatt és mindenki 
leste alatt, ereznem kell azt is, hogy pillanatról pillanatra élek. S ez a ludat meg
hosszabbítja az itt töltött időt is. Mintha az egész világ leszorított rugókon pihenne. 
Mintha bennem is leszorított rugók feszülnének.

***

Mányi Zoltán vagyok, váltásvezető a Féktelepen. Vagy inkább csak magamról 
beszéljek? Mindegy, úgyis mindig megírják helyettem, amit mondani akarok.

Régebben színész akartam lenni. Barátaim, ismerőseim nem kételkedtek a tehet
ségemben, különösen, ami a versmondást illeti. Középiskola, irodalmi meg szavaló
versenyek, sokat kaptam ezektől a fellépésektől. Lányok. Mindegy, a felvételim a* 
anyaországi Színművészeti Főiskolára nem sikerült, itthon meg a színvonal miatt nem 
akartam ugyanazt csinálni. így a gépészet mellett döntöttem. Jó döntés volt. Akkor



jöttem rá, hogy miért nehéz a műszaki egyetem. Azért, mert kegyetlenül kivasalja 
az em berben állandóan hullámzó érzelmi impulzusokat, és szembesít egy magasabb, 
Mogföllebbezhetetlen renddel: a természeti törvényekkel. Emellett ész is kell hozzá. 
S°kat tanultam és próbáltam megérteni mindent, mindegy mi volt a tantárgy neve. 
gyakran mosolyogtam szobatársam linkségén. (Egyébként ő írta, amiket most mon
dok. Eddig azt hiszem, eltalálta.) Az egyetem után megnősültem. Egy olyan nőt 
Vettem el, akinek a lába a legszebb testrésze. Amúgy okos, jó  sakkozó.

A Féktelepen annak felépítése és működésbe lépése óta dolgozom, három éve mint 
yáltásvezető. Furcsa, hogy a felépítés kifejezést használom, hisz maga a Féktelep azért 
létezik, hogy végső esetben sajátmagát, meg az egész határvidéket leépítse, vagyis fel
robbantsa. Eddig nem volt rá szükség. Ezcrt nem erdemes a munkámról beszelni. 
Más szempontból viszont érdekes és túlontúl felelősségteljes feladat ez, igazi, férfias 
hozzáállást követel. A dönteni tudás itt életfeltétel, habár még nem került rá sor 
igazából. De folyamatosan nevelgetjük magunkban a határozottságot.

***

Nem régóta dolgozom itt takarítónőként. Iparművészeti középiskolát végeztem, 
elég jó l rajzolok. Huszonkét éves vagyok, még nem döntöttem el, milyen irányban 
szeretnék továbbhaladni. Nővérem, Lengő Bea-Lujza révén kerültem ide. Engem 
Lengo Évának hívnak. Addig is takarítok, amíg nem találok valami okosabb célt ma
sn inak . Felvételizni szeretnék a Színházművészeti tóiskola jelmeztervezői szakára, 
de erről még nem beszéltem senkinek. Fél éve, egy számomra fontos dolog történt 
'elem . Művi úton eltávolítottak egy nagy májfoltot az arcomról. Ettől kezdve 
Megváltozott az életem. Arcom helvett mintha a lelkem kezdett volna örülni annak, 
hegy egyik pillanatról a másikra megszépültem. Egyébként szeretek táncolni. Mások 
szerint ez nem fontos, szerintem viszont igen. Tánc közben minden egyes gesztus és 
Mozdulat felértékelődik. És egy ideje egyáltalán nem szexuálisan. Inkább én táncol
j a  a földön, mint a föld én alattam. Azt mondják, itt ez könnyen lehetséges, habár 
é* nem hiszek ebben. íg y  látszik, távol áll tőlem minden, amihez kicsit sem értek. 
Lzt bevallom őszintén. Néhány dologhoz jobb  is nem érteni.

***

Ne féljenek, nem úgy kezdem, hogy a „szindikátus nevében. T érm aró Sándor 
Vagyok tisztelettel, és teljes a megelégedettségem azt illetőleg, hogy mindenki külön- 
külön is bemutatkozik. Ez azért is jogos és szükséges, mert a Féktelepen nem csu
pán visszaszorító fékek, de individuumok is dolgoznak. Ok azok, akik felvállalták

a harcot, mely amennyire észrevétlen es csendes, ugyanannyira nélkülözhetetlen 
túlélésünk szempontjából. Sportnyelven szólva, olyan védőkről van itt szó, akik



nélkül a csatárok nemhogy gólt lőni, de még leshelyzetbe jutni is képtelenek volná
nak. Szakszervezetünk ezért olyan többletjuttatásokat próbál kieszközölni az itt dol
gozók számára, mint a nyaralási pótlék -  ha nem utazol, már kerestél - ,  különböző 
stresszmentesség-akkumuláló rendezvények, például a Féktelep Fesztivál évenkénti 
megrendezése, amelynek teljes bevétele szétosztásra kerül, a hármashatárt körülöle
lő másik két országba való vízummentes belépés, a gesheft-index hivatalos bevezeté
se, vészhelyzet esetén pedig a telepen való bentlakás és kosztoltatás feltételeinek 
biztosítása. A Szindikátus elnökeként -  mivel hivatásomat tekintve pedagógus vagyok 
-  kötelességemnek tartom a személyes kibontakpzást is, annak ellenére, hogy a 
csapatmunkát igen magas taktikai szinten tartjuk. Európa talán legegyedibb honvé
dő objektuma ma már nem csak a hazát, de a környező országokat is védi. Ennek 
magyarázata, hogy a Telep létezése immár két esztendeje nem hadititok. Ezzel együtt 
a külföld megbizonyosodhatott arról, hogy e föld alá rejtett energia nemcsak tőlük, 
de sajátmagunktól is megvéd bennünket, így őket egyáltalán nem veszélyeztethetjük. 
E fair play később akkora bizalmat szült Európa-szerte, hogy nemsokára egy 
francia delegáció látogat meg bennünket, hogy megismerje a Féktelepet, s hozzájá
ruljon annak fejlesztéséhez. Oroszországból is érkezett egy megfigyelő, Maria 
Szopotnyikova személyében, s mondhatom, hogy a szakértő nem várt lelkesedéssel 
látott munkához.

Privát életemről külön most nem szólnék, hisz az minden szálával e Féktelephez 
kötődik.

Jakus Lelle, negyvenéves, gyerm ektelen , nőtlen és vesennítött. Nem kell 
megijedni, csak karbantartó vagyok, és általában helyeselni szoktam mindenre, anul 
mások mondanak. Kivétel, amikor nőtlenségemet finoman volt betegségemmel magya
rázzák. Nem az egyik tököm, hanem az egyik vesém hiányzik. Karbantartó lévén 
állandóan hibákkal szembesülök. Nem tagadom, néha a saját hibáimmal is. Ezért 
egyedül én látom azokat a technikai malőröket, amelyek kockázatáról mások oly 
heroikusán beszélnek. Ha az a bizonyos lalajfelszakadás bekövetkezne, még az 
eddig biztonságban hitt Menhely Kertje is valószínűleg a levegőbe röpülne. Ha 
mégsem, a folyó akkor is, m indenképpen elárasztaná. Hát ennyit a biztonságról' 
De inkább hagyjuk a komolykodást, mert tudok egy viccel. A fürdőm estert megkér
di az egyik fürdőző: m ondja fürdőm ester úr, honnét tudja maga, hogy melyik kabin 
szabad vagy foglalt, amikor egy vendéget beenged oda? Sosem nyitott rá senkire? 
0 ,  uram, hangzik a válasz, sohasem. Mielőtt benyitnék, először mindig tájékozódom 
a kulcslyukon.



Hát persze, Tilla is ezt teszi, amikor diapozitívokat néz. Mit lát ilyenkor? 
saját lemeztelenített történetét. Az egész vetítés -  gondolja ő  -  azért kell, hogy 

Kattoghasson a diavetítő. Mintha a jövendő „vészteher”  szívdobbanásait hallgatná.
dig TiUa a saját múltjára leselkedik. Megalázó helyzet ez, mely menekülést sejtet 

valami elől oda, ahová elbújni már lehetetlen. Ez a hely, ezek a képek azonban 
képmutató m ódon, szépen láthatóak. És épp ez a gyanús. Szinte kelletik magukat: itt 
jg y ü n k  színesen, fényesen, bújj belénk, légy te is fény; s törj meg színekre, hogy 
todénk veszhess. És Tilla már majdnem megtörik, amikor az idilli kép-örvények 
között rábukkan arra a bizonyos tervrajzra. Ez mentett meg -  gondolja Tilla - ,  ez 
® tervrajz. Mindegy is, mit ábrázol. Csak tervrajz legyen, s ne ligetes folyópart. 
’ e úgy' csússzak vissza egy képbe, mint egy álombéli élőmocsárba, hanem jelentsen 

kihívást, legyen egy matematikai feladat, egy megoldandó probléma. Mindegy; meg- 
o°m -e, de irányt szab nekem, Tillának, feledteti a még orromat facsaró com btö- 

vek, gyerekkaki, szeszpárás kocsma, birkatarhó, vagy nagyapám ázott kucsmájának 
8Zagát. Veszélyre int és vészterhes, de ez kell. így már semmi baj sem történhet.

Gyerekkorában ha későig elcsavargott barátaival, és már elege volt, és fáradtsá- 
§3 élét vette a kalandvágynak, milyen szívesen gondolt a másnapi iskolai munkaak- 
Cl°ra, a kukoricatörésre vagy paprikaszedésre, melyek mint „tiszta és erkölcsös”  
,evékenységek tűntek föl előtte, s ahogy Mányi is mondta, ilyenkor kivasalódtak ben- 
ne az érzelmi hullámzások, a kaland és az otthoni kikapás közti élmény-szakadékok, 
s a jótékony munka gondolata által megváltott „jóság”  költözött belé.

-  Azért kell vetítenem, hogy rájöjjek, miért nem kellenek a képek -  gondolta 
**‘3, míg egymás után nézegette a diákat.

~ S miután rájöttem, hogy nem kellenek, egy olyan képre bukkanok, mely 
S ik eréb en  fogja megváltoztatni az életemet.

5.
Szükséges-e bemutatni a regressus infinitivumol, az előzmények végtelen sorát(?),

, erdezem EN úgy, mint bárki ebből a tizenkét szerencsés emberből, akik eljátszhat
o k  itt egy végkifejlet színpadi változatát. Mindegy, válaszolni is csak ÉN tudok: igen- 
'^  kellenek az előzmények, hisz azok utórezgéseivel kezdődött e tanulmány. Ha valaki 
e,öVe elrendeltségre gondol, hát nagyon téved. Az előzmény, az idő sűrítésével egyre 
lnkább a végkifejletre kezd hasonlítani, de ez egyáltalán nem fontos. ÉN tudom, ha 
"fost fognék egy villanykörtét és vészjóslóan felemelném, mielőtt még elengedném, 
^ n d en k i tudná, hogy az szét fog robbanni a színpadon. Mégis végignéznék, ahogy 
f 8*k lefelé, és összerázkódnának a csörömpölésre. Tehát a mindent megelőző örök- 

alóság. az aetemitas a parte ante után fel kell takarítani.



Vasagyi Mária

Iratok a lombosi levéltárból
Ezerkilencszáznegyvcnöt nyarán egy fülledt reggelen -  csütörtök lehetett, piac

nap -  ériünk haza Lom bosra. Miután a kapunkat hiába döngettük és a hajnali álom
ból felébredt szomszéd közölte velünk, hogy házunkat egyenruhások lakják 
családostul, folytattuk utunkat. A piacon kötöttünk ki, apám lepényt vett. Azon a 
reggelen a liget egyik lombsátrában, a füvön ütöttünk tanyái, anyám a kofferon te
rített meg, lapjára fektette, mint annyi hónapon át, elfért rajta a rojesi pléhpohár 
meg egy-egy szem barack. Apám kihámozta a papírból a meleg lángállót és falatoz
ni kezdtünk. Körülállták bennünket a járókelők, nézték, ahogy ott reggelizünk. -  Jé? 
a Kolozsváriék! Azt hittük már nem élnek -  súgta valaki a mellette bámészkodónak. 
Megállt a falat a szánkban. Akkor akadt meg anyám szeme a papíron. M egdöbben
tünk. merthogy láttuk rajta a nevünket. Félhangosan olvastuk a szöveget. Amikor a 
végére értünk, apám megjegyezte: -  Nahát Karcsi, te szerencsétlen archivárius. 
foroghatsz a sírhan! Ismét selejtezlek a levéltárban.

A jelentési, amely annyira felzaklatta, hogy lepénycs reggelijét el se költötte, gon
dosan kerekített betűkkel, lila tintával írták halványzöld irodai lapra.

Magyar kir. rendőrség kapitányságának
Lombos, 1944. évi május 26-án

JFX EN TÉS
Kolozsvári Miklós lombosi lakhelyű izraelita orvos és családja, valamint Bergef 

Károly izr. levéltáros tartózkodásának ügyében
Honpolgári kötelességem szentségének hitével a törvényrendeletnek eleget téve 

tisztelettel jelentem Magyar kir. rendőrség Lombosi kapitányságának, Nagyságos Be- 
retva János főkapitány Lrnak, hogy Kolozsvári Miklós 1906. évi novem ber 16-dikán 
Lom boson született helybeli izrael. orvost két ízben láttam a városban: a Szentlászlo 
téren és a gubógyár előtti ligetben sétálni, ezév május 25-dikén és 26-dikán. Elsőízben 
Berger Károly zsidó levéltárossal délután 3-kor, másodízben este 8-kor családjával- 
feleségével, a szintén zsidó Kolozsvári szül. 1911. aug. 4 Kohn Tcrézzel és fiukkal
Kolozsvári szül. 1935. jul. 29. Tamással.

Sétájuk színhelyéről mindkét esetben otthonuktól (Könyök u. 5) eltérő irányba 
távozlak. Követvén őket máj. 26-dikán felfedeztem, hogy Köves utca 84 szám alatt 
laknak mind a négyen, tehát említettek Lom boson tartózkodnak minden jel szerint 
bejelentetlenül. Kérem fentieket figyelemmel venni és a vonatkozó törvényrendeletet



jdkalmazni. Az eljárás sikerességének reményében alázattal Kovács Jónás kefegyáros, 
domboson. Könyök u. 7.

Vettem. Elfogatást elrendelem
Beretva János főkapitány s. k.

Magyar kir. rendőrség kapitánysága
Lombos

Nagyságos Beretva János főkapitány Úrnak
Alázatosan jelentem Nagys. Beretva János főkapitány Úrnak, hogy parancsa 

szerinti eljárásom során Berger Károly (1915. jan. 22 Pécs) lombosi alkalmazású 
evéltáros 1944. május 27-én hajnali fél négykor Pető Kálmán patikus lombosi laka- 

San’ Köves u. 84/a alatti lakásán sikeresen előállíttatott, valamint Pető Kálmánnal és 
ennek feleségével Rózával és fiukkal, 1941. júl. 30-án szül. Lászlóval együtt gyűj- 
lŐhelyre szállíttatott. Ellenállást egyikük se tanúsított.

Sajnálatomra Kolozsvári Miklós helybeli zsidó orvost és feleségét, ugyancsak 
Zsidó Kolozsvári szül. Kohn Terézt, fiukat kisk. Tamást a lakásban és környékén nem 
fa ltam , így esetükben a törvényrendelet nem alkalmaztatott. Szomszédsági állítás 

SZerint éjféltájban ismeretlen irányba távoztak. Alázattal Bende Lajos rendőralhad- 
nagy s. k.

Lom boson 1944. évi május 27-én
Vettem aznap d. e. 11-kor

Beretva János főkapitány s. k.

JEGYZŐKÖNYV
Készült a m. kir. rendőrség szabadkai kapitányságánál 1944 május hó 28-án 

Kolozsvári Miklós lombosi izr. orvos és családja tartózkodásának tárgyában 
Alulírott Füves Pál 1920 febr. 7 . tiszaszentmiklósi szül. honvédközlegény tanú- 

8ltom, hogy Kolozsvári Miklós orvost ma 11 tájban a vasútállomás közelében felis
mertem. Felismertem szemüvegéről és K. M. monogramos pecsétgyűrűjéről, amikor 
sbátját begombolta, ugyanis lombosi otthonában fél évig gyógykezelt elhatalmaso

dott fogtályogból eredő kórom ból. Feleségét Kohn Terézt ugyancsak felismertem, mert 
*3 jan. 12-től július 7-ig, bevonulásom napjáig heti két alkalommal az orvosi ke- 

Zplés befejeztével a kapuig kikísért. Fiuk Tamás, kiváló tudású diák a hajóépítésről 
[artott nekem kimerítő előadást többízben, ezért hangjáról és mozdulatairól azonnal 
^ m e r te m . Intett nekem, de senki se vette észre. Ennek negyedórája, nevezettek 

át még ott tartózkodhatnak a vasútállomáson.



Kérem jelzésemet figyelembe venni és jutalomszabadságomat július hónapra 
hadtestemnél kijelöltetni és jóváhagyatni. Tisztelet. Alázattal Füves Pál közlegény- 
Szabadkai címén Füredi u. 72.

Megj.: Kolozsvári Miklós kommunistagyanús lombosi zsidó orvos és családja 
elfogatását és törvényrendelet azonnali alkalmazását elrendelem. Dr. Kettős Kálmán 
rendőrfőkapitány s. k.

JEGYZŐKÖNYV

Felvétetett a Szabadkai Rendőrkapitányságon 1944. máj. hó 28-dikán délu. 
háromnegyed 3-kor, Kolozsvári Miklós lom bosi zsidó orvos és családja vélt. és Herédi 
Bertalan újvidéki cipész és családja valós előállításának ügyében

Füves Pál 1920. febr. 7. tiszaszentmiklósi születésű honvédközlegény jelentése 
szerint fent nevezett lombosi zsidó család a vasútállomáson tartózkodott 11 óra táj
ban a mai napon. Füves Pál Sajtos Béla rend. főhadnagy, Pállaki József és Putroki 
Elemér közlegények kíséretében a helyszínre vezettetett. Felismerte a jelzett csalá
dot, akik a pádról elvezettettek és előállíttattak. Igazoláskor kitűnt, hogy Herédi 
Bertalan újvidéki zsidó cipészről, feleségéről Tallós Janka római katolikus vallású 
óvónőről és fiukról, kisk. Herédi Áronról van szó. Mindhármuk esetében a törvény
rendelet szerint azonnal eljártunk, Füves Pál közi. jutalomszabadságát jóváhagyás
ra javasoljuk. IJzgoj Kristóf rendőrtiszt s. k.

JEGYZŐKÖNYV

Felvétetett 1944. május 29-én du. 4-kor a szabadkai 4-es sz. rendőrhivatalban 
Füves Pál 1920 febr. 7-én Tiszaszentmiklóson szül. lombosi állandó lakhelyű hon
védközlegény halála körülményeinek és Kolozsvári Miklós lombosi zsidó orvos és 
családja rejtőzködési helyének fellelése tárgyában

Fenlemlített Füves Pál miután hazafiúi kötelességéhez híven jelentést tett Kolozs
vári Miklós zsidó orvos /L om bos/ és családja vasútállomáson tartózkodásáról, Sajtos 
Béla rendőrfőhadnagy', Pállaki József és Putroki Elemér közlegények szerint vona
kodott az állomás területére lépni nevezetteket azonosítandó, ezért enyhe testi fenyí
tésben részesült. Ezután a folyosó harmadik oszlopa mögötti pádon várakozó családra 
mutatott, és mint később kiderült, Herédi Bertalan újvidéki zsidó cipészről és csa
ládjáról van szó. A cipészt feleségével, Tallós Janka római katolikus óvónővel és kisk- 
Herédi Áron fiukkal egyetemben szabály szerint elvezettük, Füves Pál ekkor isniet 
meggondolta magát és azt mondta, ezek az emberek az ő árja rokonai. Reszketett 
és láthatóan hisztérikus roham küszöbén állt. Ismét enyhe fenyítést kapott, mire azt



vallotta, hogy nevezettek Kolozsvári Miklós és családja. Este 8-ig megfigyelés alatt 
tartottuk, de mivel semmi különöset nem észleltünk nála, sőt tréfálkozott az őrök- 
^1 és cigarettára gyújtott, elbocsátottuk. Kaszárnyájában azonban nem jelent meg, 
toiert is ma hajnali 4-kor lakásán, Füredi u. 72. sz. alatt megkerestük. Zörgetésre 
aJtot nem nyitott, ajtót feltörtük és nevezettet a földön ülve, az asztallábnak háttal 
^maszkodva a konyha területén találtuk. Homloka közepén érte a golyó. Első látás- 
r a azt hittük, önkezével vetett véget életének, de a szomszédok, Luksily László kő
műves, Szajkó Lukács tisztviselő és Pakula Benő orvostanhallgató szerint ismeretlen 
emberek jártak nála máj. 28-án délután, alkonyatkor, azaz szemüveges és feltűnően 
Se*ni külsejű férfi hátizsákkal, kisebb koffert vitt, egy asszony fején zöld kalappal, 
Ugyanolyan színű szandált viselt, ismertetőjele: jo b b  halántékán lencse nagyságú 
aRyajegy. Egy tíz év form ájú szemüveges fiúgyermek. Sokáig zörgettek Füves laká
jn a k  ajtaján és senki nem látta elmenni őket. Sajtos Béla rend. főhadn. Pállaki 
József közlegény, Putroki Elemér közi.

Mivel Füves Pál halálának gyanús körülményei esetleges gyilkosságra utalnak, és 
i°l°zsvári Miklós zsidó orvos kommunistagyanús személy elsőszámú gyanúsított, 

^rendelem az ő  és családja előállítását. Uzgoj Kristóf rendőrtiszt s. k. Jóváhagyom 
r> Kettős Kálmán rendőrfőkapitány s. k.

JELENTÉS

A Szegedi Rendőrkapitányság nevében alázatos tisztelettel jelentem, hogy Kolozs- 
Vari Miklós lombos izraelita orvost Hatvan Ottó ügynök és Kereplő Zoltán közle- 
6en)', mindketten bizalmas emberünk 1944. május 28-dikán délután félkettőkor a 
je g e d i vasútállomáson töltőtollat árulni látta a pesti gyors szerelvényének utolsó- 
elo'tti (14-es számú) kocsijánál. Maguk is vettek tőle több igen finom minőségű arany- 
^ollat, mert a körözőparancsot csak a hiv.ba visszatérést követően olvashatták, hosszú 
7  ̂ napos -  időre húzódott ügyeletük megtartása miatt, így a körözött személlyel 

* irányában igaz honpolgári és rendőrhivatásbeli kötelességüknek meg
cselekedhettek. Sajnálatukra arra vonatkozóan se szolgálhatnak adat- 

aji hova távozott a zsidó orvos, de azt látták, hogy a közelben várakozó zöldkalapos 
nShöz és kisebb kofferon üldögélő szemüveges tíz év körüli fiúgyermekhez lépett, 
"^ jd  hosszas rábeszélésére a gyerek végre felállt a kofferről és körözött személy fel- 
V,e ,,e a koffert és a síró gyereket magyar nyelven csitítva mindhárman a szerelvény 
^loldalára távozlak. Ezután szem elől tévesztettek, mivel abban a percben a vonat 
elindult.

Kérem fentiek tudomásulvételét. A nyomozás és előállítás sikerébe vetett hazafi- 
J}1 reménnyel Kerékkötő Lrbán nagys. főkapitány nevében alázatos tisztelettel 

éhajos Márton alhadnagy s. k.

Jr|ntkezéskoi 
felelően nem



M agyar kir. rendőrség Szabadkai kapitánysághoz 

Dr. Kellős Kálmán rendőrfőkapitány úrnak
Budapest, 1944. május 29.

Alázatosan jelentem Rendőrfőkapitány Úrnak, hogy a budapesti gyorsvonaton 
Kunszentmiklós előtt nyíltpályai leállításakor 1944. május 28-ikán 15 óra 45 perc
kor láttam Kolozsvári Miklós körözött zsidó orvost, lom bosi lakost. Állítom, hogy' 
nemcsak nevezett személy, hanem a családja is a vonaton tartózkodott. Igazoltatás
kor ugyanis éppen körözött kupéjához értünk Balog Szervác alhadnaggyal és -  
miután 28 zsidó személyt sikerült elfogni, a vonatról leszállítani és törvényelőírás 
szerint a helyszínen eljárni -  akkor Képessy Márk távirdász bom bázók közeledését 
jelezte, amiértis a vonatról azonnal leszálltunk és a vonatot továbbindíttattuk, hogy' 
nyílt pályáról időben elkerüljön. Még a kupéajtóból felismerni véltem körözöttet, 
amikor pedig az ablakon kitekintett, azonnal tudtam kiről van szó, ugyanis nevezett 
zsidó orvost bécsi egyetemista éveim folyamán többször láttam távoli ismerősök tár
saságában, évfolyamtársak voltunk és szegedi szolgálatom idején gyermekemet Ber
talant nevezett segítette világra. Ennyit tudok személyéről. M á j;«  28-dik 1944. este 
a Keleti p. udvaron a beérkezett gyors utasai közt körözöttet és családját nem talál
tuk, de a kupéjukban utazott személyek közül Mária Antónia apáeanővért, szül. 1911- 
dec. 5 Miskolcon, polgári nevén Kocsis Szilviát azonnal kihallgattuk. Vallomása sze
rint körözött semmi olyat nem mondott nekik amiből utazása irányára, célpontjára 
következtetni lehetne, a felesége szintén hallgatott e tárgyban, fiuk, kisk. Kolozsvá
ri Tamás ugyancsak, így nevezett nővér nem szolgáltatott adattal, mire a VII. kerü
leti kapitányság kihallgatóhivatalába kísértük, ott erélyes eljárást alkalmaztunk, de 
mindvégig hallgatott. Pedig biztosan bizalmas kapcsolat alakult ki közte és nevezett 
zsidó család közölt, annális inkább, mert a gyereknek egy csomagot átadott, feltehe
tőleg élelmiszert. Kihallgatás után a kihallgatott apácanővér pszichikai és fizika' 
állapota miatt kénytelenek voltunk azonnali likvidációhoz folyam odni, szóbanforgo 
nővér eltűntté lesz nyilvánítva, amennyiben a rendje a keresését szorgalmazza. Any- 
nvi bizonyos, hogy Kolozsvári Miklós és családja a Keletin nem szállt le a gyorsról- 
mert akkor már nem volt az utasa. Ismételt sajnálatomat szíveskedjenek figyelembe 
venni és ígéretemet, hogy amennyiben részünkről mulasztás történt Kolozsvár' 
Miklós zsidó orvos, körözött gyilkossági gyanúsított és kommunistagyanús személy és 
családja clfogatásának tárgyában, a jövőben  hasonló nem fog előfordulni. Alázatod 
tisztelettel

lfj. Pudár Géza alhadnagy s. k- 
M. kir. rendőrség VII. Kerületi Főkapitányság

Budapes*



Magyar kir. Rendőrkapitányság VI. Kerületi hivatala Budapest 
Nagys. Hammer György főkapitány úrnak

(1944. decemb. 7 esti 8 órakor érkezeti jelentés Kolozsvári Miklós zsidó orvos, 
ombosi (Bácska) lakos és családja, az ugyancsak zsidó Kolozsvári szül. Kohn Teréz 

es kisk. Tamás fiuk esetleges tartózkodási h elyéről Megj. Hammer s. k.)

Tisztelettel és honpolgári alázattal tudatom nagys. főkapitány urral, hogy 
Bajnok u. 16. szám alatt egy zsidó család bujkál. Nevezett család légiriadókor rend- 
e r e s e n  óvóhelyen tartózkodik, és mivel ennek rendjét és lakottságát nemcsak 
úazafiúi, hanem házfelügyelői kötelességem is vigyázni, nov. 19-én d. előtt légiriadó 
lc*ején feltűnt nekem és feleségemnek a sémi küllemű család megjelenése az óvóhe- 
yen. Palkovics Gézáné Bajnok u. 16. lakos és Gellért Johanna fekvőhelye között fog- 
a|,ak el priccset, és e két személy is tanúsíthatja furcsa viselkedésüket, amire 

^•ndahánv házbeli lakos figyelmét felhívtam. Vagyis hogy Péterfí Géza IX. kerületi 
bombázott asztalos és felesége Anna, valamint Tamás fiuk feltűnően sokat és han- 

S0san imádkoznak keresztény imákat. Ma déltájban félrehívtam a gyereket és kifag- 
?al,am, így sikerült tudomást szereznem arról, hogy tudja, mi a sábesz, sahter, purim, 
es hogy biztos legyek a dolgomban, a lépcsőházban lerántottam a nadrágját, hogy 
® mnőrizzem árja mivoltát, és azonnal bebizonyosodott ennek ellenkezője. Ugyanab- 

atl az időben Péterfi asztalos Kispart Jánosné frissen törött karját szakszerűen rög- 
j^b’ tte, kisk. Makkai Maca lázát valami folyadékkal csökkentette. A Péterfi család 
e|rása: a férfi sötétzöld hátizsákot hord, kisebb koffert visz magával mindenhova, 

er°s rövidlátó, az asszony jo b b  halántékán lencse nagyságú szemölcs, zöld kalapot 
' j SeI és a szandálja ugyanolyan színű, a fiú szemüveges, tíz év körüli, barna téli 
0 ín y b e n  és kötött, bordó színű a sapkája. Alázattal

Halász Péter házfelügyelő 
Bajnok u. 16.

Magyar kir. rendőrkapitányság Székesfehérvár 
Dr. Harmat Rezső főkapitány Urnák

, Tisztelettel jelentem magv. Kir. rendőrségnek, dr. Harmat Rezső főkapitány 
Urnak, hogy a Székesfehérvár-Polgárdi vasútvonalmenti nádasban, Polgárdi előtt 
másfél kilóméternyire egy zsidócsalád bujkál. A férfi koffert visz magával, de mivel 
er°sen rövidlátó, nem hihető, hogy messzire jutott a mocsárban. A nő zöld kalapot 
^l8el, ism. jele anyajegy a jo b b  halántékán. A tízévesféle fiúgyerek bordó kötött sap

k á ró l és szemüvegéről ismerhető fel. Mivel a vízhőmérséklet fagypont alá süllyedt, 
a|,?hanem belevesztek a pocsolyásba. Szökésük a következőképpen történt: Falakai



János közlegénnyel zsidó személyeket igazoltattunk 1944. dec. 9 d. u. 3 óra tájban, 
amikor megjelentek a bom bázók. Mielőtt az igazoltatottak szétfutottak volna azon
nal törvényrendeletet alkalmaztunk, de nevezett családnak sikerült elmenekülnie. Ne
vüket, lakhelyük címét és úticéljukat nem állapíthattuk meg. Kérem tiszt, felettesemet 
egy ügyeletes rendőrcsoport küldésére a szóbanforgó család rejtőhelyének felkutatá
sa céljából és azonnali eljárás érdekében.

Alázattal Sehol Bódog rendőralhadnagy'
Polgárdi rendőrállom ás 1944. dec. 10.
Csapatot küldtem 6 személyt 
1944. dec. 10 reggel 8
Utasítás: Törv. Rend. azonnali alkalmaz. Dr. Harmat s. k.

M. kir. rendőrkapitányságnak Székesfehérvár
Dr. Harmat Rezső főkapitány Úrnak

Alázatosan jelentem Főkapitány Úrnak, hogy utasítása szerint 1944. dec. 10-dik 
délelőtt fél 11-kor eljártunk, a nádast felkutattuk, de az ott lelt három hulla -  két 
nő és egy férfi -  a helybeli Permet család árja tagjaié, akik nem a vasútvonal felö
li parton, hanem a mocsár túloldaláról a kaszálóról menekültek a nádasba a bom
bázók elől. Nevezett zsidócsaládot sajnálatunkra nem találtuk. Keresést bár nagyon 
sekély reménnyel de folytatjuk. Tisztelettel Sehol B ódog alhadnagy s. k. Polgárdi

Székesfehérvári rendőrkapitányság
Dr. Harmat Rezső főkapitány úrnak jelentés egy bácskai (Lom bos) zsidócsalád 

hollétéről

Alulírott Fenyővölgyi Konrád bakonyszentlászlói rendőralhadnagy alázatosan 
jelentem, hogy Karvaly Pál lombosi (Bácska) lakhelyű honvédközl. Nagy István h eh ' 
beli lakos udvarán (Hársfa u. 8.) 1944 decem ber 15-én délelőtt 11 tájban felismert*’ 
Kolozsvári Miklós lombosi zsidó orvost, amint a fák alatt sétált és dohányzót*- 
Nevezett Karvaly Pál a következőket tanúsította: „hallottam, hogy' Nagy Istvánná 
Kormos Rózsa a zsidó személyt figyelmeztette, vonuljon a házba, mert megláthatják- 
mire nevezett betért az ajtón. Röviddel azután fia, ha jó l emlékszem Tamás névre 
hallgat, kifutott és jóllehet hóvihar készült azt kiáltozta, hogy milyen szépen sül a 
nap, éppen úgy mint otthon, mire anyja, feketehajú szikár nő, halántékán anyajegy' 
gyei, rákiáltott és a gyerek bement a házba.”

Nagy Istvánt másfél órával a jelentésléteit követően a hóvihar csitultával kihall' 
gattam és azt állította, senki se tartózkodott nála, se rokon se idegen, ezt felesége



tanúsította. Valóban senki idegent se találtunk a lakásukban és környékén tartott 
házkutatáskor. Ismertettem velük a törvényrendelet vonatkozó pontjait, mármint 
h°gy aki izr. személyt rejteget vagy bárminemű segítséget nyújt neki, osztja a rejte- 
8etett vagy segélyezett zsidó személy sorsát, azonnal eljárásban részesül vagy depor
tálják. Nagy István és felesége ezt tudomásul véve tovább tagadott. Megjegyzem nem 
bizonyítható a rejtegetés vádja, ám tudnivaló, hogy Karvaly Pál, aki a frontra 
y°nuló hadtest tizedeseként tett jelentést a zsidórejtegetésről, nem vette észre, hogy 
jelentéstétele közben a szomszédos irodahelyiségben a hadtestjéhez tartozó Palkó 
Mátyás ugyancsak lombosi honvédközl. villanyszerelést vegez és minden szavát hall
ja. Furcsa, hogy Palkó a munkát nagyon gyorsan abbahagyta, be se fejezte, hanem 
a létráról lemászva szó nélkül távozott. Gyanúm hogy Nagy István és felesége érle
lé s é r e  indult és hogy sikerült is tudatnia velük Kolozsvári Miklós és családja 
kerestetését. Alázatos tisztelettel Fenyővölgyi Konrád alhadnagy s. k.

Palkó Mátyás 1921. szept. 8-án Bácsbéregen született lombosi lakos, a XIV hon- 
véd hadtest tizedese Bakonyszentlászlón és hadtestében valamint a környéken sehol 
J5 találtatott, ezért dezertőrnek nyilváníttatik. Nevezett feltűnően kisnövésű, csorba 
[° j&  szabályos az arca, haja barna, szeme úgyszintén. Lábán enyhén sebesült, bo

áján gézkötéssel. Elfogatási parancs kiadatott. Dr. Harmat s. k.

Házfelügyelői és lakói feljelentésre József körút 16. sz. alatti házat és környező 
fü letek et átfésültük, de zsidó személyt nem találtunk. Alul megnevezettektől az alab- 

jegyzőkönyv vétetett fel:
KIHALLGATÁSI JEGYZŐKÖNYV

,  1944. dec. 28. Budapesten, a VIII. Kerület József krt. 16. sz. h i i óvóhelyén 
délvidéki orvos és családja rejtőzködési helye fellelésének tárgyában. Palffy Zoltán 

rendőrkapitány. valamint Verő Kálmán. Pirosi Norbert, Madaras Imre rendorhad-
naSy°k részvételével. , . , , r  ......
. V  Török  Zsuzsanna, Vezér Zoltán. Torlaki Vazul, Vezer Zoltanne Csülök 
í ^ l i a ,  Zsindelves Árpád. Zsindelves Arpádné Füleki Rózába, leányuk Zsindelye* 
Juj'an n a, Pemete Dezső, Sorközi Mihály, Falusi Ágnes, mind a ház lakói, valamint 

Mihály és Fűtő Mihályné Rozsnyói Éva házmesterek. . . . .  .
Vigh T örök  Zsuzsanna tanúsítja, hogy ezév dec. 26-án szülési fájdalmakat erzett 

92 óvóhelyen a feltüntetett ház alatt. Vezér Zoltánné pár óra múlva se járt sikerrel 
^ s  levezetésében és mindennek szemtanúja volt az óvóhelyen csaladjával azaz 

L e g é v e l ,  szül. Szücs Annával, fiukkal, kisk. Péterfi Tamassa Peterf. Géza IX. 
S i e t  Bohém u. 11. sz. alatt lakott, a mostani óvóhelyen ideiglenesen tar ozkodo 
es saját állítása szerint kibombázott asztalos, aki szemmellát atóan epte en vo t



elviselni a vajúdó nő hiábavaló szenvedését és dec. 27-én este hirtelen meggondolás
ból ágyához ment és Vézérné segítségével a szülést szakszerűen levezette, anyát és 
gyermekét szakszerűen ellátta -  amit Pemete Dezső orvostanhallgató és Falusi Ágnes 
ugyancsak harmadéves orvostanhallgató tanúsít ami pedig asztalosmunkás részé
ről elképzelhetetlen cselekedet. így a gyanú árnyéka rögtön rávetődött.

Vigh T örök  Zsuzsanna állítja: Nem így történt. Gyanúsított ugyan segédkezett 
a szülés levezetése körül -  vizet melegített, törölközőt stb. gyűjtött, engem szülés 
közben biztatott és tartotta bennem a lelket, ami már-már elhagyott, és a gyermek 
nemét ugyancsak ő  adta tudtomra, és én hálából a Géza nevet adtam a Fiamnak. 
Semmiféle zsidó orvos nem segítette világra a gyermekemet.

Verő Kálmán: De asszonyom, most elárulta, hogy igenis zsidó orvos volt.
V T. Zsuzsanna: Nem. Határozottan állítom, hogy Péterfi Géza asztalos. Felesé

gével együtt jártam gimnáziumba, színtiszta katolikus családból származik.
Madaras Imre rendőrfőhadnagy: Asszonyom, tudatában van-e tanúvallomásának 

következményeivel?
V T. Zsuzsanna: Igen. Mégis kitartok mellette.
Fenti tanúvallomással ellentmond Vezér Zoltánné állítása, miszerint Péterfi igen

is orvosi gyakorlottsággal vezette le a szülést.
Fűtő Mihály házmester: A gyanú egy nappal a szóban forgó szülés előtt támadt 

bennem, amikor mellkasi lőtt sebbel fiatalembert hoztak le az óvóhelyre és Péterfi 
azonnal kezelésbe vette. Miután orvosi szakszerűséggel és gyakorlottsággal a vérzést 
elállította, a golyót a kofferjében hordott orvosi (hűszerek alkalmazásával a sebesüli 
testéből eltávolította, a sebesültet injekcióval ellátta. Hajnalban elszállításkor a 
fiatalem ber életben volt. Tehát kizárt, hogy Péterfi asztalos lenne, mert sebészorvosi 
tudással rendelkezik. Tanúként kihallgatott fenti orvosnövendékek is tanúsíthat
ják ezt.

Zsindelves Julianna lakó: Nemcsak hogy orvos, tehát hamis adatokkal jelentke
zett az óvóhelyen, hanem zsidó is, mert amikor az este kiskorú Kerepesi Zoltán eház- 
bcli lakos magas lázát orvossággal és borogatással csillapítani igyekezett, köriilöUe 
zajongó fiára így' kiáltott: Seket! Ez pedig nem magyar szó. Steiner Mihály zsidó ügy
védéknél hallottam többször is. ahol szolgáltam.

Torlaki Vazul: Nem hallottam idegen szavakat a szájából, de a koffert, amit mii1' 
denhova magával hordott, még a küblire is, V T. Zsuzsanna szülése közben, amikor 
Péterfi állítólagos asztalos figyelmét orvosi teendői nagymértékben igénybe vették- 
felnyitottam a koffert és gézt, injekciót, gyógyszert és előttem ismeretlen, valószín11' 
lég sebészorvosi műszereket láttam benne. Amikor nevezeti észrevette hogy a kofft’ *-'  
bán matatok, rámrivallt és haragosan eltávolított a közeléből. Biztos hogy orvos.



Fűtő Mihályné viceházmester: Máshol is gyógyított. A 18. sz. alatt Kalóz Jánosnét, 
j* 24-esben Jakab Nórát, Kassai Kornélt és családját, Pák Lajost, de ők pontosab- 

an Megmondhatják kiket még.
Mivel jelenlevő kihallgatottak Vigh Török Zsuzsanna kivételével állítják, hogy 

eterfí Géza állítólagos asztalos orvos, zsidó, felkutatását és családjával egyetemben 
történő elfogatását elrendelem, úgyszintén a vonatkozó törvényrendelet azonnali 
Alkalmazását a helyszínen. Vigh Török  Zsuzsannát kisk. Géza fiával a kerületi deport.

v; gyűjtőhelyére vitetem, ahonnan kijelölt helyre szállíttatik, vagy esetében is azon
nali törvényalkalmazás rendeltetik el. Pálffy Zoltán rendőrfőkapitány s. k.

Magyar Kir. R endőrség VI., V II., VIII. kerületi hivatalának Budapest 
Magyar Kir. Rendőrség székesfehérvári kapitányságának

A Magy. Kir. Rendőrség veszprémi kapitánysága az alábbi, 1945. febr. 13-án 
Veszprémben kelt Á TIR A TO T küldi 

Fenti kapitányságokkal ill. hivatalokkal tudatom, hogy Kolozsvári Miklós 1906. 
?°v. 16-án született, körözött zsidó orvos, valamint felesége, 1911. aug. 4-én szül. 
Kohn Teréz és fiuk, Kolozsvári Tamás, szül. 1935. jul. 29. Lomboson, szintén zsidó 
SZemélyek körözésének és rejtőzködési helyük fellelésének, valamint mindhármuk 
Azonnali likvidálásának ügyét lezártnak tekintem, amit az alábbi ténnyel magyará
zok: 1944, febr. 2-án Lovászpatona halárában egy leégett pajtában megszenesedett 
Afom holttestet találtunk, egy negyven év körüli férfiéi, fogai épek, szemüvegének 

Maradványai mellette voltak, továbbá elégett papírkoffer darabjai között orvosi 
Műszerek összeégve, de felismerhetők. A női hulla azonosíthatatlan, fogai épek, szem
b ú  kezelve, közelében, vagyis a pajta előtt zöld női kalapot találtunk, ami bizonyá- 

ra nevezett asszonyé volt. A tíz év körüli fiú bordó sapkája maradt ép. Ékszer, irat 
neM volt náluk, utóbbi ha volt is elégett. A leírás ráillik a körzetben bujkáló körö
sei! izr. orvosra és családjára, bizonnyal állítjuk, hogy róluk van szó, ezért az 
u§yben való további fáradozást feleslegesnek találom. Parlagi Tivadar magy. Kir.
rendőrfőkapitány s. k.

Szerb nyelven, cirill betűvel írt jegyzőkönyv magyar fordításban:
Gombosi Kerületi Elöljáróság
Járási Milícia kémelhárító, állam-, osztály- és népeHenség-leleplező hivatala 
Szigorúan biz.
1952. szeptember 7.



KIHALLGATÁSI JEGYZŐKÖNYV
Kolozsvári Miklós orvos /Lom bos/ bűnössége elbírálásának ügyében

Jelenlevők: Lepogrlovics Sztoján, a lombosi milícia főkapitánya, Potrcskov Gavro 
százados, Kaján Róbert alhadnagy, Perlakovics Dusán milicista, továbbá Varadics 
Jócó, Hadnagyevics Koszta, Prekics Dimitrije és Káros Oszkár lom bosi lakosok. A 
kihallgatott Kolozsvári Miklós orvos.

Kolozsvári Miklós a feltett kérdésekre, vagyis: miért felfelé menekült ahelyett, 
hogy folytatta az illegális pártmunkát, vagy a partizánokhoz csatlakozott volna, 
továbbá: kivel állt és áll kapcsolatban Magyarországon, hazatérte után miért nem 
vette fel a kapcsolatot a pártsejtjével, noha erre többször is felszólították, továbbá: 
hajlandó-e együttműködni az együttműködés során közlendő nevű személyek megfi
gyelésében stb. -  hallgatással válaszolt, s mint osztálycllenség, a közelmúltban vég
zett nép- és államellenes tevékenységgel gyanúsított személy ártatlanságát bizonyítani 
nem tudta. Egyetlen kérdésre adott válaszfélét. ti. arra, hogy a megszállás alatt hol 
tartózkodott, mit csinált, csupán annyit mondott: Gyógyítottam. Nevezettel szembe
ni további eljárás a Belgrádi Állami Milíciának hatáskörébe tartozik, nevezett emlí
tett milícia illetékes hivatalába szállításáról gondoskodom.

Lepogrlovics Sztoján főkapitány s. k.
További aláírások olvashatatlanok
Halál a fasizmusra -  szabadság a népnek!

A .

EPILÓGUS
Apám 1953-ban börtönbe került, mivel képtelen volt bizonyítani, családjával 

együtt miként sikerült megmenekülnie a gázkamrától vagy az azonnali lelövetéstől, 
valamint hogy életben maradásunkat minek köszönhetjük. Csakhogy az ellen« 
hozott vádakat nem bizonyíthatták be, ám mivel az iránta támadt gyanú el nem 
oszlatott, „országépítésre”  ítélték. Macedónia legdélibb, hegyvidékes körzetében 
gyógyított három évig.

Eletutam a teljes következetesség jegyében folytatódott idehaza. Hajómérnöknek 
készültem a zágrábi egyetemen, diplomamunkám egy' óceánjáró terve volt. Munkám 
befejeztével széljegyzetbeli utasításként az alábbiakat írtam: „A  hajó színe ja jvöröi 
legyen, a Marsall nevét fekete betűkkel írják az oldalán a megfelelő helyre, de visz- 
szájára fordítva minden betűt s job b ró l balra írják, hogy' a hajó által szelt óceánok 
és más nagy' vizek folyamatosan tükrözzék a nagy nevet a világ minden táján- 
E hajókülső alkalmazása igencsak megfelel Lenin, Napóleon, néphősök és mai 
hasonló nagy ságok nevének hordozására, általam ezért ajánlott.’* Azonnal kitiltottak



az egyetemről, sohase lett belőlem hajómérnök. Nevünk újbóli meghurcolásától 
Pedig apám szívszélhűdést kapott és belehalt.

Ami pedig az iratokat illeti: mind megtalálhatók voltak a lombosi levéltárban, 
ugyanis még folyt a háború, amikor hazatérünk előtt, ki tudja mi okból (magánszor
galom? túlbuzgóság? barátság?), valaki az első, a lombosi dokumentum kivételével 
begyűjtötte, s a levéltárban AC/44-biz. jelzet alatt tárolták, mígnem 1952-ben a fen- 
j1 szerb nyelvű szöveget is csatolták. Az itt közölt első lombosi jelentést, amely apám 
kezébe a csodás véletlen folytán került, 1972. január 13-án a levéltárnak ajándékoz
óul, nem tudván a többi létezéséről. Ezekre más jellegű kutatásaim során véletlenül 
pad iam . Mindet három példányban fénymásoltattam és egyet-egyet ikergyermeke- 
iftinek, Trilla Kamillának és Nathannak adtam 1989 májusában, nagykorúságuk nap- 
j an, Hetek ünnepén. Az iratokat a levéltárban újramásoltatás céljából 2002. április 
26-án kikértem, de nem láthattam viszont, mert mindet kiselejtezték.

Lombos, 2002. május 17-én, Hetek ünnepén



Balogh Róbert

Se égen, se földön
Nagynénimet utoljára negyven esztendővel ezelőtt láttam, annyi idős lehetett, 

mint én most. Máig is hallom a hangját. Halkan beszélt hozzám, finoman. Csak a 
fejét fordította felém, szinte háttal állt, mégis rám nézett. Akárm eddig elnéztem 
volna az arcát, nem fáradtam volna bele, néha nem is értettem, amit mond, csak 
elámultam. 0  elm osolyodott, hogy mennyire gyerek vagyok még. A hajamba túrt. 
Vagy amikor egy sötét szobába léptünk, és hiába kattant a villanykapcsoló. A sötét
ben nekiütköztem a testének. Aztán krákogott a Nagybátyám, fogtam a könyveim, 
indultam haza.

A haja fekete volt, születése óta hullámos -  így mesélte - ,  arcára kislánykora óta 
piros rózsák ültek, ha kacagatott. Nagyon szép nő volt, én tizenkét éves lehettem, 
végtelenül szerelmes voltam belé. Ittam simogató tekintetét, bámultam nagy 
barna szemeit, cérnaszál-vékonyra tépegetett szemöldök ívét, orrtöve fölött a 
gondolkodástól egyre mélyülő ráncot, ami akkor, az ötvenes években majdnem 
mindenki homlokán megjelent.

Egyszer elbújtam a szekrényében, hogy meglessem, elszédültem az erős virágil* 
lattól, minden ruhájából ez áradt. Anyám nem szerelte, ha a Nagynéninél forgoló- 
dok, tartott tőle, engem is megbűvöl, mint Nagybátyámat, aki rajongott a feleségéért, 
csak harmincévnyi házasság alatt m egtotyakosoíott, míg Nagynénim alig változott, 
egy-két ezüst hajszál csillant meg a hajkoronában, szeme körül szarkalábak mélyül
tek, ha nevetett. Amikor ott bújtam a szekrény homályában, elfelejtettem mindent- 
A nyarat, az éhséget, a szomjúságot, a délutáni meccset az utcabeli fiúkkal, csak 
szédelegtem a ruhákból áradó virágillattól, alig bírtam magammal, ahogy arcomat 
cirógatták a ruhák. A ház csöndjébe a külvilág zajai be-betörtek. Hallani véltem 
hangokat, a kapu nyikorgását, lépéseket, amint ú jból és ú jból közelítettek. Végre meg
hallottam a kavicszúzalék csikorgását. Nyílt az ajtó, Nagynénim köröm cipőjében 
végigkopogott a lakáson, a konyhában kávét főzött, tányérokkal csöröm pölt. Belépett 
a hálóba, kezében tálca. Az ajtóban megtorpant, lerúgta a cipőt. Mezítláb, puhán 
lépdelt a recsegő parketten. Az ágyra dőlt. lassan csipegetett a tányérból, majd 
konyakot töltött a kávéjába, és három mokkáskanál cukrot, hosszasan kavargatta a 
feketét, csilingelt a csésze, kis kortyokban itta, kekszet márlogatotl bele. Kegyetlenül 
mardosott az éhség, alig tudtam összepréselni a gyomrom, hogy ne korogjon hango
san. Nagynénim cigarettát kotort elő az ágy alól, hanyatt fekve szívta, nagvokal 
sóhajtozott. Felült, még csak félig szívta el a szálat, máris elnyomta a csikket az



eJjeliszekrény lakkján. A nehéz virágillat összekeveredett a kávéillattal és a keser- 
nyés füsttel.

Nagynénim nyakában megoldotta a finom kendőt, ami a tarkóján fogta össze a 
. aját, áttetsző volt, mint a blúza, ami sejteni engedte a melle ívét, és már gombolta 

a fehér blúzt, virágos szoknyában és melltartóban állt a szoba közepén. A tükör
lépett, felgyújtotta a kislámpát, és magát nézte, a homlokát nyomogatta, a hasát, 

Jóllét simogatta, lábkörmeit figyelte, leguggolt, fésülgette a szőnyegrojtokat. Nem 
lrtam ki mocorgás nélkül, a gyomrom is hangosan korgott, a szekrény is meg-meg- 

reccsent, minden elárulta az ottlétem. Nagynénim arcán egyszer csak mosoly jelent 
éreztem, rám mosolyog a szeme a tükörből, engem néz. Azt hittem meghalok 

SZegyenemben, szűkült körülöttem a szekrény, elillant a levegőm. Nagynénim nem 
Nyitotta rám a szekrényajtót. Továbbra is csak állt a tükör előtt, szívből mosolygott, 
assan kibújt a melltartóból, a fehérnemű is eltűnt egy pillanat alatt, észre se 

Ve,,em, mikor. Egyszer csak ott állt meztelenül. Bőre barna árnyalatai rávetültek 
a 'ilágos falakra, besötétedett. Soha nem láttam még meztelen nőt, csak kislányt, 
a húgomat, három éves, mindenütt puha és rózsaszín. Lecsatolta az óráját. Arcáról 
ehunt a mosoly. Mintha keresne valakit a tekintete. Nagybátyámat két napja vitték 
e • Megállt a fekete kocsi. Ezért jöttem. Vigasztalni. Átölelni. Átvenni tőle a nyomasz- 
!°  ,erhet. Először még örültem is, hogy' elvitték a Nagybátyám, a helyére lépek, én 
e*2ek a férfi a háznál. Képtelen voltam mozdulni. Egészen megváltozott Nagynénim 

intete. Mintha a messzeséget kémlelné. Visszatért a távolból, s idegen szemekkel 
*!®zte a szobát, nem ismerte fel a lakását. Hangtalanul beszélt, minkét kezével gesz- 

uláh, a fejét is ingatta, a melle gyönyörűen hullámzott. Izgatottságából elernyedt, 
^ajd ú jabb szorongást véltem látni az arcán, egészen megmerevedett a teste. Ült az 
a§)’on, a patyolatfehér ágynemű gyűrődései fehér árnyékok a teste körül. Újból és 
ajból megdöbbentett az érett nő látványa. Elfeledkeztem a meztelenségéről, lekötöt- 
,ea a részletek, a lába szétnyílt, dús fekete prém, a gömbölyűsége mindenfelé, csípő- 
Je mozgása, anyajegye a nyakán.

Nagynénim az éjjeliszekrényhez lépett, a felső fiókot húzta ki, kis tégelyt vett elő. 
hntha kézen fogott volna valakit, s lassan, ketten visszasétálnának a tükör elé.

•j! °Sy kinyitotta a tégelyt, és krémezni kezdte magát, egészen megváltozott a szoba 
1 *ata. Mintha a mocsár felől fújna a szél. Augusztus volt, minden kiszárad ilyenkor, 
nem jöhetett a m ocsárból. Ahogy kente a testét, bőre feszesebb, barna színe rózsa- 
S2ln, com bja karcsúbb, melle formásabb, arca gyermekibb lett. Mire elfogyott a krém, 
®fy fiatal nő állt a tükör előtt, mosolygott, s ez a mosoly rám is átragadt, szemében 
püz lobogott, és olyan hangosan kacagott, elpattant a kávéscsésze az éjjeliszekrényen. 

‘n°man lebegett a padló fölött, éppen csak egy-két centire, körülvette valami halo- 
vany derengés, a bőre majdnem áttetsző, láttam, hogyan lüktetett a szíve, hangosan 
CSettintett, seprű pördült a szobába, rápattant, majd a rolettára fújt, az nagy hang



gal feltekeredett és ő  kacagva kilibegett az ablakon. Kiperdültem a szekrényből, 
rohantam az ablakhoz, Nagynénim ragyogott a holdfényben, kikacagott és csókot 
dobott felém, azt a forróságot még ma is érzem. Rám kiáltott, hogy ne vágjak olyan 
bús képet, mint egy öreg, szakállas kecske! Puhán mosolygott, méltóságteljesen, 
búcsúzóul komiszán rám kacsintott. Ez az utolsó képem róla. Nagynénim elrepült a 
kiszáradt mocsár felé, alakja beleveszett a sötétségbe. Ott ámuldoztam az ablakban 
hajnalig.

Harmadnap szegény Anyám jött értem. Hatalmas pofont adott, eleredt az o rron  
vére, utána zsebkendőt adott, összecsókolt, sírt, könyörgött, hogy bocsássák meg 
neki, csak nagyon aggódott értem, már azt hitte, velem is történt valami. Nem szólt 
többé semmit Nagynénimről, kínosan ügyelt rá, hogy még csak ne is érintse a 
család vele kapcsolatos tagjait, ha én szóba hoztam, rögtön másfelé terelte a beszél
getést. Nagybátyám sem került elő soha többé.



Sáfrány Attila

Miért rólad 
i .

Kibeszélni szeretném magamat. Mindig hallgatagon megyek hozzád. A szavak 
^ ető hiánya egyedüli társam, ha hozzád megyek. Pedig amikor hozzád megyek, 
akkor magamhoz megyek. Magamba térek. Tereket nyitok ott: kiszélesítem az ént, 
tágas, falakkal körülvett udvarom. S körüludvarolom magamat.

II.
Te tanítottál meg, hogy úgv szeressem magam, mint téged. Akkor születtél meg 

kedves. Veled együtt én is újjászülettem, hiszen azóta ketten vagyunk magamban. 
Nézzük egymást a hidegség szemével. Fagyos e tekintet, mozdulatlan: egyedül téged 
M , ahogy visszanézel rám. Mégsem szerettem bele magamba rajtad keresztül.

Szerelem csak ott születhet, ahol te nem születsz meg. Csak ott, ahol ketten 
yannak. Külön gyökér táplálta szárak egybefonodasa: a leiekben. Tekeródzése, 
v°nagló indázása: a testben. A mítosz szerint Narcisszusz beleszeretett a tükörképe
ké’ Hiába keresett téged. Végül a vízbe nézve talált meg: kivetítve, vagyis kivetve 
i g á b ó l .  Gyűlölhetett téged, azért száműzött egy képbe.

Ez a gyűlölet irántad az a szerelem maga iránt. Gyűlölt, mert miattad magát 
M lett megosztania magában, s rögtön szerelmes lett beléd, mihelyt nem magában 
M lett meglátnia magát. Mert, ugyebár, ez a szerelem: a másikban látni magunkat.

Csupán azt kérdezném, kibe lehetek én meg szerelmes, amióta magamban latiak 
^Sed, s nem benned magamat? Magamban látni téged, ez egyedül a hideg tekintetek 
Máikozása lehet. S azt is tudni szeretném, hogy kit fogok gyűlölni? Azt, akiben 
^agamra ismerek? Őt szeretni fogom, viszont sohasem leszek belé szerelmes.

És ez baj? Vége a romantika korszakának.

III.
Most pedig kibeszélem magamat rólad szövegelve. Én így tudok naplót vezetni 

[z életemről. Lehet azért, mert velem együtt ez az élet is magába költözött. Magány- 
ba is? Csak nélküled van magány; Ha bennem velem vagy, akkor tökéletesen elég 
I aSVok önmagámnak. A történetek is bennem játszódnak le, nem velem történnek, 
‘ gy mindössze akkor lehetek magányos, ha tekintetemet magamból kifelé kell ford í
t o m .  Sokszor vagy ok is, ha a dolgok velem történnek.



Eközben egyre kevésbé értem azt, ami szokásos: a velünk történtek kibeszélését, 
s annak irodalm i változatát, a naplóírást. Nem mindegy, hogy tárgya vagy alanya 
vagyunk-e a történésnek. Tárgya, tehetetlen eszköze vagyunk, ha velünk esnek 
meg a dolgok. Alanya, ha bennünk megy végbe a történés; ha mi magunk, az énen 
belüli önmagunk vagyunk a változás. E létmondatban én vagyok az alany, s belsó 
átalakulásom az állítmány. A másikban, a létezés mondatában a változás, ez a meg
állíthatatlan, kaotikus forgatag az alany, s én vagyok az állítmány: aki a változásnak 
teret és tartalmat ad, m iközben maga semmit sem változik.

A bennünket alanyként uraló változást sorsnak neveztük el. A velem történtek 
kibeszélése tehát sorsom kiteregetése. Annak az elmondása, aminek tehetetlen elszen
vedője voltam: legyen az öröm teli vagy elszomorító esemény. Mi értelme van ennek? 
Mire való a napló- és önéletírás? Minek azt az tévhitet elhinteni az olvasóban, hogy 
magunkról szólunk, miközben a valóságban az írásmű egyedül és kizárólag a törté
nésről szövegel? Ennek egyetlen oka lehet: szeretnénk magunkat visszahelyezni az 
alany pozíciójába. A naplók és az önéletírások legtöbbike ezt is teszi: szerepjátszá
sok, az emlékezés hiperbolái és eufémizmusai, fölmentések, önigazolások és efélék- 
Az alany viszont nem attól lesz alany, hogy a középpontban van, s főként nem 
attól, hogy mozdulatlanul áll a maga helyén: hogy lecövekelt az énpozíciójában- 
Azáltal lesz alany, hogy az egyetlen lehetséges módon urává válik a változásnak: úgy
hogy ő maga lesz az, aki egészen a végcélig, szakadatlan átalakul.

A napló és az önéletrajz akkor kezd értékes lenni, amikor a történések fényében 
az énben végbement változásokat meséli el. Értéke különben csupán a változások, a 
létezés világának a leírására korlátozódik, vagyis nem több egy kordokumentumnál-

Az idő pedig úgyis elszalad. Vele együtt az az"én is semmivé foszlik, aki a sori 
játékszereként megragadt a változatlanságban. Mégha a neve fennmarad is a törté
nelmi emlékezetben. Hiszen önmagában véve mi a név? Egy üres forma tartalom- 
egy céltalan jel jelölt nélkül. A névnek embert, a jelnek jelöltet pusztán az alanyi 
mivolt biztosíthat. Azt pedig már elmondtuk, mit jelent ez.



Kalász István

Egy író élete-lialála - részlet/ avagy: 
Stolz témát keres«.

Stolz Frankfurtban, egy kiállítás-megnyitón (az író korántsem a tarka képek 
jjttatt ment oda, a modern festészet mindig is hidegen hagyta) ismerte meg a lányt, 

lair egyedül állt a fal mellett és sápadt arcán oly mélységesen mély bánat ült, 
eKintete oly üres volt, hogy Stolz egy közeli rokon elvesztésére gondolt. A nőre 

yadászó férfiak álma ez az arckifejezés, hiszen melyik nó' nem keresi ebben a hely
i b e n  a támaszt? Stolz ezért komoly arccal szólította meg Clairt a zsivajgó tömeg- 

en, majd körülbelül tíz perces (Mi is a művészet?) beszélgetés után, miközben 
Pezsgés poharaikat szorongatták (Clair kisujja akár a deszkából kiálló szög meredt 

*elé), nos, e hosszadalmas, felszínes fecsegés után hirtelen összevillant szemük, és 
nierl mindketten természetes embernek akartak tűnni, kölcsönösen „bevallották”  
^ 'M ásnak  jövetelük igazi okát. Stolz szemrebbenés nélkül állította, hogy könyvki- 

 ̂ójával remélt összefutni a megnyitón, és Clair is valami hasonlót említett egy 
Jelen ős m odellügynökről... Miután ezt tisztázták, és így' közös titkuk lett, igyekez
ik eltűnni a zsúfolt galériából, majd a közeli borozóba tett kitérő után az író meg- 
l'ta  magához a lányt egy' éjjeli beszélgetésre, mert csak lakásán lehetett nyugodtan 

tanyagot gyűjteni az új könyvéhez” , és Clair kalandos élete kifejezetten izgatta. 
Ki ez a Clair?
Nos, Clair (nemzetiségére nézve francia) egy' Lyon melletti kisvárosból szárma-

ahonnan 18 évesen menekült el (Párizsba persze...), mert a kisváros macska- 
f u8>os, szűkös utcáiban nem kapott levegőt. Legalábbis azt állította, hogy örökké 
11 ladt abban a városban. De valóban ez lelt volna az ok? Nem! A valódi ok: Clair 

j^aládja v°It. A munkanélküli hallgatag apja, a helyi gyárban dolgozó bátyja az örök- 
. i  'ih og ó . szőke barátnővel, a férfiingeket némán vasaló anyja, a szomszédban 
akó. Clair iránt élénk érdeklődést mutató özvegyember (a pék!), igen, mindez együtt 
°P az ok. Oly szűk volt ez a vidéki világ, akár a városka utcái. Mennyivel érdeke- 

“  volt a televízió brazil sorozata a vidáman üvöltöző nagyvárosi családról... Nos, 
jó ik o r  Clair bejelentette, hogy „H olnap elmegyek innen!” , és a félig sötét nappali- 

an kitört a televíziós családéra emlékeztető botrány, a lány azonnal tudta: helye- 
Setl döntött. Párizs külvárosában szobát bérelt egy algériai családnál (Istenem, ha 
ezt az apja látta volna...) majd pincérnőként dolgozott egészen addig a napig, amíg 

ttapos délelőttön nyílt a presszóajtó. és fiatal, szőke férfi lépett be a csöndes 
avezóba. Nyakában hatalmas, fekete fényképezőgéppel.



„M ikor letettem elé a kávét, lefényképezett. Halk kattanás, és...” , Clair kunco
gott, Stolz pedig mélyet sóhajtott... Közben Frankfurt fölött hajnalodon , Clair tör
ténete végtelennek tűnt... Aztán az a szőke fiatalem ber megkérdezte, ráér-e hétvégén 
modellt állni. Miért nem fotózom  inkább, gondolta irigyen Stolz, és szomorúan 
párnájába fúrta fejét. Summa summarum: Clair beleszeretett a fényképészbe, majd 
némi séta, étterem, némi... után Hans unszolására (Tudod, olyan más volt mint a töb
bi. Hallgatag, határozott, tudod, olyan hűvös, német...) elhagyta Párizst és Frank
furtba költözött. Hanshoz. Kurz und gut: a dolog balul ütött, ugyanis a szőke Hanš 
egy este azzal a javaslattal állt elő, hogy mivel nincs pénze, erotikus képekkel lehet 
kezdeni valamit... és a vidéki Clairnek vetkőznie kellett. De legyen ebből ennyi elé£ 
mert az igazi erotika titka úgyis pontosan abban rejlik, hogy az em ber nem ju* 
tovább a sejtésnél...

Másnap délben az író komoran kimászott az ágyból, majd komolyan kérdezett: 
Most, hogy elhagytad ezt a remek Hans gyereket, mit tervezel, drága Clair? Alors, 
mosolyogott rá a lány kócosán az ágyból, holnap Párizsba utazom. Visszamegyek- 
El ott egy nagynénikém... Kér; lakjak nála... Félt engem, szeret... Aha, mondta az 
író, és megnyugodva megvakarta a hasát.

Clair természetesen nem utazott el a következő napon, sőt a következő héten sem- 
Ott lakott Stolznál, akinek óhatatlanul szüksége lett a m agánya. Levegőre, sok-sok 
levegőre, mert Clair jelenlétében nem kapott igazán levegőt. Ki vagyok én? Szerep
lője, de nem hőse ennek a szerelmi történetnek, azaz, jó  volna, ha befejeznénk ez* 
a liasont, mert nem tudok tőled nyugodtan írni, jelentette ki egy este az író ingerül
ten a lány előtt álldogálva, aki erre ártatlanul felnevetett. Clair csodálatosan érzé
ketlen volt a kijelentések iránt, mert mint minden nő, ő is szilárdan hitte, hogy csak 
a siker számít, és hát Stolz tökéletesen sikertelen író volt; és a sikertelen férfit a nők 
soha veszik komolyan. Clair tehát maradt.

De hát az írónak tényleg magányra volt szüksége; mert a magány minden gon
dolat alapja. Magány, einsamkeit, lonelynes. solittude. Egy t-ével írják franciául
jegyezte meg szelíden Clair, amikor az író a MAGANY-nak nevezeti hatalmas papír*- 
a nagy figyelmeztetést asztala fölé készült erősíteni. A kiállítás megnyitó május 4-én 
volt, május 5.-én felébredtek, most pedig június 14-e volt, este, és miközben Clair 
teát főzött a konyhában, Hans egy stúdióban -  az író élesen elképzelte a jelenetet -  
valami irgalmatlanul finom fenekű modellt beszélt éppen rá, hogy a munka után 
vacsorázzon már vele egy kínai étteremben...

Clair, kedves, ez így nem mehet tovább, mondta hirtelen az író hangosan, és * 
lány derm edten figyelte, ahogyan a Stolz széles mozdulattal kikapcsolta komputerét- 
Cheri, kezdett alkudozni a lány, de Cheri..., ám az író jeges hallgatása csöndé* 
parancsolt. Csöndet, amelyre oly nagyon vágyott. Aztán az írót megint elfogta a 
szánalom, mert a lány oly riadtan nézeti a konyhából...



Na, akkor elmagyarázom, mondta Stolz mégis egy idő után, és lány boldogan 
ohntott; azt hitte a drága, ha elmagyaráznak valamit, attól megoldódik az a dolog. 
a például, járkált előtte fel-alá az író, kávét ittunk ebéd után. Es amikor azt mond- 

,afti inkább az ágyon fekve igyunk a kávét, te arra gondoltál, szerelmeskedni aka- 
r°K veled... Igaz?

Igaz, rebegte Clair. Arra gondoltam, hogy arra gondolsz. Miért, nem akartad?
De, diadalmaskodott az író, és te tudtad.
De miért baj ez, kérdezte a lány.
Nem volt értelme tovább beszélni; a szakadék túl mélyen és szélesen tárult fel 

közöttük, nem, nem volt értelme arról beszélni, hogy az író (a HATALMAS ÉN!) 
j'Ppen a bizonytalanságból él. Abból, hogy nem lehet mindig a következő pillanatot 

‘ következtetni, a lebegésből, a félelemből, igen!, a bizonytalanságból, a titokból stb.,
? Tudod, a beláthatatlan kanyarok teszik az országutat érdekessé, jelentette ki 
. atlgosan Stolz, az egyenes autópályán csak elalszik az ember. Ez most megint mit 
JeJenl, kérdezte türelmesen Clair, a drága. Az író felemelte a mutatóujját, neki- 
S2egezte az égnek. Ez azt jelenti, mondta nyugodtan, hogy holnap reggel Párizsba 
gazunk. A nagynénédhez. Mert éjjel álmot láttam, hazudta az író. Es ebben az 
a Hómban Mestert kerestem magamnak! Mestert, aki majd fogja a kezemet, bölcsen 
^zeti a toliamat. És írni fogok! Mesteremre mondom, gyönyörűen fanyar történe
k e  fogok írni...

Persze, hogy hazudott Stolz, hiszen valójában arra gondolt abban a pillanatban,
n°g> Párizsban megszabadul a lánytól. De aztán éjjel. Clair már aludt, hirtelen
ar,'a gondolt, hogy nem is olyan rossz az ötlet. Egy témát találni... A valódi életet 
lrni...

Miért van az, hogy minden vidéki lány nagynénije, nagybácsija, aki a hívogató- 
an r°m lotl, buja nagyvárosban él, maga a poros erkölcsösség? Clair nagynénje pél- 

aul (Versailles mellett, a pályaudvar közelében, egy roskatag házban élt) kötött. 
s,eneni. segíts leírni azt a sok-sok formátlan, tarka pulóvert, sálat, kendőt, amellyel 

ez az öregasszony e szép világnak ártott. De leginkább Patrick bácsinak, volt férjé
i g  Az öregúr fején kopott cilinderben bámult alá a falra akasztott fényképről, 

strick bácsi egész életében egy kalapgyár megbízásából utazott Franciaország 
Mönféle városaiba, és bizalmatlan, sunyi boltosoknak bizonygatta (nyakában a 

8e|yemsállal), hogy az igazi úriember, a finom, fővárosi Mösszjö kalap nélkül egye- 
nesen elképzelhetetlen. Aztán, miután rádöbbent, hogy ez a mondat már régen nem 
^ az' és senki, még a legeldugottabb vidéki városban, sem visel már kalapot, ergo: 
nek* élete végéig otthon kell majd ülnie a felesége mellett a dohos nappaliban, és a 
,evét bámulnia... nos, Patrick bácsi hirtelen szívroham következtében meghalt. Nem 

agyva semmi nyomot maga után ama tágas szép házban (az aranykeretbe foglalt 
e,íyképei leszámítva), amelynek részleteit ő  nyögte ki keservesen...



Stolz naplója.
Jún. 2.
„Itt vagyunk Párizsban. A városok, városában. A handabandázó, élveteg költők- 

a kitartott m eddő költőnők metropolisában. A kurvák, a kávéházak paradicsomá
ban. Ebben az üvöltő, lihegő, sóhajtó, nyögő, hörgő, városban... És hol lakom? Kint 
a fenében! Ebben a mindenféle vacakkal (még életemben nem láttam ennyi vázát- 
térítőt...) teletömött házban. Egy mogorva öregasszonynál, aki soha nem nevet, ás 
állandóan halat eszik. A végtelen óceán szabad élőlényeit tömi magába, miközben az 
áruházak tarka prospektusait nézegeti. Hol olcsóbb a szardínia, a m osópor? Clair 
pedig egész nap csak alszik-alszik, és ha ébren van, akkor is csak folyamatosan 
ásítozik. Talán csak nem terhes? Az ugyanis borzasztó volna. De ami ennél is 
borzasztóbb: a férfiúi erőm  tovaszállt, pedig mindent megkíséreltem, mindent: még 
kínai gyökeret is hozattam Clairrel (tehetetlenségemet rögtön iránta érzett közöny
nek vélte), melyet hosszasan rágcsáltam hajnalban. Az „ e r ő ”  az egyik legnagyobb 
forrása gyengeség. Na, ez ugyan nagy marhaság, de jó l hangzik. Drága naplóm, egyet
len igaz barátom, tanácstalan vagyok. De hát nem ez az, amit mindig is akartál, kér
dezed most szemtelenül. De, de ez a tanácstalanság most akadályoz. Drága naplóm- 
valaminek történnie kell. Cselekednem kell.”

Clair, ébred j! Az író másnap hajnalán felrázta lányt. Kegyellenül. Öltözz, p a r a n 
csolta, a lány riadtan nézett, Stolz eddig mindig csak ennek az ellenkezőjét kérte- 
öltözz már, Párizs vár. Felőlem várhat, felelte a lány. No lám, gondolta az író, miért 
nem szólítasz rögtön Patrick bácsinak? Annak a vén hülyének...

Mi történt a későbbiekben? Hát persze. S to ljjy ő z ö tt . Clair kimászott az ágy bél
és kijelentette, hogy egy’ rohadt alak. egy undorító macho, merde, egy...

Zsarnok, az lehet, azt vállalom, felelte büszkén Stolz, mert a zsarnokok mindi? 
lenyűgözők, ha nem tudnád... majd szemügyre vette magát a tükörben, és elégedett 
volt azzal, amit látott...

Napló folytatása.
10:01 -  „C la ir és ÉN belépünk egy áruházba (egy drága áruházba)” .
10:40 -  „C . kilép a próbafülkéből (ruha teszi a nőt) és bizonytalanul bukdácsol- 

totyog felém. Micsoda liba !”
10:49 -  „C . kilép a próbafü lkéből (ez a ruha még kihívóbb) és most még bizony

talanabbul lép elém.”
10:50 -  „Kijelentem , ez az, amire gondoltam.”
11:43 -  „C la ir új cipőben .”
12:35 -  „M c 'D on a ld s . Alig maradt pénzem, zsugori vagyok.”
14:26 -  „C .-c l egy kávézó teraszán. Megkérdezem, tudja-e ki Montherlant- 

Válasza kérdés: Az a homokos író? A teraszon csönd támad, de ez a jó  a n agy '8’



rosi közönyben, fásultságban, káromolhatod Istent is akár, az élet csupán egy pillá
d r a  áll meg.”

18:37 -  „O tthon, a nagynéninél.”
19:47 -  „M i a foglalkozása a fiatalembernek, kérdezi a nagynéni (rám sem néz), 

miközben éppen a kétmilliomodik csomót köti, ha szabadna érdeklődnöm ? Clair 
'álaszol: író . Na hiszen, jött a válasz, és meglepődve veszem tudomásul, hogy rop
pant módon örülök a nagynéni megvető kijelentésének. Miért? Mert ki akarja az 
Unokahúgát egy jött-ment „nahiszen” -hez feleségül adni. De (Én, a nagy Stolz!) 
f e n n é m  Clairt-t egyáltalán? Szeretem? Hoppá, hát erről még nem beszeltem. Való
jában nem, mert nem szenvedtem eleget. Mert a szerelem szenvedély, a szenvedély 
Pedig szenvedés, a szenvedés pedig elengedhetetlen, quasi: kell az íráshoz. Es szen
vedhetnék Clair végett-miatt? Végtére is megoldható volna! Ez a ház, a szörnyű 
balbűzt árasztó nagynéni, a szülők, azok rendes munkásemberek valahol Lyon kül
városában, nem, ez a világ -  amely Clair-nak is terhes -  nem fogadna be egy írót 
®°ba. N»m, mert nem tekerném nyakamba a nagynéni fojtogató sálját, nem, mert 
hajnalban köhögnék az éjjeli cigarettáktól, nem, mert vedelném a pastist, nem, mert 
uem hinném, hogy Franciaország a legszebb ország a világon, és mert ezt hangosan 
Jj* is mondanám, és végül nem. mert: ez a Stolz idegen, külföldi, koszos etranger... 
*®ny: mindez elég szenvedést adna egv egész életre, sőt még gyerekeinknek is jutna 
bóven, de nekem nem kell, mert szenvedni csak nagy, nemes dolgokért érdemes. Aho- 
SV'an írni is csak azokról van értelme. Például a szerelemről, de ha egyszer nem 
S7'cret. Azaz: nem szeretem igazán.“

A nagynéni bekapcsolta a tévét, Stolz pedig megragadta a lány combját, mert a 
í f '*  hatására elfogta valami, ami a szomorúság és a vágy édes keveréke volt, s az 
S m i  mindig tettekre inspirálta. Nem, suttogta Clair, és mereven bámulta tovább 
a képernyői, miközben az ujjai gyöngéden az író kezét keresték. Tagadhatat an. 
^ "h a tó  volt a dolog, Clair vigaszt keresett Stolz érintésében.

Egy régi francia film futott éppen. Egy bár volt látható, a kopasz krupié kockát 
j^ett. Yves Montand pedig elmosolyodott, majd könnyedén felszaladt a lépcsőn...

1 a szabadba, ki a gyönyörű életbe...

Jún. 10 .
. » M i é r t  hiszik a nők már pár hetes együttlét után, hogy örökké tart a kapcsolat?

'űrt akarják rögtön, amint megmelegedtek egy viszonyban, amint i eritette a 
SaJá' maguk által fontosnak tartott dolgokat a férfiről -  amelyek mindig nevetseges 
apróságok, pl.: kedvenc színe, melyik lekvárt szereti inkáb megtu ni. ogyan 
Vélekedik a férfi közös jövőrő l?  Az embernek egy élete van; ezt újra es újra türel
m e n  el kell magyarázni, és ezt az életet, sőt annak alakulását nem szabad egy no



által nyújtott kellemességektől függővé tenni. Ez ugyan korántsem jelenti azt, hogy 
az em ber nem szeretheti azt a nőt, de... “

A száraz tények: Clair ma a reggelinél -  a nők mindig a reggelinél kísérlik meg 
a „dolgokat”  -  megkérdezte, lenne-e kedve meglátogatni a szüleit? Egy pillanatig gon
dolkodnia kellett a válaszon, mert Clair javaslata, hogy megismerje szüleit, egyrészt 
illett a tervét, másfelől, kettőjük kapcsolatát csak feleslegesen bonyolította volna. 
De milyen is a kettőnk kapcsolata; ennek a kérdésnek a megválaszolása (Stolz 
halasztja) régóta várat magára. Nos, higgadtan -  csakis így van értelme az érzelem
ről beszélni -  Clair, ha velem vagy zavarsz, ha nem vagy velem hiányzol, ha megta
gadod testedet, akkor arra kell gondolnom , hogy ezt számításból teszed azért, hogy 
jó  legyek végre hozzád, és ha gyöngéd vagy, akkor azokra a szép órákra kell gon
dolnom , melyeket más nőkkel töltöttem. Nőkkel, akik nem akartak tőlem semmit- 
És mégis: ha reggelit készítesz, vagy ha nem megy az írás, és velem gyötrődsz -  ma
ga az a tudat, hogy velem szenvedsz, megvigasztal -  nos, ezt nem tenné meg egy olyan 
nő, aki nem szeret valóban. Ha a nagynénéd veszekszik velem, megvédesz: bár 
soha ne találkoztunk volna, erre kell gondolnom  ilyenkor, mert tőlem nem várhatsz 
semmit, de semmit viszonzásul. Minden vonzalmam macskáké. Soha nem tudod meg? 
hogy szeret-e, vagy csupán enni tér be hozzád immár tíz éve. Clair, nincsen erre 
időnk, válaszolta Stolz, talán majd később, tíz-tizenöt év m úlva..., egyszer... majd 
meglátogatjuk a szüléidét.

Clair sírt. Aztán hüppögve evett. Öt croissant vágott be villámgyorsan a homá
lyos konyhában. Ezzel pedig (Stolzban a hímet) vigasztalta.

Napló.
Jún. 13. *•-
„M a végre sikerült. A kiadóban megadták Montherlant címét, a három napos 

színjáték, Clair ostoba diáklányt alakított, aki M ontherlant-ról írja hülye diploma- 
munkáját, végre sikerrel járt. Tulajdonképpen nem is szabadna, hunyorgott Clair-re 
a kiadói ember, mert M. Montherlant szigorúan megtiltotta. Ugyanis úgy tudja a 
világ, hogy halott. Ha megkérdezné, hogyan is jutott a címéhez, akkor engem ne 
említsen, kedves Clair... Egyébként valóban elszánta magát, hogy felkeresi? Gondo
lom, tudja, hogy a Mester a nőket nem igazán...

Egyre a bokámat, meg a mellemet bámulta, nyafogott Clair (a vadvörös a ruhát 
viselte), az a hülye. Olyan nvárspolgári képe volt. Clair, ráztam meg, az író nem ítél
kezik, az író figyel, az író megfigyel. Érted? Hát itt tartunk, minden készen áll: a 
szereplők, a helyszín adott, de minden bizonytalan, minden lebeg, bármi történhet- 
Most altatót veszek be, jö j j,  áldott, sötét álom, mert holnap nehéz nap vár rám.”

Stolz a kocsiban ült. onnan figyelte, ahogyan Clair ott állt a magas, rácsos kapu 
előtt. A hóna alatt a jegyzetfüzettel, orrán Stolz állal választott szemüveggel, lelké
ben pedig Montherlant iránt érzett rajongással. Pontosan tíz óra volt. Fiatal férfi



Nyitotta ki a kaput, majd miután pontosan két percig (Stolz mérte az időt) beszél
ek , Clair bebocsátást nyert. Nem, nem Clair. Lulu, ettől a pillanattól Lulu lépett be 
a kapun. Mert az a Clair, akit Stolz ismert nem létezett ebben a pillanatban, csak a

Íz által gyúrt, teremtett Lulu, az édesen ostoba diáklány...
Clair, most szavakat fogok mondani, és ezek a szavak jelentik majd az életedet,

a mondat aznap reggel, indulás előtt hangzott el. Justine, apa, megvetés, félelem, 
söld. Claire, telefon, pénz, Afrika, vörös... alsónadrág (Claire nevetett), Lulu, macs
kái kocsma, fecsegés...

Öreg (a lány folytatta, mert Stolz kifogyott a szóból), vers, szavalás, az álmaim, 
8 levelek, vágy tör rám a metróban...

Ez az Clair, ez az, ez az ihlet, lelkendezett Stolz, ezek a szavak keringjenek a
ejedben, ha felniész a széles lépcsőn, ha lenyomod az ormótlan rézkilincset, te most 

Lulu vagy, hörgött tovább az író. Egyébként, jutott hirtelen eszébe, mit olvastál 
*uontherlant-tól?

Lulu, vagy Clair válaszoljon, kérdezett vissza. Csak az édes Lulu, térdelt le Stolz, 
Uiert úgy érezte, Clair megérdemelte, hogy gyönyörű lába elé vesse magát, nos?

Elég, ha csak Lulu vagyok, nézett a lány szomorúan, neked például elég volna?
-  13 óra 58 perc: Clair még mindig nem jött ki az öreg kastélyából.
-  15 óra 59 perc: minden változatlan.
-  16 óra 24 perc: elered az eső.
Napló.
Jón. 14 . 23  ó. után

. »A  csata nem dőlt el. C. este (19 óra 11 perc) lép ki a kapun, a kezében egy 
'^ é re t le n  esernyővel. A ködös úton, vissza Párizsba, nem beszélünk; nem faggatom, 
atom rajta, hogy nagyon kimerült. Most itt ülök a konyhaasztalnál, teljes bizonyta- 

•anságban, győztem? nem győztem?, miközben C. a szobában alszik. Van benne 
Valami megható; összegömbölyödve fekszik az ágyon. Az arca nagyon komoly. De 
^ ć r t  is ne? Hiszen egy hatalmas elmét, egy' zseniális stilisztát kötött le, ragadt ki az 
“ Halmából, nevetetett meg (ezt kétlem), és egy öreg kandúrt emlékeztetett arra (ezt 
reuiélem!), hogy a szép női lábakat nem lehet „megérteni” .

Pro prim o: Clair sokáig volt odabent, pro secundo: túlságosan sokáig. Ez köny- 
nyfi győzelem feletted, kedves Montherlant papa, a nagy nőgyűlölő felett, a legna- 
Sy°bb csalódásom lenne, tehát ezért hiszem, hogy a csata nem dőlt. nem dőlhetett el 
Jyen egyszerűen. Egy Mester nem adja ilyen könnyen ki titkait... Nem mehettél 

Pre ily egyszerűen, könnyedén! Egy éjszakát teljes bizonytalanságban eltölteni, 
Vlrrasztani a gonddal, latolgatni az esélyeket, a kihalt utca felett várni a hajnalt, 
“ Hűkor majd minden kiderül, amikor magamba iszom Clair mondatait, amikor majd 
e‘Uevetek az öreg Montherlant Mester nőgyűlölő kijelentésein, amelyeket ő  maga 

Setn hisz el önmagának, mert miközben ledarálja azokat, vaksi szemével mindenkép



pen megkísérel belesni Lulu rövidke ruhája alá... Tehát holnap, amikor végre min
den kiderül, nos, egy ilyen reggelre várni, ennél nincs szebb, nemesebb izgalom az 
író életében. Alors, ebből olyan könyvet írok, hogy attól koldulnak azok az emész
tési zavarokkal küszködő kiadók...”

Nos, kérdezte az író másnap reggel, miután a zsebébe rejtett diktafont felvétel
re állította, majd teát töltött a lánynak, mesélj.

Zajok , egy csésze koppanása, kés?, kanál? csöröm pölése...
író : Nos?
C.: Mit is m ondjak?
író .: Amit láttál, amit hallottál... -  zajok...
C.: Lenyűgöző ember, egyszerűen lenyűgöző.
I.: Clair, ennek így nincsen semmi értelme.
C.: Ma tizenegykor vár. Zajok , a nagynéni hangja, vonat?, teherautó? távoli 

zúgása.
I.: Micsoda! -  Hirtelen egy tompa puffanás, majd Clair hangja, aztán lépések 

kopogása.
Az író ekkor ragadta meg Clair kezét, húzta ki a fülledt konyhából, húzta fel a 

lépcsőn, mert hirtelen feltámadt „akarata” , mely akár a büszke felkiáltójel egy zse
niális fejezet végén úgy meredt bele a reggelbe.

Aztán ajtó koppanása, majd a legszebb zaj, a vetkőzés neszei, majd az ágyrugók 
panaszos nyikorgása, C. -  ez fáj! -  kiáltása, aztán író leikéből felszakadó panaszos 
sóhaj, aztán csönd.

Miután a dolog bevégeztetett Clair eltűnt a fürdőszobában. Nyilvánvaló volt, hogy' 
újra tisztának szerette volna tudni magát. Az íri-egyedül maradt a szobában. Bele
nézett a tükörbe. A tehetetlen dühtől eldurvult pofa nézett vissza rá; nevetséges volt: 
csak nevetséges. C. ú jra találkozik vele! Féltékenységet érzett, és ami a legkülönö
sebb volt ebben a tompa fájdalom ban, hogy a lány, Clair vagy Lulu miatt támadt fel 
benne, és nem azért, mert nem jutott tovább a történetben. A Mesterről írott nagy' 
novellában! Aztán újra neszek, a lány tért vissza a szobába. Arca nyugodt volt.

Majd az író rekedtes hangja hallatszott: Ha most elmennék, ha elutaznék, akkor 
is találkoznál vele? Ha kiugranék ezen az abla..., izé, akkor is találk...

C.: Igen.
Napló.
„22  óra 56 perckor nem bírtam tovább. Ezt a mondatot még sietve lejegyeztem 

füzetembe, aztán kiszálltam az autóból (minden tagom fájt a kényelmetlen autóülés* 
tői), és elsétáltam a rácsos kapuig. A hatalmas, sötét park közepén ott állt a kastély- 
Sötéten. Fölényesen. Dölyfösen kivilágítva. Ápolt rózsabokrokkal körülvéve. Közel 
álltam a nagy sóhajtáshoz, de erőt tudtam venni magamon. Egy percre lehunytam a 
szememet, és élvezettel elmerültem az önsajnálatban, de aztán elképzeltem, hogy mi*



*s adna most ezért az önmagámra mért lelki korbácsütésért a kastély tulajdonosa. 
Ez a kéjről már csak álmodni merő vénember. Ez a tolvaj, aki utolsó keringőjét 
Zuluval, egy csapvízre emlékeztető -  a csapvíz nem emlékeztet semmire! -  nőcské- 
Ve> kísérli meg, aki most csönget a lakájnak a harmadik üveg pezsgőért. Annak 
a nőnek a kedvéért, akit én teremtettem, Én, a Senki. Sötét volt, a környék kihalt. 
Eélek, de nem természetes ez az érzés, ha arra gondolok, hogy micsoda kaland 
yár rám... A félelem élessé teszi szememet, hallásomat”  ezt vetette még papírra a 
zseblámpája fényénél, aztán Stolz átlendült a magas kőfalon.

Az épület hátsó oldalán egy nyitva felejtett ajtót talált, amely a konyhába 
b e t e t t .  Odabent hideg fogadta és tisztaság. Az öregeknek már nem kell főzni, 
suttogta a diktafonba, aztán kinyitott egy ajtót. Homályos, hosszú folyosón találta 
tuagát, a végén lámpa égett. A lépcső! Valahol magasban zene szólt, gyöngéden, 
elbűvÖlően; Montherlant mindent fegyvert bevetett Lulu ellen, a szerelme ellen. 
Ez az öreg várűr az ő Luluját akarja, és neki ki kell őt mentenie innen. Hogy 
boldogok legvenek, hogy gyerekeket nemzenek a fülledt nyári éjszakán; Stolz agya 
°utotta a közhelyekkel terhelt képeket. A lépcső a legnagyobb kalandok egyike -  
Veretes mondat a diktafonba majd elindult fölfelé. Egy ajtó. Mögötte süket csönd. 
E&ssan lenyomta a kilincset, és hirtelen ott állt a hatalmas, vakítóan kivilágított csar
nokban. Lulu, ezt üvöltötte az író, amikor megpillantotta Clairt és a fiatal férfit 
(uiűltkor a kapuban látta) összeölelkezve. Csókolózva. Lulu, hörögte Stolz, és a 
i f i n e k  rontott.

^em tudni mennyi idő telt el, mire magához tért.
Halalmas, puha ágyon feküdt, a diktafon zsebében lapult még, egy homályos 

8zobában. Nem állt fel, még csak meg sem mozdult, csupán a diktafon felvevő 
S°uibját nyomta le óvatosan, amikor az ajtó nyílt. Clair hajolt meggyalázott, vézna 
‘róteste fölé. Jól vagy7, kérdezte aggódó hangon. Stolz nem latta eitelmet válaszolni, 
jjsak karját emelte fel lassan és bágy adtan, majd ejtette vissza, akár a haldokló. Büsz
kén akart veszíteni. Montherlant vár, suttogta a lány, látni szeretne. Segítsek? Stolzot 
a kérdés a hóhér kérdésére emlékeztette; a halálra ítélt megbotlik a bitóhoz felve
r ő  lépcsőn, a bakó meg karját nyújtja. Nem, morogta, és lassan felegyenesítette 
leslét, nem kell. Szeretlek, suttogta Clair. Az író arra gondolt, hogy mi jöhet még 
ezulán. A kín milyen form ája? Felállt hát. ment... követte a lányt.

Montherlant hálószobájába vezették. Az öreg ott ült egy széken, bort ivott, és 
büdös volt.

Maga ír, kérdezte az öregember, és Stolz bólintott. Aztán csönd lett.
Mester-Mester, szólalt meg valamivel később az író, tudja, válságban vagyok. 

z agyam üres, ujjaim ólom nehezek. Semmi nem jut eszembe. Nem tudok írni. 
rága Mester, válságban az életem. Milyen tanácsot tudna adni?



Nos, élsz egy Luluval, Fifivel -  az író úgy figyelt, mint még soha életében, 
szóval élsz... És az élet elszáll, de ez volna csak a kisebbik baj, az igazi b a j -  
Montherlant köhögni kezdett, aztán intett. Na-na, menjetek, magam akarok lenni.

A bokszbajnok titkár kitárta az ajtót, intett, és nekik menniük kellett. Az író egy 
pillanatig arra gondolt, hogy azonnal felakasztja magát az első fára, de aztán erőt 
vett magán. Még másnap hajnalban, búcsú nélkül, visszautazott Frankfurtba.

Am ikor otthon kinyitotta a lakásajtót savanykás bűz csapta meg az orrát; a tej 
megromlott a hűtőszekrényben, és az író úgy érezte, hogy vele romlott minden más 
is az életében. Kitárta az összes ablakot, mély lélegzetet vett, jö jj levegő!, majd 
leült az íróasztalához és bekapcsolta komputerét. Aztán írni kezdett! T íz napon 
keresztül írt, majd látva, hogy' minden, mit addig írt rossz, mély lélegzetet vetf 
aztán alászállt Frankfurt kocsmáiba és léha nőkkel töltötte estéit. Öt napig élt íg)’ 
bódultán, ostobán a grappától. amikor az ötödik nap reggelén felébredt, majd újra 
dolgozni kezdett. Eltelve vidámsággal, derűvel. Hat napon keresztül pötyögött, nem 
ügyelve telefonra, ajtócsöngetésre, hogy aztán a hatodik nap estéjén békésen megp1' 
henjen. Csak üljön a szoba közepén, és vigyorogva mondja hangosan: Nézd csak- 
mire jutottam... És ekkor végre áldott nyugalmat érzett. A hetedik napon lustái' 
kodott.

A nyolcadik napon leballagott az öreg autójához, életre rugdalta, és elindult 
Párizsba. Mert a feje végre tiszta volt, a lelke pedig Párizsra vágyott. Teste pedig 
Clairre.

De ez már egy másik történet...



Bulla D. Károly

Tedd le a lepkefogódat, Vonatban
Drága Barátom,
hál te aztán jó  születésnapot kívántál nekem! Előbb felköszöntesz, sok jó l 

lyansz öt sorban, aztán meg három sűrű oldalon át zúdítod rám az igaztalan 
vádak Retyezátját, közben alaposan meg is fenyegetsz, ami barátok közt azért nem 
bárm ilyen  fejlemény.

Ez már a második övön aluli ütés, ami a napokban ér.
E lőbb Lázár újévi nyilatkozata döbbentett meg; talán olvastad te is. Az újság- 

'l0 azt kérdezte, „Ö n  mit csinálna másként ebben az esztendőben?” , mire ő: „A  
01-es év elején kaptam egy díjnak nevezett oklevelet, aminek az elfogadásán 

akkor is sokat gondolkodtam. Ha újból ilyen helyzetbe kerülnék, kedvesen, de határo- 
z°ttan visszautasítanám.”  Hogy miről van szó. nemcsak a beavatottak tudhatják: 
Minden újságunk megírta, a jákob-d íjat 2001 januárjában műfordítói és kutatói 
"[unkájáért Sóváli Bánfi Lázárnak ítélte kis alapítványunk. Nem röpködnek nálunk 
"van  számban az elismerések, hogy az ..év elején”  meghatározás ne tegye egyértel- 
"’ ű 'é  az utalást.

Lázár kijelentése többszörösen is sértő. Először is azért, mert a „díjnak neve
l ő  oklevéP'-lel egészen szép pénzjutalom járt (kb. egy középiskolai tanár kéthavi 
•Zetése). M ásodszor meg köztudomású, a Jákob-díjjal legendás egyetemi professzo

r n a k  állítottunk emléket, az ő példaadó értelmiségi magatartásához méltó szelle- 
1,11 leljesítménveket jutalmazunk odaítélésével. Az alapító okiratban az áll, a díjban 
az°L részesülhetnek, „akik tevékenységükkel a nemzetek és nemzetiségek együttélé
snek  ügyét, a toleranciát, a másság tiszteletét szolgálják, akik fellépnek minden- 
aJ*a diszkrim ináció ellen, s munkásságukkal tanúságot tesznek a torzításoktól, 
v is ítá so k tó l mentes történelem- és társadalomszemlélet mellett.”  Vajon e miatt a 

^ "h a tá rozá s  miatt vagv a névadó személye miatt gondolja Bánfi Lázár úgy. hogy 
!"a már nem fogadná el a díjat? (Persze tudom, velem, kizárólag velem van baja, az 
!Ln irodalmi felfogásom csípi a csőrét: de hál ez tavaly januárban épp ilyen volt!)
. armadjára azért fáj nekem külön is ez a szúrás, mert. mint ezt a díjátadáskor el 
18 Mondtam, kis magánalapítvány évek óta nem vesz részt semmilyen pályázaton, 
" V  kér (miáltal nem is kap) anyagi támogatást: a díjak összegét munkával, kultu- 
raJis szolgáltatói tevékenységgel teremtem elő. (Az idei díjnak az összegét például a 
Székesfehérvári Határon Túli Magvar Irodalom Hete keretében tartott előadásom 
""^tartásával kerestem meg: előadói honoráriumom képezte a díj és az átadási ün- 
""ePség költségeinek a fedezetét). Lázár nyilatkozata nem más. mint az én önzetlen



erőfeszítésemre válaszul adott arculcsapás, nem csoda, ha rosszul esett, és ha végle' 
gesítette elhatározásomat: „bezárom ”  az alapítványt.

Erre jött ráadásnak a te fenyegetőző leveled, éppen az idei díjátadó ünnepség- 
egyben születésem napján ...

Sokáig latolgattam, válaszoljak-e ostobaságaidra (nem tudok rá finom abb szót. 
csak durvábbakat). Egy ideig úgy gondoltam: legjobb, ha reagálás nélkül hagyom* 
hiszen semmi értelme vádpontjaiddal vitába szállnom (no meg az ellenérvelést meg 
is tiltod nekem leveled végén). Ha valóban úgy látod a dolgokat, ahogy leírod őket. 
akkor te már alighanem „bekattantál”  és a legkisebb esélyem sincs arra, hogy rög
eszméidből kizökkentselek.

Ilyen helyzetek kialakulásáról, „bekattanásokról”  van néhány tapasztalatom, niég 
családon belül is, és gyakran súlyosabb témákban. A sógorbátyám például eldöntöt
te, a világpolitika (sőt a világtörténelem ) nem más, mint a zsidó nagytőke és a sza
badkőművesek összeesküvése, és erről a nézetéről nem lehet letéríteni. De találkoztam 
olyan „történésszel” , aki minden politikai vezető családjában szerb rokonságot mu
tatott ki és kifejtette: a szerb világmaffia igazgatja a világot. Egy másik megszállott 
két vastag kötetben bizonygatja, a kereszténység, úgy ahogy van, földön kívüli civi
lizáció átgondolt akciója az emberiség igába hajtására. Könyv született arról, hogy' 
a magyar Szent Korona voltaképp kolosszális világmodell, minden méretéről, adatá
ról, minden hajlási szögéről „bebizonyította” , hogy a Föld, a Naprendszer, a galaxis- 
illetve az univerzum adatainak a leképezése. A korona tetején a kereszt például 2* 
fokos szöget zár be a függőlegessel, és ez természetesen azért van így, mert a Föld 
forgástengelye is 27 fokban metszi a keringési sjkra állított merőlegest; a pántok az 
ekliptikát, illetve a galaxis karjait képezik; a kerületek és sugarak, átlók, magassá
gok és érintők úgy aránylanak egymáshoz, mint a bolygópályák, tömegek és kerin
gési idők, még a kozm oszban található szabad állapotú hidrogén háttérsugárzásának 
a frekvenciája is pontosan bele van kódolva a korona paramétereibe. \án, aki azt 
olvasta ki a B ibliából, hogy Jézus homoszexuális volt, ráadásul nem is egy ember, 
hanem ikerpár (ezt egyébként filmvászonra vitte, láttam). Roppant komoly p r o f é i ' 
szorasszony vetített olyan ábrát egy konferencián, amelyen Nagy-Magyarország tér
képére az em beri agy hosszanti keresztmetszete volt rámontírozva (mit m on d ja k ,a 
kettő körvonala valóban m egdöbbentő mértékben esett egybe), és azt állította, Tria
non nem más, mint a magyarság agykérgének az eltávolítása (mondta az orvosi mű
szót is; ezt elfelejtettem). Hallani olykor megszállott perpetuum m obile-hívőkről, a 
távgyógyításban meggyőződöttekről, a hom lokközépi harmadik szem megnyitható- 
ságára esküdőkről. Világvallás alapul a feltámadáson és a lélekvándorláson, es 
beszéltem valakivel, aki szent igazságként állította, hogy már találkozott jövőből* 
önmagával...



Nincs az a logikus érvelés és nem léteznek azok a tények, amelyek felsorakozta
tásával ezeket az embereket meg lehetne ingatni meggyőződésükben. Rendszerük zárt, 
saját belső (általában jó l felépített) logikára jár, amelynek fogaskerekei köze nem 
hatolhat be semmi olyan érvelés, amely más rendszerek logikáját követi. Melyen 
vallásos meggvőződésű embert nem lehet észérvekkel megingatni istenhiteben, a 
Materialistát pedig lehetetlen meggyőzni arról, hogy a való vi ágot a teremtő eszme 

lé ire . A k i  h in n i a k a r valam iben, hinni is fog, felesleges erőfeszítést lenni meg. 
'Ugatására. V itá n a k , eszmecserének akkor van értelm e, ha a partnerek n yito tta k a 
násik érvelésével szem ben, ha megvan bennük a gondolati rugalmasság, sol ta an egy 
pici kételv is a maguk igaza iránt. Aki azonban eleve keptelensegnek, tevesnek, tart
hatatlannak. mi több, károsnak gondolja a lehetséges partner álláspontját -  azzal 
kár vitatkozni. És végképp nincs értelme az ilyesminek, ha a felek kölcsönösen tévés
e k ,  oktalannak tartják a másik gondolatmenetét. .
. Köztünk, kedves Yonathánom, most ez a kölcsönös elutasítás nagyjából fennáll, 
h-o kapitális képtelenségnek tartom mindazt, amit összeírta, es te is nagyja o 
<*nek tartod azt, amit én ellene felvethetnék. A különbség talan annyi, te meg 
fenvegetőzöl is, ön- és közveszélvesnek tartasz engem, hihetetlenül erős indulattal, 
hisztérikusan követeled: mást gondoljak, mint amit gondolok, mást es máshová es 
Máshogyan írjak, mint most írok. Mint a túlzott kuldetestudatban szenvedők altala- 
han, te is többes számban fogalmazol és valami számomra teljesen ertelmezhetetlen 
feljogosítás alapján bele akarsz abba szólni, én mit írjak a Audencmba vagy ma 
'apókba, és mit ne. Ezt mérhetetlen arcátlanságnak tarthatnám, ha nem gondo 
inkább stupiditásnak. Számomra az egész érvrendszered k o m i k u s á n á l i n  on t- 
entmondásos és képtelen, hiszen engem vádolsz olyasmivel, b g y  mások!, su^ko 
•om a véleményemet és irodalmi diktátor vagyok, holott te akarod sz á m r a  
Megszabni, mit és hogyan tegyek vagy ne tegyek, sót: gondoljakvagy/ne go .

azt vallom, mindenki gondolkodjon és nyilvánítson velemeny( szabadon,Je elhm- 
ben abból indulsz ki, hogy akinek eltér a véleménye az al.alad k p sek az 
ellenség, azt el kell hallgattatni, ki kell közösíteni, pellengérre kell állítani, g
biztos, ami biztos -  máglyára is kell küldeni, ne terjeszt esse tev a n a i.

No, visszakanyarodva: sokáig latolgattam, esetleg egyáltalán nem va aszolok 
"eked, hiszen amü írok -  bármi is legyen annak a tartalma -  az szamodra ,gy k , 

is a magad meggyőződésének lesz a bizonyítéka. Irhatok A-t va^ * b  gy 
Mhatom épp az ellenkezőjüket -  az semmi más nem lesz, csak olyasmi, g 
8Üi a rólam és szemléletemről kialakított véleménye e*‘
. Á m  rá jö tte m , ha nem íro k . a z is pontosan ilyen erővel fogja 1 ™ f " del “ P ’  

" i :  le n ,e re d e t d ö rzsölve  elkönyvelheted, lám . v .'o h a ia  « i n *  «■» » k e r .  ,  zm  
"fosan teljesen elevenembe talált a leveled, meg sem In do k szolalm . De gondolhatnád



azt is, íme, mennyire lenézlek téged, még válaszra sem méltatlak, megérdemlem hát 
a kiközösítést.

Teljesen mindegy tehát, válaszolok-e, mint ahogy az is, mit írok.
Ha pedig mindegy, akkor miért ne küldhetnék neked ilyen tartalmú levelet:
,,Kedves Yonathán, mivel gyakorlatilag megtiltod nekem, hogy vádpontjaiddal vitába 

szálljak, így nem marad számomra más, mint hogy több évtizedes barátságunkra tekintettel 
elküldjelek téged a bús picsába.”

Válóban ez volt az első és talán legőszintébb gondolatom. A bizalmas hangneme1 
indokolhatná, hogy nem idegentől, hanem Zigmálly Yonathántól, a jó  baráttól, ha 
tetszik: szakmai testvéremtől érkezett a méltatlan támadás, aki pontosan tudja, hogy 
nem vagyok irodalm i diktátor, de mégis annak állít be. (Talán bizony én vagyok 
összes lapunknak a főszerkesztője, az összes kiadó igazgatója, minden itteni kurató
riumban én döntök nehéz százezrekről és m illiókról, én vagyok az elnök az összes 
magyarságintézményben és szervezetben.... M ondd, de tényleg: nem találod komi
kusnak, hogy miközben az elmúlt években folyamatosan és tudatosan lemondtam 
minden maradék funkcióm ról és megszüntettem minden intézményi hátteremet 
lapot, kiadót, lassan az egyszemélyes alapítványt is, és visszamentem magánember
nek, miközben teljesen kivonultam a közéletből, sőt a kulturális élet egészéből is, es 
már valóban csak azzal rendelkezem, amit írok -  aközben te a tényleges és kiter
jedt hatalommal rendelkező kulturpolitikushoz, az állam és a párt által támogatói1 
30 évvel ezelőtti apámhoz hasonlítasz... Nem, ez már nem komikus tévedés, eZ 
sanda, aljas rosszindulat részedről. Minimum, hogy ezek után én meg elküldjelek ai 
anyádba.)

Gondoltam ilyen levélre is:
„Kedves Yonathán, csak azért írok, mert ritkán hagyok leveleket válasz nélkül: tartalm1' 

lag nincs mire reagálnom: aljas és ostoba vádaskodásoddal és fenyegetőzéseddel nem kivo
nok foglalkozni, ilyesmire sem időm. sem energiám. Ha ezek valóban a te gondolataid voltak- 
akkor nagyon sajnállak, ha másvalaki cukkolt fel (én ezt sejtem), akkor pedig még inkább-

Ha kiszállt fejedből a gőz, írjál újra.”
Aztán arra gondoltam, tiltásod ellenére mégis sorra veszem az érveidet és vád

jaidat, hátha van remény arra, belássad: lehetséges másféle gondolkodás is. Ebben 
a levélben szóvá tettem volna, mennyire félreértetted esszém kifogásolt részletei^ 
íróem bertől talán elvátható, felismerje a képes beszédet, a hiperbolát, és küls° 
segítség nélkül is rá jö jjön : a töltött káposzta meg a viaszosvászonnal borított konV' 
haszék, az ulti meg a savankás házibor nálam metafora (ha erre nem jöttél rfc 
akkor nyilván arra sem, minek a m etaforája), mint ahogy a fiatal rockerek motoros 
megjelenése is áttétel (soha nem láttam még egyik szóban forgó költőt sem motoron 
ülni), és táplálkozási szokásaik sem leírásomnak megfelelőek -  de hát én nem gasz*' 
ronómiai különbséget akartam tenni avíttság és korszerűség, provincializmus eS



Univerzalitás között, nagy szamár vagy, ha egy-az-egyben értelmezted példázatomat. 
Nevetséges, ahogy 8 vagy hány pontba szedve „a  nepelet ismeretének hiányából 
fakadó „tévedésemen”  lovagolsz, bizonyítván, a töltött káposzta nem tipikus vasár- 
napi étel, a házibor a nyári kártyapartik idejére elfogy a családoknál, és falvaink- 
ban nem ulti, hanem durák meg ötösfogó járja. (Nóta bene, ha mi falun élő 
apósomékat látogatjuk meg a hétvégén, a vasárnapi ebed ott mindig töltött káposz
ta! Legényemberként pedig 10 éven ál jártam a Pilip-lányokhoz Bócsába, ott az egész 
utca ultizott, és -  esküszöm -  viaszosvászonnal bevont hokkedlikon! Egy távolabbi 
faluba is udvaroltam, és bizony mondom, bármelyik évszakban is vittek vendégség
be rokonhoz-baráthoz, mindig előkerült a rettenetesen savanyú novabor. -  így hát 
talán még a te egyenes értelmezésedben sem tévedtem olyan nagyot, talan megsem a 
te hétfatornyú Szilasod körül forog a világ. Ahány ház, utca, falu -  annyi szokás... 
De hát NEM ERRŐ L van szó, édes testvérem!)

Épp ilyen mulatságos, amit „téves és káros’ művészi felfogásomról írsz.
Ha ezt a témát korábbi leveleinkben le nem rágtuk volna csontig, akkor szíve

d b e n  ismételném meg: én nem tagadom a kollektív tudatra épülő szolgálatos 
hidalom  létjogosultságát; ha valós igényt, tapasztalható elvárast elegít ki es ha írói 
őszinteséggel és tehetséggel párosul, akkor helye van a nap alatt -  ugyanúgy, mint 
az ellenkező szemléletre alapulónak. Bajom azzal van, ha a szerep az esztétikum 
rovására érvényesül, ha nem a művészi hitelesség mélysége, hanem a küldetéstudat 
nagysága válik fokmérővé. Bajom azzal van, ha eluralkodik, kizárólagossá válik 

a vélemény, hogy kisebbségi helyzetben csak a közérthető és tradicionális, népi 
‘Hletésű, tájélményt megfogalmazó, nemzeti múltat megidéző, nyelvművelő és identi- 
fa§t pallérozó művek szólhatnak érvénnyel, minden, ami ettől eltérő, az hazug és ká- 
r° s* Ezt különböző megfogalmazásokban vagy tucatnyiszor megírtam neked (és 
d o h á n y a im b a n ) , mint ahogy azt is, én a művészetről valóban azt gondolom  amh 
t s s á k  vallott: oka van, nem pedig célja. Te másként gondolod és másként teszed, 
nyilván mindig határozott elszánással fogsz tollat, azzal a meggyőződésed, hogy 
köveid hasznosak, a közösség felemelkedését szolgálják stb. En nem vitatom ezt a 
Eteted -  de te miért vitatod az én ellenkező felfogásomat, miért dühít fel Uyen mér
t b e n ,  ha megfogalmazom és megjelentetem ezzel a felfogással szembeni fenntarta- 
Saimat? Nem téged és nem a veled azonos alapon állókat támadom ezzel, csupán a 
fapasztalataimat, megfigyeléseimet összegzem. amikor azt állítom: kozszolgalati íro
t t u n k n a k  kim erültek'a belső energiái, saját korlátainak a csapdájába esett, mar 
neh  alkalmas új érzelmek és gondolatok közvetítésre, már nem áll másból, mint az 
ezerszer leírtak újra- és újravariálásából. Figyeld meg Lázár vagy Melinda verseit: 
Szh te kivétel nélkül természeti, időjárási képpel indulnak, ezekben mindig fenyeget 
j  a fagy, a víz, az aszály, mindig szenved a vetés, a virág, a ma ar. a ami min- 
d|S pusztul, valami elvesz, konkrét vagy átvittebb formában megjelenik a nemzeti



múlt, a történelmi sorsverés, így szinte kötelezően meg lehet, meg kell szólítani aZ 
Urat; de a pusztulás, fenyegetettség, kiszolgáltatottság ellenére mégis érdemes hinni 
még, ki kell tartani, és akkor talán felfénylik a remény. -  M ondd, hány költemény1 
lehet még erre a kaptafára ráhúzni? És még hagyján, ha írói kvalitás áll mögötte és 
mély átélés íratja, de mondd, kevés példái látsz arra, amikor az effajta motívumok 
setesuta képekbe, megjátszott aggodalmaskodásba csomagolva jelennek meg?

Valóban azt hiszed, rettenetes bűnt követek el ellened, a közösség ellen, a 
magam lelkiismerete ellen, ha az ilyesmit szóvá teszem? Ha nem rendülök meg a bar 
jóindulatú, de dilettáns művektől és produkcióktól?

Ez lenne olyan irritáló?
Kedves ellentét-ikerpárom , hát akkor ne olvasd az esszéimet és nyilatkozataimat' 

Engem meg az általad favorizált Caterina Wein dilettantizmusa irritál -  bizony nem 
is rontom vele a szemem.

És milyen alapon kételkedsz őszinteségemben, amikor azt vallom: én nem előre 
eltökélt szándékkal, hanem belső kényszerből és jószerével öncélúan, ha tetszik1 
magamnak írok! Ha pedig az Audencia vagy' más lap leközli, akkor nyilván a szer
kesztőség úgy gondolja, az ő  olvasóikat ezek a vallomások nem irritálják. Ellenben: 
hogy te miért veszel a kezedbe ilyen mocskos liberobolsevikzsidóbérenckozm oglo' 
balista folyóiratot, azt nem tudom.

Ilyeket írnék abban a levélben, amelyben igyekeznék megcáfolni vádjaidat- 
Talán azt is megemlíteném, én is találok a te leveledben irritáló kifejezéseket: a „m 1" 
fajtánk létkörülm ényei” , a „fajtánk szokásai” , „becsülik  önfajtájukat”  -  csak remél' 
ni tudom, nem a fajelmélet fogalmaiként, hanem a nemzetiség szinonimájaként 
használod őket. Mivel azonban többször is így fotdulnak elő a leveledben, ezzel kön)' 
nyen leszoktathatsz leveleid olvasásáról. Igaz, erre aligha lesz szükség: nemigen fog82 
te nekem többet írni. hiszen egyértelműen ezzel fenyegetsz: ez az utolsó figyelme*" 
tetésed. Ha nem „térek meg” , nem térek vissza a „csord áh oz” , mint elvárod, akkor 
következik a kiközösítés.

Ez a fenyegetés eléggé sajátos... Két okból is. Egyrészt, mert hát éppen ez vall 
a TE diktátori hajlam odra: kirekeszteni, eltávolítani, megsemmisíteni az árulót, az 
eretneket. Én még soha senkit nem akartam sehonnan kiközösíteni, így’ aztán nem 18 
fenyegethettem senkii ezzel (vagy mással). Te most megteszed, és közben engm)1 
vádolsz diktátori allűrökkel. Másodszor, azért tetszik ez a kilátásba helyezett kikö
zösítés, mert olyasmiből nem lehet valakit kiközösíteni, amiben már régen nincs«11 
benne. Súlyos etikai fenntartásaim miatt 95-ben kiléptem a könyvtámogatási. 97-b«n 
a laptámogatási rendszerből, most már második éve rendezvényekre és a januárba!) 
átadandó díjakra sem pályázok meg támogatást, semmilyen létező és működő heh'1 
form ációnak nem vagyok a tagja, mindből kiléptem vagy kikoptam (és hál olya11 
nagyon nem is voltam benne egyikben sem). Rendezvényeket nem szervezek



nemigen járok  a mások által szervezettekre sem, nem veszek részt az irodalmi és 
kulturális életben -  hát honnan lehetne engem kiközösíteni? Es hogyan? És kik 
tehetnék ezt meg? (Imádom a rejtett többes számú alanyaidat!) Sőt, kedves 
Y°nathánom, én még azt is kétlem, hogy egyáltalán létezik-e az a VALAMI amiből ki 
Ehetne engem közösíteni. Van közösség? Van irodalmi műhely? Vannak működő írói 
c§oportok? Egészen véletlenül az utolsó ilyesféléket nem éppen én hoztam létre és 
tertottam fenn ideig-óráig aránytalanul nagy erőfeszítéssel?

Szóval ilyesmiket írtam volna, persze talán összeszedettebben, pontokba foglal
ón , vádjaid sorrendjében. De hát leveledben az áll, hogy ellenérveket keresnem 
^felesleges, ebben az esetben akár ne is ír j . . .”  Azaz szerinted csak akkor kell leve- 
kt írnom, ha megtérek, ha belátom súlyos tévedéseimet, ön- es közveszélyes műkö
désemet és esetleg könyörgőre fogom: az istenért, nehogy mar kiközösítsetek! Valóban 
azl gondoltad, ezzel a fenyegető leveleddel engem „megtérésre sarkallhatsz? Ne tud- 
*ted: a sok igaztalan vád még jobban bekeményít, és az, amitől tudatosan eltávolod- 
teni, most már nem csupán idegen, hanem gyűlöletes is lesz számomra? Ilyen rosszul 
héled meg a leveled által kiváltható reakciókat? Vagy engedjem meg a feltételezést: 
ekve nem az én „megtérésemet”  próbáltad kiváltani, hanem csak alaposan be akar- 
tel olvasni nekem? Csak magad előtt igyekezted bizonyítani saját igazadat? Elnyom
ni magadban a kis kopasz fejét fel-felvető kételyt?

Végül arra a következtetésre jutottam, mégis írok neked. Olyan megoldást 
riasztottam , ami az anyádba elküldés és a pontról pontra való cáfolás között van, 
tebb is, kev esebb is -  és hogy a dolog még érdekesebb legyen, ezt a levelet, most így 
tervezem, nem fogom elküldeni. Mert nem gondolom, hogy jo b b  belátásra bírhatlak. 
Mert be vagy kattanva és teljesen fel vagy ellenem cukkolódva. Ez a magatartásod 
g é b k é n t , amellett, hogy -  persze -  komolyan zavar, egyben szórakoztat és izgat, 
8®t, kíváncsivá is tesz. Például a tekintetben, mit fogsz még ellenem felhozni, milyen 
vádakat fogsz konstruálni majd akkor, ha a kiközösítésben a gyakorlati lépésekre 
S zá n od  magad. Mit tudsz képtelenebbet kitalálni annal, hogy én baráti összejöve- 
teleinken „sulykoltam”  belétek az irodalom haszontalanságáról vallott nézeteimet -  
Jĵ ek után nyilván az következik, hogy buzi vagyok, azért állok szoros kapcsolatban 
fónival vagy más fiatal költővel. Kiváncsi vagyok tehát, mi jöhet még. Mit lehet J e 
g e l n i  majd abból, hogy sulykolásaim „a  vártnál szívósabb ellenállásra találtak" -  
?? (Miről beszélsz, kedves Yonathán? Milyen ellenállás? Kié? Es mi ellen, az isten 

k e lm é r e :  mi ellen?) Ebből nvilván ez következik: elnyomtalak titeket, nem enged
i k  hogy remekműveket írjatok, de ti, hősök, ellenálltatok. Ha nincsenek éj és ütő- 
kéPes művek, legalább legyen mire fognotok, miért nincsenek. Mondom, úgy teszel, 
mintha éppen nem az én véleményemmel ellenkező nézetű emberek lennének a 
aP°k, kiadók, szervezetek, kuratóriumok élén, mintha nekem akárcsak a legkisebb



befolyásom  lenne bárm ire is, amit a hivatásos magyarok ebben a kis langyos vizű 
medencében eldöntenek!

No, semmi baj. Valahol rendjén vannak ezek a dolgok. Ha bekattantál, hát lég)' 
bekattanva. Tegye mindenki a dolgát. Ahogy írod: én „rúgdosódom  és fitymálódom t 
ti pedig (de kik is?) szent hősökként ellenálltok.

Te Yonathán, egyet árulj még el! Ez a sok képtelenség magadtól jutott eszedbe 
vagy felkurblizták a rosszindulatodat? Nekem az a kényszerképzetem, valaki orrod 
alá nyomta az Audencia új számát, na nézd, milyen förtelmeket irkái össze a te ba
rátod, és jó l „telekommentálta”  a füledet. Történeteket m ondott, a saját rögeszméi1 
osztotta meg veled, te meg benyelted. Mit ígért neked azért, ha ellenem fordulsz? 
Alapíthatsz egy új lapot valami jó  kis pályázati pénzen?

Csak így lehet, mert különben egyszerűen nem tudom elképzelni, miért épp# 1 
akkor vádolsz meg azzal, hogy „nem  határolódtam el a szellemi diktátor szerepétől • 
amikor már minden pici maradék befolyásom ról lemondtam. Valahogy ez nekem gya' 
nús, ennyire csak nem veszthetted el a józan értékítéletedet, az! a paraszti éleslátá
sodat, amelyre mindig büszke voltál.

Végül, kedves Yonathánom, hadd valljam be ebben az el nem küldendő levélben: 
nagyon sajnálom, amiért ide fajult a barátságunk, egymást kiegészítő iker-létünk. En 
mindig becsültem a következetességedet, hitedet, meggyőződésedet. Ha tetszik, a ma- 
gam alternatív személyiség-lehetőségét becsültem benned. Sok vitánk volt, ritkán ér
tettünk egyet, néha bizonyára elragadtattam magam én is, de nem gondoltam volna- 
hogy egyszer ilyen hisztérikus kirohanást engedsz meg magadnak -  nem, nem velem- 
hanem magaddal szemben, mert ahogy odafelé, visszafelé is érvényes a mi párosunk' 
ra nézve: ha te vagy az én közösségi lelkiismerejem, akkor én vagyok a te individu
alista ideálod. Magadat támadod bennem, azt az eszményt, amely benned is él, csak 
gyáva vagy vállalni. Elfogadtad és magad is táplálod a nemzeti kisebbségek szolga' 
latáról szóló hamis mítoszokat, elhitetted magaddal, hogy ott kell állnod az etnika1 
végvár bástyafokán; megrendültén magadra öltötted a küldetéstudat hősi mezét cf 
pátoszát. Pedig lelked mélyén te is ott dajkálod azt a rút kis bábot, amelyből a 
szabadság tarka pilléje kikelhet.

K özben irigyled, hogy az enyémnek már verdes a szárnya, mert látod. milyen 
színes és milyen könnyeden lebben.

Tedd le a lepkefogódat, Yonathán, ne hadonássz vele, szépen kérlek.



Szabó Palóez Attila

Az elfuserált némber Naplójából
(ahol minden összeér)

Részletek a Kenotáfa című regényből

3. fejezet
Augusztus,
melyben a Mamát előbb a koporsóba, majd a sójába helyezik, de a történet is tovább 

fflódik, s egy fordulattal már ezerkilencszázkilencvenkettőbe nyúlik, a történet egy részié
ü l  pedig Karesz emlékének adózunk 

(...)

, »M&l a járda szélén megállt, és a kutyája szíját a villanyoszlophoz kötötte -  de emiatt 
*j*e8 nem nézett volna fel, legfeljebb azért, mert élesen megköszörülte a torkát -, azért keltett 
enne némi ellenszenvet az öltönyös úr, aki arisztokratikus raccsolással mondta:

Adtam neki enni, mielőtt elindultunk, szelíd a természete, nem lesz rá gondja!
Adja inkább a ruhatárba!

/e a^ or teszek egy újságot, és magának ajándékozom! Nem is napilapot, az túl olcsó 
nr% egy szívességért, legyen inkább hetilap, no, lássuk csak, mondjuk, ez... így már 

^géri?
A diszkrepancia abban áll, hogy nem maradok itt két éránál tovább, figyelmeztette az 

tyágárus az egyre csodálokzóbb tekintetű idegent, aki hozzászokott, hogy a szívességnek ára 
Vani és jobbára mindenki megvásárolható, közben a kutya olyan jóságos és ártatlan képeit 
ag°tt, mintha mentegetőzne modortalan és erőszakos gazdája helyett, aki megbízik egy ide- 

i fon, de elfelejt bemutatkozni, mintha azt sem bánná különösebben, ha új gazdára lelne a 
yoja. Aztán mégis megmondta a nevét, és az újságárus kénytelen volt engedni a kérésnek, 

Egyenesen az ember közepébe nézett, mintha át akarna látni rajta, de útját állta valami zöld- 
PKos vibrálás: a nyakkendő logikátlan volt, csíkjai közt a színek mindenféle szabályszerűség 

®  váltakoznak, bennük néhány pöttyel és rombusszal. A színpad előtti sorok között jó 
fenséghez méltóan tapsol majd, miközben a kutyája itt csorgatja a nyálát. De miért jár egy 

v1 egyedül színházba? Látszik a nyakkendőn, hagy kéthavonta köti fel ilyen alkalomra, 
átkozik talán otthon? Milyen hosszú lehet a Határsár? Lehet, hogy besötétedik még a fiig- 

^yhullás előtt. Az emberek csapkodják a tenyerüket, valamikor azt gondolta, hogy tiszta 
0 °l kell, aztán persze vörös lett.

Telt-múlt az idő, mint a mesében. A hírlapárus kinyitotta a hetilapot, amit a kutya 
Sfitdája vásárolt neki. szokása szerint hátulról kezdte az olvasást. A sport, a hirdetések, a vicc- 

at. aztán jött egy cikk, valami rémlett neki, mintha látta volna a fát, ezért végigolvasta:”



A Disney-féle 101 dalmát kiskutya című rajzfilm  legelején, alighogy megszület
nek Perdita és Pongo kutyakölykei, beront az ajtón Szörnyella de Frász, Anita egy
kori iskolatársa, aki ez alkalommal azért érkezik, hogy megvásárolja a tizenöt darab
frissen született, még méhmeleg kutyakölyköt. Lármázik és azon nyom ban csekket 
tölt, viharzik, mint ahogy egy jól begyakorlott fúriához illik is. Roger pedig (akit a 
magyar szinkronban következetesen mindvégig egyszerűen „csak”  Radzsernek mon
danak...) határozottan visszautasítja és kidobja a hívatlan betolakodót (mert egy-eg) 
betolakodó csakis hivatlan lehet...), a nem szívesen látott vendéget... Szörnyei!3’ 
ahogy érkezett, úgy viharzik most el a jelenet végén, dolgavégezetlenül és sértődöt
ten, amiért a kutyakölyköket nem adták el neki, de búcsúzóul még bosszút esküszik-

-  Roger kidobta azt az elfuserált némbert! -  újságolja rögtön a következő jele
netben Pongo a gyermekeit szoptató Perditának.

Nem lehet véletlen, hogy ilyen részletesen és behatóan ismerem ezt a rajzfilmet, 
hiszen mostanság ez vált lányom kedvencévé, még jó l jártunk, ha megússzuk, hogy 
naponta csak egy szer kelljen végignéznünk vele videón... A fura, a mócsingos, 3 
csicsás...! Jönnek sorban mind a kutyasétáltató hölgyek... Veszélyes dolog ugyanis a 
párválasztás, legfőképp tavasszal, s különösen, ha dalmata eb az illető, aki ráadásul 
még gazdija számára is kétlábú párt keres... Hiszen az ő  szemében minden kétlábú 
nő „kutyaütő” ...

Szörnyella de Frász természetesen csak igen rossz esélyekkel indulhatna egy ilye" 
megmérettetésen, hiszen minden kutyának feláll minden épkézláb szőrszállá ennek a 
némbernek már a szagától is... Ugyanis: a szaglószervckre is igen rossz hatással van-

„e  rút boszorkány rosszabb, mint az ördög, 
ilyen nőt még nem hordott a föld, 
de nincsen semmi baj, és rájössz majd hamar, 
hogy rádtekintve káhozal ha jön...

Szörnyella de Frász 
Szörnyella de Frász 
Szörnyella de Frász...

a gyilkospók csak áldozatra vár.
Szörnyella, Szörnyella, Szörnyella -  de Frász...” , vagy így va lahogy-

Volt nekem is egyszer egy ilyen elfuserált némbcrem, bár a haját nem festet^ 
olyan idiótára, mint ahogy Disney, a vénöreg Walt, meg tudta rajzolni a Gonoszt-- 
S a neve sem volt annyira, kitapinthatóan duniás. beszédes és lefetvelős. mi" 1 
hogy SZÖRN YELLA DÉ FRÁSZK ARIKA...!!! Én jobbára  egyszerűen csak Ja" 3



bitchak lovának neveztem, s ugyanezen a néven ismerhették meg a kevésded Naplo- 
°lvasók is.

Volt -  tehát múlt idő, a Naplóra, Janára egyaránt érthető.
Ki mindenkit akartál te képviselni életemben?
Rejtett feminin énemet?
A leghibásabb eltorzult génemet?
Torz génjeimben ástad el magad.
Torz génjeimbe vésted be magad.

~ Nincs ebben a házban valami finom husi? -  kérdezi most a lányom, hiszen a 
rajzfilm újfent véget ért. végig lészen lett-légyen nézve, a videó is visszatekerte már 
a W t t á t ,  RÉ V , STOR EJECT, P O W E R ,’ s kikapcsolva már, a tévé is leojtva 
(beojtva azonban mégsem...) -  ez tehát egy még újabb POW ER (csak a RANGERS 
•»art még ki belőle...) - .  hiszen antenna híján nem is valami rengeteg túlontúl 
sokkatag értelemmel érne fel bekapcsolva hagyni... Nem nézünk tévét, továbbra sem, 
kitartóan NEM, csak videózásra szolgál nálunk ez az alkalmatosság.

No jó , kazettákban persze nem bővelkedünk itt a Stevan Momciloviéról elneve
zett utcában, a tizennégycs szám alatt, második bejárat, magam sem tudom hányás 
^kásában, ahová -  mert ,,hidd el, nem tehetek róla , de tényleg „itt rakott le az a 
kibaszott gólya'* -  végül mégis beköltöztünk az albérletiség minden nyűgével, bajá
u l  & the bájával und bájolgásával együttesen ebben a kurva kibaszott együttesben, 
abol a gitárokat nem én markolászom, a dobokon a bőr felrepedt, kifújta a szél, s 
az énekesünk is a kelleténél egynéhány oktávval -  úgymondd! -  feljebb énekelt...

A gyűjteményemén vem. az az X mennyiségű, itt most pillanatnyilag magam sem 
^dnám  megmondani, hogy pontosan hányszáz videókazetta pedig az Árpinál lelt 
Menedékre, kedvenc nejem ott helvezte el Kumcsek közbenjárása révén...
. Feketemackó. Darkbear barátom az MTY-ről meg a VIVA-ról, sok esetben azon
ban mindezekről csak a treéi kanál közvetítésével vadászta le nekem egy kazettára 
a 'ideoklipeket. amíg engem a seregnél evett a fészkes, s ez most az egyik kazetta, 
am' itt leledzik egy negyed, azaz egynegyed, azaz 1/4, azaz egy per négy karnyújtás- 
"yira tőlem, örökíróval rávésett szép kék betűkkel díszelgvén rajta, hogy nem 
i 'ésbé : APU, eredetileg valószínűleg ugyanis haverom édesapját illethette meg ez a 
, Zetli; hadizsákmánv a másik: ott Srbicán -  a férges fogai között feszengve - ,  egy 
^m agam  ellen folvtatott háborúban eszem ágában sem volt kimenni a kongo (nem 
H ó i ,  ha-ha-ha... j, üres, néptelen. elnéptelenedett, elnéptelenített városba a sz.n- 
tén üresen tátongó lakásokban tarhálni, sokan mások viszont megtettek helyettem 
e*b a haverjaim!, hogv oda ne rothadjak... minden némbereknél elfuseraltabbak yol- 
H  aljasodásunk kilométerei tátongó űrökké változtattak (s mi. nekünk varazs- 
lal- ! )  bennünket mind az utolsó szálig, s ki-ki tarhálta a tarhalhatokat, üké a



Kövesben a dinka, Sah Lájk City, Lajka kutya a Zűr az űrben , Lajkó Félix pté' 
jerünkben, de ilyesmi nem akadt ott, csak a Kurina Misi, a cimbalmos, aki szintúgy 
a hazát védte, oltalmazta -  az őrület: az egyetlen vajdasági magyar cimbalmos 
Decaneért harcolt! - ,  óvta, óvóbácsik voltunk, játszottuk a magasztosnak mondott 
undorm ányos, gyűlöletes szerepet, felderítettük és lőttük, és szidtuk és leromboltuk 
a „terepet” ... művész úr, kérem, itt állítsa fel a hangszerét, ha kérhetem, ha rimán- 
kodhatom, ha könyöröghetem, ha könyörülhetem, ha könyörühelhetem, persze, rend
ben van, és minden rendben is lesz, igen, persze, hogyne, a Király Ernő is itt állítj8 
majd fel a hangszerét, sőt MI TÖBB, a hangszereit, a citrafont vagy a tablofont 
óhajtja élőbbképp?, a megzenésített versekre pedig majd Kumcseket markolászvs 
tudatán, letészem-a-lantot-alapon, a letészem-a-fegyvert csendjében, a drámai pillanat 
már születőn, szüretelő szüret élőn, a szüretnek az ő  nagy büdösgénsavas elején, a 
B -2-es vigyor pofázm ányom ra tapadva, üvöltözésre kész!, egy!, két!, és! nem ol) 
spontán szögicsabai szavalat, miszerint csak „öööööööööööööööööööööööööööööo - 
ö öö öö ö öö öö ”  a fa tövébe anyámnak az újfent, s úgy' még alább kúlája előtt -  mert 
az anyák itt mind-mind kúlákban laknak - ,  oda a pad alá (hál’ Istennek, van ki 
támaszt!... meg aztán a lépcsőzeten is felvezet -  főnököm ! baszom a kéziratom elve- 
szejtő eszedet...!), reggel majd vissza, megest, mint hajdan Szabadkán, rám m ered,» 
akkorra már mentegetődzéssé sikkad minden, de legfőképpen a vers, amit mondot
tak volt Istenhívő em berek: kidobtam, megsemmisült, nincs tovább (a lófasz alakvál
tozásai!)...

(...)

...belecsődül a csődtömeg, s képzelheted azt^az érzést, amikor ilyen gondolatok
kal van telisteljesülve a fejed, egy pillanatra elcsendesülnek a fegyverek, egy-kel 
őrző-védő  felhő borít alantabb árnyat Mališevo felett, fémaszalóban aszalódva- 
„gyopártestű ösztönöm tiszta magasát”, de a fejed kidugni nem mered, mert DARD^' 
NIA nagy, s milliomegy snipcrek lesik minden hajszálad, minden terepszínű (le)lép' 
tedet egy nagyon, de nagyon-nagyon, rettenetesen, s a retlenetességig más(ik & 
iketlen) világba el... s akkor egyszercsak rádköszönt -  mikor félned már nincs időz
ném is volt gondolat - ,  tankba, szamohotkába hugyozol, s ott csap nyak levesül8 
gondolat: meghallod a tablofon  hangját, ahogy felírják rá nevedet, s talán majd 
tiszteletteljesen, gyászfeketét öltve keresztet is húz egy nem a fémaszalóban, az éh* 
értelmétől aszalodott kéz, egy kiszámíthatatlan kézpár, hogy csupán csak archívu
mok mentsék az elkövetkezőkben nevedet, lényedetet, mert nem menthetik, senm11 
sem mentheti olt a testedet, bár az az az az az az az az az az az az az az az az 82 
az az az az az az az az az az az az az az az az az az az az az az az az egyeli«11 
mi még menthető volna, hiszen önmagad, tenmagad sem ismered fel önnön 1̂ ' 
kedet



det det det det dél 
det det det det det det det 
det det det det det

hiszen mit ismerhetsz fel azon, ami nincs... 
ami volt-nincs...
csak tarhálni szépen, csak eleget -  most mi a fasz ez itt: opqrstumyz{\}~kar- 

nyujtásnyira? -  opqrstuvwyz{ | }-karnyújtásnyira, opqrstmwyz{ |}-karnyújtásnyira, opqrstu- 
|} —karnyújtásnyira, opqrstuvwyz{ |} -karnyújtásnyira, opqrstumyz{ |} -karnyújtás- 

nyira... -  ?????????????????????????!
ha most Ernő bácsi itt teremne, fergeteges az ambiens, a búzatábla leégett és 

elégett, maga sem tudta, hol, merre keressen létének irányt, odébb is kellett moz- 
nlni a lánctalpas járgányunkkal a lángok elől a benne rejlő rengeteg üzemanyag 

jniatt... s az ismert lassú és kimért mozdulataival lassan-lassan-lassan-lassan-lassan- 
assan-lassan-lassan-lassan-lassan. s még lassabban elkezdené összeszerelni hangsze

r t ,  összeállna az ötkomponenses cirtafon, hogy minden egyes szusszanatunkban 
uJabbnál ú jabb vadifriss komponensekké legyünk lenmagunk -  mert: mi a fasz ez már 
ĝint: opqrstuvwyz{\}~karnyújtásnyira?!!! ÍTTTTTTTTTTTTT???!!! Itt?! - opqrstu- 

|} '-karnyújtásnyira opqrstuvwyz{ |}-karnyújtásnyira opqrstuvwyz{ | }~kamyújtásnyi- 
ra °pqrstumyz{ |}-karnyújtásnyira opqrstumyz{ |}-karnyújtásnyira opqrstuwyz{ | }~kar- 
tyújtásnyira opqrstuvwyz{\}-karnyújtásnyira opqrstuvwyz{\}-karnyújtásnyira... (valami 
^zdetleges cbpboard ..., .clp-file-okká varázsolható kissbalázs... copy... paste...), 

Urjaink bár nem pengethetők, a végsőkig feszítve mind, 
oiégistelenül
az érzéstelenségről már nem beszélek
nem beszélek
nem beszélek
nem beszélek
nem beszélek
nem beszélek
nem beszélek
nem beszélek
nem beszélek
tussolok és néma maradok
a tablofonra jegyzi fel a baka a naplóját, mi egyhangú és bugyuta és néma... mert 

tz k it  a végzetem:
(...)

•negzenésítetlenül maradt verseink sem zendültek fel ott a fegyverelős csendben, 
Csah megjelent a képzet, ami önmagában már rég ki is merült jóval korábban, jóval



megjelenése előtt, hiszen öncélúságát senki sem tudta volna elvitatni, bármily járta* 
is legyen az ékesszólás szakterületén, bármily jártas is legyen sok m indenekben, m ert  
csak engem ért volna kellemesen, én vágytam ott a hamu, a korom (s nem az élet!) 
kellős közepén, egyebekben a többiek Mile Kitiéen, Kukin, holmi balfasz Sinanon, 
Fazliján, s egyéb lófaszságokon túl nemigen láttak ki önnönadta sivárságukból (mert 
nem a társadalom, nem a természet, nem Isten, nem a szülő, nem az iskola stb.- 
stb... stb... stb... stb... stb... stb... stb... opqrstuvw yz{|}~karnyú jtásnyira ... vétke* 
azért, ha egy egyed, álló -  mert mozdulatlan! -  életében egy könyvet, egyetlenegy 
darabot el nem olvas... hanem egyes szám első személyben csakis és kizárólag ten- 
maga...) ...csak, tudod... még, hogy tudod-e?! hát: tu d o d -e ? ... tarhálható akadt bő
ven, gyűjtött ki gyűjtött, gyűjtött mit gyűjtött, számlálatlanul, ki ékszereket, ki 
karórákat (ketyegtek is ott kegyetlen az ágyam alatt), ki konzerveket, ki meg az ap
ja faszát sem hagyta volna ott... szaporodtak enyhe kis portánkon a videók, a segfe* 
jességek, gyűjtögették volna egynehányan a filmeket, videókazettákat is, hogy „ jó  
filmeket nézzenek (tudod má’ , mire mondanák az ilyenek, hogy jó  n ek ik -!) 
...hadizsákmány, mert ezt is egy srbicai házból hozta valaki, ezt is egy srbicai ház
ból hozták:

„ *  This VHS videó cassette is specifically designed fór iise with cameras with the 
mark.

* Diese VHS-cassette isi fiir Kamkorder und Videorecorder besdmn...” -  ez a sor >• 
tovább nem olvasható, mert ráragasztottak valami dög kutyát...

Közbülső sorok olymint vesztek el („Cetle cassette vidéo VHS est spécialemeni con- 
cue pour étre utilise...” és még, „magnéloscopes portant le sigle VHS” & Questa casseffl 
VHS é destinata all’uso con camcorder e M(/eoreg...”t yalamint csak egy magányos „VHS - 
je l), s majdan alantabb csak onnan lesz megint újfent olvasható, miszerint:

Este cassette VHS se puede emlear únicamenle para videocameras y grabadores & 
videocassette que llevan la marca VHS

* Ideál fór maximising the true performance and enjoyment of stereo broadcasting 0,1 
your VHS Hi Fi VCR, giving excellent sound plus superior picture quality.

* Uberragende Bild- und Tonqualitát fúr die Aufzeichnung von Konzerten und ander&] 
Stereo-Femsehsendungen mit Ihrem VHS-Hi-Fi-Videorecorder.

* Idéal pour profiter pleinement de votre magnétoscope Hi-Fi en retrouvant le són el 
imges de haute qualilé des émissions stéréo.

* Ideál per l'ottimale registrazione e riproduzione dei programmi stereofonici con il Vostr0 
videoregistratore hifi. Eccellente riproduzione dél suono ed aha qualita d’immagine.

* Ideál pare obtener el placer de escuchar y las autenticas prestaciones de las transffl1' 
siones en su videó Hifi VHS. Excelente sondio y calidad de imagen suprema.”

-  de nem is ez a lényeg! Hanem, hogy: ADEM DEMA^I -  Né Radiotelevizionii" 
Shqiptar; a harmadik videókazettánk meg nem más, mint a 101 dalmát k isku tya-



Ahoj Kumcsek!
opqrstuvw yz{ |} —karnyújtásnyira
Igazából van valahol egy negyedik is... De azt majd csak néhány nap múlva hoz

za lánvomnak a Mikulás, Szent Miklós, addig pedig titokban kell tartam... Kedvenc 
nejem,’ volt kedves, és úgy eldugta (b)előle, hogy még én is hiába keresném (mert ke
l t e m  is, ezt be kell vallanom...), a jó  Eg tudja, mit fel nem kellene túrnom erte...

S annyit a dolog valószínűleg meg sem érne... .
A kompjúter... izé... a computer, izé... a komputer az egyetlen, aki ebben az egesz 

történetben hű maradt önmagához, aki nem árult el semmit, csak azt, amit amúgy 
“  sajálkezűleg töröltem ki belőle, a memóriájából, amihez az enyém edeskeves lett 
v°lna... főleg ott... ahol voltam, s mióta hazatértem...

Jana Bitchaklová pedig, mivel tökei nem voltak, jo b b  híján időközben a punci
ját vakarászta... És: türelmesen várta, hogy újra ő kerüljön az eloterbe... Es: volt 

türelme kivárni, hogy újra ő kerüljön a figyelem középpontjába...
Öt, soviniszta férfiként, nagv szükségemben a tarsolyomból, a farzsebembol huz- 

tatn elő, amikor szükség mutatkozott rá. Egy nagyobb lelegzetvetelu (olyan, amilyet 
a rádióban már vágni kell...!) tanulmányt is készültem írni róla, szépirodalmi mun
kásságáról, de ahogy a dolgok állnak és haladni látszanak, min en je  szerint e e 
Majd érnie annyival, hogy költeményeivel bekerült (s ez máris te jessegge izonyos.) 
a szerző (k i fo r d ít o t t  világ című (vers)fordításkötetébe. No, a tanulmánynak annyi.... 
f A Napló munkájába is bevontam, bár ott nem kifejezetten' .szépirodalmi jellegű 
feladatokkal ruháztam fel. Ő volt a Bicsakló utóda, Sarnyai Odonke, Odike, Oedike 
Nemcsak a hullák bözlenek ... című folytatásos regenyenek -  hogy is mondjam

■ I I  n i r a o  A f f Ú C  a n o c .

y’ égteljes dolgokat írt -  emlékezhet még .a  —  > - - - - -  - 
^ennisszel, a Foszlm odern , az É rte in ek  (és nyernek) a k ep esb p ok ! es hasonló 
sgyebek, amelyek egyike sem volt valami túlzottabban, túlzottan is maradandóbbnak 
Mondható alkotás... A kompjútert, izé... a copmutert, ize... a komputert dicsértem az
ltoient? Izé kércm ^ l
t Nomármosl, habár engem az utóbbi ido'ben legtnlább valahol Kosovo bugyrat- 

és bűzölgö fekáliájában evell és marasztalt a fészkes, a komputer szépén es gyo- 
fyörűségesen időközben mindent megőrzött. Archivált... Az utokor szamara... A
ószkes utókorba bele! „  , , 1 1 1  „ u , , ain

Történt csupán, hogy megfertőződtünk egy alkalom m a, e a or meg , p 
[aesett, kedvenc feleségem, papírológiailag is igazolható nejem, volt °>yan k,s u^ sket 
S *  elhívta hozzánk (a távollétemben!) egyik kom pu.erszaki haverunk ak, fene- 
Mád kiirtotta összes vírusainkat. Persze néhány valójában archivált file (a Janae.val



szem ben!) kegyetlenül és könyörtelenül áldozatául esett ennek a gyógyulásnak, de a 
legnagyobb pusztítást mégis én magam, sajátkezűleg végeztem el...

Ez itt most nem annak a helye, hogy részletesen beszámoljak e rrő l!!!!!!
Történt ugyanis, hogy a Naplóban én meg egy végeláthatatlanná duzzadt soroza

tot, tárcát vagy mi a faszt vezettem B ölcselet helyett az akvárium címmel, amelyik
nek az epizódjait gondosan begépelgettem, külön könyvtárban, direktórium ban, no.« 
őrizgettem, nehogy por találja lepni. Minden egyes részhez aztán, nem kevésbé gom 
dosan, alárendelten csatoltam a szövegben hivatkozott, vonatkoztatott írásokat, cik
keket is. S ebbéli tevékenységemben már az ötvenedik részt is meghaladtam (am1 
hetilap esetében majdhogynem egy álló esztendőt je lö l), messzemenő terveket szövö
gettem, ábrándjaim leszarták a valóságot, meg mindenféle ilyenek, amikor egy alka
lommal (azt hiszem, valamiféle eltávozást kapva járhattam itthon...), holmiféle 
élménybeszámoló kerekedett bőszen (...dí dzséj...), amikor már dolgavégeztével a 
Northon Commanderben bandukoltam kifelé, hogy aludni térvén majd megpihenjen 
a gép, egy téves, elsietett, meggondolatlan gombnyomással az F8-at illetően a komp' 
lett könvtárat, a teljes direktórium ot kitöröltem egy ültő helyemben. Mire észbekap- 
tam volna, már túl késő volt bárm ire is. Bár, persze, a komputerszakik azt mondják- 
hogy olyankor még mindig megmaradnak a hardon az anyagok (mert ezekben a 
maiakhoz viszonyítva kezdetlegeseknek mondható gépekben még Windows sincsen- 
nemhogy Recycle Bin...), s onnan elő lehet hozni őket, de túl nagy falat lett volna 
az nekem. Hát, pusztítani igazából így kell, no meg persze úgy is, ahogy Kosovón 
végeztem, de ez utóbbi egy' egészen más jellegű pusztításnak mondható...

Ez itt most nem annak a helve, hogy részletesen beszámoljak -  miről 
is????????????????????????? t

Viszont Jana file-jai közül is archiválódott egynéhány a mi kompuretünkben. 
Rögtön az első a B IT C H 3 1 1 .T X T  file-megnevezést viseli, ami annyit jelent í$  
magamfajta komputer-paraszti nyelvre lefordítva, hogy Jana Bitchaklová anyaga a 
Napló 311. számában... Nomármost, én azt most innen ma, 1998. novem ber 27-én- 
már nem tudnám megmondani, hogy pontosan mikor is jelent meg a Napló 31J- 
száma... Ugyanis egy száll Naplónk sincs itt a lakásban a Stevan Moméiloviéro1 
elnevezett utcában, a gyűjteményünk különböző helyeken, részben az Á rp in á l-  

részben a Cara Dusanában (bár valójában ez a legkevesebb...), részben Z en tá n ,s 
részben az Ifiben leledzik (az a része, amit meg nemrég kaptam űrpótlóként, űrpo*' 
lónak szánva a Pista bácsitól...), távolról sem karnyújtásnyira semmitől sem... majd 
utánanézek és előkeresem, de az már egy másik történet, egy másik fejezet része M  
(s egyébként is fáradok, az óra felé már pislogni sem merek...)...

(...)

B IT C H 354 .T X T :



„A Bitchakló pályázata 
Irodalmon és kritikán kívül

Ahogy a múlt héten már jeleztük, ezen a héten szeretnénk egy kicsit bővebben 
és részletesebben is foglalkozni Rejtő Jenővel, azaz P Howarddal. Kiváló apropót 
szolgáltatott nekünk ehhez Sarnyai Ödön, amikor a szerző Piszkos Fred a kapitány 
című regényének összesen három nyitórészletét beiktatta, beépítette, asszim ata  a 
Nemcsak a hullák bűzlenek... című folytatásos krimiregényünknek az elmúlt hetek
ben megjelent néhány epizódjában. Vajda Sándor az 1989-ben, a u apesti on o 
lat könyvkiadónál megjelent Budapest tegnap című kötetében a kővetkezőképp
eleveníti fel R ejtő Jenő életét: ,

>,Kritikusaink soha nem írták le a nevét. Nemcsak hogy nem bírálták, szerintük sohasem 
élt. Ezért az sem lehet igaz. hogy a Don menti homezon megfagyott, ráfagyott a óra, meg 
halt.

Jégalakká vált, kristálykemény vonalakkal a többi sokezer kristályalakúvá lett holttesttel 
a fehér, jégtükrű szteppen. Jégkupacok mutatták a visszavonulás utjat, a halai beteljesedese.

Rejtő az irodalom elfelejtett légionistája. Pontosabban az egyetlen legiomsta irodalmunk- 
ban.

A kritikusok elmulasztották La Rochefoucauld kísértésbe vivő szavaira reagálni:, fannak 
^álatok, melyek dksémek, és dicséretek, amelyek rágalmazna. . . .  ,

Ki tudja, hol kezdődik a diaéret? Talán az organizált hallgatás hatastalan taktika, a
tz a tény idéz elő visszhangot? , . . . .  . .,

Pedig, ha tetszik, ha nem, elmulasztották megírni (behozhatatlan irodalmi mulasztás.), 
bgy Rejtő volt a legkannthybb figura, akit Karinthy fantasztikus iroi kepzeloereje valaha is
^találhatott volna. ,

Rejtő a megtestesült Karinthy-alak, két énnel. Az egyik a hpotmezei tebolydalako a m - 
Slíi a Japán kávéházban ponparegényeit író, aki megteremtette a magyar pikaresá irodal
mi műfajt, továbbfejlesztve Heltai kísérleteit.
. A Liszt Ferenc tér sarkán, hol a galambok pötyögtették szemetüket a szoborra A kávéhoz 
járata az Andrássr úton volt. Tőszomszédságában az Eisner drogéria, a közelben a Pansi 
túház műmárványos, szecessziós palotája. Az árúházban a nyüzsgő pestiek inget, cipót, ka- 
kP°t, sálat, kardigánt, jégért, nadrágtartót, játékszert vásáro tok.  ̂ >f

A lépcsőn a karfára támaszkodva mustáros kenyérrel virslit ettek es sort ittak üvegből.

Ő r o Í T é p e s l t p - b e k ü l d ő  versenyünkben érdekes, szórakoztató képes levelező-

KUK í r .« r f ű rSo|unk ki. Minél találóbb, minél frappánsabb levelezőlapokat varunk. Természetesen



nem követelmény, hogy a beküldött »pályam ű« üzletben vásárolt képeslap legyen. 
Akinek kedve és ötlete van hozzá, újat is rajzolhat.

Nem követelmény továbbá az sem, hogy ezek rajzos üdvözlőlapok legyenek, 
hiszen nagyon jó  humorú fényképes, esetenként montázsolt képeslapok is vannak 
forgalom ban. Gyakorlatilag, amelyeket meglátva Önök jót szórakoznak vagy elneve
tik magukat, az már számításba jöhet.

Címünk továbbra is a régi:
Napló szerkesztősége 
B itchakló-pályázat 
2 1 0 0 0  Újvidék 
Stevan B ranovački u. 1 1 .

Jövendőmondók bizodalma
Bízunk a jövőben ... Bízzunk a jövőben ! ... amely talán nem több, mint egy 

rejtői jelent... valamelyik... a mindekori bármelyik regényének adott je len etében - 
Ahogy Vajda Sándor mondaná: »Rejtő Jenő egész fizikai léte szürrealista képzelgő- 

abszurd volt. Tébolydalakó, csavargó, fantaszta, kazánfűtő Afrika felé tartó teherhajoo- 
börtöntöltelék, mert vízum nélkül próbálkozott Európán és Afrikán keresztül átcsúszni a hatO' 
rokon. Zsidó, aki Algírban napidíjért (szép bariton hangja volt) a francia katolikus templom 
kórusában énekelt.

Kikötőkben hajóács, pincéi; tróger. tolmács. Stricik, néger és maláji kurvák, tolvajok- 
betörők, tenyéijósok. katonaszökevények, diákok közé keveredik.

A mólón Marseille-ben zsákol. Altonában idegenvezető a mulatók negyedében. Lebujok' 
bán kidobóember, röhej, chaplini cingár, törékeny, vézna alak, őt verik meg. Pornográf l&e' 
lezőlapokat árusít, a kikötői rendőrség letartóztatja, kitoloncolják. A sínek mentén csavarog- 

Közben figyel, észrevesz mindent, tanulmányoz, megegyez, elméje végtelenül befi' 
gadóképes. Ismerkedik négerekkel, szingalézokkal, arabokkal, amerikaiakkal, kínaiakkal, hffl' 
dukkal, vietnamiakkal. Városokkal, országokkal, rendőrséggel, tarhásokkal, zsebesekkd- 
rongyokban járó szentekkel, parasztokkal.«

Ami pedig a jövőt illeti: továbbra is Rejtő Jenőnél maradva, a jö v ő  héten Dall°? 
Józsefnek R ejtő Jenő T évedésb ő l je lentik  című, egyfelvonásosokat és kabaréjclene- 
teket tartalmazó kötetéhez (Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1988.) írt Utószavát kö
zöljük rovatunkban. Reméljük, hogy ezzel Rejtő Jenő rajongóinak és tisztelőinek 
kedvezhetünk majd, s egyúttal nagy a valószínűsége annak is, hogy ez lesz egyben i 
mi, Nem csak a hullák bűzlenek... című folytatásos krimiregényünk utószava i s -  

Addig is
maradok tisztelettel

Jana Bitchaklotó



@kepaJa -  Képeslap-pályázatunkra érkezett: MII you be mine?« -  avagy: 
ennél-e az enyém? Valentin-napra pont ideális... lehetett volna...

@kepala  -  Képeslap-pályázatunkra érkezett: »Make mouse, nőt war« -  avagy: 
®?wezz, ne háborúzzzzzzzzzz! Illetve: csinálj egeret, s ne háborút. -  »Sok üdvözletét 
'üldök! MC PCICRG -  PS.: CIN CIN• -  Hál mit mondhatnánk erre?! Cin-cin...”

BITCH 355.TXT:
»Dallos József
U tószó1
(részlet)

* Gyerünk csakk, gyerünk csakk 
Maga kis csallo!
Esz a kicsi kávéhasz 
hem nekünk valló!«

A Salamon, a kis Rótt és a többiek
»K örü lröh ögte  volna, aki azt mondja neki, hogy majdan filológusok dolgozzák 

e* a hagyatékát, diákok választják szakdolgozati témául és irodalomtörténészek bon- 
ják műveit...« -  írta Karinthy Ferenc huszonöt esztendővel ezelőtt Rejtő Jenőről,
11 mint P Howardot. a ponyvaregénvparódia-írót ismert meg a világ.

Volt azonban egy másik Rejtő Jenő is, a színpadi szerző. Sikeres operettjeivel és 
l?'aznál is több kabaréjelenetével küzdötte le magát odáig, hogy a múzsák nevelet- 
etl gyermeke, a Színház, a keblére fogadja.

Pár óra alatt megírt egy jelenetet -  a bukástól rettegő kabarészínház-igazgatók 
!z,°s támasza, nyáron a bretliző színészek egyetlen vigasza, mennyei áldás; tíz nap 

^®tt írta meg az Aki mer, az nyer című operettjét, amelyben szeretett színésze,
. 0|'2s Jenő -  és Honthy Hanna -  százötvenszer játszott Budapest székesfőváros mé- 
^ 11 tisztelt nagyérdemű közönsége előtt.

k Kedvelt helyén, a Japán kávéházban írt -  ma a Liszt Ferenc tér sarkán az írók 
° n) vesboltja található a helyén - ,  ahol az étlapon ott állt a Borjúcsülök Boulanger 
i^ra, a Madeirás pecsenye sajtos makarónival vagy a Császárfartő snidlingmártás- 
! ahol egy közeli asztalnál a pincér egy' bajuszos, komor fiatalembert próbált

int a m últ heti szám u nkban  m ár je leztü k , ezen a héten D allos Józse fnek  R ejtő  Je n ő  T éved és- 
°* je len tik  c ím ű . egy felv onásosoka t és kabaréjeleneteket tartalm azó kötetéhez (M agvető K ön yv- 

kl*d ó , B u dap est. 1988 .) írt U tószavának egy részletét k ö zö ljü k  rova tu nk ban .



meg befolyásolni, meglehetősen agitatív m ódon, hogy rendeljen végre valamit. A 
fiatalembert József Attilának hívták.

Itt írta Rejtő Jenő számtalan regényét és operettjét: a G ró f Figarót, az Aki mer, 
az nyert, a Tatjánát, az Úrilány szobát keres címűt és az Egy görb e  éjszakát' 
Ha a káváházban fizetésre került sor, Rejtő letépett néhány kéziratoldalt az éppen 
készülő regényéből, amellyel a pincér azonnal Müller úr kiadójába rohant: készpénz■ 
zel fizettek ugyanis a legújabb Rejtő-regény részletekben érkező fejezeteiért.

Intim kapcsolata a Színházzal a húszas évek elején kezdődött.
Rejtő eredetileg színészi pályára készüli, szorgalmasan látogatta tehát Rákos1 

Szidi színiiskoláját -  ahonnét később Latabár Kálmán és Harmath Imre került ki -  
és közben a Király Színházban statisztált. (Az orra furcsán kissé tört vonalú: 
évekig járt bokszolni, egy derűs délutáni mérkőzésen végérvényesen szétverték^ 
A színiiskolát sikeresen végezte el, a vizsgaelőadáson M olnár Ferenc Ibolya  című 
komédiájának színigazgatóját játszta! A másnapi kritika nem marasztalta el ugyan; 
de nem is lelkesedett érte különösebben. Majd ezek után mint néma sebesülthordo
zó a nyílt színen leejtette a sebesültet játszó Törzs Jenőt!

Színészi pályafutása ezzel befejeződött.
Röviddel ezután néhány fillérrel a zsebében, színházi tanulmányok céljából, Ber

linbe utazott, de a tapasztalatszerzés vágya meg a csavargóösziöne továbbhajtotta.
Hamburg következett, majd Svédország, Svájc, Prága, Bécs, Konstantinápoly 

Ankara, Felső-Ausztria, Dalmácia, Párizs, Lyon, Marseille, A jaccio, a spanyol partok 
végig, majd ismét Marseille, Forte Saint-Jcan, Észak-Afrika. Abu Kir. Dakar, Casa
blanca, Djebel. Nizza, Genova, Yillefranchc, M onaco, M onte-Carlo. San Rcn>°- 
Milánó, Klagenfurt, Verona, Pádua, Velence, Biftfapest.

Hogy miből élt meg eközben? A novellákból, amelyeket Az Újságnak meg a Peáj 
ti Naplónak küldött haza? Igen, és amiből egy igazi csavargó szokott: ami éppen jön-

A paletta színei eléggé változatosak: dokkmunkás és heringhalász, kézimunkák
kal házal, és hamisított francia illatszerekkel ügynököl, havat lapátol, kábelt fekte*; 
lovat csutakol, cukorkát árul a M ontparnasse-on, és sztepptáncos egy külváros1 
mulatóban, mosogató, autóm osó, napszámos egy cementgyárban és egy cirkuszban, 
erődítési munkálatokon dolgozik a Société Thegnél. dolgozik foszfátbányában, és cső- 
magfelvigyázó egy autocar tetején. Körülbelül úgy váltogatta a különböző munkafaj' 
tákal a velük já ró  szociális szerepekkel együtt, ahogy egy színész a színfalak mögŐ** 
gyorsöltözéssel m ásodpercek alatt átváltja egyik hús-vér életét a másikra. Minded 
tudatosan tette, végig m erőrizve személyiségének rejtett inkognitójál.

Visszaérkezve Budapestre, a baráti köréből oktat néhány tanítványt nyelvekre- 
de közben riporter, tördelő és szerkesztőségi titkár egy hetilapnál -  40 pengőért -  
egyszerre.



Úgy indult útnak Berlinbe lleltai Jenő és Márton Miksa ajánlatával, hogy ott 
Reinhardt, Piscator, Charell és Jasner színházaiban tanulja meg a színházrendezés 
titkait. Azután csavarogni kezdett, és elhagyta szerelmesét, a Színházat. Most azon- 
ban a Színház jön  vissza hozzá, és a Szerencse rámosolyog, mit mosolyog, ráröhög 
Rejtőre.

@kepala =  Rejtő Jenő

A Bitchakló pályázata 
Küldj képeslapot!

Humoros képeslap-beküldő versenyünkben érdekes, szórakoztató képes levelező
lapokat várunk játékosainktól.

Az érdekes, vicces képeslapok beküldői között hetente egy nyereménytárgyat sor
o lu n k  ki. Minél találóbb, minél frappánsabb levelezőlapokat varunk. Természetesen 
neni követelmény, hogv a beküldött »pályamű« üzletben vásárot épesap egyen. 
Akinek kedve és ötlete van hozzá, újat is rajzolhat.

Nem követelmény továbbá az sem, hogy ezek rajzos üdvözlőlapok legyenek, 
h'szen n a p o n  jó  humorú fényképes, esetenként montazsolt képeslapok is vannak 
fogalom ban. Gyakorlatilag, amelyeket meglátva Önök jót szórakoznak vagy elneve- 
*ik magukat, az már számításba jöhet.

Címünk továbbra is a régi:
Napló szerkesztősége 
Bitchakló-pályázat 
2 1 0 0 0  Újvidék 
Stevan Branovački u. 11.
J.B.

@kepala =  Még egy adalék a Majomparádéhoz, azaz képeslapgyűjteményünk 
^ajmos kollekciójához”

BITCH 356.TXT:
»A  Bitchakló pályázata 
Irodalmat Rejtő gondolat

Ha a szemközti oldal utolsó, harmadik oszlopának legaljára pillant az olvasó, 
" ’ áris megbizonyosodhat róla, hogy -  ahogy azt Comman er 1 er is nagyon u§ye 

észrevette - 'e g y  teljes esztendő leforgása után elérkeztünk a Nemcsak a hullák



bűzlenek... című folytatásos krimiregényünk végkifejletéhez. Hőseinknek búcsút 
kísérje őket Foruna az Enterpraise űrhajó fedélzetén előttük álló útjukon!

Regényünk végén talán már nem is tartozunk mással, mint hogy -  egyelőre 
még csak részben búcsúzkodva -  számba vegyük, hogy a Star Trek -  The Ne*1 
Generation című televíziós sorozatban kik játszották az egyes szerepeket, amelyek 
aztán -  hogy', s hogy nem -  az Enterpraise űrhajónak álcázott W ilbour Hopkins 
rendőrségi szakértőn, maszkmesteren értek véget. íme (csupa nagybetűkkel írva a 
színészek nevei):

PATRICK STEW ART -  Captain Jean-Luc P icard,
JONATHAN FRAKES -  Com mander William Riker,
LEVAR BURTOIN -  Lt. Geordi La Forge,
DENISE CROSBY -  Lt. Tasha Var,
M ICHAEL DORN -  Lt. Worf,
GATES McFADDEN -  D octor Beverly Crusher,
M ARINA SIRTIS -  Counselor Deanna Troi,
BREN T SPINER -  Lt. Com mander Data és
W1LL W HEATON -  Wesley Crusher.

Küldj képeslapot!

Humoros képeslap-beküldő versenyünkbeiT '- amelyik to vá b b  fo ly ta tó d ik ! 
érdekes, szórakoztató képes levelezőlapokat várunk játékosainktól.

Az érdekes, vicces képeslapok beküldői között hetente egy' nyeremény tárgyat sor
solunk ki. Minél találóbb, minél frappánsabb levelezőlapokat várunk. Természetese11 
nem követelmény, hogy a beküldött »pályam ű« üzletben vásárolt képeslap legye11. 
Akinek kedve és ötlete van hozzá, újat is rajzolhat.

Nem követelmény továbbá az sem. hogy ezek rajzos üdvözlőlapok legyenek* 
hiszen nagyon jó  humorú fényképes, esetenként montázsok képeslapok is vann^  
forgalomban. Gyakorlatilag, amelyeket meglátva Önök jót szórakoznak vagy e ln y e 
lik magukat, az már számításba jöhet.

Címünk továbbra is a régi:
Napló szerkesztősége 
B itchakló-pályázat 
2 1 0 0 0  Újvidék 
Stevan Branovački u. 1 1 .



Maradék
A múlt héten Dallos Józsefnek Rejtő Jenő Tévedésből jelentik című, egyfelvo- 

násosokat és kabaréjeleneteket tartalmazó kötetéhez (Magvető Könyvkiadó, Buda
pest, 1988.) írt Utószavának egy- részletét közöltük rovatunkban. Pillantsunk belle 
•nőst még egy kicsit ennek az Utószónak a folytatásába: >•\ádassy László ebben az 
Időben a Royal Orfeum háziszerzőjének számított. Megszokott helyén üldögélt a New York 
kávéházban, amikor az ablakon keresztül megpillantotta gyerekkori jóbarátját: a szemközti 
járdán ott álldogált Rejtő, fekete gumiköpenyben és fehér tornacipőben a huszonöt fokos 
fagyban -  a hóna alatt egy öt felvonásos drámával a Nemzeti Színháznak.

Mái a kabarénak!' -  mondta a Barát, Akinek Ötlete Van. És Rejtő másnapra megírja a 
Geugszteridillt (később AI Capone otthon címmel játszották). Beviszi a Royal Orfeum 
igazgatójához, Somogfi Kálmánhoz, aki azonnal átveszi a jelenetet. Mintha csak az Ezer- 
egyéjszaka meséiben lennénk. A palackból küzabadul a szellem, félelmetesen lebeg egy kicsit 
'  azután Somogri Kálmán igent bólint. Rejtő körülbelül akkora izgalommal állhatott az igaz
gató előtt, mint amekkorával néhány évvel korábban Nagy Endre elé állt oda egy feltűnően 
félszeg. rendkívül rosszul öltözött fiatalember egy jelerwtecskével, akinek Nagy Endre azonnal 
kétszáz (!) koronát utaltatott ki! A fiatalembert Karinthy Frigyesnek hívták, és Nagy Endre 
szerint Karinthy egész életében nem érte el többé az anyagi rendezettségnek azt a fokát, ame
lyen abban a pillanatban állt.

Vagy ahogy Rejtő egy tíz évvel később született regényparódiájának főhőse, Birsics Ferenc 
illt oda -  .4 Magyar LÉ- és Felszámítoló Bank könyvelője, úgy is, mint: Bakonyi, Bírzmncs, 
üárodi. Bárdosi, Blitzinger, Ernő, Ödön, Oszkár, bagdadi időtolvaj, író, sikkasztó, lovag, vő
legény és karalábé -, amikor a benne ficánkoló témából vakmerőén jelenetet kanyarít, és ha- 
lélmegvető bátorsággal egy direktorhoz beviszi.

Bejtő is egész életében küszködött az anyagi gondokkal. Mint bejutott regényíró 1937-ben 
Bálnából, a nászútjáról úgy ír haza Kellér Dezsőnek:«

Ez -  ugyanis! -  itt a turpisság helye! Dallos József kettősponttal fejezte be az 
?PP idézett bekezdést, ám Rejtő Jenőnek a Kellér Dezsőhöz intézett levelet csak a 
jévő héten közöljük rovatunkban. Itt mondom el rögtön azt is, ogy mivé a em- 
Cs»k a hullák bözlenek ... című folytatásos regényünk véget ért, rovatunk a jovo  het- 
!6'1 némileg arculatot vált: kissé behatóbban kívánunk foglalkozni a képeslapokkal, 

egy új nyerem ényjátékot! is meghirdetünk majd...

Jana Bitchaklová

@kepala =  MC: A magyarok cselekedetei -  Televíziós etűdsorozat 
@ fotoszerzo -  (Giddy rajza)



Humorrovatba illő
Oroszországban, egy volt szovjet hadiipari üzem veztetői meglehetősen szokatlan 

m ódon oldották meg a súlyos készpénzhiányt: a cég hidegháború utáni termékeivel, 
egyebek között gumiból készült szexuális segédeszközökkel fizetik ki dolgozóik hát
ralékos bérét.

A volgográdi Akluba gyár dolgozói már-már a zendülést fontolgatják, mivel évek
re visszamenően nem kapták meg bérüket, s egyáltalán nem éreznek kielégülést a 
fizetés gyanánt kapott műhímvesszőktől. Az Aktuba gyárban egyébként valaha 
nagypontosságú tengeri navigációs berendezéseket gyártottak a szovjet flotta sza
mára.

Az orosz gazdaságot óriási kifizetetlen bérhátralékok sújtják. Legtöbb vállalat az 
államot vádolja azzal, hogy nem fizeti ki tartozását, miközben a kormány azt állít' 
ja , hogy a nagyobb cégek elkerülik az adózást, a bűvös kör közepén rekedt dolg0' 
zók pedig üres zsebbel várják a holnapot.

(M TI),
B IT C H 357 .T X T :
„ A  B itchakló pályázata
Párhuzam os irodalom történet

A múlt héten itt a szemközti oldalon véget ért Sarnyai Ödön Nemcsak a hullái' 
bűzlenek... című folytatásos krimiregénye. (Ezzel kapcsolatban most lásd ismét a 
szemközti oldalon!) A regényben idézett, pontosabban a Rejtő Jenőtől átvett és a 
regény szerkezetébe beépített három kis részleleeske kapcsán, melyek R Howaru 
Piszkos Fred, a kapitány című regényéből származtak, már többször is foglalkoztunk 
Rejtő Jenő művével és életével.

Három héttel ezelőtt. 1997. február 19-én Vajda Sándor Budapest tegnap (G °n' 
dolal. Budapest, 1989.) című kötetéből emeltük ki a R ejlő  Jenőnek szentelt feje®^ 
egy rövidke kis részletét, az elmúlt kél hétben pedig Dallos Józsefnek a Rejtő Jen° 
egyfelvonásosail és kabaréjeleneteit tartalmazó T évedésből jelentik  (Magvető KönYv' 
kiadó, Budapest, 1988.) című kötethez írt Utószavából idéztünk részleteket.

Igazság szerint úgy kellene most idézni ezt a két szöveget, ahogy a forgatókön)' 
veket szokták írni: az egyik oldalon (bal felől) olvasható, hogy mit látunk majd(an) 
a mozivásznon, vele szemben pedig (jo b b  felől) pedig az. hogy mit hallunk, mi hang' 
zik cl ugyanakkor -  mintha középen meg lennének felezve az oldalak. így ezúttal' 
m ondjuk, Vajda Sándor írása jelenthetné a vizuális élményt, Dallos József Utósz*' 
va pedig a fónikus élményt.

Ezt persze most inkább csak a vice kedvéért mondom, de azért talán m égs^  
lenne teljesen érdektelen így összehasonlítani, párhuzamos irodalomtörténetté alak1'



tani ezt a két, eredetileg egymástól független szöveget. Hogy egyidejűleg láthassuk: 
mond bizonyos dolgokról az egyikük, s hogyan kontrázza meg azt az opponens, 
httöl azonban még idejekorán eltekintünk, nehogy fájdalmasan érintsen bennün

ket aztán a felismerés, a ráébredés, amikor tudatják (de így most csak tudatnák) 
Velünk, hogy elképzelésünk megvalósítása komolyjtalan) akadályokba ütközik... 
Elsőként Vajda Sándor emelkedhet most szólásra: »Örült, de sem ön-, sem közveszélyes. 
Ezért járhat a városban. A hömpölygő emberáradatban. Az egyedüli őrütt volna közöttünk?

Remekművet nem írt, írhatott volna, de csak remekműtöredekekkel, remekműtorzokkal 
lePÍ meg olvasóit. Ezért nemcsak az izgalmas sztorira lecsapó piaci arús, rikkancs, borbély, 
tanonc, takarítónő, hanem parnasszista, igényes intelektuális piperkőc, az értő szakemberek, 
Q vájtfülűek és -ízlésnek is izgatottan olvassák. Szókötéseit, nyelvi humorát. mondatai han- 
ĝ latát elemzik, magasztalják meghökkentő eredetiségét.«

Dallos József pedig Rejtő Jenőnek a Kellér Dezsőhöz, a nászútjáról hazaírt 
W elét idézve folytatja utószavát -  ígértük is a múlt héten, hogy ezúttal ez sem 
marad el. Nos, hát, idézet szép szó, ha betartják, úgy j ó : ».Egy hete vagyok Rómában, 
f5 állandóan freskókkal álmodom... nincsen olyan éjszakám, hogy ne valamelyik pápával 
játsszam alsóst. Ha nehezet vacsoráztam, akkor a Szentatya egy relieféi agyon akar csapni, 

a Salamon vagy a Rótt késik..: -  egyszer csak megjelenik nála Marton Sándor̂  Buda- 
ftstről, hogy anyagiakban kisegítse! -  ,... ezt valahogy úgy kellene ábrázolni, hogy én csőri
ig soványodva fekszek két olajfa alatt, éles cserépdarabokkal vakarom a főbérlő bszos testét, 
^szerre villámlik, az égből tüzes kard njúük le, az ajtón csengetnek, és egy ejtőernyőszerü 
hldachin védelme alatt leereszkedik Marton világossárga nyári ruhájában, apró szárnyaival 
arátságosan integet, fején pápai tiara, de trónus helyett csekken ül.

A kötetben olvasható kabaréjelenetek túlnyomó része a Teréz körúti Színpadon (ma Lenin 
46.) [ez a ma itt a könyv megjelenésének időpontjára, tehát 1988-ra vonatkozik; 

j*18 már Lenin is a múltté... -  J. B. megj.j és a Komédia Kabaréban (Jókai tér 10.)
színre, olyan jeles művészek tolmácsolásában, mint Salamon Béla, Rótt Sándor és még 

l0W  mások.
A legtöbb jelenet főhőse egy csetlő-botló kisember, aki véletlenül keveredik bele a félreér

t b e ,  lehetetlen és képtelen helyzetekbe, de mindahányszor szerencsésen kivágja magot 
telőtt azonban magukról a kabaréjelenetekrol beszélnénk, nézzük meg:, °&J }  f0!0,. ! ze.

Q 'tetei is akármilyen színészek, akik több évtizeden keresztül az Életüket hülyéskedtek bele 
^ • 4e o kabaréjelenetekbe a Komédia Kabaré és a Teréz körúti Színpad deszkáin.

Misoga László (1895-1969) a Komédia Kabaré kitűnő tancoskomikusa, 1934-ben 
b'ült Budapestre, később. 1940-től a Komédia Kabaré igazgatója. .

Radó Sándor (1891-1944) először Nagyváradon a Bonbomiére Kabaré tagja, 
t -b a n  Pestre jön, s megnyitja az Emke kabarét. Fellép még a Muskátli Kabaréban, a Royal 

kabaréban, az Apollóban, az Andrássy úti színházban, és kitűnő alakításokat ad operet- 
^ben -  fanyar humorral megformált epizódalakjai tették népszerűvé.



Békeffy László (1891 -  1962) korának legkiválóbb konferanszija volt. Előbb színmű
vészeti tanulmányokat folytat, azután újságíró, és amikor Nagy Endre egy alkalommal meg
betegszik, akkor egy bravúros beugrással megmenti az előadási, és ettől kezdve rendszeresen 
konferál. 1934-től a Teréz körúti Színpad tagja, több operett, valamint kétszáznál is több ka- 
baréjelenet és egyfelvonásos szerzője. 1941-ben letiltják a színpadról, és Dachauba deportál
ják.

A jö v ő  héten én elhallgatok és Vajda Sándor Rejtő Jenőről szóló írásának e§  
részletét közöljük rovatunkban. Már folyam atban lévő és most induló új játékaink
hoz is egyaránt sok sikert és jó  szórakozást kívánok minden kedves játékosunknak-

Jana Bitchaklová

@kepala =  Most akkor BORN vagy HORN...?! A kis Móricka szerint egyre megy-
@ fotoszerzo =  (G iddy rajza)

-  Hazakísérhetlek?
-  Meg hát!

*

-  Anyu, kimehetek játszani?
-  Ki.
-  Hát én!

*
-  Jean, csicsereg a citrom ?
-  Nem, uram.../

-  Es csőre sincs? « -
-  Nincs, uram...
-  Eh, ez kínos! Akkor a kanárit facsartam a teába...

Küldj képeslapot!
ff

Humoros képeslap-beküldő versenyünkben érdekes, szórakoztató képes levelez0' 
lapokat várunk játékosainktól.

Az érdekes, vicces képeslapok beküldői között hetente egy nyereménytárgyat s°r 
solunk ki. Minél találóbb, minél frappánsabb levelezőlapokat várunk. Természetcsen 
nem követelmény, hogy a beküldött »pályam ű« üzletben vásárolt képeslap lcgYen' 
Akinek kedve és ötlete van hozzá, újat is rajzolhat. ,

Nem követelmény továbbá az sem. hogy ezek rajzos üdvözlőlapok legven e .' 
hiszen nagyon jó  humorú fényképes, esetenként montázsolt képeslapok is vanna 
forgalom ban. Gyakorlatilag, amelyeket meglátva Önök jó l szórakoznak vagy e ln e 'e 
tik magukat, az már számításba jöhet.



Címünk továbbra is a régi:
Napló szerkesztősége 
Bitchakló-pálvázat 
2 1 0 0 0  Újvidék 
Stevan Branovaéki u. 11.
Jsna Bitchaklová”
( - )
B IC H 358.T X T :
»Aijda Sándor 
Bejtő Jenő2
(részlet)

A tébolydában a kafkai légkör vonzotta, a levegőben nagy madarak szarnycsat- 
’°gása hallatszott. A skizofrén környezet, ferde, hasadt atmoszférikus keringése, 
’ bbant forgása, valószínűtlen színpada, ahol a szerzők a szereplők és fordítva, az 

0,thona volt. Az ápolók lélektana itt vajon milyen? Mint az idomítóké, akik a fene- 
'adakat, mint az újoncokat egzecírozzák, ahol természetes a csuklóztatás, sötétzár- 
ai agyarfúrt büntetések kieszelése?

Belső, kibogozhatatlan egyensúlyát a bolondok, orvosok, ápolók között találta 
A kényszerzubbonyba srófolt dühöngő, a leszíjazott testek, a jeges hideg vízzel 

! medencék, a külön cella, az ordítószoba valahogyan megmagyarázhatatlan idill- 
®ut hatott rá. Talán a tébolyda emberi alakot öltött baglyaival, Néróival, ide bezárt 

Á k o sa iv a l, szörnyetegeivel szabadította fel.
p A kórtermekben zavartalanul bolyongott. Senki sem bántotta. Találkozott a 
°j*ogaióval (lehet, hogy' valóban gyilkolt).

A Fojtogató rettegett szobatársától, aki fel akarta boncolni. A pianista virtuóz 
. volt Arthur Rubinstein) a nyitott fedelű Bechstein-zongorán Poliansky lassú, elé- 

?, u® valcerét játszotta. Az intézel báltermi gyülekezetté vált. A törzslakok keringőt 
W a k , egyszerre billentve fejükkel, dobbantva tompa billiárdcsattogású zörejjel 
J u k k á i. Táncoltak, himbálódzva egész testükben, dermedt, lassú ritmusban.

/k o r  fütyültek. Sikongásként hangzott. A tébolydában más a morál fogalma, más 
****8 a gyűlölet, kegyetlenség is. És ellenőrizhetetlen a kiszolgáltatottság.

Bz volt Rejtő kísérleti laboratóriuma, műhelye.
. A kiszikkadt testű grófnő lilára púderezett hajjal papagájt utánozva, angolul, 

nen>etül, franciául disznó szavakat rikácsolt dermesztő fejhangon. A grófnő az

'  A s* e r tó  B udapest tegnap (G on d ola t K ön yvk ia dó. B udapest. 1989 .) cím ű kötete R e jtő  Jenőn ek  
szentelt fe jeze té b ő l.



éjjeliszekrényt nyakúiénak tartotta, és Marié Antoniette királynét akarta a n y a k t i 

ló alá taszítani és fejét lecsapni.
A nővér a már előkészített pravaztűt bedöfte brutális rutinnal a grófnő vénájá

ba. Vaskarjaiba kapta, mire az ágyába ejtette, már horkolt.
Csak Petőfitől félt Rejtő. Petőfi a tömegsírból jött elő, sovány mellére mutatott' 

amit a kozák pikája keresztüldöfött. -  Élve eltemettek -  szólt, és ábrándozva tovább 
andalgott. Az élve eltemetett költő elől Chopinhoz szökött, aki ágyában hosszú 
körmű ujjakkal a nem létező zongora nem létező billentyűin játszotta számos mi' 
zurkáját.

A Japán kévéházban már egy másik Rejtő ült. A Karinthy-alak másik énje. uk1 
már elvált testileg, és talán lelkileg is elszakadt a tébolydától. Hogy a norm ád 
emberek között hogyan érezte magát, erre nincs felelet. Talán kallódó, elveszel* 
gyógyíthatatlanoknak tartotta ezeket az »épelmélyűeket«.

A márványasztalon nagy' pohárban a feketéje, papír, tintatartó, tollszár. Itt szer
kesztő urazták. Kint autóbuszok jártak, Csók István és Iványi-Grünwald az üge*° 
eseményeit taglalták. A festők lóversenyeztek. Lechner Ödön, az építész arisztokra
tikusan elkülönült baráti körével. Nagy ritkán bejött a Japánba az elegáns, magas 
Dohnányi Ernő barátjával, Sergio Failonival, az Opera karmesterével.

Vértes Mai ’cell aktokat rajzolt hosszú hegyű ceruzával. A nők gyönyörűek e' 
közönségesek voltak, fejükön széles karimájú Krisztina királynő-kalappal. M e z t e l e n 

ségük ingerlő, erotikus, pózaik intim szemérmetlenségével.
R ejlő  Pest forgatagában, a Japánban írt légiósairól, akiket a tiszteletre múl*0 

Emberiség elfelejtett. Rejtő szerette a légiósokat, akiket az erkölcsös Emberiség a 
pusztulásnak kiszolgáltatott, mert nem volt lelkiismerete.

Itt emelkedik Rejtő »ponyva«-irodaIm a nufrális magaslatra, társadalomszociolu' 
giai írói tevékenységgé, amely mélyen leás a társadalmi fonákságokba és nyomor0' 
ságba.

R ejtő fő erőssége az abszurd humor, a pikareszk ábrázolás, a figurális csopor*' 
képszerkesztés. Meghökkentő alakjait bizarrul tologatja, sorsukat irányítja. Engfí1' 
ményt is tesz olvasói kedvéért, szentimentális körítéssel. De nem ez a jellemző.

Alakjai nem búsképű Don Quijoték. Vidám, bohó, vagány, bölcs fickók, önfelfCl ‘ 
zseniális humorral. R ejtő el tudja hitetni, hogy ezek a legények nem nevetséges0 ,1 
hanem burleszk bukfenchelyzetben a kiszolgáltatottjai az emberi közöny törvén) 01 
nek, könyörtelenségének. Szürrealizmusa kihegyezetten realista lesz.

Vaskosan kedélyes, groteszkül szellemes helyzeteik, fergeteges tragikus-humoi0' 
szituációik valójában em beri tragédiák.

Tébolydabeli életéről írta: »A belépés díjtalan, a kilépés bizonytalan.«
Valamilyen kabalisztikus titok vette körül őrületét, misztérium, rejtély a modt'1̂  

milliós világvárosban, ahol proletárok éltek Angyalföldön, gyászjelentések jel<m,e



^ eg a hírlapokban, gyilkoltak, loptak, lerészegedtek, viszonyt folytattak, kurvák stri
c ite k  a retiküljüket lóbálva, öngyilkosságot követtek el es regényt írtak, zsebtolva
jok dolgoztak, és a transzparens fények, mint a lángban álló vadállatok lobogva égtek 
az esti Pest házainak homlokzatán. (Ki fognak aludni a fények, sötétség fog borulni 
a városra.) Az őrült otthonra talál a tébolyda babjai között, ahol, mint a forgoszm- 
Padon, percenként minden változhat, és az illogikus a normális, a harmonikus.

Pesti legenda
Garniszállóba, ahová prostituáltak járnak alkalmi vendégeikkel, Rejtő gépíró

i t  és ócska írógépet visz egy kopott szobába, ahol egy ágy, egy lavór az egész 
R en d ezé s , a mosdón gvanús színű folyadék egy üvegben. Itt diktál egész éjjel. 
A lányhoz hozzá sem nyúl, a lány tőle szűz maradt. Szeretője a tébolydában volt. 
A tébolyda! Csak átmennek egy másik kórterembe, és Amszterdam ócskapiacán 
Vannak, tovább botorkálva a Westminster székesegyházban Bach Karácsonyi orató- 
riumát hallják.

Ők a szabadok, a boldogok, a termek felfedezéseket, meglepetéseket nyújtanak. 
A kórteremből, kibújva az ellenőrzés elől, strandhoz érnek. A homokban holtak 
CP°znak. a nők, a férfiak, mint az antik görögök, ifjúságuk meztelen szépségében. 
Az ebédet je lző  csengő riasztóan berregni kezd. Felébredve, ágyú an everne , 
" f o s z t v a  a lálománytól, a részegítő, mámorító idilltől. Megalázva, megszégyenítve, 
Nyomorultul és beszennvezve ágyukat vizeletükkel, várva, rettegve gyáván a ünte 
tésh ami nem marad el.' nem kerüli el őket. Már csupán emberi roncsok, felzokog- 
Va- fagyon  megijedve.

@kepala =  Vajda Sándor Budapest tegnap című kötetének fedőlapja (a borí- 
101 Zórád E rnő akvarelljének felhasználásával Somlai Vilma készítette)

K ü ld j ké pe sla p o t!

H u m o ro s képeslap-beküldő versenyünkben érdekes. szórakoztató képes levelező-

aP°kat várunk játékosainktól.
Az érdekes, vicces képeslapok beküldői között hetente egy nyeremény tárgyát sor 

^ " k  k i. M inél talá lób b , minél frappánsabb levelezőlapokal v a ru n k , természetesen 
? " »  követelm ény; b o g , a bekü ldöli .p á ly a m ű , üzlelben vásárol! képeslap legyen.

Nek kedve és ötlete van hozzá, újat is rajzolhat.
Nem követelmény továbbá az sem. hogy ezek r a j z o s  üdvözlőlapok legyenek, 

Zen nagyon jó  humorú fényképes, esetenként montázsolt képeslapok is vannak



forgalom ban. Gyakorlatilag, amelyeket meglátva Önök jó t  szórakoznak vagy elneve
tik magukat, az már számításba jöhet.

Címünk továbbra is a régi:
Napló szerkesztősége 
Bitchakló-pályázat 
2 1 0 0 0  Újvidék 
Stevan Branovaéki u. 11 .
Jana Bitchaklová

fi

@kepala =  Képeslap-pályázatunkat elhanyagolva: egy kis nyári emlékezte^! 
avagy -  az idei év tekintetében -  akár előzetes is lehetne: Pozdrav iz BUDVE -  
vözlet Budváról! -  Mi mást mondhatnánk erre: Jövó're, veled, ugyanitt! -  Ugyanott-

*

„A  feleség, olyan mint a m onokli, rendkívül elegáns viselet, de nélküle sokk^ 
jobban  lát az ember.”

(Molnár Ferenc)

( - )   ,
„Ennyi, aztán kinyitotta vízhatlan táskáját, mert szemerkélni kezdett az eső, alulra rfl"

ta a képes magazinokat, a tetejére a napilapokat válogatás nélkül. A kutya követte a moző” '
latait, mintha ebből következtetett volna a szándékra is. amely szerint mindenáron m4
akarnak szabadulni tőle. Teljesen lehetetlen helyzet, gondolta magában, a gazdád beüli ®
délutáni előadásra, nekem pedig mennem kell, májképpen az hiányzik, hogy itt bugyorogl0
neked, hogy el ne kezdj ugatni; már beszélgetünk! hova jutottam ? mert akik az állatokk°
beszélgetnek, azoknak hiányérzetük van, ugyanakkor önzőek is, mert nem várnak visszajelző
Erről ennyit, értetted!?

A  kutya közelebb húzódott az asztalhoz, szándékosan keltve azt a látszatot a já r ó k e l ő k b e ’h

hogy csakis ehhez az emberhez tartozhat, mint a fa a villanyoszlopához.
Látom már, hogy csalni akarsz. Vedd tudomásul, hogy szószegő vagyok, tehát e s z em b e”

sincs megvárni az előadás végét, még ha meg is ígértem a gazdádnak. Egy hetilap áraw
nem lehet kiegyenlíteni az én időmet.

Az újságárus az összecsukható asztalt a hóna alá fogta, a másik kezébe pedig a pő’ő
de túl hosszúnak találta, a csuklójára csavarta. Majd, átvezetlek a túloldalra, és odahoz
a színház bejáratához, majd vakkantasz egyet, ha megpillantod azt a nyakkendős maj’not'
boldogan egymásra találtok a villanyoszlopnál.

A bűnhődésnél nincs szebb dolog a világon, mondta az újságárus a jegyszedőnőnek, &
furcsáiba nézte a jelenetet a bejárat üvegajtaja mögül. Lassan nyomta le a kilincset, úgy)



fc az épületből, mint valami kísértet. Ősz haja porcukorszínűre volt hidrogénezve, szemöldöke 
uíknyira tépkedve, így nézne ki Jaen Harlow, ha elne,

Látta már a darabot? A figyelmébe ajánlom,..
Nem kérek műsorfüzetet, úgysem nézném meg még egyszer.
Az újságárus kerülte a nő pillantását; gondosan, kétszer körültekerte a bejarat előtti

villanyoszlop körül a szíjat, ahogyan a kutya gazdájától látta, aztán csomot ötott rajta. 
B t& k m  mtgudolla a kutya fajét, és a fil ik  súgta: .A nlkayosslop akarta, hagy 
kgyen egy fája!*

A magáé ez a korcs? p ,,
Nem... a... művész úré, aki a menekültet alakítja a most menő darabban. Engem bízott

meg, hogy hozzam el az állatorvostól. Ú ja, sterilizáhatta mert evente kétszer fialt, es 
^gunta a kölykök eltevését láb alól, mert nyüszítettek a fekete nejlonzsákban, mheüte 
elásni őket. szerszáma sem volt hozzá, és feltűnt a szomszédoknak a kukában a nyvszites, 
megszólták, hogyan lehet egy ismert színész ennyire kegyetlen, ahelyett, hogy az allatmen- 
Imfre vinné a kölyköket.

Kinek kellenének egy ilyen korcs utódai?
Legutóbb egy red buü csinálta fel.
Olyan nincs is!
Vagy valami hasonló. . . ,
Még nincs vége az előadásnak, még csak a Hideg eső című a na tartana ...
Az nekem mindegy, a kutyát itt hagyom.
Majd szólok neki... Mit is mondott? Hogy hívják a kutyát.
Babér a neve. ,  ... ,
A szemerkélés alább hagyott. A kutya megrázta magáJ,jzoreújra n a^  a ’ 

hergelt róla a víz. Pülantását az újságárus és a jegykezelőm kozott jaratta, mint
tlidj(i eldönteni, melyikbe harapna bele szívesebben. c j  i' i i '

Az újságok nehezek voltak a táskában. Olyasmit érzett, amit elkusmeret-furdalasmk kv- 
<  Régen hazudott már ilyen folyamatosan. A jegyszedőnőn látszott, hogy 
^  talán már tárcsáz, és felhívja a sintért, lerakják lalamelyik ketrecbe szegény Uyat 
* *  U Babér a neve. csak kitalálta. /I rácsok között egyik kobor eb épp n ofyan m u a  
másik, szemük kifejezéstelen. Talán azóta megsajnáha szegényt, «  a
áféjéből valami harapmvalót, de a kutya inkább szomjasnak ^  

hlyeit, Kern hagyta nyugodni a dolog. Ledobta a táskát az előszobában ê t0̂ £  
«  kalapot hogy ne ismenék fel. Visszament a színház elé. Az eloadas befejeződött, az rtolso 
* *  is elment. A járda túloldaláról figyelte a jelenetet. A kutya 
*  veszekedett, aki nem akarta neki adn, a kutyát, egyik kezebena 
k l Pedig indulatosan a levegőbe emehe az előadás utolso eladatlan szinlapjat. mintha fejbe
tkarná ütni vele a tolakodót. Jó hangosan ismételgette.



A kutyát rám bízták, a művész úr mindjárt itt lesz, csak előbb lesminkel, aztán elsétál 
a kutyával, a gesztenyefák alatt szoktak hazamenni, közben meg-megállnak, mindkettőjüké 
jót tesz egy kis pihenő, a kutya lehugyozza a fák kérgét, jelez a társainak, akiket színid 
erre sétáltatnak.

Márpedig ez az én kutyám, és leszoktattam róla, hogy fákat hugyozzon le, arra valói 
a villanyoszlopok.

És ha fa van a villanyoszlopban?
A villanyoszlopban áram van, asszonyom. Ez a kutya pedig az enyém.
Téved, néha a látszat csal, sok hasonló van a városban. A szemközti villanyoszlop látssz 

lag teljesen olyan, mint ez itt.
Az újságárus átsétált a zebrán, hogy még többet halljon a párbeszédből.
De hiszen az enyém.
Ezt már mondta!
Majd mindjárt megmutatom: szolgálj! Hallod, te dög!
Ha látja, meg sem mozdul, csak ül. miért szolgálna egy idegennek?
A fene egyen meg, nyújtsd már a mancsodat!
Egy ilyen durva fráter nem is érdemel meg egy ilyen érzékeny jószágot.
Majd én megmutatom, hogy mit érdemel!
Nincs oltási bizonylata, ne közelítsen hozzá...
Azt meg ugyan honnan veszi, hogy nincs?
Akkor mutassa meg!
Nem hordom magamnál.
A bilétát a kutyának kell viselnie.
Régen elveszítette. * -
A művészbejáró felől bármely pillanatban itt lehet a művész úr, aki megbízott az őrzéssé 

Azt akarja, hogy magára uszítsa a kutyáját?
Az baszna be...
Az újságárus háttal állt a kutya gazdájának, aki kézzel-lábbal magyarázta a maga ti0' 

zát. A jegykezelőnő látta az újságárust, és időnként felé küldött észrevétlenül egy-egy ciî °5 
pillantást, hiszen mindketten hazudtak. Az újságárus óvatosan kihátrált a jelenetből, vissza ̂  
zebrán, a jövés-menéstől alig látszott már a kutya az igazi gazdájával meg a jegykezelőd 
vei. A kutyának szemlátomást izgalmas volt, hol egyikükre nézett, hol a másikukra, mint 
először ébredt rá saját fontosságára, hiszen érte vívtak szópárbajt, és talán azé lesz. o* 
jobban ragaszkodik hozzá, ezért nem szabad állást foglalnia.

Bárcsak sikerülne eltávolítania az öltönyös-nyakkendős fickót! Az újságárus ® 
jegykezelőnőnek szurkolt, mert annyira látszott rajta, hogy magányos, kellett neki a kutya- 
(Kontra Ferenc: Kellett neki (intim betétJ)3

3 (K on tra  F erenc: G y ilkosság  a jo g h u rt  m iatt, A bű n  m int p ró z a , F órum  K ö n y v k ia d ó , Ú jv id ék , 1 * ^



Katit eltettem aludni. Holnap vizsgája lesz, készülnie kell. Most is csak azért 
feküdt le, hogy kipihenje magát egy kicsit, hogy felkészüljön a virrasztásra, s ha 
ntajd olyan tíz, vagy fél tizenegy magasságában felébresztem, aztán reggelig tanul- 
jón. Úgy tervezem, hogy én meg filmezek addig. Holnap lesz egy hete, hogy nálam 
van Kuroszava Véres trónja a M OSTból, s mindeddig még nem adatott meg nekem,
fogy meg is nézzem.

Történt velem egy fontos dolog nemrégiben, de nemigen merem elmondani, mert 
számítok arra, hogy- Kati lesz az első, aki ezt majd elolvassa, s bizony nem szeret
e m , ha mindez a fülébe jutna. Azt meg mégsem tehetem meg, hogy majd csak rész
lte iben  terjesztem eléje az egészet...

Egész héten nyomaszt már a dolog, csak-csak ki akar buggyanni belőlem, de még 
nem szóltam róla senkinek, pedig azt is nagyon érzem, hogy igazabo csak ez segít
hetne rajtam. Először Zolira gondoltam, hogy majd neki mondom el, de van most 
neki elég baja rajtam kívül is. Aztán Szilvia is megfordult a fejemben, de attól tar
tottam, hogy frajerkodásnak veszi majd a dolgot és akkor megint 1 eszu o .

Nem haragudj, édes Katim! Én szeretlek -  ezt most épp te mondtad. Hogy 
fozed azt, hogy tényleg szeretlek... Es mindez, ami történt velem egyáltalán nem 
változtat ezen a heíyzeten... De akkor is! Olyan lelkiismeretfurdalasom van, hogy 
folepistulok... El keíl most mondanom... Itt, ha a szemedbe mar nem tudom nem 
birom, egy szerűen képtelen vagyok... Tudom, ig e n , megegyeztun , ogy a aimi 
történik is, azt nyíltan elmondjuk egymásnak, mert úgy meg min lg ise a aj, 
tointha az ember egy hetvenötödik szájból tudja meg... De nem tu nam megemesz 
toni, ha most emiatt, egy ilyen átkozott hülyeség miatt...

No, ebből már láthatod, hogy most aztán mindent kitálalok!
(Őrizem az álmod. Csibikém!)
Szombaton történt az eset. Messalina próba volt. \ égre si e iü  t o yan a á p o l.a  

fozni az előadást, hogv végigmehettünk elejétől az egészen. Engem viszont az utoh- 
bi időben nagyon megragadott lan Gillan dala. a No More Cane On The Brazos. 
atoelvik véletlenül pont a Messalina zenéjét tartalmazó kazettán van rajta, mert a 
Másikra, amelyikre a Naked Thunder című albumot felvettem, ez az egy arva mar 
neH fért rá. Arra gondoltam, hogv beiktatok még egy jelenetet, egy- újabbat, am. az 
eN e , i  vátozatban benne sem volt. Erre a zenére. A jelenetre meg azért « ; szükség 
;° f o  mert a felújítópróbákon észrevettem, hogy kicsit e^ s .k u  az e loa da ,o lya n  te- 
S te tb e n . hogv Messalinára mindvégig ragadnak a férfiak, fellazíthatna meg jo  
hányba is kanalizálhatná a dolgot, ha lenne egy olyan m o m en tu m a isa zeg ^ z  
’ toikor Messalina szépen lassan, líraian szerez meg maganak valakit. Ez a dal meg

elég hosszú is ahhoz, hogy mindez, amolyan nyugdíjas tempóban meg is toiten- 
fossen benne.



A  többieket elengedtem, minek unatkozzanak ott, amikor ebben a jelentben csak  
mi ketten vagyunk benne. Ági -  igen, m aradjon most már akkor Ági a neve -  meg 
én. Jól indult a dolog. Messalina amolyan kosovska devojka módjára jelent meg a 
kihalt csatatéren az egyre elviselhetetlenebb hullabűzben, ahol meglelte a s é r ü l i  

férfit... stb... stb... stb...
Már egészen a jelenet végén jártunk, amikor egy pillanatra kifogytam az ötletek

ből. Gondoltam , vegyük át az elejétől, ami már meg van, s akkor majd meglátjuk- 
hogyan is induljunk tovább. Ahogy elérkeztünk a fennakadás pillanatához, megkér
deztem Ágitól:

-  Van valami ötleted?
Rövid gondolkodás után azt felelte:
-  Itt most az öledbe ülök.
És az ölembe ült. Velem szemben...
Szünet.
Szünet.
Szünet.
Nagyon hosszú szünet volt ez kettőnk között. Néztünk egymás szemébe, el-^ 

m osolyodtunk, elfordította az arcát, felemeltem a fejem, újra összenéztünk, újra meg 
újra el-elm osolyodtunk, alig észrevehetően simogattuk egymást ott, ahol összeérta 
testünk, ú jabb és ú jabb m osolyok... Valami titokzatos feszültség gerjedt közöttünk- 
Valószínűleg egyikünk sem tudta, hogy merjen vagy ne merjen. Kezdeményein1- 
Kom olyabban is...

Végül mégis megtörtént aztán. Nem emlékszem már, hogy' melyikünkre ju to tta 
döntő szerep, ki bizonyult elhatározoltabbapjc. Megtörtént. Igen. Kezdetben csa* 
lassan, finoman ízlelgettük egymás csókjait, m ajd egyre és egyre csak v a d a b b m -  
Csókolóztunk, fetrengtünk, fogdostuk, simogattuk egvmást...

(  ;.)
Olyan különös volt az egész. És az a feszültség még mindig ott volt valahol- 

Az ajtót is lestem, hogy nem nyílik-e, nem lép-e be rajta Kati.
Nem lépett.
Semmi.
Ági ott feküdt rajtam, és éreztem, hogy megremeg a teste, éreztem, hogy311 

járja  át minden porcikáját az élvezet.
-  Bezárom az ajtót -  súgtam a fülébe később, mert akkor már ott helyben mer 

akartam kefélni. De ő csak megrázta a fejét.
Folytattuk amit eddig is csináltunk... Folytattunk mindent. Egy idő után, amik°r 

lenyugodtunk kissé, megfogtam és felemeltem. A karomban tartva vittem el a han?' 
szóróig, mert ott volt rajta a kulcs. Értette, hogy mit akarok, nem kellett szólno111- 
Elvette a kulcsot, én meg az ajtóig cipeltem tovább. Kínlódott egy kicsit, nem si*f



rüh bezárnia. A lábát leeresztettem, s az így felszabadult kezemmel duplára zártam
az ajtót.

Egymásra néztünk. Csak bámultuk egymást. Valami megtört, amikor leeresz
tettem, valami megszakadt. Mintha ismét elölről kellett volna kezdem a közeledést, 
mintha odaálltak volna közénk mindazok, akiket épp ebben a pillanatban rekesz- 
tünk ki innét. Magunkból. De alig simítottunk végig egymás testén újra, alig hulltak 
el első csókjaink, alighogy egymás hajába túrtunk, valaki megnyitotta az ajtót.

-  Úgy látszik, már elmentek -  hallottuk Géza hangját.
Hiretelen összenéztünk. Az a feszültség már megint ott volt velünk. (Az erő 

•egyen veletek!)
Kinyitottam az ajtót. , .
Géza és a barátnője, Kriszta jött. En meg nagyon ramatyul ereztem am magam... 

?éza hívott bennünket, hogy menjünk fel hozzá, nézzük meg, micsoda baglya van. 
^  ekkor elment, én meg indultam Katihoz. Előtte azokban annyit meg megbeszél
e k ,  hogy mindekketten a hatórai busszal utazunk. En haza. Zentara, Ági meg 
Mentán keresztül Topolyára, mert nincs oda direkl járat K am zsaro.

Amikor felszálltam a buszra, rögtön őt kerestem a szememmel. Olt ült leghátul, 
a jármű végében, én meg mellé telepedtem. Bukovskyt olvasott, e spn ni a a mje 
toko, vagy to, vagy valami ilvesmi, radio. (Ahogy most mese em min e z , újra erzem 
Csókja ízét a számban, haja^ teste illatát...) Beszélgettünk. Ossze-vissza. Mindenről. 

%ül pedig oda lyukadtunk ki, hogy:
-  Miért kell most hazamenned? . 1 - 1 1 / 1 1
~ A múlt héten megígértem a szüleimnek, hogy mostanto jo  is any esze

„  -  H á f c t k  A z t  m ondtam  n e k ik , hogy m a j d  elhívom  a z egyik barátnőm éi. 
Olyasvalakit a kartam  keresné aki tetszene n e k ik. Most szóltam haza a C e zae kto l, 
°gy azért érkezem késve, mert mégis egyedül megyek.

-  Mért nem maradsz Zentán?
~ Minek?
-  Hát, tudom is én! Elmehetnénk a Mojóba meg ilyesmi...
~ Most már nem lehet...
-  Hívd fel őket még egyszer!
~ De nem tudok nekik mit mondani...
~ Mondd azt, hogy lekésted a buszt.
-  ÁÁÁááá, nem lehet, az túl átlátszó. , ,

. :  .Akkor meg mondd azt. hogy hl vagy ennel a barátnődnél
hlvni és a szülei rettenetesen kedvesek, tartóztatnak, hogy m J 
*̂ azz sötétben, majd reggel hazautazol... No?

-  De csak a bekötő útig van jegyem...



-  Nem nézi itt azt már senki sem. Vagy vedd meg egészen Zentáig... Van anny1 
pénzed?

Végül tehát nálam kötött ki. Fölhívta a szüleit, azok meg rábólintottak a dolog' 
ra. Viljamovkát iszogattunk, beszélgettünk, átnézte a könyveimet. Ez utóbbit csak 
úgy futólag...

-  A faszább könyveim Újvidéken vannak...
Választott egy lemezt és már szólt is a zene. (P  M obil.) Közben pedig apámmá 

és a Margit nénivel is megismerkedett., Margit néni csak a hétvégére utazott le hoZ' 
zánk Szabadkáról. Megvacsoráztunk. Ági nem akart enni, de amikor apám már vág) 
hetedszer-nyolcadszor szólt és a Margit néni is erőltette, akkor szóltam neki, hog) 
kapjon be legalább néhány falatot, hogy békén hagyjanak bennünket. Tehát ettünk'

-  Egy kávét? -  kérdeztem jóllakottam
-  Lehet...
Apámékat is megkérdeztem, hogy kérnek-e, de ők^ inkább felmentek egy kávéra 

a Magdiékhoz. Mi meg nem mentünk velük. E lőbb Ági vonult be a fürdőszobái)3 
zuhanyozni. Közben én odaszóltam Angiékhoz telefonon, hogy lemondjam a ro3r 
előre megbeszélt randevút. Nem okoztam túl nagy csalódást, ő  is hajlott a dologi'3. 
Aztán meg én vettem át a kádat. Amikor kijöttem a fürdőszobából, Ági vasalót kér1, 
meg azt kédezte, hol vasalhat. Azt ott le kéne teríteni valamivel, de azzal nem lehel- 
mert koszos, emez meg kicsi, hát. ha nincs jo b b , talán ez majd megteszi... Ahogy $  
keresgéltem, Ági az ajtófélfának támaszkodva nevetve mondta:

-  Látom, házias vagy.
-  Mi?!
-  Kávé-házias!
(Most főzök Katinak egy kávét -  magamn&k csak egy felet - ,  hogy felébresszen1 

tanulni, útközben meg el is mosogatok. Ezt én vállaltam teljesen önként, minden 
kérés, könyörgés nélkül, hogy ő  nyugodtan tanulhasson.)

((H ol is van ebben a kávé-háziasság?!))
(((1 :00  -  véletlenül, de ez az igazság, pont ennyit mutat az óra. Csak m0’ 1 

végeztem a mosogatással, a kezem is jócskán szétázott közben. Kati ott ül az asz)3 ) 
nál és tanul. Elég abszurd a helyzet, hogy ilyen közel Katihoz, én most meg1' 
Ágiról mesélek. Szerencsémre nem kérdezte meg, hogy miről írok .)))

((((A  Beatrice Mostanában című dala szól az 1988-as albumról. Ez a szám azon* 
bán nálam a Minden, ami máshonnan, sajnos, kimaradt 1. című kompillációra 
riilt. Itt most ez az utolsó Beatrice-szám. Utána majd a The Holy Easter című oro>* 
ortodox miselemezről következik egy dal. Ez az egy maradt le a kilencven pei‘ce!‘ 
kazettáról, amelyikre az egész misét át akartam játszani. Még három dal van itt 
ken kívül. Az első Verebes Ernő szerzeménye és Nemzedék a címe, a Pista énekli 
felvételen. A második a Puli Metál Jacket című film soundtrackjéről került 
Surfin’ Bírd -  Performed by The Trashman. Csak ezt az egyet másoltam át Árplt0



a filmzenekazettáról, mert a többi szarnak tűnt, amikor ott hallgattuk nála. A ka- 
^etta legvégén pedig Đ orđe Balaševic Sugár Rapje a harmadik. Most épp a Pityuka 
danolászik. Persze, kertelés és habozás nélkül beismerem, hogy zeneileg egy cseppet 
®em összeillő váltogatás ez a felsorolás, de hat ez van, nem tehettem mást...))))

(((((Szóval, az a nagy büdös igazság, hogy a mosogatást az imént félbeszakítot- 
tam, mert elérkezett az ideje, hogy ébresztőt fújjak Katinak. Megfőztem neki a 
kávét, de szinte még ki sem nyitotta a szemét, máris bevágódott Zoli. Csak azért jött, 
aogy kölcsönkérjen egy kis pénzt benzinre. A napokban vett végre egy autót és most 
Jogállás nélkül hajkurássza. Ötezer dinárt adtam neki. Aztán addig-addig, hogy e 
kellett vinnie bennünket egy éjszakai kocsikázásra. No, erre mái Kati is egy o 
kiugrott az ágyból. A városközpontban jártunk, amikor megállt, kiszállt es elkezdte 
vizsgálgatni a gumikat az autón.

-  No, ülj át egy kiest! -  mondta.
Persze, hogy beszartam: ismeretlen kocsi, még soha nem közlekedtem nagyvaros

o n ,  és ráadásul Zoli egészen idáig azt magyarázta, hogy nem szabad fekezm, mert 
'alami baj van a fékekkel... meg ilyenek... Aztán gond nélkül vezettem. Igaz ugyan, 
Ogy egy biciklis, aki felelőtlenül elémkanyarodott, kishíján ott maradt, meg egyszer 
egalább százassal pörköltem, amikor mellékútról bevágódtun a outra, e at 

c$ekélységekre nem adunk...)))))
((((((O ld  Púnk -  kalózkazetta, a piacon vettem. Egy szép kis valogatas van 

2»j»a The Clash-ből, Sex Pistolsból, Lou Reedből, The Jambol, Vibrátorából, 
fiamonesból, The Strainglersből. Veivel Undergroundbol es U evobol.j)))))

(((((((Tehát -  a zárójelezés előtt ott tartottunk, h ogy.)))))))
Kicsit kínos volt kivárnom, hogy végezzen a vasalással, mert nem tudtam 

> m m a l  mit kezdeni, csak le-föl járkáltam céltalanul. I ja b b  csókjaink csak 
“kkor kerülhettek sorra, amikor végzett a vasalással. Berontottunk a szobámba.

~ Te olvasol Ancsel Évát?! -  kérdezte a döbbenet hangján.
Elmagyaráztam neki, hogy nemrég vettem meg a könyvet, mert er e e: a téma, 

aínivel foglalkozik, meg aztán nevetségesen olcsó pénzért vesztegette , e oga mám 
Sl.nc«, hogy- ki az az Ancsel Éva, és még nem is jutott ra idom. hogy belenezzek 
f bbe a könyvbe. Ú jabb csókok, ölelések. Veszettül kívántam a kiscsaj . ?agga ni 
kezdett a hippykről, a púnkról és az alternatívról, zenerol es filozófiáról. Összela
pátoltam ott neki kapásból néhánv dolgot, amiért nem nagyon e e u zoga n om a  
bkokat a fejem ben, de minden válaszom és minden kérdésé kozul engem leginkább
a Csókjai érdekeltek.

~ Meta-kom szeretet -  mondta.
-  Mi?!
~ Metakommunikációs szeretet -  ismételte meg egy picit terjedelmesebben.
Csak egy1 fanvar vigyorral válaszoltam.
(C'gi.)



((Most hallom csak, hogy a Ramones is játszotta a Surfin’ B ird-öt...))
Összedörzsöltük az orrunkat.
-  így csókolóznak az eszkimók -  mondta.
-  Tudom -  bólintottam.
Közben apámék is visszértek Magdiéktól arról a bizonyos kávéról, amit m1 

ketten otthon fogyasztottunk el. Lassan szedelőzködtünk és elindultunk a Mojóba- 
Ahogy kiléptünk a kapun és átkaroltam a vállát, azt mondta, hogy nem kellek 
ennyire elkiabálni a dolgot. Hát, oké...! Kézenfogva mentünk tovább. Útközben 
arról beszélt, hogy úgy érzi magát, mint egy másodhegedűs.

A M ojóban egyenesen belerohantunk az egyik csókái barátnőjébe. Nagyon meg' 
örültek mindketten a váratlan találkozásnak. No jó , nekem meg ott volt Szilárd »e? 
Zsolti. Szilárd egyből látta, hogy mi a nagy büdös helyzet:

-  Ebből fogod megírni a következő regényed? -  kérdezte.
(Most már tudom, hogy ezt sem lehet kihagyni, bármennyire vadregényesse lf 

váljon majd idővel, de nem szabad akaratomból, és még mindig fennáll a lehetőse* 
ge, hogy kidobjam  a francba...)

((Addig is, fogd! -  Nesze, itt van, Szilikém !))
Tengtünk is, meg lengtünk is, semmi különös. Elmentünk sétálni és közben 

ú jabb csókok és a még ú jabb ölelések kezdtek egyre inkább megőrjíteni. Továbn 
tengések és még további lengések következtek ezután. Nem volt ez egy kifejezetten 
aktív M ojós este. Nem tudom, hány óra lehetett, amikor konszenzussal úgy döntő1' 
tünk, hogy elmegyünk aludni.

Hazafelé menet Ági megkérdezte:
-  Nem lesz baj, hogy ott alszok?
-  Hát... Apáméktól nem kell tartanod. c -
-  És mástól?
-  Hát... Majd nem m ondjuk meg neki...
-  Én nem rá gondoltam.
-  Hanem?!
-  Neked nem lesz baj?
-  Ha-ha... Nekem aztán egyáltalán nem!
(Old Púnk B. -  Meg ki kell még mennem vécére is.)
Még ott ültünk egy kis ideig az ágyam szélén, beszélgettünk. (Furcsa, hogy iíye® 

kor mindig van m iről beszélgetni... Van mivel szóval tartani...) Én mentem ki e*s , 
nek. Külön ügyeltem arra, hogy ne engedjem előre, hogy az esetlegesen felbukkj*n 
svábbogarakkal ne találkozzon (rossz fényt vetne rám... ránk...), hogy id e jf^  
legyilkoljam azokat, ahányan csak elődugják azt az utálatos fejüket ezen az éj»za 
kán... Szégyeltem volna, ha észreveszi. j.

-  Csak azt ne kérd, hogy lenvissam az ágyat, mert ahhoz pakolni kell. Elférun 
így is. Oké?



-  Hááát... És ezt?
~ Ahhoz meg eminnen kell elpakolni.
Egyezségre jutottunk, elszívtunk még egy cigit és leoltottam a lámpát. 
(Visszamegyek a szobába.)
Akkor következtek még csak a leg...(?) leg-legtudomisénmilyenebb dolgok. Háton

■ üdt. Én mindig hason alszom. Jó, hát igaz ugyan, hogy tényleg nem volt hely a 
^ e m n e k , de nem ez volt az egyetlen és legtöbb oka annak, hogy átkaroljam.

assan és csak nagyon finoman kezdtem simogatni, s csak amikor megéreztem, hogy
■ '^onozza , akkor komolyítottam egy fokkal a dolgokon. Óvatosan kúszva föléha- 
J 'a m  és ú jabb csókok következtek. Csóközön. A mellét simogattam. 0  is átkarolt; 

i e ' t  Cn Ĉ  re va(tabbak és vadabbak lettünk. Idó'közben azonban akárhányszor 
, akartam szedni róla a trikóját, egyszer sem engedte. Félkézzel visszacibálta, én 
p 1'3 |cl, ő  megint vissza, én megint fel. Közben hullámhegyek és hullámvölgyek.
. felé húztam a bugyiját, s addig nem is ellenkezett, amíg a fenekével voltam elfog- 
l*;Va, de amikor a még elég ritka és puha szálú szeméremszőrzetét is elérték egyre

°'etelőzó'bb  ujjaim, egy pillanatra megdermedt. Felhúzta bugyiját és megigazította 
ll(0ját, de továbbra is csókolt, még tovább simogatott, tovább ölelt, tovább inge- 

e*t, tovább vadított. Rajtam feküdt. Pont úgy helyezkedtünk el egymáshoz tapad
n i hogy kínzó merevségem épp finom kis szeméremdombocskáját érintette. Bugyin 
es Őatván keresztül, de látszott rajta, így is élvezi. Többször is megremegett, majd 
e?yre nagyobb intenzitással és egyre apróbban... Közben trikóját már újra feltor- 
azta«i a nyakáig, s amikor a szeméremszőrzetéhez értem és én is megremegtem, hir- 

elerh minden átmenet nélkül ledobta magát rólam és mellettem elhasalva mondta:
, ~ Hogy nem fogod már fel. hogv nem fogok veled kefélni?! -  s úgy vettem ki a 
a5jából, mintha sírna.

, Túl nagy volt ez a váltás. Szótlanul feküdtem mellette. Ocsmány dolog volt azt 
reznem, hogy miattam, a szar erőszakosságom miatt elsírta magát.

" N e  haragudj -  szóltam kicsivel később.
Fölengedett. Átölelt és egy puszit is kaptam. íg y  éreztem, hogy most először 

°solyog őszintén.Tulajdonképpen csak ekkor éreztem meg először valami kis szere- 
e,eh szimpátiát, kitudjamit iránta. És mondhatom, nagyon-nagyun jó leső  érzés volt 
1 nekem.

(ZZ Top: El Loco. Side 2.)
" J ó  volt? -  kérdezte.
-  Mi?
7 Az apád faszát! -  mordult rám és a fal felé fordult.
Ereztem, hogy már megint szarást csináltam, ezért odabújtam hozzá.
~ Jó... Csak szar volt, hogv sírtál.
"  Sírtam?!
Tehát még csak nem is sírt?! Felkeltem és kimentem elintézni a kisdolgomat.



-  Hova mész? -  kérdezte, s volt valami rémület a hangjában.
-  Vécére.
Ez, azt hiszem, megnyugtatta. Aztán ő is elment. Amikor visszajött, még é lsz" ' 

tünk egy-egy cigit. Az ágy szélén ült. Aztán -meg mellém feküdt.
-  Jó volna most már aludni -  mondta.
-  Aha -  válaszoltam.
A fal felé fordult, én meg ismét odabújtam hozzá és a karom átdobtam a derekai1'
-  Jó éjszakát!
-  Jó éjszakát!
Apámtól reggel fél hétre kértünk ébresztést. Feltételezem, hogy ő  keltegetett 

bennünket, de én ebből semmit sem vettem észre. Tizenegykor ébredtem. Ne01 
kérdeztem semmit. Azon töprengtem, hogyan mondjam el mindezt Katinak. Ka*1* 
hogy mondhatnám el ezt neked?

Egész/ vasárnap olyan semmilyen, amolyan depressziós voltam. Szerettem volna 
felhívni Ágit. Végül azonban mégis úgy döntöttem, hogy Katinak telefonálok. Ne*11 
hazudtam neki, csak elhallgattam a dolgokat. Délután átbuszoztam Adára, este me? 
le Újvidékre. Kati már itt volt. E lőször irtózatos kínszenvedés volt a szem éi 
néznem, de ő meg alig néhány perc alatt felvidított. Megint boldog voltam.

Csak a lelkem fájt még mindig nem szűnő intenzitással. Nem tudom, hogy miér1, 
csak azt, hogy mitől. Mi miatt, minek okán... Kérdések, de nem is tudnám megmos 
dani pontosan, hogy melyekre vannak meg bennem közülük a válaszok, s melyek^ 
nincsenek. A következő szombati próba lemondásához nagyon jó  ürügyet találtam il 
esti Wozzeck-előadásban.

(Most ezt a füzetet jó l el kell rejtenem, hogy Kati még véletlenül se kukkant
hasson bele, még puszta kíváncsiságból sem. Nem is szenvedek, ez már kínlódás-- 
A legszörnyűbb az volna, ha megtudná, és azzal a tudattal kellene a szeme13 
néznem, hogy tudja... hogy mindent tud...) , .

((A  lemez mindjárt lejár. 2 :43-kor Kati még mindig tanul. Én meg megyek tu s°' 
ni, aludni.))

(((Réggel nem kell bemennem jugoszláv drámára, hanem csak majd később hang
technikára. A dalszöveget még mindig nem tanultam meg, pedig egy hét múlva ma* 
vizsga lesz.)))

((((N o, lejárt! M egfordítom ...))))
-  Jó éjszakát!
-  Jó éjszakát!
-  Jó éjszakát!
-  Jó éjszakát!
-  Jó éjszakát!
-  Jó éjszakát!
-  Jó éjszakát!
-  Jó éjszakát!



Weöresharaszthy Bagos Lajos

pusztám szépe megcsalatása1
a választási lieson pesdbe

április lietegyike
választásba a zország. 
fogyásba a cseresznye
harmadik nap, hogy füstölök a cseresznyefák köré a végtelen éccakákon. végüloszl 

f je a gambánycsendbe. tizenkét cseresznyefa, lyól meghüjűttek, vél nekiek a za 
asztás efotti hét a napsütésvei, melegvei, a fák aszitték, vége a télnek, két nap 

a kinyitották a virágokot, oszt visszacsukni meg nem tutták. 
en meg füstölök, dom bba rakom a kertvégibe penészes szalmát, 
vasárnap este tizenkilenc nullanulakor aszonygya bethlenjani, hogy van neki 

!’.ten hét kitróbált gó'zvéleménykutatóssa, akik még soha nem tévettek, akik most is 
miongyák a tutit, a zeggvik szerint tizenhárom százalékval le lesznek verve a liber- 
°isevikik. a másik szerint nem annyira, de a másik szerint is a zagyagig.

, van ősz terre rehakcijö a mikrofonyok másik végén, a fiatalog juhéznag, a liber- 
°l$evikik letörve, mind a göcsög füle, de a zönbizalom döretlenű nem dzsöggen: 

nem agarunk gőzvéleménykutatázsd nyerni”  mongya a zeggyik pártember, válasz- 
tas| ingább.
k nem tóm még, hogy e za zesle legjobb mondattya, pedig nem eggy pijárszagem-

no, akkor én most menek. meggyújtom a penészes szalmát, gázolajos rongy, kind 
^a8>’ok a sötétbe, füstölöm magamot. bármerre menek. a füst jön  utánnam, ahejett, 
°e)’ a fákot ölelgetné, osztan izgulok eggy kicsit: a szalma ne gyullaggyon be, csak 
f ö l j ö n ,  a penész tetejére adok a tűznek eggv-eggy vödör vasszerollol. két óra után 

a ncjzet változóba, odakin a füst nagy ívbe zdrájgojja a gyiimó'csöst, de viszond ahogy 
Nyitom a bejái rati ajtót, a zösszes ottan van a lépcsőn, be akarna gvünni. tévét agar 
nezni. nyilván.

•dcbe meg még nincsen ti zóra. amikor mán hejbejárás. döntetlen, lépésről lépés- 
gyünnek föl a hazátlan strigoneok. ahogyan eztet kövérlaei kimonta. mindha a 

SZavazók nem tunnák, hogv a szavazatokval a haza bisztonságát veszéjeztetik.

n ap ló a p a rla m e n ti válaszlástások első hetében a T e ra s z.h u  online iro dalm i lap Iro d a lm i S z e k - 
cJója  felkérésé re k é s zü lt. A z  alap a Te ras z.h u  első s zü le té sn a p já ró l, a születésnapi b uli d íjk io s z- 

ünnepségéről b eszél.



ekkor telefonoz zultán zergesztő (zegcijó), hogy' kaptam-e a meghívót, kaptam háti 
mondok neki.

akkor menek-e pesdre hónap.
máhogy minek mennék, a zis hiije, aki pesdre megy, amigor itten a tavasz, h* 

nem götelezó'.
aszonygya zultán zerkeztő, hogy meglepetés vár.
nomá, így én-e, aligha tudói te engemet meglepni, te jóbarát, mondok.
máj mellátod, így a zerkeztő.
nem tóm még, m ondok, ha füstőni köll a fákot, aggor nemigen mehetek, meg en 

ojan hejen nem is tudok bulizni, ahol nem ismerek senkit, elbulizok én i t t h o n e h e  
pusztám szépével.

hozzam őtet is, mongya. másse hibádzik, hogy bulizás közbe is a májamot felese- 
meglássuk, mondok.

belealuttam a döntetlenbe meg a füstölésbe, oszt reggelre három meglepetés var. 
hogy' a zélet zebb legyen, amigor a kiteljesedés felé nyomassa magát: eggv, a liberj 
bolsevista strigáncok megnyerték a zelső menetet -  a fijatalok csak tátognak, sZ° 
elhalványú, lehelet szegik.

gettó': a kutya vizcsedényibe seggig fagyott a víz.
három: a cseresznyefák virágai feketék, előbb assziszem, a penészes szalm* 

füstyitő. de nem.
megyek pesdbe a zerkeztő születésnapi bulijába.
elbulizom a gyümölcsfákot. a veresharaszti pusztába csak káromkonnák

április nyócadika 
pesd -  öröm be/bánatba 1.
pusztám szépe szerint nekem lyobb, ha nem menek pesdbe, mer abbó lyó *uer 

soha nem jöttem  ki.
észt mondom én is, csapda csapda mellett, nem bírnám, mongya pusztám szép6’ 

ha valami balkáni tripperolval gyünnél haza.
ezen én má csak m osojgok. pusztám szépivei történelmi tapasztalatai fogai®*2' 

tattyák a zaggodalmakot, de közismert, a történelmi tapasztalat éppen úgy elmú, m,n 
az balkáni tripperol a penicillinytő. ittvanehe e za komenizmus, mongyuk raj*' 
osztan ki emlékszik a markszizmus-leninizmusra?

senki nem monta nekem a pusztán, hogy még az hétszencség is teleragasztva ®**' 
denféle sminkőt férfijakval. de nem csak hogy tele, hanem csordúttig. ijet én ®e£ 
nem is láttam, atyaszentségesszentvilág!

a zem ber eggy kor után eldönti, iszik vagy vezet, én azt eldöntöttem, vezetni ne*1 
vezetek, de ászt nem döntöttem  el, iszok-e.



elsőre nem tanálom meg a cendrált. hát persze hogy. de nem tanálom meg a 
telefonos könyvemet se, hogy a zerkeztőt folhíjjam, hogy csináljon velem valamit. 
°szt űhetek eggy taxiba, két uccát kerű, mánis eggy ezres, nem elég, hogy lefagytak 
a gyümőcsfájim, még e zis. hogy a rák egye ki a máját.

mondok a zajt ónállónak: meg vagyok híva. de a meghívó a gépembe van, mégse 
hozhatom a cenrálba a pentijumot, nemigaze. a lapotopho meg áram köllene, mer 
óreg benne a záramtároló egység, ellem vagy mi.

(zerkeztő úrnag: márna van hétfő, észtét megcsinállom, hónap a márnát, mostan üllők oszt 
figyelek, hogy megluggyam csináni. 

pesden csag két dolog bisztos:
1. minden sár got -  ha nem vennéng észre, hogy kanyarodni köttetik -  kutyaszar jelez 

mindkét iránybó.
2. szépek a nők. mindkét jelenzség fontosnak nevezhető, a zember tuggya, mikor 

knyaroggyon Ivó íven, második: ahol a nők szépek ott szép a zélet, mer nem lehet rossz-
gedvüg. a szép nőneg Ivó a gedve -  amigor.)

a zestébe még eggy- dolgot kifigyeltem a zerkeztő úr vonatkozásába, minden nőt 
teegszagó, oszt a képire van írva. mi szó a zillatho. atyaszencségezsvilág, a zöreg az
szagógat ittenehe. , . .

errő a zestérő máj hónap, most oszt iszok eggyet, hogy legyen mer jajgatnom a 
i g e i b e .  . . . . .

ivás előtti öröm : pusztám szépe nindzsen itten, most e za zorom tiszta es elemen- 
táris, mondhatom, a faranczba lehet, hogy eccer-eccer mégiscsak kell innia annak is,
aki utajja.

jó , hogy pesden vagyok, mer a veresharaszti pusztába csa árom onna 

április kilenc
pesden öröm be/bánatba 2. .
jóreggelit! -  nekem meg má kedd du. van. nem vagyok lyo szervezve, rosszul

v»gyok szervezve, a zember más szervezésibe rendessen elkavarja magat, mind en
Mostan.

két eseménynek köszönhetnyi, hogy nem tanálom a hejem. 
a, =  elsőbben, hogy a fijatalok nem nyerték csont nékű a valaztasokot a zelso 

teonetbe, közbe pedig úgyan rnonták, ahogy a japcsi mongya a regge 1 vonatot, ara 
kővel el a m in ta er . .  m iiK lerh e jetlre , a aálam didjac ha a reg|«l. vonal 

f^ a r a d  a menetidőtül. osztan nem gvütt a vonat, osztan aztal akargyak, hogy a zel- 
enzég csinálja a beígért haragirit. mókás, mondhatok. .. . . .
■ b, =  eggy nő ismeretlen gépibe üllők, oszt minden másképén működik a gom- 
°k mást jelentenek, híjába, hogy word e zis. mega zenyim is. ászt nem állíthatom,



hogy tán a másnap mijatt, de áilídhatnám: mer előfordul a zis, hogy nem a gép roaS' 
hanem a zem ber belső szerkezettye van megborúva, osztan még a kilincs se ug)' 
kilincs, ahogyan alkoholmentes napon.

de összecsikorítom a fogamot, megcsinálom, mert a baly időleges, nem volt meg 
akkora baly, hogy el ne múlt véna, eggyetlen kérdés marad megválaszolatlan: e za 
másnap túlélhető-e. (a válasz a végén: ha igen, lesz vége a dolgozatnak, ha nem, nenl 
éltem túl.)

tennapró maratt: bent vagyok a cendrálba. el vagyok búlyva a sarokba, m e r 3 
zerkezdő nem nagyon akar meglátni, ammán bisztos, hogy allig ösmerem föl. sor°' 
lom: fürge -  ez nem volt jellem zőlye, mer a zerkezdő nem szók eggy fürge lenn1, 
emlékszek lyó ’ , ha a zergezdő leűtt, akkor onnat hat lóval lehetett kicibáni, most ntfg 
asztaltó asztalig futkos, bazsajog, alig hiszek a szemnek.

m ondok: e bisztosis, hogy a zikertesvére, mert a zem ber ijjen  nagyot nem válto
zik eggy év alatt.

le van kopaszítva a felye nullásgéppel vagy ojasval.
2000 januvárjába láttam (amigor eggy nő által éppen kinyírás alattált, ej1 

vertem beléje néhány lelket), azóta magára rántott vagy' tizenöt kilót s z a l o n n á b o 1, 
babkocsonyából, rántott húsból, meg mittudoménból. oszt mer csak kénytelen oda' 
lépni: malyd gyüvök, modta, örülök, hogy elzántad magadot a pesdi útra. 

hova hízó? -  mondok neki.
a nehéz időkre, vazze, mongya m osojogva. még m osojog pluszba, észt oszt ma 

télleg nem értenyi, mi a zistent m osojog?!
m ondok magamba: születésnap, lehet mosojgani. egye fene.

*
ugye óvasom a hejszíni beszámolókot, ezek nékem a referencijamezők, kivel agar°^ 

kivel nem beszéni. érdeges, valóban érdeges, hogy a leányok minden tudósításukot a*' 
zal nyissák, mennyit késik a kezdés, itten láthatólag nem ideges senki, aki ideges lf ' 
hetne, nem gyün ijen összejövetelre, aki a zórát nézi, nem a vendégsereget, háát ?

a zindernedes irodalmi lapnak a za titga, hogy zsengi nem ösmer zseng**- 
m egtróbálom a zódalró azonosítani a zarcokot. nézem, hugyan megy a z i r o d a l o n i  a 
nagybudapesdbe. de nem látom, érkezik a gordárs magyar irodalom  eggy*e8^' 
illusztrissá: a legszebb m osojó és legszebb nevű irodalm árnőlye: mardiniringó, e li 
mosoj bisztosan a legszebbek között van leiktatóva.

aszongyák, a zirodalom  a csendeket szereti, ha e zígy van, a zirodalom  ne®1 
érzi magát lyól ebbe a ricsalyba. petipéter (a főnök) -  láccik - ,  megolgya észtét|f' 
túlbeszéli a barom i zalytot, oszt még hallani is. aszonygya, hogy hagyományt tere*11 
tenek, kitanáltak valami úlyat, szépet, o jjant, ami még nem volt ebbe a zországh*1 
nocsak-nocsak, így legyen.



assziszem, hozzá kelletett volna fordulnom , hogy olgya meg a cseresznyefájim meg 
a halynali fagyok antagonisztigus viszonyrencerit. oszt lehet, megoldotta vona. 
0szt márna is fehéren ragyogna a cseresznyevirág a napsütésbe.

a pezsegő a születésnapok sajátosságai közé tartozik, a zerkeztőúr meg petipéter 
e?éssígire iszok eggy pohárval (nem ittam pezsegőt tíz éve, mégse esik rosszul), 
ttem tudom még ebbe a pillanatba, hogy bevonhatnám a zegíssígkívánalomba 
fószerkesztőasszont, judith kisasszonkát, aki megfelelőjen dekoratív, megfelelőjen laza.

malyd vele kezdem a következő hejsznínit. (mer má este van, oszt eddig jutot- 
*ani, híjába, a megváltozott lét és tudatállapot motívumjai) a házigazdaasszony 
Pedig kapacitál, haggyam a dagatt ruhát másra, mennyünk együnk valamit meg 
!Syunk valamit valahol, hosszú napgya volt.

(hónap besztjudittal fojtassuk -  meg eggyáltaljába -  még lyó, hogy7 pesdbe 
Vagyok, oszt rázza a villanyos a második emeletet, mer meg elaluttam vóna a rázás 
Hélkű, ha otthol vagyok, otthol, a pusztába, oszt káromkonnák a másnaptó, meg a
felyfályástó.)

április tízegyike
pesden -  öröm be/bánatba 3.
annak m ondom , aki nem tuggya esetleg, hogy van ojan nő, akivel el lehet men- 

ni inni, akivel lehet inni lyókedvűjen, enni lyókedvűjen, aki nem azon agyai, hogy 
ű z h e tv é n  forintval átbeszerolta őtet a pincér, aki mindenhö ért, mmdenho fűz kel 
Mondatot, oszt ezek okos mondatok, el lehet vakaródzni fölöttük, oszt méga vegin 
érelme* If*s7pk hpKi)7nü

csak m ondok: van ijen nő is. még rájadásul veres, pedighát öreganyám megmonta, 
Vefcs nőtő, tűztő-víztő tartószkoggyá. itten van-e. nem figyelek kicsit, csak ekkicsit, 
'nanis egy veres nő kotor a gatyába.

oszt ezzel a nővel haza lehet sétáni, mikor sétára má soha nincsen idő, osztan a 
Pirkadatba venni észre, pirkadik. mennek, rázzág a falakot a villanyosok, csattog- 

a buszajtók, ordibának a szállítómungások.
oszt ekkor szundít a két éecakás eggvet. oszt a nő -  aki ojan, mind montam ön 

í«*b -  nyócra dógozóba indú. kisiklik máj észrevétlen a paplany aló, amikor megint 
jussuk: friss, a harmat nem frissebb, illatos, a virágos mező nem illatosabb, 
kalvlékonv, de nem zavaró, természetes, ahogy a zessó esik. hahohaho mongya, 
^ n e k  a dolgozóba, maly hílak! el ne szöklyé a nagy- veresharaszti pusztába te.

*
oszt hogy nabló, kit érdekő.
órdekőni érdekő. de nem l v u t  észbe, l e z a r o m - n a b l ó .



a zem ber csak nyúlytóckodik a zágyba, mindenféle szagokba van bugyolálva- 
oszt alszik eggy kicsit, oszt eszik eggy harapást abbó, ami ki van nekeije készítve» 
gonyhazasztalra: francziasaláta, meg egyéb finomak, oszt szundiké eggy kicsit m e g f 

oszt megint ébred, mer a nővel álmodott eggy kicsit, de berontott a zálomba pus*" 
tám szépe, attó oszt azonnal ébred, nem tud visszaalunni. oszt eszik eggy kicsit 
megind. visszadő. oszt megind szundiké, közbe azon mereng, a nő hugyan bírhass3 
a napot, a nők hugyan bírhassák ijjen  éccaka után a napot, szundikálás közbe 
óvasgat. szundiké meg óvasgat meg eszeget, 

férfisors. észbe se jut a drinabló.
amigor meg igen, nem tóm bekapcsóni a gépet, nem rejagál. a gépnek preg°n* 

cepciója  van a drinablóval kabcsoladba. ez márna a zúj realizmus, akar a gép dógozni* 
nem akar.

mire sikerű rágyiinnöm, hogy van még eggy gomb, hogy közel juthassak n a b l ó h 0 
meg a beszám olóho felszínileg, fél négy van, oszt érkezik a nő, oszt idő meg nem lyu’ 
a nablóra.

(elnézést zerkeztőúr. hónap megcsinálom a hejszínit, ahogyan láttam a zirodat- 
mát élőbe, érdekes itten pesden. márna még ki se duktam a zorrom  a l a k á s 
igényem sincs rája. ennyi bosszúságtó a nagy veresharaszti pusztán nem telne ije" 
szépen a zidő, gondolom , márna má harmadik nap. hja.)

de hónap (márna) menek: peer-poós-térey a zírók bóttyába. a zis i r o d a i d 11 
élőbe, maly m ondok arró is valamit, ha tudok.

április tízeneggyedike 
pesden -  öröm be/bánatba 4.
még mindig pesden. telefonozok pusztám szépének, maradok még eggy napoC5‘ 

kát. asztat nem mondom neki, hogy mijen jó , hogy tartalommal töltve a leürült for' 
képesd, mennyire utálom pesdet, nem is gondolok rája. 

ok tán, hogy nem is pesdbe vagyok, nőbe vagyok, ammeg ojjan  objektum , m>n 
egy, hol tartószkodik éppen, ha én tartószkodok benne, oszt lyó benne. no. a s # r 
kezet nem is szóhatna másró, csak rólla, mer most -  assziszem - ,  nem is akart13 
hazamenni veresharasztba. ottan akarnék maranni, ahol lyó. nem is akarnák $enl 
m irő tunni, semmirő hallani, semmitse látni.

hát ez hüjeség persze, monthatom, vót is ijen, lesz is ijen. a zelejin tudd11- 
oszt figyelek is mindenre, ami begyün túl a vót is ijenbe, lesz is ijenbe. ,

a fijatal oroszlányok nem aggyák föl harc nékül. csakhát a vereshadsereg neK 
nem lesz könnyű dóguk.

aszongya a nő, a veres, problem  a gogárda, e za zegész gogárdaügy becsap0̂  
nekiek a hivatalba, a főnöke (a barom , mongya), áll a zajtóba, a zesŐbe, 03 
jegyzetöli, kinek lobog a mellin, kinek nem lobog, errő  má mindenki elmonta, 31,1

ma, ászt se, hogy ahho



lehetett, csak aztat nem, hogy a fijatal oroszlányok nem tunnák, kit köll fölfalni, ha 
a fiajatal zebrák is ojanok vénának, mind a fijatal oroszlányok, 

köll oda valami jel, hogy tesvér vagyok, 
tesvér vagy? 
tesvér vagyok! 
kidardás tesvér!

*

no. végre megcsinálom a születésnapot, 
a terasz.hu eggy éves.
beüllök a szekcijóba, oszt megnézem, akit látok, oszt elmondom, hugyan igye•- 

lem meg őköt a sarokbó, amíg nem a sörre koncendráltam, hanem arra, amér 
Pesdre gyüttem.

besztjuditka =  főzerkeztő. ászt nem lom, zultanzerket is főzerkezti-e, de ászt biz
t s á n  látni, nincsen elveszve a tömegbe, kormányíccsa a menetet, vezényli, annyira 
ne[n okoz gondot nekije a „tömegeskormányítás” , hogy e zát szók menni a személyes 
életbe, mer asztat nem lehet este tíszkor befelyezni, a za zemberrel marad reggelig, 
aszongyák, ami itt előnybe van, hátrány amott, semmise érvényes tövig, aki ijen 
°idott, ha százan van, legondráz és bebutú, amikor eggy trubadúr nyomassa szeme- 
Jessen neki. azzal má nem tud mihö kezdenyi-

gredzsó = fijatalíró, tárcista, könnyű lábé. fijatalíró, tárcista legyen is önnyu 
Jáhó, mer neki még nagyon sok van hátra, ha meg is szítta a ü ye isvaros u ye 
lahossajit, azér a keze csak benne, egésséges exhibi, görcsök sehol.

garqfiád =  ugyanaz nőbe -  bogokval. a látható testi valóságokon tú assziszem 
"  még soha nem vett komojan semmit, a testbe hedonőr. leszesz u es anat, amigor 
rágyűn, a test mennyire múlékony varázs, hogy a zarcra vigyázni ko. könnyen ír. 
*'ein lyó, elfogaggyák rendben, bármit ír, mer szépen ír, asse yo. a e e te-cce os a 
Vlrágon, de a nyár gonoszán rövid, a virág is rövid, a lebkeszarny nem birgya a
Xessőt. a hovat nem is mondom.

gugoreüy =  mind a kiráj, úgy jön  be. k. tuggya, a zeccer elfoglalt hada last nem
Ŝ abad feladni, zuldánzerkeztő is tuggya, ha becserkézte, a or meg o ar an1’ 
’f l 'm  „en . m sm  leúnek, a jegjaelódall lárpyajják. a aerkeito bem uladh. ou  »ona, 
de nem jut m i b e  a zijen, én meg nem menek eda, akkor se, ha nem bantam vona
^gism ergedni kukorelly bandival. no. , .  . , , . . .  ,

mrdiniringó = máj meg kölletik néznem, mit ír e za nőci, akit iringónak hinak. 
tnei' a nablólya a jjóvót assziszem, a zerkeztő óvasott tóle eszt-aszt, mer nagyon be 
Vagyon szorítva, nem eriszti. különleges, ammá bisztos ha kiváncsi voneg, ami nem 
Vagyog, csak ridgán, mekkérdeném, ijen vóte a za zirodalmar lyba, aki mijatt beledott



a késbe majnem. ászt teszem hozzája: ő  a zaki job b , ha nem gyalogossan v is z i8 
zanyagajit a zergeztőségbe, rábízza a postára, mer soha nem mongyák meg nekije* 
mit ér a zírása, mer még a legfatökűbb zerkeztő is fut eggy kanyarost próbaképp* 
hátha megáll a zágy szélinél jókedvibő. vagy mongyuk: rosszbó. mán montam valam i' 
lik nap: mosoja az van neki.

nagygabi =  hallom, aszonygya zuldánzerkeztő, hohó, élőbe mennyivel jo b b , mind8 
képen, e zígy is van, nyukton kimond ijet a szályán. ki tudhassa, a nők mér nem 
vigyáznak, mijen kép kerű ki a placcra, oszt ténylegis. ha a za haja nem e za haj8* 
énse tóm egybő megmondani, nagygabi, a zösszes irodalm árok vezérlő kormányossá 
pedig figyelek, minda kutya a lagziba.

eddig vagyok eljutva, oszt má nem lesz irodalom  tovább, mer hat óra, p e e r é k  

palatínusa pedig ötgor kezdődött a zíróg bóttyába. de nem menünk.
nem tóm, mi a szart csinátam egész nap. tanátam eggy jó  ótóversenyt, azzal oto* 

versenyeztem vagy három órát. ez bosszantó tud este lenni, de föl vót csigázva bem 
nem a versenyszellem, mind a fideszbe.

pusztám szépe assziszi, hónap dél körű menek veresharasztba. 
de nem menek. attó tartok, veresharasztba csak káromkonnák, mind a záporesso* 

ha arra gondónék, marathattam vóna.

április tizenkettegyedike-tizenharmagyika -  pintek-szombat
pesden -  öröm be/bánatba 4.
„észt meg malyd fojtatom a maradék nevekkel”  -  montam tennap, de nem 

nagyon lehetség, mer hónap leszesz a napgya, hogy megborogassák nagy b u d apesti 
a lyóarcújak a miniszterelnök külön óhalytasára -  uhhogy fojt. köv. nyomba 8 
zéccakába bele, mer be akarom hozni a lem aradásom ol, mer észt a napot nem 
szabad kihanni. a fijatal oroszlányok assziszik, minden hejzetet képessek kezein1- 
minden tömeget képessek (telefonozok pusztám szépének, nem hagyhatok ki eggy Wn 
lyóarcó foradalmi nemzetgyüllést foradalmilag se, szemtanúilag sem, mind a zeggyik e^ ' 
szett szavazólya a kormánzópártnak, hádha vissza leszek zsákmányává foradalmi-lyóarcújM' 
mán rég váltam foradalmár.

nem árulom el a pusztám, szépének: a libidó romokba, nem tartozik rája. ránk tartod1 
itten a házigazdaasszon, meg itten én-ehe, meg a hagymás-szalonnás-tolyásrándotta. m #  
gyógyíccsuk egymást, bisztosis)

ladikkati -  o jjan  húsz éve -  eggy pécsi vagy szegedi felolvasóest óta -  nem 
láttam, beszétünk abba a zanno éccakába, de nem reméllem, emlégszig rám, én sf 
emlégeznég magamra, ez, mongyuk, nem tarantinóji mondat, e za valóságosság- 
nagy és magyar rácijó. szebb mind valaha, láccott a nablójábó is, ahogy szikrádzn*1’ 
ahogyan éli a kezibe kerülő mindennapokat.



normán -  normán csendes és vissza van húzóckodva. nem a tömegbe való. érdeges, 
Mennyire ki van minden mutatva minden a nablobo. a zember, aki bevallalkozik 
ebbe a nablóba, ha bújká, ha akar, ha nem, kinyissa, normán a csendes budaji 
kocsmasarokho illeszkedik , nem a cendrálho. a cendrálba nincsen hova tolatnyia -  
ha lyól látom.

zuldánzergeztő =  mán vót szó rólla, de azer hozzátehetem, ha nem hiányzik 
^ k ije  veresharaszt, akkor ő se hiányzik veresharasztnak. Tuggyuk persze, hogy igen, 
a dolog máskébb nézne ki, ha a regínyeivel harcóna, gyünne persze, mer akkor van 
idő erre is meg arra is, mer kötelező szusszanni néhanapjába.

pálkata -  pálkata nekem nem ijjenképpen vöt elrendeszkedve a fejembe, kis pen- 
Se nő vót, aki kis penge szemüvegbe, kis penge szemvei, aki ugyan benyom eggy sört 
esetileg, de nem kettőt, oszt inkább hátra ü, onnant tarcsa ellenőrzés alatt a vidé- 
heb nem hogy benne, onnat. de mindeggy. párgya a kis kemény ürdöng, pk a zem- 
berbarát: oszt a kettőbő csiná, amit csiná a páros létezés, ami esetenként rebellijó,
de sohase korzak-konzerv. ami lyó.

petődz =  petődzöt is meg akartam ismernyi vóna, ha má intertextbe ennyire 
^ g v a n  a furmálya. de nem úgy alakútt. messzirő láccik, mijjen jó  van a bóiibe. 
ralyta láccik letinkabb, ő a bizonyíték letinkabb, a munka, ha el van végezve, meg 
Van csinálva, eccer csak önfenntartó lesz. szabad ösvényeken, külön önetetés és 
Vitatás nékű dönget a zizodalmi tályba. lehet a zúly munkákba nyomni a zeiőt, a 
Xenergiját. kassák mezsder monta eccer valami hűje kulturribordernek, ő nem óvasó. 
a zóvasó eggy másik kategór.

most elmenünk bele a tüntetés közepibe. (észt fő kőne rágnom előbb a drmablóba, de el 
*  tó/ie óvasnom. nehogy megbáncsak itten valakit de erre nincsen idő. mer még lezalyol 
^hkülünk a zévezred elzső népgyüllése. oszt úgy lessz kiríjunk, hogy nem vagyo ott, oszt 
^ 8  kimaradik a drinablóbó. nem bírnám semennyire.) 

nőm titkos gogárdaáruzsnonek őttözik. 
én titkos gogárdaáruzsnag.
Snlapomon drigolór leneg. / , .

, szívem tele van a szívemmel (meg a nőmmel), meg a bezarázzsal: legkésőbb holnap 
S  kölletik mennem pusztám szépéhö, oszt mit mondok ma) kedvest, szépét nekye, amit el 
Ü hisz, oszt nem káromkogvik szitásán bele a pusztába, hogy bár a lotoottost tunna
kinyire, mind engemet a morálba.

én persze erre ászt válaszolom: mijjen moralitása van a btóöttösnek. kisangyalka.

mámamá vazsárnab, őszi még mindég pesdbe. a r r a  kelek, döngetnek a villanyo- 
s<  de csend van. mámamá elköszönök: tegnap sörök, baratilag, beke, baratilag, 
d u gott város, alvó város, jóóó óó  vazsárnabot mindenkinek.



április 14 . utolsó negyed-nap pesden
esik a zesső. szépen esik.
nem attunk el eggyetlen gogárdát, ottan vót kétmillijó bolgár, mink meg eggyetlel* 

gogárdátó se tuttunk szabadúni, pedig a válazték órijási: a nő (házigazdaasszony) 
meg a zelőző ura minden évbe errakták a gogárdát eggy díszes, anyagmegtardó hejre- 
vót nagy, mind eggy teknősbéka, elegáncs, mind eggy fecske, ha kanyarba szá’ , teste«' 
gönbölű, mind a hízómalac, nyakas-pontos-hivalkodó, mind a kívándzsi sdrucc felye' 

mégse.
házigazdaasszonyom örűtt, mer letalabb ez maratt a zurábó. aszongya, más «e' 

örűttem, mer én mindennek, aminek a nő, aki a karomba csimpászkodik.
oszt amigor má minden elhalkútt, két ember (ő meg én-e), lekönyögőtüng eggy 

talho a zelső napi kocsmába (megint nem néztem meg a nevit), oszt nem tóm, mu,°! 
halynalig beszégettünk (mekkérdeztem, ő  se tuggya, mirő beszégettünk) kettesbe.

veresharasztba a za hétvégi heji hagyomány, ha mikor megbillenik a zértékpl*1' 
ralizmusom magamra vonyom  a vazsárnap reggeli ojságot közszolgailag. attó azon‘ 
nal javának a mutatók.

márna nem. nem-e? márna lepattanik róllam. a lum benproletárokná visszagab' 
csolom mégeccer, eggyik hejes függedlen politikai ellemző nyomgya a szószor, lénye
gébe úgy -  bagoslajosi fordításba -  mija fazomat szavaznag a bedanídottmungá«0^ 
a lum benproletárog meg a zalulpébzett tagarítónőg! úgy híjják tótgyé izé. leesek. en)' 
nyi vót a politika, 

sose politizálog.
esik a zesső. a szemközti ház eresze alatt, a rézsbe galambok húzóckottak. a »ze‘ 

leken verebek, nyugiba, semmi pofoszkodás. épp úgy, ahogy nálam, veresharasztba- 
esik a zesső. a szépséges veres házigazdaasszony csiná két zendvidzset a zútra-e 

za zeggyik gyengém, zendvidzs köménymagos-hagymás körözöttvei, laposra vert ra*J' 
doddhúsval, vékonka sajtokval. üllők a konyhába, nézem őtet mozgani, ahogy a zen^ 
vicskézítés mozgassa, járnag a com bok a színes hálóingbe, rezzen a mell. érinte 
ralyta. a hálóingen.

ha elmondanám, m ijjen a halya, szeme, csípőíve, hálóinge (amit nem teszed’ 
kiderűne, ami kiderűne. csak ászt m ondom : a méz kinyalva fenégig. ami lyó. 

veresharaszl meg vár.
a zis lyó. mostan -  búcsúzva -  mindenkinek kívánok eggy vörösharaszl 

szeretetvel. amit elhagyhat, ahová visszamazsírozhat.
ahová én mostan visszamazsírozok a felyfálydítóan bonyolútt és zsibbaztójan sfl-lj 

budapesdbő, és ahol asztat mondom pusztám szépének, tedd el ászt a kézst, nem k° 
a hisztérija. Ládhatod, a tijed vagyog egész életemvel.
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Pál Kata

Levél a tóborból
Kedves M indnyájan!
Hosszú és fárasztó út után szerencsésen megérkeztünk a táborba. Kicsit kényel

metlen volt az utazás, mert nagyon sokan voltunk és végig állni kellett. A fő, hogy 
Ideértünk végre. Sajnos megettem az utolsó darab kenyeremet a vonaton. Éjszaka, 
mikor szállingózó hóesésben befutottunk az állomásra, már nem kaptunk enni, 
egyszóval nagyon éhes voltam, hiszen ismertek. Az ellátás különben elég rossz, ez 
yillámgyorsan kiderült. A konyhások mindent kilopnak az ételből, de tudjátok, hogy 
megy ez: mindenhol vannak erkölcstelen emberek. De nem is baj, legfeljebb lefo
gyok egy kicsit, az soha nem árt. ,

Az első éjszaka emlékezetes volt az új helyen. Minden cécó nélkül aludni men
ünk, hogy másnap frissen nézhessünk az új kalandok elé, de éjszaka felébresztett 
minket a parancsnokunk (n a g y o n  fess ember, apukának tetszene) és kopaszra nyí- 
ratta a fejünket. A reggeli ébresztőig aztán már nyugodtan aludtunk.

A szállás meglehetősen puritán a táborban. Priccseken alszunk és ágynemű egy
általán nincs. Kicsit talán zsúfoltabb, mint az otthon megszokott, de nem rémségé
i n .  Néhányan bogarakkal rémítik az újonnan jöttekel. de szerintem csak mókáznák, 

niég nem láttam egyetlen csótányt sem. csak patkányokat, z egy uj szárny
lehet.

Ruháinkat, értékeinket, minden személyes holminkat átvettek megőrzésre -  azt 
mondták, hogy- a végén visszakapjuk ezért is tudok csak most írni Zsákszerű 
[°nnaruhát kaptunk és sokat nevetünk egymáson, olyan idétlenül nezunk ki benne 

és a kendők! Akárhogyan is festünk, itt nem lehet divatozni, kendő nélkül
nagyon fázna a fejünk. , . .  . ,  ,

Napjaink hasznosan telnek, legtöbbször súlyos köveket görgetün e^ aa , ogy 
Megerősödjünk. Egész nap klasszikus zene szól a hangszórókból, tehat művelődünk 
•8 munka közben. Köztünk szólva: néhány lányra, akik nem a m. iskolánkba járták, 

'z°ny ráfér az a néhány opera. A zeneműveket persze jó l ismerem, hiszen tanul
o k  Frau Kokoschka zongoraóráin, de itt nem kell az ütemre ígve ni es pár 1 ura 
Sem adnak, csak az a lényeg, hogv megállás nélkül mozgassuk a köveket oda-v.ssza 
M e n ő  nélkül, amíg szól a zene. Megerősödni és erősnek lenni pedig azért kell, mert 

gyenge, azt kiválogatják közülünk. A kiválasztottakat pedig elviszik es nem
M etn ek  vissza többel. . . .  , , , ,
. Szigorú szabályok vannak és rengeteg ötletes büntetést alka maznak annak erde
i e n ,  hogy ezeket be is tartsuk. Állítólag az a legérdekesebb, amikor az embert



felfektetik egy csupasz asztalra és mindenfélét csinálnak vele. Méghozzá olyan izgal
mas szerszámokkal, mint amilyen Fleischer doktor úrnak is vannak odahaza. Nekem 
ebben még nem volt részem, de ami késik, nem múlik. Persze, akik voltak már a 
büntetőszobában, azok soha nem mondanak semmit. Osszeszorítják a szájukat, és a 
szemük folyton a távolba mered. Mintha már nem érdekelné őket semmi és csak azon 
járna az eszük, ami abban az elkülönített szobában történt. Elég unalmas társaság 
Van néhány lány, akik szerint egyszerűen csak irigyek és ezért nem akarják velünk 
megosztani az élményt. Pedig milyen jó  dolog doktorosdit játszani! Emlékszem- 
hiszen nem is olyan régen mi is sokat játszottuk a kuzinokkal.

Zsúfolt program unk van. Sajnos nem mindegyiken tudunk részt venni, mert meg
lepően sokan vagyunk. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen népszerű a táborozás- 
Vasárnaponként célbalövés van. Mindenkinek lassan fel és alá kell sétálnia az 
udvaron, mint a régi „Komámasszony, hol az o lló?”  -  játékban. Emlékeztek, meny
nyit játszottuk mi is? Annyi a különbség, hogy itt lőnek ránk. Ha valaki szaladm 
kezd, azt azonnal kizárják, szigorúan megbüntetik ás onnan kezdve csak a többiek
re lövöldöznek.

Képzeljétek, valamelyik nap -  sorsolás alapján -  nyilvánosan megerőszakolták 
néhányunkat. Volt, aki sivalkodott és rúgkapált, de én jó l viselkedtem. Megígértem- 
hogy vigyázok magamra, jó  kislányotok leszek és engedelmes unokátok, édes Nag)'1'  
ka, aki miatt nem kell szégyenkeznetek. Hiába mondták az őrök , hogy sikítsunk ny<*' 
godtan, úgysem hallja senki, mert ti úgy neveltetek, hogy egy lánynak nem szabad 
hangoskodnia. Fényképeket is készítettek, azt hiszem, hogy meg lehet majd vásárol' 
ni emlékbe, de még nem szóltak róla. ^

Nagyon hiányoztok. Jó lenne, ha itt lennétek velem, biztosan nektek is tetszene- 
Soha nem gondoltam volna, hogy a tábor -  amiről annyi történet keringett a város
ban -  ennyire érdekes lehet. Bevallom, eleinte kicsit hitetlen voltam. Azt hittem, hog) 
ebből az új szabadidős tevékenységből nem lehet túl sokat kihozni, hogy egy idő utad 
csak ismétlődnek a program ok, de tévedtem.

De buta vagyok! A belső szolgálatról még nem is írtam, pedig gondolhatjátok- 
hogy nagy tisztesség, ha kiválasztanak rá valakit. G ondolom , hogy az, mert egy szol* 
gálatosrá -  attól fogva, hogy az első napja végén visszajön -  mindenki m ásképp^ 
néz, és tisztelettudóan elhallgatnak a közeledtére. A belső szolgálaton lévőkig*1 
már nem kell köveket cipelniük, nem dolgoznak. Sajnálom is őket néha, mert ritka11 
vannak szabad levegőn. (Pedig szép itt, főleg mikor zuhog a hó, vad szél kavarja az 
arcunkba a jeges pihéket és jó  hideg van, mínusz húsz fok körül. Nagyon üdítő e> 
frissítő.) Ez a poszt sok erőszakkal, veréssel és kínzással jár, mindenki láth atjaa 
sebeiket, mert idővel egyre kevesebb ruhában járnak. Azt hiszem ezeket a fajlí 
lányokat mondják kacérnak, vagy ledérnek. Leginkább éjszakai munkára osztják ^



őket, de állandóan készenlétben kell állniuk, mert bármikor szólíthatják őket. 
Lz nagy felelősséget ró rájuk. Lehet, hogy ezért ilyen szótlanok és gondterheltek.

A szomszéd táborban fiúk vannak, néha látjuk őket a szögesdróton keresztül. 
Náluk a hullahordó szolgálat dívik, az a munka sokkal változatosabb. Mindig a fér- 
'*®k a szerencsésebbek! -  ahogy anyuka is mondta nevetve sokszor. Könnyű munka, 
*nert a legkönnyebb embereket viszik, néha egy tucatot is összefogva, szóval nem 
nagyon szakad bele egyikük sem. Néha tréfából úgy tesznek, mintha tántorognának 
a súly alatt, de mi tudjuk, hogy csak viccelnek.

A latrinapucolásl bezzeg senki nem szereti, pedig nemesítő feladat, ki kell érde
kelni. És nagyon érdekes is. Ha tudnátok mi mindent ki nem dobnak az emberek! 
Egyszer még egy csecsemőt is találtam a pöcegödörben!

Jól mondta Óregapó. hogy' csak ehhez az irodához szabad fordulni, mert ők meg
bízhatóak, alaposak. A szervezők semmit nem rontottak el az egész idő alatt és 
yalóban mindenre kiterjedi a figyelmük. Igaz, néha sütött a nap és egyszer szivár- 
' anyt is láttam, de az időjárásról aztán végképp nem ők tehetnek.

Csókol szerető leányotok:
Annuska

Ui. Mire hazaérek, begyógyul a szám és igazi csókot adhatok mindenkinek.
?  tajam , bár szépen nő, még eíég rövid és le is fogytam egy- kicsit. Alig fogtok rám 
•stnerni.



\etittia K. Froese

KILÉPTEM A VILÁGBÓL
A megtalált levelekből

Scroll Lock löbb  helyről keltezett levele odahaza ragadt barátjához, Page 
D own-hoz

az amerikai ültetvényesek és farmerek általában a keresztény világ leghanya* 
gabb emberei. Akkor mondta ezt, amikor Európa az agrárforradalom  közepe11 
tartott, amikor Anglia volt évtizedekig az újítások hazája. [...] Jethro Tull feltalál* 
egy vetőgépet a magok sorokban való elvetésére, és H orse-H oeing Husbandry' 
Lóvontatású kapás gazdálkodás (1733) című munkájában rendszeres szántást java* 
solt a gyom ok kiirtására és a növények gyökereinek jo b b  táplálása céljából. (Danié* 
J. Boostin: Az amerikaiak -  A gyarmatosítás kora.)

H oppá! Álljon meg a menet! Ne, te ne! És más efféle népies kiszólással fig)'^' 
meztetlek, hogy alighanem itt egy levélféle készülődik elkészülni! A kezdet kezdete11 
kijelentem, hogy’ számolatlanul megkaptam tőled a leveleket és egyéb küldemény'0- 
két, amelyekre persze sikerült nem válaszolnom. Mea culpa! No de most! M°s* 
aztán nem úszód meg! Most, hogy kitört a karácsonyi munkaszünet, egy óvatla11 
pillanatban nekigyürkőzök hát az írásnak. Az ünnepi jókívánságaitokat épp tegnap 
kaptuk meg, köszönettel. Sajnos, nálunk nem valami virágos a helyzet, ugyanisa 
család apraja-nagvja lebetegedett a m enetrendszerinti karácsonyi-újévkori influf11' 
zajárványban. Egyedül én állom a sarat még -  köszönve a tetemes mennyiségb°n 
fogyasztott házi pálinkáknak (nem házi), boroknak, csapolt valamint palackoz0*1 
söröknek, plusz a keserű likőröknek.

M ogyoród, 1997 Karácsonya

1 9 9 8 .
1 9 9 9 .
Szilasliget, 2 0 0 0 . július 1.
...Lám. lám, mire jó  egy költözködés és az azt követő könyv- és papirizáció-r<*n 

dezgetés!? Arra például, hogy rábukkanjak alig néhány évvel ezelőtt megkezd0 
levelekre! így aztán nincs más hátra, mint hogy nagy hirtelenséggel folytassam 15 
befejezzem  azokat! Űjraolvasva az akkor leírtakat, tisztán érzem az akkori hang0 
tót, amelyben leledztem, ugyanis azokban a hetekben volt folyamatban a munkám*: 
változtatásom. A jelenlegire. A jelenlegi munkámmal kapcsolatban elég, ha ai*n) 
m ondok, hogy talán nincs is fontosabb dolog, mint női (nagyon) intim bet°*e



előállításán való ügyködés. (Mindazonáltal, mostanában ismét olyan eretnek gondo
lattal kísérletezek, hogy valami mást kéne csinálni... Ki érti ezt?!)

2 0 0 1 . december 2 8 . Szilasliget
... Akárhogy is nézzük, azért csak eleget teszek abbéli eltökeltsegemnek, hogy 

levelet küldök Önneked! Még ha évekbe is telik, de azért csak sik erű . Reme em, 
soraim jó  egészségben találnak mindannyiótokat! Mi csendben é égé ün zi as ige 
ten, ahol a kocsmában ilyesmiket mondanak egymásnak a polgáro , mié ott ezu ít
ják italaikat, hogy: eksön! , .. . ,

Ha utatok Magyarországra vezet és Pest felé, látogassato meg ennun et. 
Jómagam néhányszor jártam odahaza a közelmúltban, egyszer csa a osto is, ügyes
tajos dolgaim intézendő. . . . .  , . 1.

Most, hogy a karácsonyi ünnepek alkalmából a sors és a piaci igényé stagna a 
sának kegyéből itthon múlatom az időmet, egyik éjszaka elővettem a fenykepes 
ládát és nézegetni kezdtem a képeket. Némelyik esetében o yan erzesem vo t, min 
ba történelem előtti időkben készültek volna, egyrészt az elmosódott, mar-mar el.s- 
^orhetetlen ábrázolás miatt, másrészt az eltelt rengeteg i ő o an. eg og) e jo  em,
kiléptem a világból. , \

A múltkorjában sikerült több részletben (intenzív családi elet stb.) megnéznem 
videón egy filmet (mos. nem tudom, hogy ferdítették a címet), amely arról szol, hogy 
néhány városi ember vadvízi túrára megy, ami aztán balul sikerül. Ez a film nagy 
sikoly volt annak idején (FEST-film!), és emlékszem, testületileg készültünk megnez- 
ni> de én nem mehettem, mert dohányt kellett szednem! Az egeszben az a szép, hogy 

jónéhány éve megvan videón (kb. amióta e levelet íiom .)
A B.Ú.É.K. alkalmából mondjuk azt, hogy: eksön!

Közjáték

A megtalált levelekből ... „
Álba herceg, a festő levele Baudelaire Zsolt zeneszerzőhöz

Kedves barátom, a hangjegyek közti fehér térben.
KÖSSZ a küldeményt, , , „ ám,.in: ua,
most, csak az újévvárási előzményekről szeretnék ugy-ahogy be zárno m, lat.

meg, voll eg) kiadós . e r e k e d é s e m  é s  igencsak élveaiem mivel ae p  j - m  
*iim, aki közismert jópofa  bőrlőntőltelék. előző napo an o a s
isnapi poharazgatás közben nekem h“ hí m “ a L
,r alakokat, mint én (azért nénu igaza volt), de hat nem napyn



mivel a pasas 180 cm magas és kb. 80 kg -  így bevetettem a deasibaraj-t (jap. -  láb- 
taglózás), utána, még lent a padlón bevertem az orrát (a fürdőszoba bejáratánál 
egy kissé bevérezte a falat), utána a betyárbecsületből kifolyólag kibékültünk, de 
azóta se jön , mint ahogyan én se megyek az egyik barátom hoz, aki hasonló okok 
miatt agyon akart lőni (T T  -  7,62 orosz gyártmány 1947 -  én adtam el neki 500 
DEM -ért). Az eset pedig így történt vala. Benyakaltunk egy csom ó pálinkát (egy cso
mó -  kb. 1 liter), mikor kijelentette, hogy szeretne lepuffantani -  m ondok én, hat 
ennek semmi akadálya! Erre ő  előszedte a zsebágyút, csőre töltötte, én lehajtottam 
a fejem, mire a halántékomra szorította a csövet és meghúzta a ravaszt...

... az eccajg csütörtököt m ondott, pedig előtte nagyon sokszor célbalődöztünk 
vele -  a vége az lett, hogy én szedtem ki a beszorult golyót.

Látod, ilyenek a kiszolgált balfasz bakák.
Mindezek után elhatároztam, hogy egészséges életet fogok élni, így mostanság 

kizárólag bio-készítményeket fogyasztok, mint a bio-pálinka, bio-bor, bio-sör, esetleg 
bio-punci, ami különleges téli élmény.

Az újévvárás is megtörtént, mikoron is kizárólag VISkit fogyasztottunk, amitol 
nem lettünk okosabbak.

Most aztán a legjobbakat kívánom Neked ezen új esztendőben
Álba herceg

M. 2002. jan. 10.



Zvonko Sutié

Átvitel
konzervált, leblokkolt
tartalma feltüntetve
az árujegyen,
hagyom ányosan
kelendő,
elutasítom ,
kérdem :
kíván ingyen
repülni?
a hatás: reaktivitás 
nyílt tér, 
akció  -  poézis, 
m a n ifesztá ló  
je l  -  szignál, 
állva
m aradok, m aradok
... és így érkezünk a fontos tém ához:
K öltők  kávé szakácsnők

gom bolyag ; 
celulit műanyag 
ó lom
munkások szolidaritása, 
ezekben a napokban 
süketek beszélgetése; 
és én: -  sötét lehetőségek?! 
és ők : átkok és fogadalm ak, 
m ajd -  Gazdasági reklám -híradó, 
és én: -  verd szét a képernyőt 
és göngyöld  a gyorsulást 
és ők : szétterpesztett lábakkal 
az önim ádat kínálata, 
és ő : a büféből

gyötörd  a konyhában,



és ő : a példás férj 
k e lepce
a tehetetlen nőknek , 

és hadd ölelkezzünk 
harm adik nélkül!

Az eső egyesített bennünket

-  esik!
-  h ó  napot, nem  hoztam  esernyőt.
-  m egázunk!
-  n em , a kávézóba  m együnk.
-  m ilyen n agyszerű...
(csak  volt ez a b izon yos pillanatok közül) 
a term észet nyújtja, 
és utána? 
fele
az apa használt
autó jából.
egy szóval,
és? de a m enekvés
m ár a k özelben . SF *-
m ese.

Fel/újító

já té /kos 
já tszom  
já t/ék  és 
pörgettyű , 
já ték  
já té /kos, 
játszó/társ 
já t/ék  de 
de já ték



a pör/get/tyű/vel, 
ját/ék a

csúszkál 
a pörgettyű
im bolyog
a szabály,
változ/ó
hat/árok
külön /böz/ő
ját/ék /ok

Súly a nyárson

egy buta 
ö k ör
nehéz életet 
élt,
volt és elholt 
elérkezett az ünnep; 
csak az élő 
csak az é lő  
ö k ör  a m ezőn 
didu -  lidu 
és újra; 
csak az é lő  
csak az é lő  
amíg 
a dinár
és a golyó dala 
szól
rostély serceg 
bürke, pallér- 
sör habzik 
fátyol ereszkedik



egyetem es ö k ö r
élve forra l
reggelig -  holnapig
kiürülő ünnepek,
hát m unkára fel
elm egy tőlünk
a bunkó ökör,
vessző a magisztrálisnak
közön ségben
közönséges
nap.

Fordította: Molcer Mátyás



Vass Tibor

Fejfájós naplós vers

Fejfájós naplós versel írni könnyű, adóit esetben 
kelj hogy fájjon  a feje az embernek, 
mikor motivációi érez naplós vers írására.
Meg kell várnom, míg fáj a fejem,
hogy a fejfájós naplós versben a motivációérzés
következtében könnyen megírhassam,
naplószerűen,
mi az, ami foglalkoztatott az aktuális időben.

Megírom a naplós versben,
melyben aktuálisan motivál majd a fejfájásom,
hogy szerkesztőtársam szerint jó  egy olyan irodalmi esten ülni,
ahol nincs hangosítás,
és nem hallasz az ég-világon semmit,
mert így nem zavar ez az egész.

Az irodalmi esten,
amelyen adott esetben nincs hangosítás,
ráérek azon gondolkodni,
mert nem zavar ez az egész,
hogy a fejfájós naplós versemben
minden bizonnyal szó lesz az éjjeli álmomról,
szőrén ültem meg egy lovat az éjjel, álmomban,
nem tudom, hogy került oda az a ló,
a valóságban sosem ültem még lovon, nemhogy szőrén,
nyaralómban, ebből lesznek olyanok, akik számára
Hernádkak megnevezése nélkül is egyértelműen kiderül majd,
hogy a fejfájós naplós versemben melyik faluról van szó,
hernádkaki nyaralómban lovagoltam
a frissen nyírt füvemen álmomban,
fontos, hogy az enyémben az enyémen,
vagy nem is azt írom,
hisz nem a frissen nyírt füvemen lovagoltam,



hanem egy lovon, aki a frissen nyírt füvön vitt engem,
az enyémben az enyémen,
féltem, hogy a zsenge fiivecskémet kipatázza a ló,
de nem tudtam irányítani,
nem a zsenge fiivecskémet, hanem a lovat,
kapaszkodtam belé, átöleltem a nyakát,
így nem láttam csak a zsenge füvemet,
ahogy patányi csom ókban fordul ki a talajból,
kétségbe voltam esve, hogy a zsenge füvemnek annyi,
hát ezért ápolgattam, gondoztam,
gyomláltam négykézláb és vadásztam fél napokat vakondokra, 
akik messziről megérzik a locsolást, 
a frissen locsolt zsenge füvem alatt jó l esik nekik a túrás, 
jönnek hozzám túrni.

Mezítláb, lábujjhegyen közelítem meg a friss túrást,
ásóval a kezemben,
adott esetben kivárom ,
míg mozdul a föld, aztán kifordítom ,
a földet a vakonddal, a vakondot a földdel,
a napfényen hirtelen elkábult állatot
figyelmeztetésileg jó l fejbe vágom,
de éppen csak annyira, hogy hirtelen megszédüljön kicsikét,
addig, amíg megfogom és belerakom egy befó'ttesüvegbe,
hogy megmutathassam a fiamnak,
itt egy újabb vakond, * -
gyere, vigyük ki őt is a H ernád-partra, engedjük el.

A feleségem azt m ondja majd
a fejfájós naplós versemben is,
hogy azok a vakondok jönnek vissza hozzánk,
akiket elengedünk a Hernád-parton,
ott is megérzik a locsolást, és eltúrnak idáig,
szeretnek bennünket és visszajönnek,
túráztatják adott esetben az idegeinket,
képesek visszatúrni egész idáig, csak hogy újra velünk lehessenek,

no de az hagyján, hogy hazavágyik négy-öt bucka, 
mikor itt ez a ló, nem tudom, hogyan került ide,



biztos nem az enyém,
mert ha az enyém lenne,
akkor nem a zsenge füvemen gondolkodnék azon,
vag)r nem is azt írom, hogy a zsenge füvemen,
hisz nem a zsenge füvemen, hanem egy lovon gondolkodnék azon.
hogy miért nincs rajta nyereg,
s hogy egyáltalán, miért nem tudok én lovagolni,
tehát biztosan nem az enyém ez a lé, valaki idehozta,
mégpedig az a versíró barátom lehet,
aki adott esetben a szomszéd faluban lakik,
a fejfá jós naplós vers hívségének kedvéért
meglehet azt is leírom majd, hogy Gesztely,
ami annyira a szomszéd falu,
hogy száz méter sincs az egyik vége és a másik eleje közt,
egy körforgalom  szeli ketté, milyen hülyeség,
egy kör hogy' szelhet ketté,
egy körforgalom  ezt a köztes száz métert,
aminek adott esetben van értelme,
sok baleset volt ugyanis,
míg nem volt kettészelő körforgalom,
jöttek lefele a kocsik a gesztelyi hegyről,
adott esetben, mint az állat,
esetleg azt írom majd, ész nélkül, mint néha szoktak a lovak,
nem érdekelte őket, hogy Kakból Gesztelybe,
vagy Gesztelyből Kakba.
ki nem akart életében utoljára átmenni
az egyetlen lehetséges kettészelő úton.

A gesztelvi versíró barátom hozhatta,
adott esetben, álmomban, a lovat,
mert a gesztelvi versíró barátom ott áll mögöttem
az álmomban, vagv nem is tudom, pontosan mögöttem áll-e.
mert félelmemben lehajtom a fejem,
átölelem a ló nyakát, nem látom csak a zsenge füvem.
fontos, hogy az enyém,
csak ő  hozhatta a lovat,
nem a füvem, hanem a gesztelyi versíró barátom,
mert az álmomban van még egy ló,
amit a lovaglásom, vagyis hogy a zsenge füvemen való



lónyakba kapaszkodásom előtt láttam, 
igen, messziről láttam, ahogy a gesztelyi versíró barátom 
kikötötte a lovát a tőlünk nem messze fekvő benzinkút 
tetőszerkezetének tartóoszlopához, 
a két ló nem kedvelte egymást ugyanis, 
régről ismerhették és nem kedvelték egymást, 
de az előzmények nem derültek ki az álmomból, 
annyira emlékszem,
hogy a két lovat nem lehetett közel engedni egymáshoz.

A fejfájós naplós versben szóba kerül majd, hogy
a fiam a gesztelyi versíró barátom mellett ül
a hangosítás nélküli irodalm i esten,
adott esetben nem zavarja őket ez az egész,
jó l elbeszélgetnek,
szóba kerülnek vakondok, lovak,
megbeszélik a fűnyírást,
ketten nyírnak füvet ugyanis,
a fiam segédkezik a gesztelyi versíró barátomnak füvet nyírni, 
vezeti a fiam a zsinórt, mutatja, hol kell még a kertet borotválni,

tudom, hogy ez a kifejezés, a kert borotválása 
felbukkan majd a fe jfá jós naplós versemben, 
ha elkészítem valamikor,

a kert borotválásáról * -
a Kaláka Verskoncertre íródott műveim egyikében írtam.
öt éve, azt írtam, hogy apám a kertet borotválja, életlen emlék.
és ebből a fejfá jós naplós versemben az jön  majd elő,
hogy ezek itt életlen elmék,
hangosítás nélkül csinálják az irodalmi estjüket,
nem zavarja őket,
hogy nem zavar bennünket ez az egész, amit csinálnak.

gondolkodhatok a lovakon,
adott esetben a vakondokon meg a körforgalm on,
meg azon, hogy azt is írtam öt éve a Kalákára,
és nyilván az is felbukkan majd a fejfájós naplós versemben,
hogy a vakondtúrás gyulladt pattanás



ki kell nyomni összetapisgálni
és nem véletlenül jönnek elő ott ezek,
ebből az ötéves kalákás versből,
hisz meg lesz említve a fűnyírás, megvannak a vakondok,
és ott beszél hangosítás nélkül
az a bácsi, aki az öt évvel ezelőtti Kaláka Verskoncerten
arról beszélt nekem,
hogy mennyire tetszik neki apám,
adott esetben,
ahogy a kertet borotválja,
és milyen szép az egy olyan fiatalembertől, mint én,
hogy a vakondtúrás az egy gyulladt pattanás, ki kell nyomni,
elmondja, hogy érzékeli, a vakondtúrások
adott esetben a kert gyulladásai, amelyeket ki kell nyomni,
a kinyomásnak itt az összetapisgálás felel meg,
a hívségnek pedig majd az,
hogy beszél itt, hangosítás nélkül a költő bácsi,
olyan költő, akihez kígyózó sorokban állnak oda,
azt hiszem, úgy mondják, s úgy mondom majd én is
a fejfájós naplós versemben, dedikálni,
ha megjelenik egy könyve.

Egyszer, hogy úgy mondjam, dedikáltam életemben kígyózó sornak, 
mikor vele együtt kellett a könyvet, hogy is mondjam majd, 
dedikálni,
együtt szerepeltünk abban a könyvben, a közös könyvünk lett, 
gyakoroltam a szavakat: kígyózónak dedikálni.

Itt ez a bácsi,
eljött megnyitni a miskolci könyvhetet,
kutyákról beszél, és lovakról, hogy az ember legrégibb barátai.
hangosítás van,
adott esetben ilyentájt épül majd be 
a fejfájós naplós versembe,
hogy lovakról is szót ejtett a megnyitó beszédében az a bácsi,
kutyákról beszélt és lovakról.
hogy az em ber barátai, és harmadjára a könyvekről,
leheteti hallani, volt hangosítás,
hogy a barátai azok is, adott esetben, az embernek.



A könyvhéti megnyitó után ez a bácsi átjött 
arra az irodalmi estre,
ami nem zavarja a szerkesztőtársamat az egészben,
a fiamat és a versíró barátomat a beszélgetésben.
engem a fejfájós naplós versről való gondolkodásban,
abban, hogy összeterelődött mára minden,
a kalákás könyvben szereplő költőnőtől
kapok reggel egy e-mailt,
megjelent az Ünnepi Könyvhétre egy könyve,
abban a szerencsében részesült,
hogy a párjával együtt jelent meg,
a párjának is jelent meg könyve az Ünnepi Könyvhétre,
ez nagy öröm , nagy szerencse,
gratulálok nekik, szeretem őket, mert szeretik egymást
ezek az emberek nagyon,
és szerencsére együtt jelentek meg a könyveik,
meghívnak szeretettel, de egy másik városba,
abba, ahol ünnepélyesen tiszteletbeli zuglóivá avatódtam
a közelmúltban, ebből lesznek olyanok, akik számára
Budapest megnevezése nélkül is egyértelműen kiderül majd,
hogy a fejfájós naplós versemben melyik városról van szó,
ahová mennem kéne a nagy szerencsét köszönteni,
hogy a szerető párnak így összejött.

Nem baj, ha lesznek ilyen és hasonló konkrétumok
a fejfájós naplós versemben,
elvégre a fejfájás mentségére is szolgálhat
az embernek versírás közben,
pláne, ha a direkte fejfájós naplós versről lesz szó,
amelyben nem baj, hogy szerepelnek majd konkrétumok,
például a fiam neve, Levente,
az anyjáé, akit egy bankkártyára Lenórának írtak,
Lacié, a gesztelyi versíró barátomé, 
megnevezem esetleg például 
a miskolci könyvhetet megnyitó bácsit,
Sándornak hívják, azt m ondom majd konkrétan, 
s talán a költőnőről is megírom, hogy Annáról van szó, 
együtt szerepeltünk a kalákás könyvben,



amit Béri szerkesztett,
hármunk közös könyve volt, Sanyi bácsié, Annáé és az enyém.

Az én keresztnevemet, engem Tibornak hívnak,
nem biztos, hogy leírom majd,
hiszen ez adott esetben kiderül
majd a fejfájós naplós verset olvasóknak,
feltéve, ha nem hagyják le a versem elejét,
amely lehagyás említésének a fejfájós naplós vers egy későbbi
részében érthetőbb oka lesz,
a fejfájós naplós versben lesznek olyan részek,
amelyek sajátosan, váratlanul utalnak egymásra,
lesznek olyanok, amelyek sajátosan sem,
mert semmi közük, várva-vártan, egymáshoz.

Nem lesz mellékes talán,
hogy Simon szervezte azt az irodalmi estet,
amely a szerkesztőtársammal, Gabival együtt
nem zavar a gondolkodásban,
van a fellépők között Ágoston, Sándor, István,
tisztára olyan az egész, mintha a Tokaji Irótáborban lennénk,
ahol a kitűnő hangosítás ellenére rendre előfordul velem,
hogy nem érdekel az egész,
itt ugyanazok ugyanarról ugyanúgy,
ott néhány találkozás fontos, semmi több,
néhány találkozás egyenesen nem fontos,
néhány egyenesen ellenemre van,
néhány embert kerülök, néhánvan kerülnek,
itt ugyanazok ugyanúgy.

Már csak az kéne,
hogy Anna írjon egy verset a lovakról a kalákás könyvben,
visszagondolok, adott esetben, de nem írt,
irtóztató patkányokról van egyhelyütt szó,
emlékszem, pókról és svábbogárról,
azért minden mégse terelődhet össze,
de lehet, meg kéne néznem, pontosítanom,
de fáj a fejem majd.
az direkte mentségemre szolgál, ha tévedek.



A fejfájós naplós versben több esemény
lesz egy tárgykör körül megemlítve,
a tárgykör talán a miskolci könyvhét lesz,
amelynek egy másik estjére bejön,
adott esetben egy em berbarát kutya,
a lovak, ugye, meg a könyvek,
egybeterelődik itt minden, ezen a miskolci könyvhéten,
a szerkesztőtársam,
akit a főszerkesztőm, István, rendre Tibornak szólít,
lábunk alatt a kutyával,
elm ondja, nem tartja szerencsésnek,
hogy mivel nyit a lapunk, az Új Holnap nyári száma,
azokkal mégse nyisson egy lap,
többen mondták neki, ez preferált hely,
János verse jo b b  lett volna ide, Csaba verse helyére,
János verse az kitűnő vers,
persze, tényleg kitűnő,
de János veszprémi, Csaba miskolci,
érvényesült most, hogy úgy mondjam, a lokálpatriotizmusom,
aminek adott esetben különben
jó  ha semmi köze nincs az irodalom hoz,
furcsállom majd a fe jfá jós naplós versemben,
hogy szinte magyarázkodnom kellett,
magyarázatokat kellett hozzáfűznöm  ahhoz,
hogy miért azzal nyit a lap, amivel,
magyarázkodtam szinte, a döntésemet magyaráztam,
a szerkesztésemet, adott esetben a sorrendjét,
meg azt is, miért van István versciklusából közölve
annyi, amennyi,
mert azt is megjegyezte, hogy sokallja, 
nyugodtan ki lehetett volna hagyni belőle, 
konkrétan megmutatja, hogy szerinte miket, 
szerintem is nyugodtan ki lehetett volna hagyni belőle, 
tudom konkrétan, hogy miket,
általában tudom, hogy mi az, amiből lehet, és mi az, amiből
nem lehet nyugodtan kihagyni,
a Bibliából is kihagytak,
vannak, akiket a kánonokból hagynak ki,
de nem hagytam ki,



azt mondja, nyilván Istvánnal való 
jó  kapcsolatunkból következik,
hogy ennyi lejött a ciklusból, mondom igen, nyilván, annak is, 
jó  kapcsolat nélkül nem lehei megszerezni jo  verseket a lapnak, 
magyarázkodok, és furcsállom magam, hogy magyarázkodok, 
hogy ezek jó  versek, ennyi kellett ide belőlük, 
aztán beszél még arról,
hogy a gesztelyi versiro barátomnak, Lacinak kell a kontroll, 
mert úgy érzi nincs,
a közhelyeknek meg kell találni a motívumszervező erejét,
én voltam a kontroll, mondom,
egyes dolgokkal köztudottan túl toleráns vagyok,
ami nem tesz jót a versnek,
például az egyszerűen író emberekkel
és a közhelvekkel vagyok túl toleráns,
mert a közelmúltban úgy döntöttem, magam is gyártom őket,
egy idő óta jóban  vagyok velük, a másokéival is.

Laci, a gesztelyi versíró barátom verset olvas föl, 
kint ülünk a pulpituson egy sorban, 
lapszámbemutató est van,
nem biztos, hogy a fejfájós naplós versemben feltarom, 
előtte is, hogy a kitűnő hangosítás ellenére ^
azon gondolkodtam közben, hogy egy másik szerkesztő,
szintén Attila, . , ,,
mit ír rólam egyik megyei napilapunk aznapi szamaban, 
azt írja, hogy szembenézek a várossal, azzal, ahol elek, 
ebből lesznek olyanok, akik számára Miskolc 
megnevezése nélkül is egyértelműen kiderül majd, 
hogv a fejfájós naplós versemben melyik varosról van szó, 
de miért gondolok én még Laci versolvasása alatt is magamra, 
illetve arra, hogy hogyan nézek szembe a várossal, 
azt is írja. hogy'a  személyessé tett históriáimban 
megtalálom a magyarázatokat, miért érdemes itt elnem,
s azért is élek itt,
mert itt is lehet élni, bizonyítható,
hogv kurzusoktól függetlenül
ez nem az utolsó feltételes megálló a világ szélén.
Gondolkodom  a kurzus szón,



m iközben Laci, a gesztelyi versíró barátom verset olvas, 
gondolkodom , hogy jó -e  ez ide, 
a kurzusról nekem a tanfolyam ugrik be, 
de mire Laci, a gesztelyi versíró barátom végez, 
nem tudom végiggondolni,
máson kell gondolkodnom  magammal összefüggésben,
kicsit elkezdem sajnálni magam,
hogy lehetne jo b b  kedvem is,
de iszonyúan fáj a lábam,
nehezen ülök,
nehezemre esik, mondhatni, az itt ülés, fizikailag,
s meglehet, bevallom majd azt, hogy lelkileg is kicsikét,
mert lehetne jo b b  kedvem is,
de a színházból jövök ,
ahol direktorválasztás van ma,
nem a színházban van a választás,
hanem a városházán,
a városházán színházigazgatót választanak ma, 
épp benn jártam a színházban a választás napján, 
ma, mikor azon is gondolkodom , 
hogy megírjam-e a fejfájós naplós verset, 
vagy hagyjam későbbre,
mikor intenzívebben fog esetleg motiválni a fejfájás, 
vagy a naplóírás versben.

A választás rányom ja a hangulatra a bélyeget, 
a hangulatomra,
szervezek a közelgő operafesztiválon egy rendezvényt,
kiegészítő rendezvénynek hívják, amit szervezek,
vagy nem is azt írom,
hisz nem kiegészítőnek,
hanem kísérőnek hívják a rendezvényt,
és a direktorválasztás körüli hercehurca nem tesz jót
az operafesztiválnak és kísérő rendezvényeinek,
meg nekem se,
mert szervezek közülük egyet, ide a Galériába, 
ahol a könyvheti hangosított és hangosítás nélküli 
irodalm i estek egy része is zajlik, 
amelyeken ráérek azon gondolkodni,



mert nem zavar ez az egész, 
hogy a fejfájós naplos versemben 
minden bizonnyal szó lesz arról,
hogy az egyik miskolci, ,  , ,  . BJ,
magát irodalomtörténésznek valló egyszerű bácsi, Béla, 
irodalomtörténetet írt Miskolcról, /
állítása szerint megírta a miskolci irodalomtortenetet,
írt benne rólam is,
számtalan butaságot, .
de erről a fejfájós naplós versemben nem fogok bőven írni,
mert az ilyen vicceskönyvtől
már nem egyszerűen fáj az ember feje,
hanem beleszédül az ember feje,
migrénes tüneteket produkál az ember feje
meg a szervezete,
ha rágondol a sok butaságra,
amil az egyszerű Béla a fejéből m g  a szerve.el.bol to r i.

A vakond jn l eszembe az egyszerű Béláról,
az, amelyikei még egyszer sem .illem  le a H e rn .d -p .n ra ,
nem a kinyomásról jut eszembe,
hanem a gyn lM ám jíl, „  o| ember szervezőiében,
meri bizlos van valamii gynl «da az y -ne|r51
aki annyi butaságot tud összeírni a m sKoici 
egy gyulladás, ami megakadályozza a fejet es 
a szervezetet abban,
hogv lénvszerűen írjon miskolci irodalom ,orlenelel. 
de á ló is eszembe ju l. a szőr menlenrol, 
a kutva is, a hűségről, 
a füvem meg a zsengeségről.

l-aei a sesztelvi versíró barátom
jö n  hozzám füvei nyírni, megígérte. b og , a fiám m á.
Levőmével focizik egyel és ulana fűvel nyír. 
de ezt majd másképp szervezzük 
k iegészítőig, vagy kísérőileg, 
a letaposott füvet nem jó  nyírni 
a f e j f á j ó s  n ap ló, versben ugy.m s, > ^  
illetve nyírni ugyanolyan jo  len ,



csak nem olyan hatékonyan,
nyírjanak előbb  füvet, m ondom  majd nekik,
aztán focizzanak.

Motivál majd a fejfá jós naplós vers megírásakor,
hogy Laci előtt megjön a kolozsvári irodalmi folyóirat,
ebből lesznek olyanok, akik számára
a Korunk megnevezése nélkül is egyértelműen kiderül majd,
hogy a fejfájós naplós versemben melyik kolozsvári
irodalmi folyóiratról van szó,
ide jön  meg Hernádkakba,
ahol minden bizonnyal írom majd
valamikor a fejfájós naplós verset,
mert a régi címemre küldik,
nem a fejfájós naplós verset,
hanem a Korunkat, anyámékhoz,
anyám kihozza nekem Hernádkakba,
ott lesz a Korunk Hom o eroticus című tematikus száma,
melyben lemaradt a szövegem vége,
és a szövegemnek így más lett a vége,
s^ó nélkül hagyja le,
vagy nem is azt írom , hogy szó nélkül,
mert azokkal a szavakkal hagyta le,
amelyeket a végére írtam,
arról volt szó ugyanis,
hogy kaptam a szerkesztőségtől félszáz ssót kábé,
írjak róluk akármit,
válasszak ki akármennyit,
mindet kiválasztottam, abban a sorrendben,
az volt a lényeg, hogy mindet, és abban, ahogy megadták,
felsorolásszerűen jeleztem , hogy melyik mindet,
a szövegemnek így,
a vége nélkül nem úgy van vége,
sose derül ki, melyik mindegyik szót adta meg a szerkesztőség, 
az fog kiderülni csak, miért maradt le a vége, 
magyarázatot szoktak adni ilyen esetben, 
bár még nem kerültem ilyen esetbe, 
vagy nem is azt írom ,
hogy esetbe, mert helyzetbe kerül inkább az ember,



az eset inkább előfordul az emberrel,
szóval a közhelyek motívumszervező erejével azt írom,
hogy ilyen esetben szoktak előre szólni,
hogy mi lenne, ha,
m ondjuk, mi lenne, ha nem jönne a vége,
nem szokták úgy maguknak eldönteni,
hogy szerintük hol van az írásom vége,
vagy ha van eset, vagy helyzet, hogy úgy döntenek,
akkor szólnak előre,
vagy ha nem, akkor mentegetőznek utólag, 
hogy lemaradt, mondjuk egyszerűen véletlenül maradt le, 
vág)- azért, mert nem tartottuk fontosnak, 
és én minden bizonnyal megértem,
mert minden bizonnyal vannak olyan esetek, mikor nem fontos, 
hogy szerintem hol van vége a saját írásomnak.

A fejfájós naplós versemben megemlítem majd,
hogy az egyik megyei napilapunk könyvheti jegyzetében
Lacit, a gesztelvi versíró barátomat idézik az Új Holnap-estről,
olvasott verset Laci, hangosan olvasott.
miközben egyen-máson gondolkodtam.
hangosítás nélkül is lehetett volna érteni,
idézik egy mondatát.
A könyvheti jegyzetíró,
talán a keresztnevével konkretizálom majd őt is, Mariann, 
azt írja, a fejében zakatol egy mondat,
Laci egyik mondata, 
s ez jó l esik nekem,
és Laci épp aznap jön  hozzám füvei nyírni és Leventéhez focizni, 
majd eldől,
de nem a fej fájós naplós versemben,
hogy' milyen sorrendben történnek az említeti dolgok,
Laci aznap jön ,
egy’ mondatban majd emlegetjük Olivért, jegyzetileg, 
aki szintén versel olvasott az Új Holnap-esten, 
aznap államvizsgázott, amikor verset olvasott, 
sikerült neki. adott esetben tehát boldogan olvas verset, 
ott van a barátnője, jegyzetileg Edit, 
jó l  játszanak a fiammal, Leventével.



egy mondatban emlegetünk egy másik konkrét Olivért is, 
aki szintén verset olvasott az Új H olnap-esten,
S érettségire készül, adott esetben boldogan olvas verset,
itt Laci majd közbe fog szólni,
ha készülése stádiumában
olvasom neki a fejfájós naplós verset,
hogy Olivér, a második Olivér, akit említek majd a versben,
egyesre érettségizik le magyarból,
vagy nem is azt írom ,
hogy egyesre érettségizik le, egyesre nem lehet leérettségizni,
mert akkor nem érettségizik le az ember,
ha egyest kap,
legfeljebb arról lehet szó,
hogy egyest kapott az érettségijén magyarból.

A fejfá jós naplós versemben minden bizonnyal 
megírom, hogy melyik lesz az utolsó sor, 
nehogy lemaradhasson, 
akár véletlenül,
akár a verset szerkesztők jóakaratából,
megírom, hogy a fejfájós naplós versemnek az lesz utolsó sora,
hogy azok a szavak nem véletlenül kerülnek az utolsóba
és onnan is fogják tudni a szerkesztó'k,
a fejfá jós naplós versem szerkesztői,
hogy hol a vége, hogy megírom,
egyszerűen, konkrétan, váratlanul és várta-vártan.
vagy legalábbis az a vége melyik lesz,
amelyiket én akarom.
amelyiket nem ijhk szó nélkül elhagyni,
vagy ha elhagyják, szó nélkül,
akkor mentegetőznek legalább,
magyarázkodnak szinte,
de nem arról, hogy miért azzal nyit a lap, amivel, 
miért ott van ez, ahol, 
az nem rám tartozik,
én többnyire tudom, hogy mi tartozik rám, 
vagy nem is azt írom , 
hogy tudom, mi az, ami rám tartozik, 
hanem azt,



hogy tudom, mik tartoznak rám,
általában, hogy mibe szólhatok bele,
hol van Hernádkak, Cesztely és a tisztesség határa,
mire jó  a körforgalom,
mibe lovalom bele magam feleslegesen,
miről írhatok butaságokat,
minek hagyhatom le, szó nélkül, a végét,
a vakondot miért nem ölöm meg,
s hogy a fejfájás,
adott esetben mentségül is szolgálhat,
például mikor majd a fejfájós naplós versemben
azt képzelem, az utolsó filléremből
veszek majd egy könyvet a könyvhéten,
az utolsóból, de azokban fontos szavak lesznek majd,
vakond, ló, kutya, könyv,
Levente, Lenóra,
motiváció, fű, Hernád,
nem sajnálom rájuk az utolsó filléremet,
azok a szavak nem véletlenül kerülnek az utolsóba.



Tóbiás Krisztián

Színésznők az erkélyen
1.

A holdvilág előcsarnokában 

Emlékszel még? 

amikor a kompok 

Beszélgettünk, hogy 

és, hogy a színház meg a 

minket. Mást kellene, 

nincs és nem is volt.

Budapest hólatyakos utcáin 

(ablakain szétfolytak a csillagok). 

Majd hívlak, mondtam.

Majd, ha ismét olvadozni kezdenek 

Addig is, ha olvadni kezd a jég  

néhanapján sétálj ki az erkélyre,

2.
Télikabátban sétálunk 

a Semmelweissig.

megolvadtak a falak. 

Kilencvennyolc telén, 

belefagytak a Dunába, 

így meg úgy kellene 

szent őrület ami bedarál 

Valami újat, ami még 

Kinn az utcán, 

meg a metróban

fylajd hívlak, mondom ma is. 

a falak. Itt, bennem, 

a Margit-híd alatt, 

nézz körül. Mondd, mit látsz?

a Szentkirályi utcától 

Kezemben cigaretta,



nyakad körül boa, 

kutyaszar. December délutáni 

és holnapra már el is fogsz 

is ittunk. Kávét csak a 

szabad inni. Például

Megittuk és már siettünk is
*

En az akadémiára.

Legközelebb, ha ismét 

egymásnak, talán eszünkbe 

presszóban. Fenn az erkélyen.

3.

Shakespeare-t játszik.

A többi nem érdekes, 

felett bolondítja az angyalokat, 

mutatvány. A söntés mellől 

a nagy késdobáló és 

minden este, legördül a

az utcán latyak és 

idill. Ma ismertelek meg 

felejteni. Pedig kávét 

számunkra kedves emberekkel 

a szüleimmel, minden délután, 

tovább. Te a színházba

bemutatnak bennünket 

jut, kávét ittunk egy

Júlia és az erkély.

Ott, fenn a fejünk 

Megkezdődik a nagy 

színre lép az Ur, 

ahogy az lenni szokott 

függöny.



Varga István

Regény az eltűnt folyóról
Boško Krstić; Vízöntő

Fordította: Beszédes István és Varga Piroska
Fórum, Ú jvidék 2001

„A  folyó már másfél évszázada a föld alatt folyik. A Nagyposta utcájából az 
ő hullámain nyargaltak ...a  város legkülönbözőbb pontjain csobogók, szökőkutak 
köpik-nyelik a vizet ... tudom, hogy a város föld alá került folyójának emlékművei” , 
írja Lovas Ildikó Szeráfi történet című elbeszélésében, amely a Via dél Corso című 
könyvében olvasható. A történet Szabadkán játszódik le, tehát, a szerzőnő értelme
zésében volt a városnak egy folyója , amely egyszerűen eltűnt. Valósággal azonosul 
annak hullámaival, s mintha mitikus jelenségnek tartaná. Van-e e megidézésnek 
valós alapja, tehetjük fel a kérdést, vagy egyszerűen a fikció terméke. A városuk 
múltja után valamennyit is érdeklődők számára ismert, hogy igenis léteztek vizek 
településük területén és ezt néhány tudományos alapossággal megírt munka alátá
masztotta. Ezekben pedig a tények dominálnak, nem az írói fikció.

Elővesszük Szabadka térképét 1778-ból. Ezen látható, hogy az akkori város 
területén számos tószerűség és vízér létezett, amelyek behálózták az utcákat, hogy 
aztán délkeleti irányban vigyék vizüket a Palicsi tóba. Előtte azonban egy áramlat
ba egyesültek, amelyet a térkép szerkesztője C. L. Kovács mérnök a Mlaka névvel 
jelölt meg. A rajta látható vizekről közöl megbízható adatokat Cyöre Kornél 
Szabadka településképe című könyvében, Idéw ük ezzel kapcsolatos legfontosabb 
gondolatait. Szerinte a várost valaha északnyugat-délkeleti futású völgyek szelték, 
amelyek kialakítását épp a folyóvizek végezték. Rámutatott az ovális alakú, sekély, 
medenceszerű, vizenyős laposokra, mert ez a táj az elmúlt évszázadokban állóvizek
ben gazdag volt, de vízfolyásokban szűkölködött. Két patakra utalt G yőré Kornél, 
amelyek közül az egyik mondhatni döntően befolyásolta a mai városkép kialakulá
sát. Ez a Nagvrél-Mlaka völgyrendszer, amelynek teljes hossza mintegy 12 kilométer, 
ebből a városi szakasz 4 kilométer. Barák láncolata létezett, ezeket patakok kötötték 
össze. Ilyen volt a Fűzfás folyás, a Sömlyék és a Gáti vízfolyás. Ezek egyesüléséből 
született a már említett Mlaka. A felsoroltak vízbőségéről természetesen nem létez
nek megbízható adatok.

De az eltűnt folyó nem csak Lovas Ildikó képzeletét hozta lendületbe, hanem egy 
másik szabadkai íróét is. Oly annyira, hogy Boško Krstié regényének, a Vízöntőnek, 
a Mlaka nem csak természeti háttere, hanem félig-meddig főszereplője is. Egyébként



a jó l tömörített regénynek kevés a szereplője: Jan Román, a Fekete Macska valahai 
pincére és egy új kávéház megálmodója, Andrija, a beteg galambász, a névtelen épí
tész, aki a kávéház megtervezője, és Irena Vodnik, az építész munkatársa és szere
tője. Van a regénynek két, főtörténettől látszólag független szála: Farkas Péter, a pécsi 
agyagkészítő és Innokentij Harlamov, orosz katonatiszt és később múzeumi teremőr 
története. Ez a két szál a regény végén kapcsolódik be igazán a regényszőttesbe és 
válik annak szerves részévé. A könyv cselekménye dióhéjban így foglalható össze. 
Jan Román elhagyja munkahelyéi és barátjával, Andrijával egy új kávéhazat akar 
építeni annak telkén. Az építész által tervezett létesítmény neve Vizonto lett volna. 
A tervet elutasítják, Andrija meghal. Jan Román megháborodott koldussá zulli , az 
alkoholista építész pedig rögeszmésen keresi eltűnt szerelmesét, Irena Vodmkot... 
A szomorú történet azonban csak a megfelelő háttér előtt válik teljéssé: ez pedig a 
regénvbeli társadalmi valóság. A társadalmi valóság pedig az, ogy vaiosu an 
eluralkodott a gonosz, mégpedig azért, mert lakóit elemi csapas erte. az asza y. 
Vízöntő alaphangját vízhiánv adja meg. Már a könyv elejen kiderült, hogy az aszaly 
nagv méreteket öltött, majd az ismeretlen narrátor elmondja az aszaly to iten ete . 
Régen patakok folvdogáltak a városon át, de mostanra az „aszaly teljesen megvál
toztatta a város életét, az élei rendjét és az emberi kapcsolatokat Az egyik magya
rázat e jelenségre a kék szín fokozatos eltűnése a varos tavanal levő Hatalmas kék 
vázáról, mintha a vázán látható vízi isten állna bosszút a varos lakom, hajnali üvöl
tésével siratva a vizet, az eltűnt tavat. A hatóságok szabályozott v.zadago a ^  
keznek enyhíteni a helvzclen. a vízért való sorbana as szerves részévé v s
életének, minden dolog mércéje lett. Gonosz világ alakul, ki, amelyben minden meg. 
változott: az emberek rosszabbak lettek, megszűntla to ei ancia, a * .  
lása teljessé vált idővel. Az emberek pedig beletörődtek sorsukba elkerülhetetlennek 
találták a „látszatot, amely valósággá lett” . Kibukkan a regeny^r'  ^  
aki Jannak elm ondja a pusztító szárazság kia a u asana or - -
neki a Mlaka folvó eltűnésének történetét: az visszavonult a fö ld b e  Aztán gy p 
eev rési elfeledt és vízigénves növénv jelenik meg. es utana „minden megvált , 
az események felgyorsultak’*, mind több ember kezdett hinni a lathatatlan folyo 
l l z  r n nd Ha háza alól újra feltör, a víz és elárasztotta a varost a v,z min-

“ p  a város
h á l" .  új” ,  fö l , !  a Mlaka viar és pártján v.rágzoú a rop
lábát a városban lakói újra toleránsuk lettek egymással szemben. A Ittlaka pártján 
2 1 W ? l - a  n . r f á l L o n k W n . ő  k á v é h á , . , ^  I
tos kép volt látható: egy kék szemű nő korso. tart kezeben. abból víz omlik.
ros lakosai felismerik benne az eltűnt Irena o ni o . IW(5nv amelv

a V' ■■ *„» „ fpniípkhen vázolt tartalma is bizonyítja, sajátos íegeny, ame yA Vízöntő, mint 8 tontifk j nprliu a7 adia meffkülönböző regény-fajták elemei, tartalmazza, haja.ossaga. pedig az adja meg, gy



ezeket az elemeket hogyan és milyen arányban vegyíti a szerző és ez által kialakít
ja egyedi írásmódját. Ennek az írásmódnak legjellegzetesebb ismérve az állandó 
egyensúlyozás a társadalmi, realista és a fantasztikus regény között. A heterodie- 
getikus (m indentudó) narrátor már a regény nyitó jelenetében (Jan Rom án kiszol
gálás közben elejti a tálcát) jelzi, hogy ez egy rendkívüli, különös esemény, amely 
egy' rendkívüli, különös történetet indít meg. Mert ilyen balesetre még nem volt pél
da Jan Román életében, a baleset pillanatában úgy érzi, hogy „végkép beleveszik az 
őt körülvevő és kínosan nyugtalanító valóságba... hogy immár visszafordíthatatlanul 
részévé vált ennek a világnak, hogy éppen olyanná lett, mint a többiek” , Jan Román 
megrekedt „álom  ás valóság, lidércnyomásai és a tárgyi világ között” . S ahogyan az 
események alakulnak, mind jobban  úgy érzi, hogy „létezik valami titokzatos háló, 
amibe emberek és sorsok szálai szövődnek, múlt és jövő , s ami lassan befon ja az ő 
életét is, hatalmába keríti és irányítja az eseményeket, amelynek ő  is cselekvő 
részesévé válik” . Ezek az idézetek a regény fantasztikus elemire utalnak. Egy cso
dás esemény, mint egy karmesteri beintés eseménysort indít meg Jan Román életé
ben, állandóan az álmok és a valóságos élet között lebeg (lásd: M agdalena-epizód. 
a regény végén kiderül, hogy Magdalena nem is létezett, „M agdalena csak a maga 
képzeletében létezik” , közli vele egy csaposlány volt vendéglőjében), számára idegen 
és ismeretlen erők irányítják sorsát, esetében, akárcsak barátai körében, kibontako
zik valamilyen fajta pándetcrm inizm us, amely szintén a fantasztikus regényre je l
lemző. Jan Románnak egyetlen saját ötlete van: a kávéház megnyitása. Ekkor 
határozza el, hogy a „legelejéről kezdi az életét... saját feje szerint fog tenni... szem
beszáll azzal, ami visszahúz” . Ez a pándeterminizmussal ellentétes gondolatsor talán 
csak épp arra szolgál, hogy a narrátor a történet elmondásával bebizonyítsa: igen
is, létezik pándeterminizmus. Mert Jan Román álma nem valósul meg, de viszont ar
ra is fény derül, hogy a pándeterminizmusaak a regényvalóságban valójában 
társadalmi gyökerei vannak. Almát az emberek miatt képtelen megvalósítani. És a 
szerző ezzel visszakanyarodik a realista, társadalmi regényhez azzal, hogy egyes sza
kaszok példázatként hatnak, más szóval: az író célja valamilyen általános emberit 
levonni a regény tartalmából, igaz, legtöbbször csak jelzésszerűen.

A realista és fantasztikus írásmód keveredésének eredm ényeképpen a befogadó 
olvasóban bizonytalanság uralkodik: hogyan is értelmezze az olvasottat? Gyakran 
zavarólag hat a narrátor szűkszavúsága -  és ez ellentétben áll mindentudásával - ,  
mert épp ez miatt nem csak a regényhősök nem tudják, mi is történik velük és kö
rülöttük, hanem az olvasó sem. Ahogyan az építész m ondja: „N em  tudom, mi törté
nik valójában, csak azt tudom, hogy az valami rettenetes” , Jan Román pedig úgy 
érezte, hogy „akarata ellenére bizonytalan kimenetelű ügyletekbe keveredik” . Lát
szólag felbomlanak az oksági viszonyok a regénybeli valóságban, iratok, tervrajzok 
és em berek tűnnek el nyomtalanul, a világ állandó összetevői felbom lóban vannak.



És mivel a narrátor által megidézett regényhó'sök minderre magyarázatot nem kap- 
nak, a számukra különös eseményeket sajátosan érzékelik. Jellemző, hogy ennek 
eredm ényeképpen eszüket vesztik. Mind ezek a fantasztikus irodalom ismérvei. Akár
csak Jan Román lázas látomásai szereiméről, Magdalénáról.

De a helyszín ismeretében -  hiszen a regény tere egyértelműen Szabadka -  még
is a realista’ írásmód vizsgálódásához kanyarodjunk vissza. Mert a különöset es a 
bizonytalant az író időkezelése is kiváltja. A regény egyetlen konkrét időpontot nem 
említ, a történelem, amely nagyon is jelen van, tömörített formában jelenik meg, 
azaz, mondhatni, legalább kétszáz-háromszáz év esemenye koncentrálódik egyetlen 
nemzedék tudatába azzal, hogy az, emlékezés szinte egyetlen formája az orális 
kollektív visszaemlékezés a múltra. Épp ezért a történelmi időbeh tavo sagok meg
szűnnek, a kétszáz éve történi mintha húsz-harminc éve történt volna, a Mlaka mint
ha még tegnap hömpölygőit volna medrében, a városi ávé az an mint a tegnap 
szolgáltak volna fel. De a múltra való emlékezés és hivatkozás a regeny jelen ideje- 
ben tiltott dolog, a hatalmon levők a történelmet nem letezonek akarjak feltüntetni 
és akik ezt nem tartják be, gyakran életükkel fizetnek érte. Mint Irena Vodmk.

Vizsgálódásunk ezért folytassuk a regénvbeli hatalommal. Mivel a hatalom, mond
juk talán a hatóság, állandóan jelen van a regényben Az esetek többségében isme- 
rctlcnül, ritka az alkalom, amikor a regény valamelyik hőse közvetlenül tárgyalhat 
a hatalom valamelyik képviselőjével. Ilyenkor azok
tatkoznak. A hatalom saját érdekeit védi. igyekszik a varos arculata ( l á s d l a . t a t u  
új főutcáról) a maga hasznára megváltoztatni fennmaradásai minél hosszabb id re 
kiterjeszteni, azaz. a jelenlegi áldatlan állapotokat -  mer azo , úgy tunrk . m e g  - 
nek neki -  tartósítani. A regényben a hatalom legnagyobb ellensege a múlt. Azért, 
m er, a múltban a v^zbőség fdején, boldog állapotok uralkodtak !
Ivos időkben a múlt bármilyen formában való fehdezese (pe da.al a  e r l e p e n  ,e elöl
ni a már d ifin ! vizeket) v a l ó s á g g a l  főbenjáró tón . Ez rniat,l e M  hurcohiak
meg és tüntetnek el. Az építészt azért meneszti mun a e >e ’ múlthoz
új Főutca kijelölését, a Mlaka melletti utcát tektnli annak, ragaszkod, . t  múl h o , 
mert akkor a Mlaka jelentette a város központjai. Az cptlcsz s z e r a j e l e n j  J  
ideiglenes állapot, visszatér a vízbőség és ezért
nunk a dolgok természet kialakította rendjét . Maga a k a veh « *
le n e  aktus a hatalom ellen és „úgy terjedt a htre. akar egv 
lésznek az volt a meggyőződése, hogy a „v i ag nem va őzt s vezetőség

A víz megjelenésével párhuzamosan emond a varos, lanaes a “
D c d iir  megtalálta a régi térképeket, amelyek alapjan elkezdődtek a vízrendezés, pedig megtalált g F lelkesedéssel ezekről az eseményekről,
munkaiatok. A narrátor nem számol ne ndpy , zátonvra
inkább csak röviden-kurtán említi őket. o, hőse. sorsa érdekli, 
futottak, a fellendülés korszakában már csak ember, roncsok. Egyébkén, ,



bölcselkedésre hajlamos narrátor az elm ondottakból bizonyos történelemszemléletet 
igyekszik összehozni, amelynek alapja a ciklikusság. Értelmezésében a város törté
nete egymást váltogató, ismétlődő' szakaszokra tagolható: a boldog és boldogtalan, a 
vízbő és aszályos szakaszokra. Ki kell hangsúlyozni, hogy az elbeszélt kapcsolatba 
hozható a város legújabb múltjában történtekkel, bár erre nincs egyetlen konkrét 
utalás, de az olvasó értelmezheti úgy is.

Visszatérve a természettudomány területére, a regény alapötlete (az aszály meg
jelenése és uralma) nagyon is reálisnak tűnik. Idézzük fel ezzel kapcsolatban Cyöre 
Kornél néhány gondolatát már említett könyvéből. „A  táj és az em ber között min
denkor a legszorosabb, összetett kapcsolatok és kölcsönhatások egész szövevénye 
alakul ki. A földrajzi környezet elemeinek hatása a települések területi elhelyezke
désében közvetlenül kimutatható” , mondja Györe Kornél. Konkrétan Szabadkáról 
szólva leszögezi, hogy ott a „csapadék évi mennyisége nem mondható teljesen kielé
gítőnek” , sőt: „a  természeti táj ősi képe napjainkig gyökeresen m egváltozott... a 
korábbi vízbő patakok teljesen elsorvadtak, miáltal térszínform áló munkájuk mini
málisra csökkent, majd teljesen megszűnt” . Györe Kornél prognózisa egy szépirodal
mi alkotásban is megvalósult.

A regény kompakt szerkezetéhez kapcsolódik a Farkas-Harlamov epizód. M ind
ketten életük folyam án kapcsolatba kerül a palicsi kék vízi istent (vagy szörnyet) 
ábrázoló vázával. Farkas Péter a Zsolnay-kerámiagyárban dolgozott hosszú ideig, a 
háború alatt pedig Innokentij Harlamov tiszti szolgája volt. Harlamov megzavaro
dásának okára a narrátor közlései alapján nem derül fény, az író csak sejteti azt. 
Egyáltalában ez a kitérő nehezen illeszkedik a könyvbe és funkciója valójában meg
kérdőjelezhető, bár a könyv szerzője nyilvánvalóan fontos, sőt talán kulcsfontossá
gú szerepet próbált neki adni.

E sorok írójának vannak élményei a Boško Krstié által megidézett aszály előtti 
világgal kapcsolatban. Városi gyerekként bámulta a Körösi út végén lévő barama- 
radékban fürdő gyerekeket, kisiskolásként megkísérelte átugorni az iskola mögötti 
Fűzfás-ér keskeny medrét, és mint középiskolás gyakran átment azon a roggyant fa
ludon, amely a Mlakán át vezetett. Alatta hulladék, szenny és némi csillogó víz. Boško 
Krstié könyve visszaröpítette azokba az időkbe, amelyeket akkor csak sejtett: a víz
bőség korába. Egy korba, amely soha nem tér vissza, mert végérvényesen lesüllyedt.

Rejtélyes költosors
Gulyás László: A másik nap (A költő összes versei és más írásai) 
Grafoprodukt, Szabadka 2001

Egy mondhatni különös könyv jelent meg a múlt év közepén Szabadkán. Címe 
A másik nap, szerzője Gulyás László, azzal, hogy kiadója bátyja, Gulyás József.



A szerzőről a könyv a kiadója írt tárgyilagos, tömör és tájékoztató jellegű rövid 
ismertetőt, amely a könyv végén található. A kötetet Kopeczky László egy-egy írása 
nyitja, illetve zárja. Az előbbi 1960-ban jelent meg a 7 NAP-ban, míg az utóbbi kel
tezése ismeretlen. A könyv többi részét Gulyás László versei és más írásai (kispró
za, naplórészietek) teszik ki. A mai olvasók számára Gulyás László ismeretlen alkotó, 
könyve eddig nem jelent meg, nem szerepel Gerold László Jugoszláviai magyar 
irodalmi lexikonjában. Gulyás József szerint műveit újságok közölték. Egyedül az ő 
ismertetőjére támaszkodva, amely elmondja azt is, milyen az eredete a könyv anya
gának. megtudhatjuk, hogy öccsét a hozzáértők igen tehetséges költőnek találták fel
bukkanásakor és, úgy tűnik, támogatásban is részesítette a társadalmi közvélemény. 
Ebben bízvást szerepet játszhatott az akkori korszellem (az alulról jövő, spontán 
alkotók rokonszenvezése és felkarolása), de Gulyás László esetében, könyvét olvas
va erről meggyőződhetünk, ehhez nagyban hozzájárultak verseinek esztétikai érté
kei is. Nem volt „proletár-szocialista-népi”  költő, bár származás alapján közéjük 
leheteti volna sorolni. Mert életútja különösen alakult, töretlen szellemi-alkotói 
autonómiája egyik jellegzetes ismérvéje lett.

Az említett kísérő szövegeken kívül tartalmazza a költő kilencven versét, tíz 
kisprózáját és kél időszakból származó naplójegyzeteit. Összességében nézve életmű
ve nem terjedelmes, de természetesen a bőség és a minőség nem mindig jár együtt, 
épp Gulyás László példája bizonyítja azt. hogv néha mindössze néhány alkotás te
heti ..halhatatlanná”  megteremtőjét. Ha műveit vizsgáljuk, szem előtt kell tartanunk 
kél tényt: az egvik az, hogy' költőnk igen korán kezdeti el verseket írni (a kötetben 
időrendi sorrendben szerepelnek a versek -  és ez jó  „kapaszkodó tanulmányozá
sukkor - .  azzal, hogy az első 1956-ban készült), már tizenkét évesen megírja Papír, 
ceruza című nyolcsorosát. A másik tény az. hogy a kezdeti nagy írókedv, alkotói 
m otiváció igen gyorsan lelohadt, az ötvenes évek végén már kulminált, majd utána 
szinte teljesen megszűnt. Ez alkalommal is ki szeretném hangsúlyozni, hogy vizsgá
lódásom csak A másik napra támaszkodik, más szóval: nem lehet kizárni annak a 
lehetőségét, hogy valahol kallódnak még írásai, illetve azt, hogy egyes műveit maga 
költő semmisítette meg, amire jómaga is utal. Egyelőre erre a kötetre úgy kell tekin
tenünk. mint Gulvás László összes műveit tartalmazó gyűjlemenyes kötetre es 
minden valószínűség szerint az is marad. így aztán a könyv lezárt egységnek tűnik, 
de ugyanakkor nem tudunk megszabadulni a beteljesületlenség érzésétől akkor, 
amikor kiolvastuk.

Gulvás László verseit olvasva tudomást szerezhetünk viszonyulásáról a valóság
hoz, annak átlranszformálásáról a versbéli valóságba. Lehet, hogy amikor belső kény
szer hatása alatt leírta első ránk maradt versét -  az említett Papír, ceruzát -  tizenkét 
évesen már ösztönösen érezte azt, hogy az, amibe belefogott, a versírásba, nem köny- 
nved játékos, hanem bonyolult és em berpróbáló folyamat, és ez az érzés világosan



felfedezhető a versben. Ugyanakkor különös és minden szem pontból rendhagyó, hogy 
a kötet második versében (Ha mások látták), ahol egy egyszerű juhász haláláról ír, 
azonnal jelentkezik az elmúlás képi megjelenítése.

A következő esztendő aránylag termékeny volt a költő számára, tíz verset írt, de 
szem előtt tartva azok rövidségét, egyáltalában nem m ondhatjuk azt, hogy „ontotta”  
volna magából a műveket. Versei továbbra is aránylag rövidek, rendkívül tömörítet
tek, nincs bennük egyetlen felesleges kitérő szó. Metaforákban bővelkednek, nyel
vezetük világos, a mondatszerkesztés egyszerű. Legjellegzetesebb ismérvei a képek 
kivetítése, ezek mindig jelentéssel („üzenettel” ) terhesek és egy meghatározott élet
érzés hordozói. Falusi, tanyai jelenetek sorjáznak, legtöbbször magáról vall teljes 
őszinteséggel, de több alkalommal beszél az őt körülvevő em berekről, mindenekelőtt 
szüleiről. Megtörtént talán vele az, hogy clbarangolt;  magányt keresve a termé
szetben (Hazafelé a soron, Vers iskolakerülésről). Ügy tűnik, szülei elfogadták 
különcködését. Néha kiábrándultnak érezte magát (A nyulakat ígérte), fájt neki a 
nincstelenség, félelemmel töltötte el, hogy lassan felnőtté válik (Boltsarkon), „olyan  
jó  élni” , most még kicsi, „d e  nagy a szívem” , vallja nagy adag naivitással. Nyom o
rúságos gyermekkorára utal a Sárfészek című vers is. Már vannak emlékei is a 
tizenhárom éves fiúnak: a diófa, melyről lehullott a fészek (a fészek gyakori kép 
verseiben), az iskolánál levő gólyafészek visszavárja „bú s madarait” . Ugyanakkor 
szinte idegenül hatnak egy ilyen Fiatal lény szájából a halállal kapcsolatos gondola
tok, de megjelenik nála az éjszaka is (Az éj nyíló árnyaiban, Megáll a szél), mint a 
szürrealista látás- és írásmód egyik jellegzetes napszaka.

1958 volt a könyv szerint Gulyás László legtermékenyebb éve: abban az eszten
dőben huszonöt versel írt. Kkkor tizennégy éves, de úgy érzi, hogy már nagyon 
sokat írt (Elég volt k idobni), bár öröm ei igencsak rövidek voltak (Az öröm  élete). 
A borúlátás szinte búcsúra sarkallja (U toljára):jn intha  az élettől búcsúzna, megáll 
a szíve, „ez  az a perc, mely elveszi az agy egyensúlyát” , m ondja ki állapotáról. 
Tizennégy évesen úgy érezte, hogy képtelen racionálisan gondolkodni. Egyedülálló 
vers ez egy még gyerek tollából. Ezt az érzést felerősítve érezhetjük Próbálok még 
versel írni című költem ényében is. Bevallja, hogy kísérletezik az írással, de nehezen 
megy neki, mert „fe jéb en  fe lhő... én pedig a fejem ből írok, a szívem kifacsart” . A 
szívemből milyen vágy című versében felteszi a kérdést: „a  minden-akarásom /miért 
is lehetett semmi?”  Már azzal is kísérletezik, hogy összegezze addigi életét: szíve száll
ni akart és nem tudja, folytassa-e útját (Alig száradt meg). Az életről és alkotásról 
töprengő versei mellett egy ú jabb típusú vers jelenik meg 1958-ban Gulyás László 
költészetében, amelyet, némi túlzással, szerelmes verseknek nevezhetnénk (Oly nagy 
itt az ősz. Sóstó-környéki versek, A másik nap, Várakozás). Nem a beteljesült 
szerelemről, hanem nehezen megfogalmazható vágyódásról, itt-ott mégis pillanatnyi 
boldogságérzetről szólnak, mert az életet csak akkor szereti „h a  van miért”  (Egy



virághoz). Még mindig szerei bolyongani: „legkisebb gyerek, mint pillangó elszálldos 
mindig egy napot”  (Heten), árva csónakot bámul (Csónak a parton), apja száradó 
ködm önében csicsergő madarakat lát. Talán ez volt az az év, amikor a koraérett fiú 
felnőtté kezd válni („ízlelem, kóstolgatom a felnőtt kor éveit” ) és az élet bonyolult
sága megriasztja, ú jabb próbatételt jelent számára verset írni róla.

1959-ben a költő tizenhárom verset írt. Ezekben a versekben meghatározható 
változásokat tapasztalhatunk, amelyek csírái már korábbi verseiben is jelen voltak, 
de most erőteljesebben kibontakoznak. A versek elvontabbakká válnak, a valóságos 
valóság elemei mind jobban  kiszorulnak belőlük, mind jobban az érzelmek törnek 
az előtérbe. így például a költő félelmetes sejtést érez, mert találkozni fog egy „nagy 
fekete árnnyal” , úgy érzi, saját életünket cibáljuk (A foszlott bársonyt), elvágyódik 
(talán a tengerre), megjeleníti saját temetését (Az élők imádkoznak), vak emberről 
szól, akit az „aranytorkú madár mindig elkerüli (A vak ember), máskor első gyer
meki szava után kérdez (Az úton), lelkében tél van, mindig csönd, a nap se hatol 
be oda (0 , nap), egy versében kimondja, hogy' „kell nekünk a tiszta gondolkodás” . 
Ebben az évben írta szinte egyetlen játékos versét (Az út, vers megadott rímekre), 
bár abban is vannak sötét színek.

A könyv tartalma alapján mondható, hogy Gulyás László szinte teljesen felhagy 
a versírással a hatvanas években. Erre utal a tény, hogy az említett időszakban mind
össze nyolc verset írt. Ezekben többször szól idős emberek sorsáról (Megírni, Dél
után), illetve apjáról /.Álom ás valóság), érezhető bizonyos érdeklődés a szegény- 
emberek sorsa iránt (Alom és valóság, Partoldalban lakó), de ugyanakkor borúlátó 
hangon ír a világon uralkodó helyzetről, ahol, úgy látja, mindenki bűnben, félelem
ben és gyűlöletben él, az embereken átok ül (Átok). Ebből a korszakból ki kell emel
ni fontossága miatt 1961-ben írt Felnézek című költeményét. Munkásként dolgozva 
egy- gödörben segítségért fordul az erősekhez: „húzzatok ki a gödörből/az életre kény- 
szerítsetek, /bennem  tehetetlenség döröm böl. Verjetek meg, ha nem tudok úgy élni, 
mint a többiek, /ha ilyen erőtlen vagyok, /most érzem, a kényszer segíthet. Mert 
engemel anvám/az életre nem készített elő, /a csodák most úgy hullnak rám/mint 
meztelenre a jégeső” . A vers egyértelműen a költő valsagállapotara utal, amely 
sorsa alakulásában jelentkezett.

A hetvenes évek folyamán alkotói kedve mintha visszatérőben lett volna, a 
megírt versek száma megnőtt. Mintha valami újba kezdene, mert szomorú versére 
utalva azt m ondja: elégeltem mindent, ami szomorú volt bennem és bennetek (Hol 
vagytok). 1971-ben úgy érzi. még várnak rá megpróbáltatások (Huszonhét év), úgy 
érzi, alig élt addig. Ideje van verselésre (i\agy pecsétek), járja az utat, „verset írok 
gyalogolva”  (Versel írok gyalogolva). Anyjához írt versében (Anyám görbe dereka) 
valamilyen segélykérésnek érezhető, viszont a Vadkacsa száll szinte idillikus kép. 
Ezzel szemben A nád mozgásában a vad című versében a részeg gyilkolás mámorá-



ról ír, „a  vérzó' nap hátuk mögött aléltan bukik alá” . Akárcsak a már idézett Fölné
zek, a Józanodás is őszinte vallomás A költő kívánja a józanságot, számára a vers
írás „lassú hányás, józanodás” . Ki akar józanodni bajaiból, fiatal éveiből, a mámoros 
gondolatokból. Ezek a sorok is válságállapotra utalnak azzal, hogy a versírás egy
fajta terápia. 1971-ben megkísérti a halál, erről ír 1973-ban A vak a kanyarban 
című versében, D. S. (D óró Sándor ?) halála című versében felidézi annak halála 
előtti pillanatát, fiatalon meghalt barátjához írt versében (K arcsi) azt üzeni neki, 
hogy „kint is sok minden szom orú” . 1978-ban meghalt anyja, de emlékétől képtelen 
elszakadni (Míg élek látlak). 1979-ben sorsát szinte reménytelennek találja (H ó és 
tüzek): „ó , milyen kalitkában lakom én, kalitkaházban, amely már csak az enyém” , 
s közben „a  halál a számig ér” . Utolsó rövid versei szertelenek, de még telik neki 
egy rendkívül ügyes szójátékkal megírt versre a bánatról (Bánat volt).

A nyolcvanas évek első felében a költőnek van egy utolsó, fényes fellobbanása. 
Mintha összeszedte volna maradék alkotó erejét és meg akarta volna írni legjobb 
versét. Igaz, először még megírja saját sírfeliratát, amelyben a majdani sírlátogatót 
arra buzdítja, hogy „álljál a sarkadra”  (Sírfelirat), de aztán versei kezdenek végér
vényesen széthullani, bár összefogó erejét, úgy érezzük, kétségbeesetten megkísérli 
összpontosítani. Erről tanúskodik először Órák című szürrealista, megbomlott verse 
az idő múlásáról az óra ingájának ütemére írva. Aztán 1984-ből ránk maradt két 
utolsó verse. Ezek erősen elütnek eddigi életművétől, méghozzá több dologban. 
Elsősorban összegező jellegűek, tehát nem pillanatképek, hanem egy’ világkép meg
jelenítői, m ásodsorban pedig hosszú terjedelm ük miatt. Ez teljes mértékben újszerű 
Gulyás László költészetében. Ugyanakkor kétségbe vonható hitelességük, mivel a 
szerzőről szólva Gulyás József kiemeü, hogy a „hosszú vershez sajnos helyenként 
elkerülhetetlenül hozzá kellett nyúlnom (de ilyenkor mindig az anyag parancsolt, ter
mészete, szándéka vezetett)” . A két vers (Vers, akim é légszomj, és Álmatlan éjjelek) 
új technikával íródtak: teljes mértékben a szabad képzettársításon alapulnak, játé
kosak, gúnyosak, meghatóak, megmosolyogtatóak és a végsőkig őszinték. Erősen 
emlékeztetnek Gulyás József óriásverseire. Vallomás és búcsúzás? Igen, mindkettő, 
„Sokat írtam /  még többet sírtam ... felakasztom m agam... idegház /  idegösszeom
lás” , ezek a kulcsszavai a Versnek, míg az Álmatlan éjjelek visszaemlékezés, mintegy 
összefoglalása életének. A költő a palicsi vasútállomáson ül és ahogyan mennek a vo
natok, az em berek, úgy rajzanak szertelenül gondolatai. Idézzünk néhány jellegze
test: „éltem  én már /  s írtam annyi de annyi verset... ilyen is olyan is az élet /  hogy 
elszaladt... az életben pedig ügyetlen vagyok... remekmű lesz ebből és ebből a 
gyerekből... am ikor ha boldog és /  öregkort élek /  írok majd szép verseket... ez lett 
volna a legszebb költem ényem ... még gyerekfejjel babért arattam /  korán kezdtem 
/  és korán abbahagytam /  (vagy félbem aradtam ?)... ez az én stílusom /  szétszed



összerak koncol-bon col... elmebetegek írnak így /  nem lehel kiolvasni” . S vajon ki 
lehet Ilona, akit a költő kétségbeesetten keres és hív?

A tíz prózai írás esztétikai értéke jóval elmarad a verseké mögött. Gulyás 
László elsősorban és mindenek előtt költő volt, prózai próbálkozásai eléggé erőtle
nek. Főleg a hatvanas években kísérletezett e téren. A Lent a folyónál álomszerű 
írás anya- és nőkeresés jegyében, leír munkanapokat (A gyengébbek hátul mennek, 
Az erdő), amelyek arra utalnak, hogy a hétköznapi munka nem gyakorolt rá sem
milyen hatást, ami az élményszerűséget illeti, annái több van bennük szó a szegény
ségről, kiábrándultságról, érezhető, hogy az írások szerzője nem ért egyet a parasztok 
nehéz életének elfogadásával, de nem is „lázad”  ellene. 1981-ben írt Délutáni séta 
egyike a ritka írásainak, amelyben városi élményt dolgoz fel. Kiderül: a város ide
gen közeg számára. Utolsó prózai írása (Tragaccsal a szőlőbe) gyerekkori élményt 
dolgoz fel, egy7 számára feledhetetlen pillanatot anyjával kapcsolatban, de adós ma
rad a válasszal: miért is látta akkor olyannak anyját, mint akkor, ahogy megérkez
tek a szőlőbe. Ezt immár csak ő  tudja.

Két naplójegyzettel is rendelkezünk. Az első az 1979. január 31-e és 1980. május 
4-e között íródott, tehát vagy három hónapot ölel fel azzal, hogy nem minden nap 
jegyzetelt. Igen keveset talál érdemesnek felírni, néha mindössze két-három mondat 
erejéig. A naplójegvzetekből kiderül, hogy egyedül élt, nem dolgozott. Inkább a ház 
körül tesz-vesz, olvasgat, de nem tudjuk meg, mit. Napjai egyhangúak. „Unom  a 
magány t. Menni volna jó  mindig” , jegyzi le. „Ü lök az ágyon, akár egy számkivetett 
és rágom a ceruza végét. írnom kellene még, de esteledik.”  Ez a naplójegyzet két 
rövid versel is tartalmaz. A második versben közli, hogy látogatói „sajnálkoznak 
fölöttem, aztán elmennek, magam maradok ismét, örökölt bútorokkal.”  A második 
naplójegyzetek az 1981. május 9-e és június 29-e közötti időszakot ölelik fel, tehát 
másfél hónapot. Bátyja egy városszéli tanyára hozza. A naplóból kiderül, hogy von
zódott a tanyatulajdonos húga iránt. Az is szerencsétlen, volt már az idegosztályon.
Az ekkor harminchét éves költő már nyugdíjas. Nyíltan leírja, hogy őt és a tulajdo
nos húgát a család egy kis gyerek tagja gyügyének nevezi. Ezt a naplójegyzetet egy 
1959-ben írt versével zárja: valakire régóta vár, de az nem jön.

Amennyiben röviden jellemezni akarnánk Gulyás László ránk maradt költésze
tét -  bár a rövidség magában hordozza a leegyszerusítes veszelyet - ,  talan azt mond
hatnánk. hogy7 nem gazdag életműve tartalmaz néhány olyan verset, amely kiváló 
esztétikai értékeket hordoz magában. Tömören, megragadó képekben, nagyfokú 
intenzitással és őszinteséggel vall bennük önmagáról és az őt körülvevő sajátos 
világról. Az egészben az a lenyűgöző, hogy ezt még szinte gyerekfejjel sikerült meg
valósítania. Ahogyan az évek múltak, úgy csökkent megírt verseinek száma és, mond
juk ki, esztétikai értéke, de így is figyelemreméltó jelenséggel állunk szemben.
A lehelő legtermészetesebb kérdés, amelyet az olvasó feltehet a könyvet kiolvasva,



az, hogy miért nem lett igazi „nagy '’ költő Gulyás László, hiszen korai versei erre 
szinte predesztinálták. Vizsgálódásom második részében erre a korántsem egyszerű 
kérdésre próbálnék választ adni.

„N em  volt erős, életre va ló ... tragikus alkat... az életet nem bírta el, csak 
megírni” , m ondja öccséről Gulyás József a könyvben olvasható írásában. Említi, 
hogy öccse betegsége először 1971-ben jelentkezett, aztán az évek folyamán kiújult 
és egyre súlyosbodott, előbb  kórházba, m ajd a kanizsai intézetbe került, ahol ma is 
tartózkodik. így szerzünk tudomást arról, hogy Gulyás László elmebetegség áldoza
ta lett, a pontos kórism éről a könyvet olvasva nem tudunk meg semmit. Kétségtelen, 
hogy ez a körülm ény akadályozta meg a költőt abban, hogy mint alkotó kibontakoz
hasson. M árpedig az az alkotói kibontakozáshoz Csányi Vilmos szerint -  amit Az em
beri természet című könyvében bebizonyítani igyekszik -  két körülménynek kell 
egybeesnie: a környezetei tényezőnek és a genetikai hatásnak. „B izonyos génkom
plexek meghatározzák, hogy tulajdonosuk milyen tapasztalatoknak teszi ki magát” , 
írja a genetikai hatással kapcsolatban. Ennek eredm ényeképpen az ember, aki aktí
van választja meg környezetéi azzal, hogy az örökölt a külső hatás alatt erősödik 
Vagy elhal. Fontos megállapítása Csányinak az, hogy az em berben nincs kódolva 
valamilyen tulajdonság (nincs tehát sorsszerűség), hanem csak annak lehetősége. 
Az em ber fajspecifikus tulajdonságait vizsgálva a kutató kiemeli a humán szocialitást 
(az em ber az egyetlen faj, amely érdeklődéssel fordul fajtársai felé), ezen belül 
kialakul a csoportidentitás, amely kizárja deviánsokat. Értelmezésében a szocializá
ció nem más, mint a kialakult kulturális normák elfogadása. A fentiek ismeretében, 
úgy tűnik, hogy Gulyás László genetikai adottsága a környezet hatása alatt nem a 
szocializáció irányába bontakozott ki. Természetesen ez a valószínűség nem jelentet
te azt, hogy teljességében elutasította volna a társadalmi normákat. Versei erre nem 
utalnak, de viszont kiérezhető belőlük nagyfokfr- autonómianézet, a saját elméje 
által kreatívan kialakított világkép. Hiányzott belőle talán a szinkronizációs készség, 
az egy csoportba tartozó em berek viselkedését tudat alatti vagy tudatos eszközökkel 
való összhangolása.

Hasonló megállapításokhoz jut Czeizel Endre Aki költő akar lenni, pokolba kell 
annak menni? (Magyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei) című könyvének 
alapfogalmakat tárgyaló bevezető fejezetében is. Véleménye szerint a kivételes talen
tumnak -  m árpedig Gulyás László minden kétséget kizáróan az volt -  három karak- 
terisztikuma van: ritka, összetett és két gyökerű. A kél gyökér pedig az adottság és 
az edukáció (szerzettség, tanultság). Ez a két fogalom nagyjából talán megegyezik 
Csányi Vilmos genetikai hatásával és környezeti tényezőjével. Czeizel Endre igyek
szik világosan szétválasztani a kivételes adottság és a képesség fogalmát. Értelmezé
sében a kivételes adottság természetadta lehetőség, a képesség pedig a megvalósult 
adottság. Ugv tűnik, Gulyás László nagyjából megmaradt a kivételes adottság szint



jen. Amikor Czeizel a költői talentum összetettségéről szól, akkor annak összete
vőit a következőkben látja: általános értelmiség adottság (ez konvergens, azaz az 
elsajátítottat tudatosan felhasználja), specifikus költői képesség (ez a költői talen
tumnak nyilvánvalóan meghatározó eleme), kreativitás adottság (ez divergens, azaz 
a másképpen gondolkodás) és a motivációs adottság (akarat, szorgalom, megszállott
ság a meglevő adottságok valóra váltása érdekében). Úgy tűnik, Gulyás László ese
tében nem mindegyik adottság volt jelen egyenlő arányban és ez is akadályozta költői 
kibontakozásában. így például a motivációs adottság hiányára utal a tény, hogy 
néha hosszú éveken át alig írt. Érdemes lenne foglalkozni a külső tényezők (család, 
iskola, társadalom, kortárs csoport) tanulmányozásával is: hogyan befolyásoltak azo 
alkotói kibontakozását. Gulyás Lászlóra vonatkoztatva feltétlenül ki kell emelni 
Czeizel következő gondolatát: ,.A kivételes adottság valóra váltásához bizonyos élet
kort meg kell élni és a különleges költői képesség igazolása a későbbiekben is meg
követeli az egészségi állapot bizonyos minimumát. Másképpen szólva: meg kell érni 
az alkotást lehetővé tevő életkort” . Gulyás László esetében ez nem valósult meg. 
Az egészségi állapot bizonyos minimumától a sors megfosztotta.

Érdemes Gulyás Lászlóról szólva kitérni Varga Zoltán két írásásra is. Az egyik 
címe Bolondok és szabványemberek (megjelent a Búcsú az utópiától cimu kötetben), 
a másiké Devianciáról deviáns módon (Farkasok és filozófusi) ). '<e en a másság
problém ájával foglalkozik. Véleménye szerint „bárki idegbetegnek nyilvánítható, ha 
a közmegegyezéses értékrendszert vonja kétségbe . Márpedig arga o tan szerint az 
irodalom  "normálisellenes... irodalmai nem normábs emberek írnak nőm normális 
e m b e r e «  nem normális embereknek” . A normális alall a szabalyok.1 fennálló 
értékrendéi tagadói érd . RJleszi a kérdési: vajon a másság lelki baj, U h  
menlális zavar? Bolond az, aki szembeszáll a közfelfogással? Hmzen a „bolond nem 
lesz egyebei, mini krealív módon eljut a maga igazához, az o  szemeben a környezel 
a bolond. A másság jele az íróknál és költőknél jelentkező belső kény zen « £  
külön világ megalkotása. Számukra az alkotás a szabadság biztosításii a v a ló s a ^ j. 
a világgal szemben. Legnehezebb az éle,ük azoknak, ak,k a nonnabs es nem 
normális, az alkalmazkodás és az önlörvényűség ózott re e ne , . -
Gulyás László sorsa is? Mindeneseire érdemes volna koltesKlenek lamilma - 
sávál foglalkozni, szem előli tartva Csányi V mos, Czeizel 
gyakran egybevágó, de árnyalatokban esetleg kulonbozo, de más fogalmakkal klfe-

,tKl t ó i k  n l ^ i  kiolvasva idézhetjük B alzac.! is (A  falusi plébános): A szellemi 
fölény egyébként is csak megriaszt bennünket, a nagykepessegu embereket csodabo
garaknak bélyegezzük” . Gulyás László rejtély maradt szamunkra.
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