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Kőrösi Zoltán  

Kedves Ildikó, 
azt kérdezed, hogy vagyok. 

Érdekes, hogy milyen sokan kérdezik ezt mostanában. 
Vagy talán nem is kérdezik többen, mint máskor; csak én veszem komolyan a 

kérdést. Meglehet. 
Hogy vagyok. 
Hogy vagy? 
Röviden: jól. 
Hosszabban: nem jól. 
Még hosszabban: nagyon nem jól. 
Ámbár ez nem is igaz. Azt hiszem. Nagyon nem jól. 
Ennek mi az ellentéte? A nagyon jól? 
Hiszen én azt hiszem, a napok elég komoly részében azért nagyon vagyok. Nem 

eléggé, persze, nem eleget, de azért nagyon. Például délel őttönként. 
Es ha nem jól, akkor is, azt is sokszor tudom hinni, hogy a rosszul, az talán vala-

mi nagyobbnak, valami hosszabb tartamúnak, valami tágabb értelm űnek a része. Ez 
az egyik jó, például. Merthogy a tapasztalat drága kincs, például. Ez persze most szel-
lemeskedés volt, nem is különösebben üde, de azt is jelenti, hogy a rosszul a jelen eset-
ben a nagyon levés többé-kevésbé egyetlen általam gyakorolt és ismert módja. 

Elmúltam negyven éves, írónak gondolom magam. 
Néha már más néz vissza rám a tükörb ől, mint aki én vagyok. 
Lehet, hogy itt be is fejezhetném a levelet, aki érti, úgyis érti, aki nem, ott csak 

ront a magyarázkodás. 
Nincs olyan sok időm, hogy rövid levelet írjak. 
Emlékszem, nyolc-tíz évesen kétségem . se  volt afel ől, hogy a világon a legjobb fut-

ballistának lenni. Sok mindennek jó, de a futballista az els ő  helyezett. Es afel ől se 
volt kétségem, hogy el őbb-utóbb futballista leszek, illetve lehetek, vagyis lehetnék... 
igen, később már csak így gondoltam, lehetnék, ha nagyon akarnám. 

Es jó is volt, focizni nagyon jó volt. 
Emlékszem, mennyire csodálkoztam a kortársaimon, egyetemista krunkban, 

hogy milyen bátran, és, én így láttam, gátlástalanul jelentetik meg az irományaikat 
ott, ahol meg tudják jelentetni. Tudniillik én tudtam magamról, hogy író vagyok, de 
azt nem gondoltam, hogy akkor már írást is szabadna megjelentetni, vagy egyálta-
lán, beszélni err ől... Hiszen az sokkal... sokkal... micsodább? Például komolyabb 
dolog ennél. 
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Tévedés ne essék, egyáltalán nem szerénység volt ez. Eszembe se jutott szerény-
nek lenni. Ha valami, hát inkább lenéztem őket. Nem is tetszettek, és inkább vicces-
nek láttam őket, mint érdekesnek.  

Sokat olvastam és sokat fociztam, élvezetb ől mindkettőt, s ez a kett ő  olyan nyil-
vánvalóan tartozott össze, hogy soha nem éreztem, tisztáznom kellene a köztük lév ő  
viszonyt. Nem gondolkodtam se a várakozásról, se arról, hogy miért zavar, ha  

irodalmárok irodalmárokkal beszélgetnek. Beleértve magamat is.  

Bizonyos voltam abban, hogy a várakozásnak van célja, illetve van iránya annak  
a létnek, ami feltételez a jöv őben egy olyan történést, egy küszöböt, egy áthaladást,  

ami majd akkor is és visszamen őleg is értelmezi, megvilágítja, és helyre rakja a  

dolgokat, úgy értem a látszólag szerteszórt részleteket is egypiáshoz kapcsolja és a  

számomra kétségtelen, ám a jelek szerint másoknak rejtve maradó értelmüket is meg-
mutatja. Azt hiszem, ez a várakozás, ez a végs ő  soron önbizalommal teli várakozás  
volt a legjellemzőbb rám. És legalább annyira tudatos technikaként, mint érzés  

gyanánt.  
Tizenöt éve, hogy befejeztem az egyetemet.  
Negyven éves múltam, megjelent néhány könyvem, és nagyjából semmi közöm  

ahhoz, amit a mai magyar irodalomnak mondanak.  

Vicces persze, hiszen a munkahelyem azonos a mai magyar irodalmat a nagykö-
zönséghez eljuttató elektromos médiummal...  

A francokat, semmi vicces nincs benne.  

Ráadásul legalábbis két irányból kellene megvizsgálni az állítást, erre pedig  

képtelen vagyok.  
Azt tudom, amit érzek, azt értem, amit ismerek.  

Úgy értem, a mai magyar irodalomnak mondott gomolygó valamit, egyéneket és ~ 	 gY 	 a 	~ g 	~ gY  

csoportokat, lapokat és társulásokat, kiadókat tökéletesen hidegen hagyja, hogy én  

létezem-e. Félre ne értsd, ez nem panasz. Illetve nyilván az is, de semmiképpen nem  

sértődöttség. Igen, ebben egészen bizonyos vagyok (már), hogy nem sért ődöttség.  
Talán emlékszel, egy klasszikusnak számító musical-filmben a f őszerepl őt okító  

ripacs showman mutatja be az elmúlással kapcsolatos tipikus emberi reakciókat. Úgy,  

mint értetlenség, hitetlenség, düh, alkudozás, belenyugvás. Igy, sorban. A halál em-
legetése persze itt és most nevetséges, felejtsd is el, csak a példa hozta ide.  

Emlékszem, mennyire meglep ődtem, amikor az els ő  írásaim, els ő  könyveim meg-
jelentek. Értetlen voltam. Nem értettem, hogy mit nem értenek, nem értettem, hogy  

mit nem látnak.  
Emlékszem, azon is meglep ődtem, amikor rájöttem, hogy tulajdonképpen azt,  

amit én írok, senki nem olvassa el. Nem, ez így nem igaz. Azt, amit én írok, azt  

nagyon kevesen olvassák el. Sok ideig tartott, amire valóban felfogtam, hogy milyen  
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hihetetlen kitüntetés az, ha egyáltalán valaki is beleolvas. És hogy milyen hihetetlen 
szégyenérzet önt el. ilyenkoz. 

Nem volt egyébként semmi baj, látszólag. 
Szorgalmas is voltam, némely szempontból még szerencsés is. Eletforma, egye-

bek. Nem mintha ezért ne kaptam volna füleseket, szívni a rádió vastag zsírját és 
még közben az irodalomban szenvedni is, ki a fene vev ő  erre. Olyan tisztázatlan, 
olyan nem szocializált, olyan. De sorra jelentek meg a szövegeim, az igaz. Sorra 
jelentek meg a szövegeim, s egyre többször tapasztaltam, hogy immár a megjelenés 
előtt se olvasta el őket senki. Nem mondom, hogy jó érzés volt, de azt hittem, a 
könyv, a nyomtatás, mint tárgy, mégis ellene szegül az id őnek, létezik, és ez, mint 
cél és mint érzés lényegében megnyugtatott. (Egyébként ez még most is így van, 
valamennyire így van, azt hiszem.) 

Természetesen értettem, tudtam, hogy tele vagyok hibákkal, és most eléggé el nem 
ítélhet ő  módon nem az írásbeli gyengeségekre gondolok. Arra, hogy sokan tartottak, 
tartanak önhittnek, zárkózottnak és g őgösnek. És azt is tudom, hogy ellenszenves-
nek lenni még a futballpályán se kifizet ődő, hát még ott, ahol cserébe legalábbis gesz-
tusokat, mi több, szeretetet várnál. Egy kicsi irodalomban (nem tudom, hogy van-e 
nagy irodalom, és ha van, akkor az milyen) nagyjából mindenki ismer mindenkit, 
dizájnok vannak, együttlétek, vannak rokonszenvek és barátságok, köt ődések és 
érdekek. 

Es én ebbe rendesen belebuktam. 
Nem mintha bármit is erre akarnék fogni. Ha az ember ügyetlenül beszél, akkor 

a zavarodottság, a zárkózottság könnyen t űnik gőgnek, és semmi kétség, ellenszen-
ves lesz. Teljesen mindegy, hogy mit akartál, teljesen mindegy, hogy mit nem mond-
tál. Az vagy, aki. Akinek látnak. Akinek vagy. Nem akarom persze eltúlozni ennek 
a jelentőségét. Úgy értem, nem akarom azt a látszatot kelteni, mintha a hétköznap-
okban zavaró kapcsolat-hiány; visszaigazolás nélküliség teljesen közvetlen összefüg-
gésben lenne a mégis csak komolyabban vett irodalmi léttel. Nyilvánvalóan .létezik 
az irodalmi életnek egy hétköznapi, nagyjából a bármely baráti társaságok szerve-
ződéséhez hasonlatos rendszere, és létezik egy, a barátságokat felülbíráló esztétikai 
megfontoltsága is. Most mái; ezt is vegyük ide, vannak olykor üzleti megfontolások 
is. Es, gondolom én, létezhet egy harmadik szint, ellenszegülve id ővel, és esendősé-
gekkel. Nem akarom persze ezt a bonyolult, s természetesen egyáltalán nem valami-
féle állandókkal leírható rendszert, már ha rendszernek nyilváníthatjuk egyáltalán, 
szóval nem akarom ezt a sokszorosan ide-oda ható, véletlenekb ől és hanyagságok-
hól, jó szándékokból és fájdalmakból, gy űlöletekb ől és politikából, félreértelmezett 
szerepekb ől és sértettségekb ől össze-összegyúródó valamit elemezni éppen Neked, 
hiszen Te is ebben élsz. Mindössze azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a kezdeti 
értetlenségemt ő l igenis, eljutottam a megismerésig, és ez, noha mára a kirekeszt ődés- 

5 



hez vezetett, korántsem jelenti azt, hogy lenézném, netán rossznak gondolnám, meg-
vetném magát a szisztémát. Azt hiszem, .ez ráadásul nevetséges is lenne. Ez van és 
kész. Nem lecserélhet ő, nem javítható, nem elkerülhet ő . 

Ráadásul (részben a munkahelyi munkám miatt is) megismertem azokat a tech-
nikákat, melye segítségével határozott lépésekre nyílik mód ebben a gomolygásban. 
Amivel megint csak annyit akarok mondani., hogy igenis, létezik az a fajta társadal-
mi közlekedés, mint techné, ami kölcsönös segítségnyújtásként lehet őséget kínál a 
saját esetlenségek tompítására és a másokban szintúgy meglév ő  gátlások átlépésére. 
És hogy ennek a gyakorlása, mint lélektani jelenség és mint praktikum, igenis 
visszahat mindarra, ami az id ővel akarna szembeszegez ődni a könyvek borítói közé 
zárva. (Látod, nem hiszem azt, hogy én volnék egyes-egyedül a nagy szenved ő ...) 

De akkor miért nem tudtam élni én ezzel soha? 
Mert nem tartottam fontosnak, és már nem is tarthatom annak. 
Mert nem tudtam a gátlásaimat leküzdeni, és nem is akartam. 
Akartam, de ritkán sikerült. 
Mert fontosnak gondoltam, sokkal fontosabbnak, semhogy ezeket a praktikákat 

egyáltalán komolyan vehettem volna. 
Mert hülye vagyok. 
Mert hülyének gondolok, gondoltam másokat, és nem vettem észre, hogy ők is 

gondolhatnak rólam valamit. 
Mert mást szeretek csinálni. 
Es mi következett/következik ebb ől? 
Szeretem Ottlik tisztességr ől szóló mondatát, ám irodalmi mondatnak gondolom. 

Szép, de nem igaz. 
Vagy van valami, vagy nincs. Ami nem íródik le, abból nehezen lesz könyv. 
Ráadásul amikor valaki „belép" az irodalomba, az irodalmi életbe, természete-

sen a folytonos közlés, a jelen-lét, a közvetlen visszaigazolások érintik meg, mint 
szerzőt és mint kóstoló olvasót egyaránt. Mint a bika. 

Sokáig az volt a meggy őződésem, hogy a folyóiratok létét az határozza meg, hogy 
az ott dolgozó emberek mit szeretnének. Ami annyit jelent, hogy az élvezeti oldalon 
az egyik legerősebb érzés bennük az el őhívási, teremtési szándék. És tudom, persze, 
hogy tudom, hogy van ilyen is. Ám — viszonylag lassan — megértettem, hogy az ilyen-
olyan szólásokon túl ez a fajta irodalmi akarás lényegében csak a folyóiratok kritikai 
részére értelmezhet ő . Illetve finomítsunk: ott is csak részben, viszont a más rovatok 
se pusztán a beérkezésre, a postai átfutásokra alapoznak. Persze, nagyrészt arra, 
de van egy nem is oly titkos árfolyam, amit egy-egy szerz ő  jelent, s amit a kurzus 
képviseletében až adott folyóirat sikeres m űködésének mutatójaként értelmez a szer-
kesztő  és az olvasó egyaránt. 

Ez mondjuk rendjén is van. Már csak azért is, mert ez van. 
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A franc se akarná piszkálni a magyar folyóiratokat, lapokat. 
Viszont ebben a kurzusban, helyesebben a több, egymás mellett létez ő  kurzus-

ban sehol sincsen az a hely, ami az enyém volna. 
Nem fönt, nem lent, hanem sehol. 
Azaz: nincsen olyan folyóirat, ami érzékeltetné velem, hogy igényt tart rám, 

és nincsen olyan folyóirat, amit vonzónak gondolnék. Ugye, ez most nem hangzott 
sértődötten? Szomorúan, az lehet. Mert azt nem tagadom, hogy szomorú vagyok. 
És rosszkedv ű  is. 

Mert hát lenézni és nem szeretni az egy dolog, ám észre se vev ődni, az azért a 
másik. 

Tudjuk, az áru csak akkor válik áruvá, ha eljut a vev őhöz. Egy könyv csak 
akkor válik könyvvé, ha van olvasó. Vagy legalább a látszata, például egy recenzens. 

Emlékszem, amikor az egyik legjobban csengő  nevű  könyvkiadónál jelentek meg 
a könyveim (kett ő ), folyton az az érzésem volt, mintha büntetésben lennék. Azt gon-
doltam, hogy az a beszéd és az a nemtör ődömség, amit a kiadó (annak vezet ője stb.) 
tanúsított, az nyilván egy általam nem ismert másik beszédnek, egy el őlem rejtve 
maradt kijelentéssornak az elfedése csupán. Kínzott és megalázott a helyzet. 

Hogy azért undok és nemtör ődöm, mert mindez a m űről, az ítéletekr ől szól. 
De hát mit gondoltam volna, amikor másik beszéd viszont nem is létezett?! 
Nem is tudtam aztán ezt elviselni, nem bírtam a sértéseket, eljöttem a kiadótól. 

Ma már nem gondolom, hogy akár a nemtör ődömséget, akár a kiadószerűtlenségeket 
tekintve különleges elbánásban lett volna részem. Mindez persze egyáltalán nem vi-
gasztal, mindössze azt akartam ezzel elmondani, hogy (ma már) talán többet tudok. 

És bizonyos, hogy nincsen bennem harag. 
Nem azért, mert nem is volt, hanem azért, mert elmúlt. 
Hegek lehetnek, de rájuk n őtt a hús. 
Azt hiszem, ugyancsak Ottlik beszél egy helyen arról, hogy lényegében kétféle 

író létezik. Az egyik azért ír, mert el akar mondani valami, ezt veti papírra, ezt köz-
li. A másik pedig azért, mert írni akar, ez a legfontosabb a számára. 

En az utóbbi csoportba tartozom. 
Arra gondolok, hogy tulajdonképpen az a folyamatos sodródás; ami végül a 

perifériára juttatott, egyfajta szabadságot is megértetett velem. (Amikor az els ő  
szövegeim, könyveim megjelentek, meglep ődve tapasztaltam, hogy akik egyáltalán 
kézbe vették, vagy nem, mindegy, akik véleményt formáltak ezekr ől a művekről, azok 
meglehet ősen könnyek körülírható, és egy meglehet ősen karakterisztikus csoporthoz 
tartozó írásoknak gondolták őket. Ha valamiért, ezért bizonyosan hálás vagyok, 
hiszen ezekb ől a meglepetésekb ől sokat tanultam.) 

Negyven éves múltam, és most már nem akarok az irodalomnak írni. 
Tisztában vagyok vele, hogy egész életemben író leszek. 
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Tisztában vagyok azzal is, hogy soha nem leszek sikeres író. 
Nem fognak szeretni, nem fognak olvasni. 
Kérdés, hogy mi legyen az „elkészült" írásaimmal. 
Nincsen válasz, legalábbis komoly válasz nincsen. 
Ezért lesznek bel őlük könyvek. 
Szabad vagyok, nem kell, és nem lehet az irodalomnak írnom. 
Magamnak írok. 
Azt írom, amit szeretek. 
Azt írom, ami élvezetet okoz. Nekem. 
Megértettem, hogy ez az írás értelme: egy olyan élvezeti állapot, ami semmi más-

sal nem helyettesíthet ő, semmi más úton nem érhet ő  el, csakis azzal, ha a mondat, 
a nyelv úgy működik, ahogyan azt én jónak gondolom. 

Mindez az én magánügyem. 
Amikor nem tudok írni, nem tudok dolgozni, türelmetlen, rosszkedv ű  vagyok. 
Amikor az irodalomra gondolok, rosszkedv ű  vagyok. 
Amikor az íróságomra gondolok, összeszorul a gyomrom és szomorú vagyok. 
Tudnék persze sokkal többet is írni. Ez nem fenyegetés. 
Lehet, hogy sokkal kevesebbet fogok írni. Ez nem ígéret. 
Nemrég telefonon keresett egy távoli ismer ős. Segíteni akart, már csak azért is, 

mert kedvelte a feleségemet, amikor együtt dolgoztak. 
Elmondta, hogy ott, a munkahelyén, a kulturális minisztériumban van az asz-

talán egy kitüntetési javaslat, és hogy segíteni akar. Egy munkahelyi kollégámat 
javasolja valaki állami kitüntetésre. 1VIagánlevélben. És hogy mi lenne, ha én is 
javasolnám. Sajnos, segíteni akart. Sajnos, a javaslati adatlappal együtt a kezembe 
került az a levél is, amit a jelenlegi miniszternek írt egy kitüntetést javasló ember. 
Annak a folyóiratnak a fejléces papírján írta, amit még úgy-ahogy a magaménak gon-
doltam. Ahol szerettem, ha egy-egy írásom megjelenik. Arról írt a miniszternek, hogy 
egy rádiós embert kellene kitüntetni, részben azért, mert id ős, részben meg azért, 
mert rákkal műtötték. És annál is inkább javasolja ezt, mert a rádióban a K őrösi 
Zoltán a főnöke, onnan úgyse várhat semmi jót. Amint ezt tudjuk. 

Ildi, emlékszem, nem olyan régen ennek az általam nagyon tisztelt és szeretett 
embernek a hatvanadik születésnapjára gy űltünk össze, írtam is egy szöveget, örül-
tem, hogy írhatom, egyébként a kitüntetésre javasolt rádiós hölgy segítségével 
juttattam el az írást, aztán a legutolsó kötetembe is bekerült. Ott van, és nem baj, 
hogy ott van. 

Amikor felhívtam ezt az embert, némi hallgatás után azt mondta, valószín ű leg 
hibázott. 

Nem az a baj, mondtam, hanem hogy én mást gondoltam magamról. Arról is, 
amit csináltam az elmúlt években, és arról is, aki vagyok. És mást gondoltam róla 
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is, az elmúlt szocializmus nev ű  rendszerhez fűződő  kapcsolatáról, mást, semhogy 
magánlevélben állami kitüntetést a barátnak, éppen így. 

Es hogy amiket gondoltam, akkor az most minden szerteszét. 
Talán ír egy másik levelet, mondta. Egy helyesbítést. 
Nem szeretném, ha a segíteni akaró minisztériumi embernek baja esne, válaszol-

tam. Ne írjon. Ne tudjon err ől senki más, csak mi. 
Másnap a segíteni akaró illet őt azonnal hatállyal eltávolították a minisztériumból. 
Illetve később mégis maradhatott, nagy er őfeszítések után, azt hiszem, fegyelmi 

eljárás, vagy valami efféle sújtotta. 
Hogyan történhetett ez?, kérdeztem az általam oly nagyon tisztelt levélíró 

embert. 
Nem tudom, mondta. Nem is értem. 
És se értem. 
Nem is akarom érteni. 
Kedves Ildi, 
Azt kérdezed, hogy vagyok. 
Köszönöm, jól. 
Dolgozom, szabadon, amennyi időm van. 
Dolgozom, amikor el tudom hinni, hogy jó. 
Tizenkét éves a fiam. 
Irtam mostanában egy drámát, illet őleg írtam egyet, aztán most egy újabbat is. 
Ez jó volt. 
Sokat olvasok, legutóbb egy etológiai szakkönyvet. 
Ez is jó volt. 
Nem az vagyok, aki voltam, nem tudom, mi leszek. 
Keddenként este focizni járok, azt is szeretem. 
Bocsáss meg, nincsen kedvem átolvasni ezt a hosszúra sikerült levelet. Aligha-

nem tele van pontatlanságokkal, felületes, elnagyolt általánosításokkal. 
Mégis elküldöm így, mert örülök, hogy kérdeztél, és mert érteni, nem, nem 

értem, azt hiszem, hogy jó, ha megteszem. 
Kérlek, ha van érkezésed, a félreütéseket javítsd ki benne. 
Vagy ne. 
Sok napsütést, szeretettel ölellek. 

Z. 
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Varga Mátyus 

végig .a vizes kövön 
a fal mellett. miközben kint szakad az es ő , 
ömlik a nyári zápor így lehet, még némán. 
végig a hosszú folyosón. el a kórtermek 
nyitott ajtaja el őtt. sikertelen mozdulatok 
és villanó tekintetek előtt. közben a szél. 
belöki a résnyire nyitott ablakokat, 
becsapja vagy nagy robajjal sarkig tárja az 
ajtókat. és kint egyre csak szakad az es ő . 
te pedig, hogy el ne csússz, kapaszkodnál 
a falba, az olajos halványdrappba. némán, 
mert elindultál. végig csak a vizes kövön. 
és hallod, hogy odakint dörög, szakad az 
eső, és ahogy aprókat lépsz a frissen 
mosott folyosón. szél jár. kétoldalt pedig, 
szinte minden szobában ugyanaz a 
látvány: valaki próbálja becsukni az 
ablakokat, összeszedni a lesodort 
tárgyakat. a hatalmas üvegtáblákon sok 
helyütt már belül is csorog a víz. a 
párkányról aztán kis patakokban 
ugyanazon az olajos halványdrappon. — 
úgy most, még némán, ahogy mész, 
hallod, hogy dörög, szakad az es ő. nyári 
zápor. de az orvosi szoba filigrán 
nikkeltárgyain már vékony hó olvad. nagy 
cseppekben gurul végig. és az üres 
folyosón. leszegett fejjel csak, el a 
kórtermek nyitott ajtaja el őtt. a testek 
feszülésében és ernyedésében. és hogy el 
ne csússz, kapaszkodnál az olajos 
halványdrappba. kezeddel próbálsz 
emlékezni a kiszögellésekre. de míg ott 
araszolsz a vizes kövön, a fal mellett, már 
hallod, amint dübörögve veri az ablakokat 
a novemberi jeges eső . 
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Balázs  Attila  

Hogy vagyok (?) 
Láttalak az magyar szóban fényképen. hogy drámát írtál, ebb ől kifolyólag. 
ha már ezt úgyis letudtad, akkor jövök én a téli számhoz kéréssel: hogy 
vagy? erről szeretnék terjedelmi határok nélkül szöveget kérni t őled. 
természetesen az is nagyon jó volna, ha a készül ő  hosszabb 
lélegzetvétel ű  prózai munkádból küldenél részletet (mert mi mutatja 
jobban, hogy van a szerző, mint munkája), de azt is örömmel venném, ha 
direkte az il meszádzserót tudósítanád e témakörben. 
mert az, hogyan vagyunk, hogyan tudunk lenni, mégiscsak egy fontos 
dolog. és így téma is. 
és nagyon időben küldöm e levelet, mert november 20 a határid ő. 
szeretettel gondol rád 
li 

Köszönöm kérdésed és kérésed, kedves Li! Nagyon id őben kezdek el válaszolni. 
Igen, írtam egy amolyan villámgyors szöveget az újvidéki drámaíró versenyen én, a 
teknősbéka, amit másnap este már meg is nézhettem. Hát, frenetikus volt, mondha-
tom, nem túl szerényen; katartikus, majdnem én is elb őgtem magam a végén, követ-
ve némely néz ő  példáját. E darabkát Ladik Katinak címeztem az emlékezés-felejtés 
témára, Katinknak,.. aki ugyancsak részt vett íróként a küzdelemben, s aki szintúgy 
elérzékenyült, amikor L'uboslav Majera baráti kérelmére és rendez ői utasítására — 
kézenfekv ő  játék, ha már a Ladik is ott van, miért ne? — lassan végigvonult a szí-
nen, visszafordulva, réveteg búcsút intve. Na, volt ebben harsány nevetés is, csak 
épp a végére elrontottam a jókedvet. Mindegy, nagyon örültem az egésznek, ám 
jómagamra felesleges ezzel kapcsolatban több szép, dicsér ő  szót fecsérelnem. Akik 
igazából dicséretet érdemelnek, azok a fekete kalapból kisorsolt csapatom tagjai 
Majerával az élen. Szar lenne fel nem sorolnom itt valahányukat, aztán mégsem 
teszem, mert hosszú a lajstrom, s nem is törekednék itt részletes beszámolóra. Csak 
annyit még, egyszerűen fantasztikus, milyen energiával dolgoztak ezek az emberek a 
rendelkezésükre álló nyúlfarknyi id ő  alatt a szóban forgó el őadáson. Elképeszt ő  erő  
van bennük, és ezt rettent jóles ő  megtapasztalni. A pozitív becsvágyon túl — vélem 
tudni — a dac is hajtja őket. Jó dac, maradjon! Hát, err ől tudósított a Magyar Szó, 
és akkor err ől tudósítom én itt az Il 1Meszádzserót, most, hogy kérdeztél. Durván egy 
évtized után, vagy durva egy évtized után, azt hiszem, el őször éreztem igazán jól 
magam Ujvidéken. Szemszögemb ől nézve nem semmi. (Ez a kérdés, ugye?) 
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Aztán persze telnek-múlnak a napok itt Pesten, meg másutt is, ahová id őnként 
elvetődöm, minduntalan visszakanyarodva a Király utca 87-be ;  ahol az idén eltávo-
lították a rusnya facölöp ducolmányokat, meger ősítették a körfolyosót, kipingálták 
a lépcsőházat, és így kissé vidámabb. Nagyszer ű  lenne, ha a lakók sötét hangulatá-
val is történne valami, ám elég, ha imitt-amott magamon tudok segíteni... amikor na-
gyon-nagy a mélyrepülés, zuhanás a légzsákban. (Ez is a kérdéshez tartozik, ugye?) 

Hosszú, készül ő  munkából egyébként nem tudok küldeni, annál az egyszer ű  
oknál fogva, hogy ilyen nincs. Figyelemre méltó, mintegy beszédes tény, hogy a 
Neoplantán lóhalálban megalkotott, Szem, ha szakad (avagy: szereti ön Ladikot?) című  
drámai szösszenet a leghosszabb valami, amit mostanában kipréseltem magamból. 
Érdekes, itt holmi küls ő  beavatkozás történt a szövegbe, merthogy én „a Ladikot" 
írtam, hangzásban a Léthe vizére célozva, a rajta ringó alkalmatosságra (is), azon-
ban az „a" valahogy ugrott. De tök mindegy, ahogy itt mondják. Egy „a" nem „a". 
Tökmindegy — egyben. Ja, erről jut eszembe, hogy különben összegyúrtam volt egy 
könyvet A meztelen folyó címmel, sorsának alakulását érdekl ődéssel figyelem, ám úgy 
gondoltam, nem abból halásznék ki holmi darabkát, hanem nekilátok írni Újat, 
valamiféle brend.nyú beszámolót Neked, amely talán részben el is évül, mire télvíz 
idejére megjelenik, de jelzi, hogy komolyan vettem a feladatot. (Uzenet-érték!) 

Mellékesen Radics Viktória könyvét olvasom, aha, olvasom benne, hogy külön-
ben a kései Danilo Kiš hite ugyancsak megingott, az az irodalomba vetett hatalmas 
hite. Kishitűvé vált a nagy hit ű  Danilo? Amidőn fél tüdőre redukálódott a szufla? 
Vajon milyen folyamat játszódott le benne? A mi Sziveri Jancsinkat mintegy feltur-
bózta a halál közeledése, mást meg letesz? Szem, ha szakad, köt őtű  letéve. Mindegy, 
rég jártam nálatok, arrafele a Kiš-boltban. Velem mi van? 

Sokat cigizek, mint Danilo Kiš, amikor mégiscsak dolgozom, vagy pedig iszom, és 
tudok annyit inni, mint Sziveri fénykorában, ha ezt inkább sörben passzolom, 
akkor is. Majmolom, a nagyokat, nem? Én kis hitvány. Füst meg alkohol. Aztán 
kijön belőlem, ami. Ovágású vagyok mindenesetre, illó bohém, kipusztulóban, mint 
a dzsentri, már nem dívik, nem módi. Ember, kisebb fajta varrógéppel, füstölgök. 
A kendert igazából nem kedvelem már;  kenderkúra nem segít, a többi, er ősebb — 
nem kell. Firkálok, közben óriási hasam lesz, mint a kanizsai Koncz Istvánnak, fel-
puffaszt a ser, aztán lefogyok, mint mellette a fest ő  Cigonya, Don Quijote-i figura a 
kanizsai „szoborparkban". Csak bel őlem nem lesz szobor, bár nem mintha különö-
sebben zsenírozna ez. Sziveri Jancsinak azért emelnék k őemléket mindenképp, k ő -
levessel, csak úgy, hogy legyen. Ha netán kicsit groteszket is, és ha a fejére tojnának 
is a galambok, amit ől Tolnai Ottó óva int Churchill félelmét példázva — hangjában 
némi „tolnaias" tremolóval: Nehogy a madarak... nehogy... Tényleg, célunk lehet egy 
rólunk elnevezett utca? .Azt hiszem, nekem sikerül kivédenem. Ezt az utca ügyet, és 
ez is egy hangulat. 
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Kis zsákutca lehetnék valahol, mint a vakbél muskátlis ablakkal, legfeljebb. 
De miken gondolkodom, kezd elmenni az eszem? Ám ez is egy „hangulattya". Eddig 
összesen: kett ő-három. Négy? Fekete. 

Voltam Gion Nándorunk temetésén. Mit mondjak, tényleg maradtak csupán a 
művek, Gion elment, holott ez képtelenség. Amúgy gyanítom, nincs jó temetés, a 
halál valahogy mindig elrontja. Nem voltam végig, mert rohantam az 50. Kanizsai. 
Írótáborba, a 'Tiszára, ahol láss csodát, az emlékezés-felejtés vala a téma. Szobor-le-
leplezés és emléktábla-avatás, gyakorta avató Nándor nélkül. Emlékezésem fílingjét 
később Újvidéken — az egykori Gion-színházban, Kanizsa után — gyorsan átlapáto-
lom majd: az élő  Ladikba. Es evezünk tovább az élet rendjeként. Bekanyarodunk a 
színház mögött. Es még nem intünk búcsút. Csak esik az es ő, miként Angliában; úgy, 
hogy arra nincs eserny ő. A konyakszín pocsolyák felett: ellépünk. 

Az emlékezés felejtése és a felejtés emlékezete. Erdekes téma. (Ha egyáltalában 
jól idézem...) 

(•) 

Van ez az ugyancsak érdekes szórakozásom, amikor tehetem, s amikor nagyon 
elegem van mindenkib ől, hogy kimegyek Szentendrére, ahol a pismányi hegyoldal-
ban — remek kilátással nem a Tiszára, hanem a Dunára — áll egy kis romos ház. 
Nagybátyámé, de átmenetileg a rendelkezésemre bocsátotta. Kipofoztam annyira, 
hogy meg lehessen húzódni ott. Véletlenül (túlterhelés!) kiégettem az ócska elektro-
mos vezetéket a falban, tehát nincs áram, ezért amikor jön az este, gyertyával 
világítok. Kevésbé költséges, mint megjavíttatni, vélem, nem is érdemes belé sok pénzt 
feccelni. Igy aztán az a rendkívül mulatságos helyzet áll el ő  időnként, amikor 
leereszkedik a sötétség, hogy gyertyafénynél írok laptoppal. Tkp. most is ezt teszem. 
Egy gyertya nem elég, több kell bel őle, aztán ettől úgy néz ki az asztal, mint régen 
a ravatal, kint meg baljóslatúan üvöltözik a kuvi-kkk! Igy kéne hát vidámakat 
írni? 

Egyébként azt tapasztaltam, ha az ember nagyon szar hangulatban leledzik, jobb, 
ha nem marad magára, azonban engem ez a helyzet mégis általában feldob, s duz-
zadó munkakedvet érzek. A félelemt ől elönti agyamat a vél; működik az adrenalin 
vagy mi, így bizony isten, több gondolatom is támad egyszerre. Derült éjszakákon 
óriási segítségemre tud lenni a telihold, ugyanis egyrészt ingyen világít (pluszban), 
másrészt valahogy annyira kifinomulnak az érzékeim, miközben kórusban vonyíta-
nak a környék kutyái, hogy még azt is érzem, ahogy a sz őr nekilát n őni a hátamon. 
Ambivalens, ám gyümölcsöz ő  érzés. Fáradtság nincs. Tréning, miként koncentráljunk 
a munkára mostoha körülmények közt, míg Drakula itt kóvályog valahol. Anakro-
nisztikus figura ő, ma már legfeljebb statisztálhat. Viszonylag jól kijövünk egymás-
sal, csak el ne rontsa ezt az idillt valami! 
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Van itt egy sünöm meg egy rókám is, bár az utóbbit nem láttam egy ideje. 
Mióta ráépítettek holmi új stílusú házat a híres Róka-árokra, nincs ez a róka. 
Kinyírták-e, vagy csak odébbállt, bízom inkább az utóbbiban. A sün még itt zörgö-
lődik, csörömpöl a bokorban, a kitárt ablak alatt, bár ha kimegy lenn az útra, 
bizony, eltapossák! Orvendek neki, hogy itt szuszog, prüszköl, dobog a szíve. Kere-
sem a magányt, mégsem vagyok egyedül. Optimális. Felvidít ez a kis teli tüsök 
jószág. Így lehet örülni két marék él ő  szögnek. Belekalapálni egy ingadozó hangulat-
világról szóló részletes jelentésbe. 

Aztán lakik itt egy feketerigó is, amelyik nappal látható. Még röptében is fütyül, 
mintha lyuk lenne rajta, amelyiken átsüvít a lég. Valaki mondta, hogy forró vizet 
kell önteni rá, mert szerencsétlenséget jelent ez a fekete madár. Azt hiszem, gázre-
zsómat erre a célra mégsem veszem igénybe. Ugyanez az ember hívta fel a figyel-
mem Szentendre emberanyagát illet ően, hogy ma már csupán mintegy hetven szerb 
él itt. Akkor hát nincs igazuk azoknak, akik elvonulásaimat úgy kommentálják, mi-
szerint már megint megyek az „enyéimhez", mert vágyam támadt rá, vágyom őket. 
Tény, hogy szerbbel én itt alig találkoztam, találkozom, inkább csak az elnevezések-
ben, gyakran ott is nem csekély etimológia szükségeltetik. Aztán mégis van valami 
balkáni, pontosabban mediterrán jellege a helynek. Egy ilyen fílingje (bírom ezt a 
nemzetközivé vált angol szót), amire néha szükség mutatkozik részemr ől. Dobro dosli 
u Szentendre! Parti kocsmában remek csevapcsicsa meg vesalica, élvezetes, ám nem 
eveznék turisztikai-gurmanisztikai vizekre. Jobbára különben is a saját kis rablóhú-
somat-szalonnámat sütögetem a hegyoldalban, s olyankor általában prímán kijövök 
magammal, miközben szentül hiszem hogy például a közeli Szamár-hegyen egykor 
tényleg valódi szamarak legelésztek. Es ez életben tartja tiszteletem meg az érdekl ő -
désem a múlt iránt. Nem rossz. Hát nem? 

Itt olvastam volt — miután átlapoztam a Jennifer Lopez aktfotóit tartalmazó fér-
fimagazint — a Via del Corsódat hosszan. Lopez nem lényeges, mindössze annyiban, 
hogy a briliáns emlékezetem fitogtassam. Könyvedben, amelyet rendkívül élveztem, 
legjobban a Via del Corso I. tetszett. Szerintem remek, ahogy ott viaskodsz Trieszt-
ben Rilke meg a fakanál vagy mi között, végül eserny ő  sincs, egyetlenül az zavar 
picit, amikor olyat mondasz így tézisesen, hogy például az Írás feltételeit nem a küls ő  
körülmények határozzák meg. Szerintem ezt így fölösleges odarakni. Kicsit olyan ez, 
mint a csomó a pudingban, jobb lenne elkeverni. Jobb, ha beleoldódik az egészbe, 
s úgy van ott, hiszen az egész err ől szól — önmagáért és helyett. Amúgy frenetikus, 
többször is elolvastam már, és még nem unom. Id őnként le-föl meg össze-vissza 
korzózom a könyvedben, de vezet a Via I. 

Na jó, kis sör, alvás, utána váltás. Merre is? Es milyen kedvvel ébredünk? 
Apropó öröm: jó volt találkozni Pécsett, az egész kis vajdasági különítménnyel. 

Vagy nevezzem csupa egyéniségb ől álló csapatnak? Nevezem. Van, aki nem tudja, 
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miről beszélek, ám nincs kedvem b ővebben... Maradjunk ennyiben: volt egy „buli" 
Pécsett. Többek közt velünk, jugókkal vagy kikkel? Oké, vajdaságiakkal, bácskaiak-
kal. Volt. Autonóm ügy.  

(«. ) 

Aztán jártam a minap Berlinben. A párizsi tudósítótok szerepét már letudtam, 
gondoltam, most majd leszek a berlini, azonban nem ért annyi er ős impulzus, hogy 
a dolog meg is valósuljon. Pedig a németek úgy tartják, a Fal nélküli Berlin Euró-
pa szellemi központja, ahol szinte forr; fluktuál minden, én azonban ebb ől vajmi 
keveset éreztem meg. Valószín űleg az idő  rövidsége folytán, meg tán már egy kicsit 
el is tompultam. Bezzeg, emlékszem, amikor a nyolcvanas években látogattam Ber-
linbe — útban a sztrájkoktól reng ő , felgyűrődő  Lengyelország felé, űzött arra a 
kíváncsiság! — igencsak izgalmasnak találtam Nyugat-Berlint, bár lehet, leginkább 
azt, ahogy viszonylag hosszú id őre beszorultam a falrésbe Kelet és Nyugat között. 
Egyikük nem akart beengedni, másikuk vissza nem, így alakult ki az a patt-helyzet, 
amelyik nem látszott megoldódni. Megvackoltam hát a Checkpoint-Charlie-nál, ám 
épp hogy kezdtem új helyzetemet megszokni, már kezdtem bírni aludni is, amikor a 
nyugatiak megkönyörültek. Nos, akkor láttam a Falat utoljára. Valós- darabkáját nem, 
egy láthatatlanját viszont igen: magammal vittem. Így én is azok közé tartozom, akik 
elkezdték láthatatlanul széjjelhurcolni. És akkor most meg mi van? Nem tudom, el-
lenben el tudom képzelni, ahogy a franciákat pl. dühíti az egyesült Berlin szellemi 
primátusáról alkotott német vélemény. Kinyílik a zsebükben a bicska. Oh, Európa, 
közös Európa! 

Jutott eszembe a mi egykori vajdasági vitánk Ujvidék vagy Szabadka kiemelt fon-
tosságáról. És csak nevettem ott, Brandenburg kapujában, s lágy lett a szívem. És 
akkor úgy éreztem, totál mindegy, Újvidék vagy Szabadka, én örökké vajdasági (ne-
tán bácskai) magyar írónak fogom tekinteni magam. (Amúgy félreértés ne essék, én 
ezt az európai opciót vélem üdvösnek, amíg valaki meg nem gy őz az ellenkezőjéről.) 

Amerika meg err ől tényleg nem gondol semmit. New York, New York! Ott err ől 
az egészr ől főleg nem gondolnak semmit. Csekk-point! Charlie Chaplin. Európai szel-
lemi primátus? 

(... ) 

Hiszed, nem — megyünk privátba —, ma nagyot úsztam a Fürd őben, utána talál-
koztam a Rock Randevúban Mészáros Sanyid irodalomtudóssal meg Seb ők Zoli 

• filozófussal. Ja, mobilon Te is jelentkeztél, de messzir ől, így csak üdvözlet vala a tá-
volból. Sanyidnak mondtam, hogy én kérésedre tényleg írom ezt, Sanyi átadta 
Neked, következésképp néha utolérjük magunkat a jelen id őben, akárcsak Pécsett. 
Jó, ez egy kicsit nyakatekert így. Viszont egészen egyszer ű  és biztos, hogy írom. Irom 
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ezt. a találkozásunk után, amikor is többek között Kosztolányiról beszélgettünk. 
Sanyi, Zoli meg én. (...) Ma pirkadatkor folytatom. Szerintem csak mi lehettünk azok 
épp e kocsmában, akik Dezs őről eszmecseréltek, meg Csáthról, hovatovább Füst 
Milánról, nem utolsósorban Hamvas Béláról. Kosztolányi gy őzött, puszilom Alexot, 
egyébként nem volt nehéz dolga ebben. Aztán ők elmentek, bla, bla, bla. Engem 
otthagytak részegen bef űzni a pincérn őt, aki némelyest a Pacsirtára emlékeztet, ám 
ez a hasonlat mégis mer ő  fikció. Mert amit némely pincérn ő  tud, az maga a finom, 
sikamlós, nem irodalmi, nem „pacsirtás" valóság. 

Almosan, fáradtan, lehet borzasan: egy kis hátsó szobában. Szépen, elnyújtottan, 
mint a prérifarkas üvöltése. Mégis miért? Nem értem, tán a magyar irodalomért? 
Ki lehet próbálni. Ha lehet. 

— Na — mondom —, van, hogy egy ilyen pillanat... Felhajítja az „alkotókedvem". 
Lám, írok. De én Judyt kívánom legjobban, kezét a kezemen. Róla azonban nem 

merek többet mondani. 0 a perverz álmom. Es err ől nem szabad tudnia senkinek. 
(Írom ide. De minek írom?) 

(...) 

Ma a Nagy Jóskát láttam szólóban a Trafóban. Utána söröztünk. Ki mit gondol, 
nekem olyan, mintha pl. Peter Brookkal üldögéltem volna. Dagad a mellem. Bírom 
a Szkipét. Tőle olyan patrióta érzésem van. Visszük valamire a világban! „Szkipe-
tárul". Ugyanakkor, vélem, emlegetett vajdasági magy. irod. „pí-ár"-ján még súlyo-
san dolgoznunk kell a több kellemért. Es úgyszint ugyanakkor jobban oda kell 
figyelnünk, hogy még mi okoz nekünk örömet benne, mi nem, mely simogatás ered-
ménytelen, mely nem, vagy mi? Mindegy, így valahogy látom. Jóskától azonban 
mindenképp jól tudom érezni magam. Nagyon. 

Az örömök többsége különben nem összehasonlítható. Szertefoszlóan jó. A gyo-
morfájdalom, amelyik gyakorta elkap, az viszont egészen konkrétan rossz. Amikor 
beköszönt, pocsék napjaim jönnek. Hasam megkeményedik, s olyan, mintha pengé-
vel metszenék belülr ől. Voltam már kivizsgáláson, azonban konkrétan nem találtak 
semmit, kivéve egy kis lestrapáltságot, amire azt sikerült mondaniuk, hogy meglát-
szik a cigi, a kávé, nem utolsósorban az alkohol. Azt hiszem, én csodálkoznék a 
legjobban, ha nem látszana meg. És még jó, hogy nem fedeztek fel bennem mást. 
Ugyebár... Aranyhalacskát. Agyas?! 

Legutóbbi gyomorfájdalom-láncolatom Berlinben kezd ődött, hazafelé (Pest felé) 
a reptéren. Jelent ez valamit? Vagy legmélyebb üzenete csupán az, hogy legalább 
pikolóra kéne fogni a sert? Mindenesetre holnap nem gyártok ehhez semmit, mert 
például be kéne fejeznem a Radics Viki nagy Kiš-könyvér ől szóló irományt meg egye-
bet is. Aztán hogyan? Nehéz ez, ha ott fekszik a hasadon, ott nyomja cefetül a Danilo 
Kiš emlegette zongora meg a döglött ló. Teszem hozzá: a tarkón vágott nyúl. 

16 



Na, az nem érzi magát sehogy. 

( 	 ) 

Tulajdonképpen írhatnám így ezt a végtelenségig, amíg... F őleg, ha néha kicen - 

zúrázok bel őle másnap egy-egy túl intim darabkát. Pedig az lenne az igazi, ha nem 
tenném. Mert akkor érthet őbbé válna, hogy is vagyok? Mindenesetre gyanítom, hogy 
nem vagyok már egészen fiatal, örökké fáj valami-valamim, s ha megpróbálom 
leírni, az nem szabadít meg t őle, ellenkezőleg: mintha még jól aláhúztam volna, hadd 
szenvedjek duplán! Hát, ilyen „szenvelg ővé" lettem. Kopik ki bel őlem a humor; s ez 
nagyon rossz jel. Nagyon rossz. 

Egyébként most érdekl ődéssel várok valamit. Holnap vetítik (silány kis kazettá-
ról, ám szerb felirattal, merthogy egykor a jugó tévér ől vette le VHS-re a húgom) 
a híres Pannon csúcs című  filmet, méghozzá a Ludwigban, a budavári palotában. 
Vasárnap délután kett őkor, képzeld, ebéd után. Istenem, kik lesznek ott? Nincs jobb 
dolguk? Mellesleg az esemény házigazdája Seb ők Zoltán. Érdekes, hogy neki van 
valami kultusza bizonyos körökben. Nagyon jó fejnek tartják, hát roppant érdekel, 
ebb ől mit hozunk ki a film utáni beszélgetésen ugyancsak. Mindenesetre szeretném, 
ha Sebőkről egyszer majd legalább egy szök őkutat mintáznának -meg valahol. És 
szolgálna az is: dics ő  emlékünkre. 

Húgomról meg nem tudom, csinál-e még filmet életében? Ha arra gondolok, hogy 
nem, megintcsak elönt á szomorúság. Egykor olyan nagy rössel kezdte, aztán meg 
szétesett e lendület tutaja az egyre furábbá váló való zátonyain. Hát, hoznék még 
össze neki legalább egy filmet, ha módomban állna. És akkor fél fokkal nyugodtabb 
lennék. Negyed utcahosszal. 

Nos, tkp. itt szakítottál meg érdekl ődéseddel: hogy is állok ezzel az írással? 
Hát, így. Itt vége (egyel őre). Holnap majd nézem a Bütyök meg a Döbrei meg a 
többiek ifjabb arcát a Ludwigban. Kár, hogy nem lehetnek itt. Ez az érzés uralko-
dik el rajtam, s fáj a faszom a filmesztétikai kérdésekre. Inkább az érdekel, hogy 
hová lett ez a sok ember: Ki erre, ki arra? Ki meg már sehol. 

Na, így vagyok. 
Csók mindenkinek, akit érdekel. 
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Kukorelly Endre 

Paprika 
Lovas Ildikónak 

Kedves Ildi, Néhány évvel ezelőtt volt olyan, hogy állítólag paprikát hamisítottak 
nagyban, összekeverték téglaporral, nem most találtam ki, ment róla a cikkezés. 
Kevés dolgot érdemes hamisítani, nem gondolnád, hogy például paprikát érdemes. 
Akkoriban egyszer teljesen véletlenül hazafelé igyekezve jelent ősebb adaggal vásárol-
tam a körúton, a Nyugati pályaudvar el őtt, egy öregembert ől. Csinos kis téglaszín 
nejlonzacskóba takarosan becsomagolva. Kérdeztem t őle, hogy nem hamisított-e. 
Vagyis előbb megkérdeztem, mennyibe kerül, mondott egy összeget, nem sok, elég 
olcsó, utána kérdeztem meg, nincs-e hamisítva. Rám 'nézett, és azt mondta, nincs. 
Számít a retorika. Vagy nem is tudom, mi dönt, valahogy biztos voltam benne, hogy 
oké a dolog, bár ilyet az ember már csak babonából sem ismer be. Nem szívesen 
ismered be, hogy őszinte gesztusok lefegyvereznek, igyekszel megmaradni egy fejl ődés-
tanilag biztos jóval korábbi attit űdnél, a gyanakvónál. Gyanakvó vásárló, nincs 
egyáltalán rászorulva, annyira nem is kell az a vacak, csak szórakozik. Azt hiszem, 
velem az, lehet, hogy valamiképp gyárilag nem gyanakszom. Azt kérdezed, hogy 
vagyok. Es hogy vegyem komolyan a kérdést. Na jó, komolyan veszem: röviden 
megmondva, jól. Ez nem gondolnám, hogy nem veszélyes, jó és veszélyes és én nem 
szívesen hősködöm. Eš iiem állítom, hogy nincs rám hatással, amit politikai korrekt-
ségnek neveznek, vagy • nincs hatással rám a morál, „azokról az uralmi viszonyokról 
szóló tanítást értve ezen, melyek közt az `élet' nev ű  jelenség keletkezik" (Nietzsche). Ažt se 
mondanám, hogy hatásuk kizárólag irritáló, ellenkezésre ingerel, nem vagyok dafke, 
szerintem. Ha elmondom, amit gondolok, nem pusztán szórakozásból, korántsem 
krakélerségb ől kerülök szembe a dominanciával, hanem, mondjuk így, egyfajta 
gyanútlanságból. Melyhez valamiként azért ragaszkodnék is, ennyiben mégiscsak 
„szórakozom", bár érzem közben a veszély ízét, és sokszor visszaemlékszem ébre-
déskor nyomasztó álmokra, ha aztán szinte azonnal el is felejtkezem róluk. Hát 
körülbelül ebben a hálóban képzelj el, nem tévesszen meg alkalmankénti blazírt 
fizimiskám, döntsd el magad, hogy akkor ringatózom-e vagy kapálózok. Vagy mindez. 
Ha dolgozom, biztos jól vagyok, épp mint Lenin. Plusz lányok és foci. Most 
Feldafingban lakom, kilátással a Starnbergi tóra, itt írta úgy különben Thomas Mann 
a Varázshegy egy részét, meg Babits a Halálfiait. Én viszont épp Bulcsú Károly költe-
ményeiről olvasok Aranytól (A. J. Prózai Dolgozatai, kiadja Ráth Mór, 1884), 
legjobb szórakozás, nulla , veszély, ilyeneket szólt a Bulcsú, hogy aszongya, „Egy 
tót alszik rokkant ágyon. I Ázva igen nágyon", isteni, fogom szavalni Anettnek. 
Egész kedvem kerekedett közben Bulcsúzni. Ha összecsukom Aranyt, úgy ragyog, 
de tényleg, az aranyozás a lapszéleken, mint hajnali fél 6 felé a fölkel ő  nap a tótükör-
ben. Már ha nincs köd. Azért nem gondolnám, hogy Paradicsom. 

(2002. november 20.) 
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Krcisztev Péter 

Fenntartható fej lövés 
— a szabadnapos antropológus feljegyzéseib ől — 

Itt állok megl őve. 
Két méterre tőlem egy fehér ballonkabátos óriás, nyomul el őre a főtéri lovas 

szobor talapzata felé, szónoklatra készül, .a tömeg alig engedi, az er őszakosabbja még 
kezet is ráz vele, a többség beéri egy futó érintéssel. H űvös van, novemberi szél, de 
vakít a nap, időnként meglegyinti a képemet egy kék alapon fehér címeres zászló, 
ronda érzés a m űselyem tapintása ebben az id őben. Elöl, a szobor tövében színes-
bőrű  anyuka gyerekeivel egy ismert kubai forradalmi dalt kántál megdöbbent ő  hang-
erővel, vezényel a tömegnek, szórványosan már kontráznak rá, szerbül, nyilván. 

Az ősz golyhót kísérő  tömeg odébbsodor néhány lépéssel, a mellettem álló tün-
tető  lehetetlen pozitúrát vesz fel, megdönti, a zászlaját, lehajol, majd visszatekeredik 
és a kezembe adja a napszemüvegemet. Eszre se vettem, hogy leesett, nyugodtan 
begyűjthette volna. Nem tudom, mennyire látszik rajtam, hogy külföldi vagyok, bár 
engem otthon (értsd: Pesten, Moszkvában, Szófiában, Tiranában, Prágában, Anka-
rában stb.) is annak szoktak nézni. Ez a — papírforma szerint — megátalkodott 
fasiszta, aki az els ő  arra járó albánba, amibe, németbe (stb.) gondolkodás nélkül be-
leállítaná a zászlórudat, megkínlódik egy idegen szemüvegéért, és a köszönetet meg 
se várva megy komcsi mozgalmi dalokat gajdolni. 

Szóval, itt állok a főtéren (melyik fővárosnak van manapság egy főtere: Deák 
tér? Kossuth tér, H ősök tere?) és figyelem a legújabb modernkor hajnalát, nézem, 
hogy csúszik egybe a tizenkilencedik század két nagy modernizációs stratégiája, a 
nacionalista és a szocialista, hogyan köt szövetséget a globalizációnak nevezett újabb 
modernizációs kísérlet vagy kísértés ellen. Ha van dinamikája a modernitásnak, már-
pedig alighanem van neki, akkor ez ebben a városban nagyon tisztán érzékelhet ő . 
Belgrádban — mintha csak direkt hagyták volna így — látványosan elkülönül egymás-
.1(51 minden egyes modernizációs hullám nyoma: néhány épület az oszmán korból, 
melyet főként vendégl őként üzemeltetnek; egy pár utca a kapitalizmus hajnalából (a 
Szkadarlija például, a retró álsörgyárral); a szecesszió tobzódása a Moszkva szálló 
homlokzatán; rögtön alatta indul a húszas évek nemtör ődöm kiskeresked ői eklekti-
kája a meredek Balkanszkán., ahol szemlátomást mindenki. úgy improvizált építke-
zés közben, ahogy éppen kedve vagy igénye tartotta. A nemzeti színház mögött a 
bécsi stílusú polgári jómód köszön vissza az épületekr ől, három keresztutcával 
lejjebb már tökéletes szocreál, mely jóval odébb, Novi Beogradban teljesedik ki a 
Sava Centarral, ahova a diktatúra a — t őle telhető  — leglátványosabb módon akarta 
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közös tető  alá hozni a politikát és kultúrát :, jelezve, hogy a kánon — a látszatfügget-
lenség ellenére —, mind a kett őnek egy és ugyanaz. És persze ugyanez a város őrzi 
gondosan a legújabb modernizáció/globalizáció nyitányának, Belgrád bombázásának 
a nyomait, a romokat benőtte a gaz, de senki nem nyúl hozzájuk, maradjon emlék 
ebből a korból is. 

Itt minden irányzat, stílus csupán átvétel, nyoma sincs a hozzá vezet ő  útnak, a 
kánon nem egyének, művészek, politikusok (akármik) és a „felhasználók" — olvasók, 
nézők, lakók, állampolgárok (akármik) — beszélgetéseib ől, egyeztetéséb ől, kölcsönha-
tásából született meg, hanem egyszer csak felbukkant, nyilván a maga legradikáli-
sabb formájában, hiszen csak a kifejlettet és tökéleteset, a „bizonyítottat" érdemes 
átvenni, legyen az építészeti vagy irodalmi stílus, társadalmi-politikai megváltási stra-
tégia, orvosi gyógymód (akármi). 

Ez volt az én fejlövésem, ahogy Bruszt Laci barátom szereti kifejezni magát. 
Mármint az, hogy szövegfigyel ő  irodalmárból néhány év alatt átvedlettem ember- és 
környezetfigyel ővé, mondjuk, szociálantropológussá. Továbbra is történeteket, mon-
datokat, stílusokat, gesztusokat interpretálok, csak kiléptettem a kalandokat a papír-
ból, hogy azután megint papírra vagy képerny őre szervezzem azokat, film lesz 
belőlük vagy tanulmány, végs ő  soron mindegy, munka és bámészkodás nem válik 
külön, az interpretációban minden egybeolvad. Mármint jó esetben egybeolvad. 

Ebben a műfajban soha nincs szabadnap, ez benne a szép, hülyeséget írtam az 
alcímben, de már mindegy. 

Expert — Anthony Giddens szerint a modern kor bizalmi mechanizmusainak 
legitimálója —, az vagyok most itt Szerbiában, a létez ő  legidétlenebb pozícióban, a 
magam szabta elméleti megközelítés szerint legalábbis biztos abbán. Mert eddig csak 
bambultam, olvasgattam, interpretáltam, most meg egyszeriben a legújabb moderni-
záció, az „egyetemes intézményi rend" ágense lettem ebben az országban. Az itteni 
munkatársaim költségvetésekkel és tételekkel rohangásznak hozzám, egy „expertnek" 
tudnia kell, melyik rubrikába kell beírni az irodai légkordira szánt összeget, 
bennem a bizalmuk, én meg csak bámulok, ahogy szoktam, utálom a légkordit, mon-
dom, nem hisznek a fülüknek, hogy ez egy szakvélemény. Hát nem is az. 

Az EU színeiben éppen azt kell hirdetnem, amit Rousseau-ban és a többi fran-
cia felvilágosítóban már évek óta röhögök, nevezetesen, hogy az intézmények alakít-
ják a populáció arculatát és gondolkodását. Most éppen az európai demokráciák 
intézményrendszerét vezetik be, vezetem be én is, nem rossz szívvel, jelzem, mert 
jobb ötletem nekem sincs. És mint az építészetben (meg a többiben), ebb ől is 
rögtön a legfejlettebbet, a legcsiszoltabbat közvetítjük, teljesen úgy, ahogy Rousseau 
elképzelte a lengyeleknek szánt alkotmánytervezetében: a tudományosan megalapo-
zott intézményrendszer majd boldoggá teszi a népet. A felvilágosodás stratégiáit 
alkalmazom a téren összever ődő  Sešelj-hív ők boldoggá tételéhez, miközben ők éppen 
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a két el őző  modernizálási hullám jelszavait hirdetik: nemzetet és szocializmust akar-
nak. Én meg gy őzzem meg őket arról, hogy ez most fejlettebb, ez a tudományosan 
igazolt út a boldogsághoz, az e világi üdvözüléshez, az ő  öszvér-ideológiájuk már 
meghaladott, lecsengett (elaggott paradigma) Európában? Hogy ez az új szisztéma 
minden társadalmi és gazdasági problémára eleve tartalmazza a választ, hogy ebbe 
minden bele van kalkulálva, a jólétt ől a toleranciáig, a fenntartható fejl ődéstől a bio-
diverzitásig? Mondjam, hogy fiúk-lányok ;  ez most tényleg a végs ő, utána már itt a 
történelem vége, már Fukugyama (copyright Ficsku) is megmondta, hogy a liberális 
demokrácia után már semmi nem jön? Csakhogy az eddigiek is ezt mondták, még-
hozzá elég sűrű  egymásutánban, már történelmi léptékben értve a s űrűséget. Itt any-
nyira gyakran változtatták a társadalmi játékszabályokat (az „uralkodó diskurzust", 
hogy elegáns is legyek), hogy az újabbak bevezetése már meg se kottyan a rutinos 
populációnak, ha elég pénzt adnak vele, akkor úgy tesz, mintha minden oké lenne, 
közben marad minden a régiben. 

A város-bombázás pedig — teljesen függetlenül attól, mennyire értettem vele egyet 
és mennyire tiltakoztam ellene a maga idejében — nem volt a legjobb nyitány a 
radikális és globális modernség bevezetéséhez, legalábbis némileg megnehezíti az új 
intézmények „társadalmi interiorizációját". Már tisztán emberileg értem, az antro-
pológustól ugyanis megkövetelik, hogy a bels ő  szempontok értelmezése után fogal-
mazzák meg a küls ő  szemlélő  interpretációját. Ez pedig elég nehéz ügy. Lehet 
azonosulni azzal a „küls ő" állásponttal, hogy a robbanások a diktatúra mélystruk-
túráit semmisítették meg, gátat vetettek a koszovói gyilkolásnak, rádöbbentették a 
közvéleményt a háború abszurditására. A Vreineben folyó vita viszont éppen arról 
győz meg, hogy a belső  szemléleten ez alig változtatott, s őt még a rezsim egykori ádáz 
ellenségei is inkább a „nemzet sérelmeir ől" beszélnek manapság, mint a múlttal 
való szembenézés fontosságáról. Nem ítéletet mondok most sem, mint ahogy a bom-
bázások alatt sem álltam a „héják" vagy a „galambok" közé, mert mindkét fél a 
saját ideológiai paneleit vetítette ki a konkrét eseményre, vagyis újfent elbliccelték 
a gondolkodást a „dologról magáról", helyette újabb indokot találtak egymás herge-
lésére. A bombázás egy rettenetesen labilis társadalmi szolidaritási-lojalitási rend-
szerbe csapott bele, városokban, ahol már alig azonosultak az emberek a diktatúra 
hatalmi intézményeivel, viszont próbáltak lojálisak lenni az országhoz, amit gondo-
latban el tudtak választani a rezsimt ől, a külső  beavatkozás végrehajtóival viszont 
csak a nagyon eltökélt nyugat-hív ők éreztek szolidaritást. Technikailag tehát valószí-
nűleg sikeres volt az akció, viszonylag vértelenül és humánusan zajlott (eltekintve a 
gyengített urániumtól, az igazi gaztett volt), de a társadalom szintjén éppen annak 
az esélyeit fojtotta meg (csírájában ráadásul), aminek a jegyében lezajlott: összeom-
lott a nyugati demokrácia üdvözít ő  mindenhatóságának mítosza. Mármint a hétköz-
napi választópolgár gondolkodásának szintjén, amúgy valószín űleg nem. 
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Körülöttem zajlik a tüntetés, ellenem tüntetnek részben, el ődeim a modernizáci-
óban alapos munkát végeztek, kései híveik szövetségben, állandó mozgósításban áll-
nak ellen mindannak, amit én itt képviselek. Elképzelem, amint lelököm a nagydarab 
ballonkabátos embert a pulpitusról, és a derék Smuel Eizenstadtot idézve elmonda-
nám, hogy ők itten az el őző  modernizációk utóvédharcát folytatják a globalizáció 
ellen, s ez, szerinte/szerintem strukturálisan, azaz lényegében nem különbözik az el ő -
ző  modernizációs folyamatoktól, ha csak nem annyiban, hogy azokkal szemben lép 
föl, de érzem, ezzel nem lennék túl meggy őző. Tegyük fel, elhiszik, hogy expert 
vagyok, eltekintenének a légkondira vonatkozó kérdésekt ől, bizalmukat semmi sem 
ingatná meg abban, hogy nekem az a dolgom, hogy megszervezzem a társadalmi 
önszerveződést, rávegyem a külföldi „donorokat", hogy támogassák az oktatási rend-
szer és a jogrend átalakítását, áldozzanak a közm űvekre és közlekedésfejlesztésre 
(stb.). Eljön azonban a pillanat, amikor fel kellene vázolnom, hogy az EU higiéniai 
előírásainak értelmében be kell záratniuk az utcai rostiljokat, egységesíteni a 
lozaszabványt, betiltani a dohányzást a kafaniban (stb.), és ez a boldogságuk (üdvö-
zülésük) szempontjából elkerülhetetlenül csomagban jár majd az összes többivel, de 
aggodalomra semmi ok, mert erre is kiírnak egy tendert, a nemzetközi konzorcium 
expertje kidolgozza majd a pontos menetrendet arra, hogyan váltható ki a skembityi 
eukomform hipózott frottírtürülköz ővel (stb.). Ezen a ponton kialudna a szemükben 
a lelkesedés lángja, újra hallani vélnék a bombázók zúgását, a vér és a rög hívó 
szavát, összekacsintanának mondván, ilyen pitiánerek mi is tudunk lenni, majd 
lassacskán visszasompolyognának a fehér. ballonkabátos ember közelébe, az alom-
melegbe, és jól megtaposnák a szemüvegemet, ha netán még egyszer leesne. 

En meg kezdhetném elölr ől az egészet, kuncsoroghatok ösztöndíjakért, , hogy 
megfigyelhessem és interpretálhassam őket. Ez is egy foglalkozás. 

Hát így állok. Meglőve. 
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Mészáros Sándor 

Azt mondja, jól vagyok 
— vignetták — 

Jól vagyok. Azt mondta, írjam azt, hogy jól vagyok. Különben sem szokás ezzel 
dicsekedni, sokkal inkább panaszkodni és jammerolni kell. Azaz nem kell, semmi 
kellés, csupán ez itt a bevett tónus és beszédmód, a halk nyafizástól a színes és 
szélesvásznú panaszolkodáson át az edzett katasztrófista hangig, minden elmegy, 
lehet skálázni: mintha öt percen belül összed őlne a világ. De rendben van, aki erre 
állt rá, az úgysem fog lekattanni róla, legalábbis én aligha beszélem le ezekr ől a két-
ségb' esett változatokról, mivel a hely, amir ől szó van vagy lehet, ehhez — mondhat-
ni — ideális terep. Ám az elején egyébként sem jó mindjárt kétségbeesni, mert az 
olyan, mintha padlógázzal indulnék, s így bizony könnyen leszaladnánk a térképr ől, 
feltéve és megengedve: ha lenne padlógázom. De én inkább lassan szoktam utazgat-
ni, nem elvi okokból és megfontolásból, hanem egyszer űen így jár a vonat, azon szok-
tam közben mélázni vagy bosszankodni, ám emellett van id őm nézelődni és olvasgatni, 
s ha végre megérkezem arra a csúnya és lepukkant vidéki állomásra, akkor elönt a 
boldogság maga. Vagy valami ahhoz nagyon közeli érzés. Nos, legyen ez az elöml ős, 
patetikus változat arra, hogyan nem szokás dicsekedni. 

„Az emberek rettenetesen ragaszkodnak a rossz emlékeikhez, a bajaikhoz, 
nemigen lehet őket lebeszélni err ől. Ezzel foglalják el a lelküket. Jelentik igaztalan-
ságáért azzal állnak bosszút, hogy lelkük mélyén szarból formálják ki a jöv őt. 
Alapjában véve egyszerre igazak és gyávák. Ilyen a természetük. Nem feleltem neki. 
Erre megsért ődött." 

Azt mondta Bruce Willis, a költ ő, miel őtt elutazott, hogy kábé hetvenöt százalé-
kos őszinteséggel válaszolt egy levélre. Válaszolni csak így lehet, vagy talán csak így 
érdemes. Ami ugye elég jó arány, aztt hiszi, mert száz százalék nincs, vagyis abban 
már anyánk halála is benne van. Ilyenkor mindig megijedek, egy kicsit összerándul 
a gyomrom, mert konkrétan az anyámra gondolok meg a mamájára, de inkább nem 
mondok semmit, mert tudom, hogy az a következ ő  mondata, hogy az írásban néha 
föl lehet menni nyolcvan százalékra, de az már roppant nehéz és mámorító érzés. 
Vagy nyolcvanötre, maximum. Ezt a Terézanyu Klubban mondta, ahova odahívott 
bennünket, hogy elbúcsúzzunk t őle, és ahol előtte egy médiasztár és egy massz őr 
társaságában kifejtette Terézanyunak, hogy mit gondol a n őkről — gondolom, úgy het-
venöt százalékos őszinteséggel. Nem, annyira aligha lehet fölmenni, mert ezt a szin- 
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tet aligha viselnék el, de ha az ember a n őkkel beszél a szerelemr ől, akkor 
abban a pillanatban maga is elhiszi, hogy százon van. Ez a szép ebben, mármint a 
szerelemben. Arra a kérdésre viszont, hogy hova utazott el Bruce, csakis nullaszá-
zalékos őszinteséggel felelhetek, mert ha azt kérdezik t őle, hogy már megint itthon 
vagy?!, akkor rögtön pipa lesz, vagy ahogy mondja, pipás, és lüktetni kezd egy ér a 
homlokán. 

Azt mondta, írjam azt, hogy jól vagyok, úgyis ez felel meg az alkatomnak. A derü. 
Az a különbség köztünk, a sokféle azonosság mellett, hogy ő  mindig a szomorúság 
felől írt a szerelemr ől, én pedig nem. Ez azért lényeges különbség, nem? Nem, mond-
tam neki, ez nem ennyire egyszer ű , de nem akartam ebbe belebonyolódni, az azo-
nosságok és a lehetséges különbségek megbeszélésébe, mert tudtam, hogy nagyjából 
életünk végéig sem végzünk vele. Különben is éjfél volt, egészen másra vágytam már, 
mint efféle lélekelemzéssel kevert vallomásokra, ám err ől szemérmesen hallgattam, 
helyette inkább elmeséltem, hogy mennyire zavarba jöttem, amikor Sz. váratlanul 
felnézett a Pagodában, és azt mondta nekem, hogy szépen fogok meg őszülni. Vagy 
milyen szépen őszülök, erre már nem emlékszem pontosan, ami pedig alapjában 
véve kedvesség volt, mégis hiú módon az öregségre gondoltam. Pontosabban, err ől a 
hiúságról nem tudtam magamban, hogy lám, milyen hiú majom vagyok!, ett ől a 
néhány ősz hajszáltól zavarba jöttem, mintha azt gondolnám, hogy mindenki meg-
öregszik, csak én nem, holott a legtöbb barátom őszül, csupán én fiatalodom, mint 
Jolika Parti Nagynál. Szóval, ez az állítólagos derü azért alá van aknázva rendesen. 
Ugyan, legyintett, ahogy csak ő  tud legyinteni, mint egy karmester és egy fáradt her-
cegnő  kontaminációja, ugyan, ez is csak az ő  igazát bizonyítja, mert fogalmam sincs 
az öregedésr ől meg azokról a félelmekr ől, amik miatt reggel a fürd őszobában az 
ember azt veszi észre, hogy a halántékánál megint ott egy őszülő  tincs. 

Saját szoba: ,,...a világ szépségének pedig, mely menten el is kell pusztuljon, két 
éle van, a nevetés meg a kín, s ez vágja ketté a szívet." Miért csak ezt az egyetlen . 

félmondatot húzta alá az egész könyvben, ezen gondolkodtam a fél vonatúton. Volt 
időm, három és fél óra — jó esetben. 

Olvasom, hogy talán nem is férfi az, akinek negyven fölött reggel, ébredés után . 

nem fáj valamije. Kész szerencse, hogy tegnap reggel kissé megfájdult a hátam. 
Tehát mégsem vagyok a legjobban, azaz van remény — hogy mire?, azt most nem 
definiálom. Bizonyára a stressz miatt van, bár ezt csak úgy leírom, mivel — őszintén 
szólva — nem tudom, s őt halvány lila dunsztom sincs, valójában mi az a stressz, de 
menedzser-betegséget mégsem írhatok, noha az most nagyon men ő . Még jó, hogy más-
fél-két éve nem vállaltam el, hogy legyek pr-menedzser, bár arról sem volt fogalmam, 
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mi az, hogy piái: De nekem nyilván csak a vonat miatt fájdult meg a hátam, hogy 
megint egy órát fog késni. Csak a harmadik világban késnek ennyit a vonatok, mond-
tam a kalauznőnek, aki megvonta a vállát, hogy err ől azért mégsem ő  tehet, sem a 
MÁV mert a jugók nem engedték át hamarabb, itt pedig csak egyetlen egy nyomtáv 
van, ezért nem hozhatjuk be már a késést, de emiatt a jugók a hibásak, szidjam 
őket. Ne féljen, majd szidom őket is, ha megérdemlik, de jelenleg éppen itt nincs 
fű tés, pedig november van. Minek lenne fűtés, amikor novemberi nyár van, a leg-
szebb ősz, évszázados melegrekord volt vasárnap, bemondta a rádió is. Maga nem 
hallgat rádiót?, nézett rám szánakozva. A múltkor az éjszakain sem volt, hevesked-
tem tovább, nyáron viszont nem kapcsolják be a légkondit. „Uram, mondja, maga 
hol él?!" Ettől a kérdést ől hirtelen elnevettem magam és beláttam, hogy fölösleges 
idegeskednem, úgysem érünk oda hamarabb. És legfeljebb elkések arról a fontosnak 
hitt könyvbemutatóról, ahol VIP-embereskedem, ahogy ő  szokott bosszantani ezzel, 
az állandó vipeskedéssel. Bár ha jól meggondolom, mégsem igaz ez, mert a 
VIP-emberek aligha ezzel a vonattal járnának, vagy legalábbis nem ebbe az irányba. 

Csuri levele, NY „Májusban talán hazamegyek, Amszterdamban lesz egy konfe-
rencia, majd onnan hazaugrom. Lefogytam 15 kilót, penge vagyok, mint Gera Zoli, 
de pinába szagolni nem bírok." 

, ;Es árasztja magából a balkánszagot. Befogod az orrod: Nyugat. Nem fogod 
be: Balkán. Amíg hozzá nem szoksz. Vedd másféleképpen a leveg ő t, magyarul szokj 
hozzá. Vagy pedig menj el." Nem mentem el, eszembe sem jutott, és ezt a viszolygást 
sem éreztem soha. Talán azért, mert amikor el őször érkeztem meg ebbe a 
városba, mindjárt a főtéren szálltam ki a kocsiból, forró nyár volt, és leny űgözött a 
mediterrán jellegű  kávéházak sora, a nyitott naperny ők üldögélők derűs nyugalma 
— mondanám, ha valamiféle nyálas bédekkerben kellene érvelnem a város mellett. 
De nem kell, a korzón sétálni pedig nehéz befogott orral. A balkánt mint jelz őt 
azóta igyekszem elkerülni, de nem mindig sikerül, mivel csak az ökör következetes. 
S őt egyszer, egyetlen egyszer már mondtam valakinek, hogy jól érzeni magam a Bal-
kánon. Igaz, akkor is csak és kizárólag erre a városra gondoltam, mint kivételre. 

Luxus és nagyképűség. „Mostanában csak vonatjegyre és telefonra költök." 

Nem lehet. Nem érted, Úgysem megy, a harmadik világban rossz a telefonvonal, 
mondta a telefonban hideg gíinyal, emiatt biztosan nem lehet bekötni az ASDN-t. 
A hangjából egyből tudtam, hogy kár volt így elmesélnem a kalauzn ős-történetet, 
hiszen akkor sem gondoltam komolyan, csak a düh és az idegesség mondatta velem, 
de el ő tte most nem akartam védekezni, ha már egyszer úgy tekint rám, mint egy 
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alkalmi árulóra, ezért inkább érzékenyre vettem a figurát, és preventíve megsért őd-
tem. Jó, de akkor magyarázzam el, hogyan m űködik az ASDN. Sehogyan, válaszol-
tam hűvösen, akár egy átutazó angol lord, mivel állítólag az tud a legjobban 
fanyalogni. Majd letettem a telefont, akár egy hitvány, balkáni áruló. Azután tíz perc 
múlva visszahívtam, de erre inkább nem keresek hasonlatot, miért és hogyan. 

A lesajnálás mint ítélet. „Nem akartam, hogy Ricsiék számára kiderüljön, hogy 
csupán turista vagyok a nyomorban." Bizonyára valami megrázónak és egyben per-
sze leleplez őnek szánt dokumentumfilmben hallottam ezt a mondatot, szinte csak 
ezt az egyet, mert azonnal kikapcsoltam a tévét, reflexb ől.. De reggelig nem hagyott 
békén a mondat. Hogy az a szerencsés szerencsétlen, aki titokban filmezte a nagy-
város (New York?) valódi nyomorultjait, még csak nem is szégyellte magát! Nyilván 
ostobaság ilyesmit elvárni t őle, hiszen föl sem merült benne az, hogy mi lehet ezzel 
a probléma. Médiagenya — ezt a szót eddig nagyon utáltam, de lám a nyelv mégis 
csak találékonyabb és bölcsebb használóinál. 

„Visszajöttél Afrikából?" El őször nem is értettem a kérdést. „Ugy értve, Délr ől... 
Ujvidékről vagy hogy is hívják?" Készséggel kijavítom, tízb ől háromszor; de közben 
úgy néz rám, azzal a félelemmel elegy csodálkozással, mintha tényleg Délr ől jöttem 
volna, lentr ől, a vadak közül, a pigmeusok földjér ől. [„Te rendesen ott élsz?!"] 
Ebben a műfajban külön történet anyám, aki továbbra sem tudja vagy akarja 
kimondani a város nevét. Még véletlenül sem, ez a legszigorúbb tabu nála. Nem is 
fog oda telefonálni soha, hiába kértem erre százszor; ha baj van, hívjon, egyszer űen 
nem hajlandó tudomást venni az egészr ől. Csak ha átléptem a határon, akkor hív 
fel mobilon, „Na, visszajöttél?", vagy „Mi van, te is élsz, már égen-földön kereste-
lek?", kérdezi azon dühös és kétségbeesett hangon, amit ől rögtön beleáll a görcs a 
gyomromba, de igyekszem fegyelmezni magam, hogy ne azon ellenséges hangon 
válaszoljak, mint aki valóban a vadak közül jön. „Igen, majd visszahívlak, itt gyen-
ge a térer ő ...'', ez például a jobb válaszok közül való. 

Es hogy van Kanizsa nagy és hű  fia? Persze nem egészen így kérdezte, hanem 
normálisan, de most így írom, ennyi engedmény még belefér. Szeretem őt, mondta 
ugyanazzal a hangsúllyal, ahogy Bozsik Czu.czuról kijelenti, hogy „Bozsik, a bará-
tom", minden alkalommal így, mintha nem tudnám, vagy ez a szertartásos komolyság 
volna önmagában a barátság definíciója. S őt néha ellágyul, és megfellebbezhetetle-
nül bejelenti, hogy B. komoly ember, hiszen bácskai. „Persze, elhiszem, de éz neked 
érv?” „Igen, ennyi elég..." Nos, jelenteni, jól van, meséltem neki Kanizsa nagy és h ű  
fiáról a telefonban, éppen ma délben találkoztunk, és mondta, hogy jól van. Már jól 
van, tette hozzá kés őbb, némi gondolkodás után, totál kimerítette belülr ől az a 
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történet, ezért aztán véget vetett a zenének. Vagy ahogy én hívom, az ötfelvonásos 
szerelmi drámának. Szóval, vége az ötödik felvonásnak, kérdeztem t őle a Blaha alul-
járó előtt. „Na ja, tudod, kedvelem a szimbolikus dolgokat, éppen egy éve tart, 
azaz tartott, vagy három, attól függ, honnan és hogyan számoljuk, de ezalatt mindig 
vagy nagyon fenn voltunk, vagy nagyon lenn, és akkor hát legyen vége". Majd volt 
egy kis alámerülés, piálás meg minden, de már ennek is vége. Ez még nem a vége, 
mondtam neki, miel őtt elváltunk a metrónál, csak a negyedik felvonás utáni szünet. 
„Gondolod?" Na ja, mondtam együttérz ően, de hogy miért, azt nem árultam el 
neki. Nem mintha tudnám, magyaráztam este a telefonban, csak valahogyan így 
működik az amatőr dramaturgiai érzékem. 

A november hülyeség. Egyszerre mondta dühösen és kedvesen, hogy mekkora 
hülyeség ez a november. Nem szereti, állandóan esik az es ő, reggel-este már hideg 
van, a nyirkosság és hideg bebújik a kabátod alá és néha csontig hatol. Az október 
a jó, az olyan romatikos, lehet benne sétálni meg gesztenyét szedni, és utána pedig 
összebújnak a szerelmespárok. Miért, novemberben ez nem lehetséges?, kérdeztem 
vissza logikusan. De, akkor is lehetséges, az mindenkor lehetséges, ám nem kell min-
denhova odakeverni az összebújást, mert akkor nem tudunk meg az id őről semmit. 
Az összebújás helyett más szót használt, de azt mondta, hogy ne írjak csúnya sza-
vakat, mert ez azért ehhez kisváros. „Konkrétan, kerüljem a baszást?! De hát ezt te 
használtad.:." Hiába, reménytelen eset vagyok — ebb ől is látszik, hogy semmi érzé-
kem sincs a romantikához, vagyis a romantikus dolgokhoz, nekem csak a május 
való, úgyis akkor szoktam házasodni, eléggé fantáziátlanul. Err ől jut eszébe, hogy a 
decembert is szereti, az is jó hónap, advent és havazás, akkor olyan jól lehet vára-
kozni, hogy hátha ajándékot kap az ember. Gyerekként biztosan kapott volna, fel-
nő ttként viszont már egyáltalán nem biztos, ezért nem árulja el, hogy mit szeretne, 
hátha addig kitalálom. 

Egy esküv ő  rezüméje. „A magyarok persze kid őltek kettő  körül, csak a bácska-
iak tartották a frontot. Hajnalig, ahogy köll. Ja, meg te... De te már ideszámítasz, 
nem vagy rendes magyar..." 

A világ amúgy persze botrányos. Tegnap este kétszer is erre a következtetésre 
jutottunk. El őbb Hill Ferenccel, akivel abban a rock-kocsmában ültünk le meginni 
egy sört, ahol egyszer magát a nagy Feny ő  Mikit láttam. Ami viszont — más távlat-
ból — reményt kelt ő : van egy hely a közelemben, ahova szinte bármikor betoppan-
hat „a kétlábon járó, él ő  rock-legenda". Bár nem ezért, de néha ide szoktunk 
beugrani Frank Hill-lel, aki Ugyan még nem ennyire híres, de nem is akar az lenni, 
ezért választotta e szépen cseng ő  álnevet, ugye, Feri a Hegyr ől, nevetett rám csibé- 
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szes mosolyával. El őször a Mammon Márk névre gondolt ;  de a csávók a kiadóban  
megnézték egy lexikonban, mit jelent az a szó, n.o, nem a Márk, azt talán már  

hallották, és úgy találták, hogy ez már cinizmus lenne, színtiszta cinizmus. Ezért  

kellett kitalálnia ezt a semmivel sem rosszabb megoldást, a Hill Ferencet, bár amúgy  

a csávók nem nagyon értették, miért nem vállalja saját névvel a Farok- monológokat,  
ami természetesen a nagysiker ű  Vagina- monológokat ostromolja. [, ;A Vagina már  
beszélt, most rajtunk a sor!" Jajaj.] S amit — remélhet őleg — visznek, mint a cukrot,  

ellentétben a verseskötetével, pedig ez az eddigi legjobb dobása, amit a kutya sem  

ugatott meg. Nyilván a gempáért van az egész, mármint a farkas-könyv, nincs ezen  

mit szégyellnie, egyébként úgyis mindenki tudja a pagonyban, hogy ő  írta — tényleg  
ki nem szarja le, talán sikerül ezzel a pénzzel kimenekülnie az adósság-hegy alól.  

Amíg az ember nincs harmincéves, mondtam neki, és nem tudja kifizetni a gázszám-
láját ;  addig fölösleges az ilyesmin nagyon moralizálni. Nem, a telefon, az sok, meg  

ez a rohadt mobil! Majd közösen beszántottuk és behintettük sóval a jelenlegi kisma-
gyar ugart, külön a politikát, a médiát, a kultúrát, ezen belül az irodalmat, hogy az  

még soha ilyen beállt, merev, tekintélytisztel ő  és kisstílű  nem volt, stb. — mindebben  
nyilvánvalóan túlzóak és igazságtalanok voltunk, mert hát miért gondoljuk azt, hogy  

soha.  

A másik beszélgetést inkább kihagyom, id őközben rájöttem, hogy előre unom  
elmesélni. Különben sem lehet egy nap kétszer sóval beszórni Karthágó romjait.  

[W. G. levele: ,,...mert a világ halálosan és ostoba módon megkomolyodott, s az igaz-
ságaink, amelyekt ől megvontuk a mulatság jogát, szerfelett unatkoznak és bosszúból  

bennünket is egyre inkább untatnak. Elfelejtjük, hogy az ember nem csupán azért  

van a világon, hogy a másik ember legy őzze. De azért is, hogy megnyerje, meghódít-
sa, elcsábítsa, birtokba vegye. Az igazság nem egyszer űen érvek kérdése: az attrak-
tivitásé, azaz a vonzer őé is."]  

Azt mondja, írjam azt, hogy jól vagyok, ebb ől talán kiderül, hogy ő  hogyan van.  
Es azt mondja, írjam azt, hogy... „Hát mi vagyok én, 	balkáni, ámde hű  Ecker- 

~ J 	 ~ 	 ~Y 	 ~~ 	 gY 	 ~ 
egy Ecker- 

mann?!" „Nem, egy disznó. Egy nagy disznó."  
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Szerbhorvíith György 

- forma, haza, maffia - 
(Jegyzek) 

Most tényleg azt kell megírni, hogy hogy' vagyok? 

Mindig is úgy hittem, hogy milyen jó forma is ez: apró kis szösszenetek, köztük 
kis csillagocskák. Napló, esszécske, esszénapló, aforizmák. 

Kár, hogy mindenki ilyet ír, nagy divat ez (Márai, Kertész, újabban mindenki, no 
meg kedvencem Cioran — ő  a legjobb ebben). 

Kertész Nobel-díja. Nem számítottam rá (úgy terveztem anyagi szempontból, hogy 
én kapom). De azért boldog vagyok, föl vagyok dobódva. Telefonálnak Pestr ől, hogy 
írjak jegyzetet az index.hu-ra. Fél óra alatt megvan, rögtön föl is teszik a hálóra. 
Kérem, hogy az e-mail címemet ne tüntessék fel, mert biztosan mocskolódó leve-
leket kapok majd. Nem lehet, mondja a f őszerkeszt ő  helyettes, ez náluk szokás. 
Szokás? Uff, a 21. században a szokás (a neten, ami meg egy évtizedes!) er ősebb, 
mint a szerz ő  kívánsága. 

Jönnek is a reagálások. Régi barátok (nekik teccik). Aztán a mocskolódóak — 
csak párat olvasok el, például egy rövidet („Idióta!"), aztán már nem is merem 
kinyitni az üzeneteket. Olvasatlanul törlöm őket. Teljesen elbizonytalanodom, lehet, 
hogy a véleményem tényleg megalapozatlan. 

Aztán a következ ő  napokban kiderül, hogy mégsem. A jobboldal (vagy akik ma-
gukat annak nevezik) mégsem tudja lenyelni a témát. Arról van szó, amir ől jegyze-
teltem a netre: Kertész (jogosan) tesz a nemzetre, a magyarságra. A nemzet ugyan 
büszke. Most büszke. Azzal azonban nem szívesen foglalkozik, hogy Kertészt ugyan-
ennek a nemzetnek a beleegyezésével, tev őleges hozzájárulásával rakták föl az Ausch-
witzba induló marhavagonba. És azóta is úgy van vele a nemzet, hogy hát az nem ő  
volt, hanem valaki más. A nemzet hallgat, a nemzet mindent elfelejtett (ehhez meg 
lásd Harald Weinrich Léthé. A felejtés m űvészete és kritikája c. könyvét — az ilyen jelle-
gű  jegyzetelésben illik megcsillogtatni olvasottságunkat és tájékozottságunkat). 

En meg teljesen értetetlenül állok a (mondjuk nem nemzeti, hanem liberális) írók 
reagálásai el ő tt is, hol szintén a nemzet, a magyar írók és más efféle csoportosulá-
sok büszkeségéről van szó. Ugyan már. Büszke legfeljebb Kertész lehet. 
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A Magyar Szóban olvasom a vajdmagy írók reagálásait. Németh István bevallja, 
hogy hát ő  ezt a nevet még nem is hallotta (s hozzáfűzi: olyan műveket kell tehát 
írni, mint Kertész...). A kishegyesi írófejedelem negyedszáz könyvvel a háta mögött 
tudja, hány híd van. Kishegyesen (én nem tudom, mert ugyan minek tudnám), de 
Kertésztől még egy sort sem olvasott. 

Még tovább megy Dudás Károly a Hét Napban, aki három könyvét is elolvasta 
Kertésznek (föltételezem, a hír nyugtázása után), és ama végkövetkeztetésre jutott, 
hogy Illyés Gyulának nyomába sem léphet Kertész Imre, akinek „mind értékében, 
mind pedig terjedelmében sokkalta szerényebb életm űve" — mert Illyés „egy NÉP a 
magyar nép lelkületét ábrázolta minden nagy versében, minden prózai munkájában, 
minden megnyilatkozásában." Ezek szerint az a m ű , melyben egy nép, in concreto 
a magyar nép lelkületét ábrázolódik (na és mit jelent az, hogy ábrázolni?), eleve jobb 
annak az írónak az opusától, mely nem e témát taglalja, illetve (ne adj Isten!) egy 
másik nép lelkületét ábrázolja... Szegény Proust, aki saját lelkületével volt elfog-
lalva..., meg szegény Dosztojevszkij, aki meg az orosz lelkületnek ment utána..., és 
szegény, szegény többiek! 

Ezek után persze arra is kíváncsi vagyok mái, hogyan fogadja majd a szerb köz-
vélemény Kertész Sorstalanságát. Hülye kérdés, de felteszem: lesz-e egyszer egy olyan 
regény, amely a szerbeket kényszeríti majd arra, hogy szembesüljönek a nevükben 
(és jóváhagyásukkal...) elkövetett népirtásokkal? Kertész példája is azt bizonyítja, 
hogy a magyarok (így, általában) elmentek a Sorstalanság mellett, nem azért, mert 
nem értették, hanem mert még ahhoz sem volt kedvük, hogy megértsék, úgy igazá-
ból, s mert inkább feledni akartak, nem pedig földolgozni az eseményeket. Mondom, 
kíváncsi vagyok a Sorstalanság szerbiai fogadtatására, a Vremeben ugyanis zajlik 
már vagy három hónapja egy vita a korábban Milosevic-ellenes értelmiségiek között, 
és most kiderült, javuk inkább arra hajlik, hogy relativizálja a szerbek nevében 
egyes szerbek által elkövetett b űntetteket. Szörny ű . 

B.-nek mesélem, hogy rengeteg mocskolódó e-levelet kaptam a Kertészr ől szóló 
írásomra, s hogy végül már bele sem mertem nézni az e-mail-ekbe, hanem olvasat-
lanul töröltem azokat. B. szerint meg kellett volna őriznem őket, aztán mondjuk egy 
év múlva elolvasni őket — B. úgy van vele, hogy minden effajta dokumentumot meg 
kell őrizni, hátha jó lesz egyszer valamire (konkrétan regényírásra gondol). 

De mondom neki, hogy regényt mostanság nem fogok írni, prózát se, illetve fik-
ciót hétszentség hogy nem. Mert augusztusban egy pénteken leültem molyolni, össze-
ütöttem két flekknyi prózakezdeményt, prózacsírát, nevezzük így. Valami olyasmir ő l 
szól, hogy az én-elbeszélőnek meghalt az apja, s ő  ezen morfondírozik. Aztán két 
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napra apám váratlanul kórházba került... Úgyhogy a próza, az írás, a m űvészet nem 
játék — már megint a művészet követte a valóságot. (majdnem). 

Egy pesti kocsmában a baloldali értelmiségr ől dumálgatunk, némelyek egykori 
dogmatizmusáról, kizárólagosságra való hajlamukról, egykori eltévelyedéseikr ől, me-
lyeket ina szinte erénnyé faragnak (minthogy utóbb „jó útra" tértek). Szóba kerül 
Marx és Lukács, a kilencvenes években vajon nekünk, fiatalabbaknak tanították-e 
(nekem speciel igen). Egy fiatal képz őművész-hallgató — ha jól tudom, intermédia 
szakon nyomul — ül asztalunkhoz, s folyik lassan bele a beszélgetésbe. Kérdezi, mit 
érdemes Lukácstól olvasni. — Mert őt tartom a huszadik század legfontosabb gon-
dolkodójának — mondja, de érz ődik, csak azért, hogy mondjon valamit. 

Kérdjük tőle, mit olvasott már t őle. 
Semmit, mondja, és egy cseppet sem zavartatja magát. 
Ez lenne hát a butaság — ina. Paul Tabori könyvét olvasgatom mostanság, 

Az emberi butaság történetét. Szép lassan végzek a könyvvel, pedig olvasmányos, de 
jobb cseppenként beszívni. A kedvenc fejezetem a középkori vitézekr ől, a lovagkor-
ról szól. A lovagok, ugyebár, kiválasztottak maguknak egy (akár férjes) várkisasz-. 
szonyt — aki egész életét egy várban, kastélyban unatkozta végig —, szerelmet vallottak 
neki, aztán elindultak a vakvilágba h őstetteket végrehajtani, hogy így szolgálják 
szívük nagy szerelmét (saját feleségük eközben otthon kötögetett, miközben annak 
meg más lovagok hódoltak). A lovag, ha netán új zoknit (vagy amit zokniként hord-
tak) vásárolt, elküldte hódolata tárgyának, hogy hordja már nyolc-tíz napig. S miu-
tán a hölgy teljesítette e kérést (a zokni lábszagú lett), csak ezután kezdte el maga 
a vitéz is hordani. Egyszer meg valami angol lovagok, mid őn francia földre mentek 
portyázni, megfogadták, hogy a szerelem nevében mindaddig bekötik egyik szemü-
ket, míg végre nem hajtanak valami h őstettet hódolatuk jeléül. Aztán ahogy partra 
értek, jól meg lettek ruházva, mert hát csak félig láttak. 

Persze kérdés, ki volt a nagyobb idióta: ezek a h ősszerelmes vitézek, avagy a 
képzőművész, aki akárkit nagyra (s őt, a legnagyobbnak) tart, anélkül, hogy egy 
picit is ismerné. 

Utálok vásárolni, nem tudok vásárolni, félek vásárolni. Ha véletlenül L. eljön 
velem a holtokba, ugyan akkor is elrohannék, ám kissé nyugodtabb vagyok, neki van 
türelme és ízlése, nekem egyik sem.. Újvidéken aztán már a boltokba se merek 
bemenni, inkább az ócskapiacot választom, ahol nem kell próbálni. Így is teszek, 
hajigálom he .a nadrágokat, zoknikat, pulóvert a hátizsákomba, árat se kérdek. 
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Gyorsan. végzek — így elleszek egy ideig, végül is, most úgy élek (hogy vagy?), akár 
a parasztok: untig elég két rend ruha, egy otthoni meg egy ünnepl ő . 

Egyedül a sajtcsarnokban id őzöm el, veszek is valami túrófélét; se nem túró, se 
nem sajt, se nem kajmak, de még a nevét sem kérdezem meg. Azt is be a hátizsák-
ba. Aztán el a könyvesboltba, ott már nyugodtan bóklászok, otthon érzem magam. 
Rábukkanok egy román antropológus és szociológus cikkgy űjteményére, Vintila 
Mihailescu A mindennapok sem azok már, amik voltak című  könyvecskéjére. A román, 
a balkáni akármikségekr ől, semmiségekről szól, eleve remek kis kötetnek t űnik 
(az is — Tabori mellé tehet ő, azzal, hogy Mihailescu a rendszerváltás utáni balkáni 
hülyeségekr ől ír kellemesen cinikusan). 

Azt is be a hátizsákba. Amit aztán a sok mulatozás, ünneplés után (V. lediplomált) 
csak három nap múltán nyitom ki — a savó közben kifolyt, tönkretette az egyik 
nadrágot, és félig eláztatta Mihailescut is. A balkáni savó a balkáni könyvet, igazi 
balkáni történetecske, s minthogy az egésznek oka én vagyok, én is balkáni vagyok 
(hogy vagyok). 

Persze, a balkániság savó nélkül is érz ődik nadrágunkon. Múltkorjában pesti 
törzshelyemen, miután búcsút mondtam a haveroknak, ivócimboráknak, utánam jött 
az egyik hangmérnök csávó, hogy lenne egy kérdése, nem akarta benn föltenni, de 
csak röviden válaszoljak. 

Mondjad, mondom. 
Fegyverrel foglalkozol, kérdi. 
Nem, nem, mondom. 
Oké, köszi, csak ennyi. 
De tényleg nem, menteget őzöm szinte rémülten, az veszélyes, tényleg, én nem. 
Jó, jó, rendben van, csak ennyit akartam kérdezni. 
Aztán én erre, ő  vissza a kocsmácskába. Kés őbb arra gondoltam, de hülye vol-

tam, játszani kellett volna egy kicsit, hogy megtudjam, mit akar, venni avagy eladni, 
játszani a jól értesültet, a bulin belüli alakot, a balkáni maffiózót. Es legalább (s őt, 
főképpen) azt megtudni, hogy miért kérdezte ezt éppen t őlem?! Nem mintha nem 
lenne nyilvánvaló... 

Véletlenül együtt utazom Topolyára a helyi katonaügyosztály vezet őjével, aki 
felismer, ő  sorozott be engem is (én ő t meg nem ismerem meg — akit nem szeretek, 
elfeledem gyorsan, nevét s arcát is). Kérdi, hogy akkor most én itthon vagyok? Mert-
hogy tíz évig mindig küldtem be a bizonylatot, hogy külföldön tanulok, a katona-
könyvem is le van adva annak rendje s módja szerint. De annak rendje s módja 
szerint nem jelentkeztem be Budapesten a jugoszláv nagykövetségen, fed meg. Mon- 
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dom, hogy hát igen, most már itthon vagyok, majd bemegyek a katonakönyvért, de 
remélem, azért nem kell már megint háborúba menni. S hogy azért nem jelentkez-
tem be, mert mások sem jelentkeztek be a nagykövetségen, és mert háború volt, me-
nekült voltam, hogyan is nézett volna az ki, hogy Budapesten bebattyogok a 
nagykövetségre, és felajánlom szolgálataimat a hazának, az államnak, mely el ől vol-
taképp elszöktem... (Inkább tüntetést szerveztünk a nagykövetség elé, még beszédet 
is mondtam, és káromkodtam, egyszer űen elküldtem őket a p.. .-ba, szó szerint) 

Nem érti, mit beszélek, hogy-hogy milyen háború?, háború 91-92-ben volt. Igen, 
és mi volt 99-ben? Az nem volt háború? — próbálok meg vitatkozni, de aztán vissza-
veszek a tempóból, eszembe jut, hogy ő  mégiscsak hivatali ember. De azért még 
hozzáfűzöm, hogy az állam adhatna is már valamit. Nem, nem, így ő, először is a 
kötelesség, az a fontos, teljesíteni az állam iránti kötelességeinket, és már fel is 
emeli a hangját. Mert: az állam mi vagyunk! 

Ennél a pontnál érzem, hogy csendben kell maradnom, mert végül megbüntet-
nek, hogy anno nem jelentkeztem be a nagykövetségen. 

Az állam mi vagyunk! A Napkirály óta megváltoztak a dolgok: a népé lett az 
állam. 

Utastársaim kés őbb mondják, hagyjam a fenébe, közönséges bürokrata a figura. 
Mindenesetre aztán vagy két hónapig be sem merem tenni a lábam a katonaügyosz-
tályra. Aztán veszem a bátorságot. Bürokrata módjára átnézi az aktámat, beírdogál 
valamit a számítógépbe, visszaadja a katonakönyvemet, majd barátságosan elválunk. 
Igazi bürokrata a szó eredeti értelmében (és még gyors is volt!), semmi politizálás. 

Ha tudná, hogy — mint már írtam valahol — az én hazám ott van, ahol a számí-
tógépem, s ha már halni kell, legfeljebb a fájlaimért vagyok föláldozni életem, 
biztos meglepődne. Hovatovább hülyének tekintene, s talán föloldoznának a haza 
oltalmazásának szent feladata alól is. 

Bár a bürokraták éppen nem ilyenek. Taborinál olvasom a bürokratákról szóló 
fejezetet, őrület. Például: a második világháború elején egy londoni lakosnak ampu-
tálták az egyik lábát. Az akkori el őírások szerint ilyen esetben a személy szappan-
pluszjegyre volt jogosult (kevesebb láb — több szappan?!), ezért az illet ő  beadta 
kérelmét a hatóságoknál. Egy id ő  után meg is kapta a pluszjegyeket, de csak hat 
hónapra, úgyhogy utána megint igényelte azokat. Amire aztán kapott egy hivatalos 
levelet, miszerint is új kuponokat csak akkor kaphat, ha küld egy hivatalos igazo-
lást arról, hogy még mindig csak egy lába van. 

Mintha a mi országunk is ilyen idióta lenne — folyton amputálják, folyton kisebb 
lesz, de azért büszkének kell lennünk arra, hogy védhetjük, s közben abban remény-
kedünk, hogy újra kinő  a levágott, elszakított (kinek hogy) rész. 
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Jut eszembe a hazáról, ha már ennyit foglalkozunk vele (Kertészt ez ügyben nem 
idézem most, idézik éppen elegen; újabban). Mostanában a régi Symposionokat 
olvasom, amelyek még az Ifjúság mellékleteként jelentek meg a hatvanas évek els ő  
felében. Kész aranybánya, már ami az idézeteket illeti. S ha tehát ismét a hazánál 
tartunk: 

Bosnyák István Tizennégy nap Hungáriában című  budapesti naplójában beszámol 
arról, hogy „soha nem tapasztalt szorongás fog el hazám els őízbeni elhagyásakor", 
majd a sinkói sorokra gondol vissza a haza értelmezésér ől: „hazája neve — forrada-
lom, hazája az az ország, ahol a tettei értelmet kapnak (s mert Jugoszláviában van 
értelme tetteinek — hazája Jugoszlávia); a haza id ővel eltűnik; a kozmopolitizmus 
hozzátartozik a történelmi el őítéletektől egyre inkább szabaduló emberhez... (...) 
nem éreztem lelkifurdalást, amiért nem kerülget honfibú, de ugyanakkor biztos vol-
tam benne, hogy elvakult, a világtól hazámat nem látó kozmopolita sem vagyok." 

Hazám, hazám, te mindenem. Tehát ott a hazánk, ahol tetteink id ővel értelmet 
kapnak, bár a haza id ővel eltűnik (??? — aztán hova? hazamegy?). Az egész világ a 
hazánk lesz. Az egész a világháló a hazánk lesz — végül is, ezt már értem. S méginkább 
vissza a sinkói gondolatmenetben: ha ma a forradalom a telekommunikációban 
tapintható ki leginkább, akkor ma a hazánk: a telekommunikációs-információs 
forradalom. Hát, akkor én meg is érkeztem. 

* 

Lehetne éppen a hazám Crna Gora is. A napokban ajánlotta egy gyerekkori 
barátom (együtt jártunk asztaliteniszezni), hogy bármit el tud nekem intézni — pél-
dául tanszéket Niksicben, vagy amit akarok; Montenegrónak szüksége van a fiatal 
szakemberekre, és a magyarokra is, akiket különben nagyon kedvelnek. 

Persze a dolog komplikáltabb. Haveromat nem láttam már tizenéve, de legalább-
is beszélgetni biztosan nem beszélgettünk. Kiderül, minthogy elmondja, hogy üzlet-
ember, a maffiózó fajtából. Most épp padlón van, tönkretették 2000. október ötödike 
után, minthogy neki Miloševié alatt ment igazán jól — saját bevallása szerint a zse-
bében volt egy halom rendőrfőnök, másokról nem is beszélve, a régi szép id őkben 
volt vagy tizenkét különböz ő  személyi igazolványa, útlevele, autója szintúgy, a már-
kát pedig százezrekben számolgatta. De, hangsúlyozza, senkit sem vert át, hanem 
egyszerűen a szankciókat és az országban uralkodó állapotokat lovagolta meg, majd 
cége volt Ukrajnában, Magyar- és Csehországban, és persze Szerbiában is. A 
bizniszelést Kelebiánál kezdte 1993-ban, dobozokban banánt cipelt a hátán, aztán 
meg már száznál is több embert foglalkoztatott. 

Most viszont bosszút forral, miután teljesen tönkretették és mindenét elszedték. 
Nemrégiben fölgyújtott egy vajdasági tanyát is (illetve ezt éppen mostanában gyúj- 
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totta föl, korábban meg más tanyákat), a széna alatt ugyanis lopott alkatrészeket  

rejtegettek, a tulaj meg az adósa. S hogy figyeljem csak meg, micsoda kalamajkák  
lesznek még itt, nekem meg, mint újságírónak, egyenesen egy csomó dokumentumot  

küld el majd Crna Gorából (minthogy ott a titkosszolgálat befogadta...). Ha akarom,  
elintézi, hogy interjút csinálhassak Cane Suboti ćtyal, a nagy maffiózóval, vagy akár  

Ratko Mladić  generálissal — ő  is ott bujdosik a bérces Montenegróban.  
A kocsmában megérdekl ődöm, miután mindenkivel lekezelget (pedig nem falum-

béli), tényleg maffiózó volt-e a haver. Míg vécén van, megtudom, hogy igen, többen  

is neki dolgoztak a jelenlév ők közül.  
Aztán ő  maga meséli, hogy amikor kihúzták a lába alól a talajt, öngyilkossági  

kísérletet követett el, de túlélte. Es most újra tele van er ővel, hosszút fog állni, és  
újra talpra áll, mert ő  egyszerűen ilyen — nem hagyja magát.  

Megdőlni látszik teóriám, miszerint mi, vajdasági magyarok (ha mondhatom így,  
hogy mi...) olyan tehetetlen és alamuszi népség vagyunk, hogy még rendes maffiánk  

sincs... Van maffiája minden rendes nációnak, van magyar maffia is, s őt, Szlovákiá-
ban igen er ős, Ukrajnában és Erdélyben kissé gyöngébb a magyar maffia — de van!  

—, csak pont nekünk nem tellett semmire... Lám, és éppen egy gyerekkori haverom  

az egyikük. Kérdezem is őt erről, akkor van maffiánk?, kik lennének a vajdasági  

magyar maffiózók?  
Es elkezdi sorolni, bár négy-öt név után megakad.  

S kérdezem tőle, miért higgyem, hogy igaz, amit elmondott? Azért, így ő, mert te  
nekem ugyanaz vagy, akivel együtt játszottam gyerekkoromban, hiába vagy most már  

valaki más.  
Es tényleg, ezek a gyerekkori nyavalyák tényleg, de legalábbis némiképp  ilyenek.  

Nekem elmondja, elmondhatja nyugodtan. Es ha csak fele igaz annak, amit elmon-
dott, már akkor jól (avagy rosszul) állunk.  

Orült vagy, mondom neki.  
Ne hülyéskedj, folytatja, tudod, hogy az őrültség és a zsenialitás közt hajszálnyi  

a különbség.  
Végül megegyezünk, újra megkeres, és hozza számomra a konkrét állásajánlatot.  

Crna Gorából. Nem kérek sokat, számítógép, kaja, pia, cigi és tengerparti szobács-
ka. A maffiába ugyan nem lépnék be, maradnék szakért őnek vagy akárminek, de  
azért már ízlelgetem a parafrázist: a vajdasági magyar maffiózót az különbözteti meg  

a többi magyar maffiózótól, hogy van neki tengere.  
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Sebők Zoltán  

A felesleg dicsérete 
A modern múzeum bizonyos értelemben a szemétdombon keletkezett. Az els őt 

úgy hívták, hogy Muséum National (ebből lett kés őbb a Musée Napoléon) és közvetle-
nül a francia forradalom után, 1793-ban nyitották meg. Ugyanabban az évben, ami-
kor XVI. Lajost lefejezték. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen fontos dátum 
ez a tárgyak egyébként igen prózai történetében. A múzeumnak köszönhet ő  tudniil-
lik, hogy a régi rezsim használati tárgyai tovább már nem használódtak, nem hasz-
nálódtak el, s így aztán nem is kerültek, mert nem kerülhettek a szemétre. De nem 
csak err ől van szó. Miként a nyaktiló XVI. Lajost a fejét ől szabadította meg, a mú-
zeum a használati tárgyakkal m űvelt valami nagyon hasonlót: lenyisszantotta róluk 
egykori vallási, politikai, gyakorlati funkciójukat, és kontempláció tárgyává, modern 
értelemben vett önérvény ű  műalkotássá tette őket. 

Az új politikai szituációban a régi rezsim számos cucca már elve hasznavehetet-
lennek bizonyult, de a múzeum igazi jelent ősége inkább az, hogy létrejöttének 
pillanatától kezdve a konkrét rendeltetés ű  dolgokat is következetesen kivonja a 
használatból, megmenti az elhasználódástól, s ez által a szemétre kerülést ől is. S itt 
természetesen nem csupán arról van szó, hogy amit a m űvész m,egórökít, az — miként 
maga a szó is sugallja — kivonódik az id ő  romboló hatása alól, hanem jóval többr ő l.. 
Míg a portré csak átvitt értelemben örökíti meg a modellt (hiszen illet ő  ténylegesen 
halandó marad), a különféle ready-made-eljárások a szó jóval szórosabb értelmében 
teszik ezt meg magukkal a kiválasztott dolgokkal. A ready-made-eljárás nagy általá-
nosságban azt jelenti, hogy a m űvész nem alkot, hanem kiválaszt valamilyen dolgot 
az iparilag el őállított késztermékek közül, s azt apró módosításokkal vagy akár min-
den változtatás nélkül művészeti kontextusba (múzeum, galéria) helyezi. Az elv fel-
találója, mint ismeretes, a francia Marcel Duchamp volt, aki a múlt század tízes 
éveitől kezdődően számos kész tárgyat ily módon avatott meg őrzésre érdemes arte-
faktummá. 

Erdemes egy pillanatra elgondolkodni azon, hogy valójában mi is történik a dol-
gokkal e szelíd művelet következtében. Az a palackszárító például, amelyet Duchamp 
1914-ben műalkotás gyanánt kiállított, tovább már nem kopik, nem törnek le a szar-
vai, nem fog megrozsdásodni. Miért nem? Azért, mert ugyanaz a kapitalista rend-
szer, amely létrehozta, s a mindennapi életben használatára, lehet őleg gyors 
elhasználás ára és szemétre dobására serkent, a múzeumban gondosan őrzi, és fegy-
veresekkel biztosítja, hogy senki még véletlenül se merje gyakorlati célra, például 
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palackok szárítására használni ugyanazt a tárgyat. Adott esetben még akkor sem, 
ha nem az „eredetir ől", hanem annak utólag el őállított pontos replikáj áról van szó. 

Minden kultúrában voltak ilyen privilegizált, féltve őrzött dolgok. Ezeket nevez-
ték összefoglaló elnevezéssel szent, vagy kultikus tárgyaknak, s általában ugyanolyan 
gonddal óvták őket a használattól és az elhasználódástól, mint ma az úgynevezett 
műtárgyakat. Az új szituációban az a bizserget ő , hogy a féltve őrzött dolog adott 
esetben optikailag, anyagát és/vagy formáját tekintve az égadta világon semmiben 
sem különbözik attól a dologtól, amit a gyakorlati életben önfeledten használunk. 
Pontosabban fogalmazva, abban, s adott esetben csak abban különbözik tőle, hogy 
emitt nem használják, következésképpen hosszú távon védett a szemétre kerülés 
veszélyét ől. 

Ráadásul mindez nemcsak a hasznos dolgokra érvényes, hanem — legkés őbb az 
Ujrealisták óta — magára a szemétre is: gondoljunk csak César összepréselt autóron-
csaira, Arman felhalmozott limlomjaira, Tinguely ócskavasból összeeszkábált abszurd 
gépezeteire vagy Rotella tépett plakátjaira. Ebben a vonatkozásban sem igaz tehát, 
hogy a kapitalizmus végterméke a szemét. Mert a kapitalizmusban még a szemét sem 
csak szemét, hiszen múzeumi körülmények között akár féltve őrzött ereklye, magas 
piaci értékkel rendelkez ő  művészet, valóságos kincs is lehet. A budapesti Ludwig 
11'Iúzeumban 2002. nyarán rendezett Budapest Box. Rejtett szcéna az 1990 - es években 
című  kiállításon például valaki a szokásos nejlonzacskóba csomagolt háztartási 
szemetet rakott ki a következ ő, sokat mondó felirattal: „Ami Önnek, hulladék, az 
nekünk érték". 

A múzeum lehetséges el őzménye a paraszti kultúrában a tisztaszoba. Ez a rég-
múltból a nagyszüleinkre hagyományozódott „intézmény" valahol félúton van a 
mindennapi funkcionalitás és a múzeum szent világa között. Ami tradicionálisan a 
tisztaszobában van, az majdnem ready-made, abban a rendkívül lényeges értelem-
ben, hogy a funkciójától, a használat és az elhasználódás szemétdombon végz ődő  
processzusától óvott dolog, még akkor is, ha adott esetben ugyanaz a ház más helyi-
ségeiben is el őfordul. 

Mert mi is a tisztaszoba? Altalánosan összefoglalva a parasztház hétköznapi mun-
kától megkímélt els ő  helyisége, amelyben leginkább a tulajdonos rangját jelz ő  tár-
gyak is helyet kaptak. De ami a lényeg: kizárólag meghatározott alkalmakkor, 
ünnepeken, halálesetkor vagy a kedves vendég tiszteletére nyitották ki. Az ünnep és 
a haláleset már eleve olyasfajta kilépés az id őből, amire a múzeum intézménye is 
törekszik, a vendég pedig sok tekintetben a múzeumot felkeres ő  látogató megfele-
lője: nem használja a dolgokat, hanem sokkal inkább szemléli, kontemplálja azokat. 

Világosan emlékszem például a nagyszüleim tisztaszobájára. En, aki az egész 
házban kedvemre randalírozhattam, a tisztaszobába be sem tehettem a lábam: csak 
bámulhattam egy kis ablakon keresztül, mint valami mozdulatlan és eléggé érdekte- 
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len peep show-t. Mert hiszen nem történt ott az égvilágon semmi, pontosabban — s 
ezt természetesen csak utólag látom így —, lényegében ugyanaz a semmi történt, ami-
nek a mai múzeumi szituációban lehetünk tanúi. Volt például abban a tisztaszobá-
ban egy mesteremberi gondossággal kivitelezett sámli, amit a nagyapám a piacon vett, 
mondván, hogy a szomszédok is tartanak sámlit a tisztaszobában. Csakhogy nagy-
apám gyakorlatias ember is volt, így aztán ugyanattól a mesterembert ől vett még egy 
ugyanolyan sámlit, amely viszont a konyhában kapott helyet. Erre nyugodtan rá 
lehetett ülni, ki lehetett vinni a verandára, a kertbe, a tyúkólba, ahova csak akarta 
az ember, a tisztaszobában őrzött másához viszont — különösen nekem, veszélyes 
gazfickónak — hozzá sem lehetett érni. 

Két, eredetileg azonos sámli, s mégis micsoda egyet renget ő  különbség! A kony-
hai nemcsak a rendeltésszer ű  használat nyomait őrizte hűségesen, hanem annak em-
lékét is, amikor rajta próbáltam ki vadonatúj kisbicskámat, vagy amikor a pajtában 
diótörés céljából próbáltam igénybe venni. Ráadásul az egyik lába menthetetlenül 
kilazult (sokszor felborultam vele), úgyhogy ez a derék eszköz bizony sokáig arra 
volt ítélve, hogy kivonjuk a használatból, s ha nem is a szemétben, de a kemencé-
ben fejezze be nem is oly hosszúra nyúlt pályafutását. A tisztaszobában tartott má-
sa viszont továbbra is épen és egészségen feszített a súlyos dunyhákkal megpakolt 
nagyágy előtt, mintegy őrizve az igazi „sámliság" tiszta, érintetlen és sértetlen ideá-
ját. Körülbelül úgy viszonyult tehát a konyhában őrzött változathoz, ahogy Duchamp 
Palackszárítója a korabeli francia kocsmákban használt közönséges palackszárítókhoz. 

Amikor nagyapám elhunyt, végre beléphettem a misztikus tisztaszobába, s még 
arra is alkalmam nyílt, hogy óvatosan bár, de ráülhessek arra a bizonyos sámli-ide-
ára. Az történt tudniillik, hogy a helyi szokásnak megfelel ően drága nagyapám holt-
testét ott, a tisztaszobában ravatalozták fel. Akkor még nem sejtettem, most viszont 
világosan látom, hogy az is ready-made szituáció volt. Nagyapám akkor került be" a 
tisztaszobába, amikor többé már nem funkcionált: akkor, amikor nem lehetett meg-
kérni, hogy faragjon nekem új falovat, etesse meg a disznókat, vagy szedjen már egy 
kis krumplit a kertben, mert a kamrából kifogyott. Akkor tehát, amikor a teste a 
tisztaszobában őrzött dolgokhoz, például a sámlihoz vált hasonlatossá: használaton, 
s így az időn kívülre került. Amíg ott virrasztottunk és imádkoztunk mellette, maga 
is egyfajta múzeumi tárgyként viselkedett: nem a többi emberrel, hanem a ravatal 
körül látható tárgyakkal került összefüggésbe, ugyanúgy, hogy Duchamp Palackszárí-
tójában sem az az igazán érdekes, hogy miként viszonyul az élet részét képez ő  „pró-
zai" palackszárítókhoz, hanem hogy miféle szellemi kapcsolatot tud létesíteni 
művészeti hagyománnyal, különösen a múzeumi térben felhalmozott egyéb szobrok-
kal. A modern kultúra számára ez az összehasonlítás sorsdönt ő  jelentőségű , s mint 
a fentiekből kiviláglik, feltétele a halál. Akkor még nem tudtam, most viszont tisztá- 

38 



ban vagyok vele, hogy a tisztaszoba, ahol nagyapám fel volt ravatalozva, legalább 
is a virrasztás idején, igazából mauzóleum volt. 

Noha a múzeum etimológiailag a múzsákkal, a múzsák lakhelyével van összefüg-
gésben, az intézmény engesztelhetetlen kritikusai mégis inkább a mauzóleummal 
rokonítják, már csak azért is, mert a képz őművészeknek, ellentétben a költ őkkel, 
hagyományosan nincsenek múzsái. De még fontosabb érv, hogy ami a múzeumban 
van, az meghatározásánál fogva holt dolog, vagy ha úgy tetszik, szemét. Eppen ezért, 
a múzeumot már a futuristák az él ő, folyton változó és alakuló művészet temetőjé-
nek tekintették, a kurátort pedig sírásónak. 

„A dolgok akkor kezdenek átkerülni a valóságból a gy űjteményekbe — írja Bo-
ris Groys, orosz származású filozófus —, amikor a régi társadalmi rend összeomlik, 
amikor a hatalom dokumentumai és szimbólumai, a kultusz, az ideológia és a min-
dennapi élet jelei elveszítik korábbi funkciójukat, tehát amikor történelmi szemétté 
válnak." S tényleg, a hozzánk legközelebbi város múzeumában akkoriban rendezték 
be az els ő  „autentikus" tisztaszobát, amikor nagyszüleim egyre romosabbá váló 
házának lerombolása, az ottani tisztaszoba megsemmisítése mellett döntöttünk. 

Első  feleségemmel elhatároztuk, hogy az ósdi, diszfunkcionális viskó helyén pom-
pás, a korszerű  emberi igényeket kielégít ő  modern házat építünk. Tervünkr ől beszél-
tünk Erdély Miklósnak, térségünk egyik legkiválóbb ready-made szakért őjének, aki 
eredetileg építészetet tanult. Erdély felajánlotta, hogy egy id őre, talán néhány 
hónapra odaköltözik hozzánk. Mi csak etessük-itassuk, mondotta, ő  pedig közben 
kifigyeli a viszonyainkat, s végül ezek figyelembe vételével tervezi meg leend ő  lak-
helyünket. Feleségem türelmetlenked ő  kérdésére, hogy mégis milyen elvek szerint 
óhajtja megtervezni a hajlékunkat, Erdély ezt találta mondani: a ház lényege, hogy 
legyenek benne nagy felesleges terek. A hotelt hozta fel példának, amelyhez ha nem 
tartozna hozzá a rendszerint teljesen szükségtelennek tetsz ő  óriási el őcsarnok, nem 
is érdemelné meg, hogy hotelnek nevezzük. 

Am mivel nekünk nemhogy fölösleges térre nem volt pénzünk, de még a szüksé-
ges megteremtése is gondot okozott, feleségem az egészr ől hallani sem akart. Építtet-
tünk hát egy egyen-tervezett funkcionális lakógépet, amelyben minden épp akkora 
volt, amekkorának lennie kell, s mindennek megvolt az őt megillető  helye. Csak 
valahogy épp minket, feleségemet és engem nem tudott jótékonyan magába fogadni. 
A ház elkészülte után házasságunk pillanatok alatt tönkrement. 

Mindez már régen, majdnem két évtizeddel ezel őtt történt, de amit akkor Erdély 
mondott, attól nem tudok szabadulni. Nagy felesleges terek, ismételgette többször is, 
majd hozzátette: ett ől érzi jól magát az ember. Akkor még nem tudtam, most viszont 
sejteni, hogy ready-made-terekre gondolt: feleslegesekre, funkciótlanokra. holtakra. Ezek 
a jelzők mind a szemét. no meg a művészet attributumai. 

Ezektől érzi jól magát az ember: 
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Radies Viktória 

Hogy hogy vagyok? 
(Most és mindörökké) 

A kérdés, ahogy csak az angyalok tudnak nyilazni, a legérzékenyebb percben 
érkezett. Ide szúrt, érzem. Patetikus leszek, vért, szerelmet, kétségbeesést fogok 
emlegetni. Vajon abban a pillanatban, amikor elönt a vér, van-e valami melenget ő , 
gyönyörközeh érzés is? 

A múltkor, amikor felfeszítettem egy csuka száját, az holtában is megharapott. 
A szerelmem szája tapadt akkor rá az ujjbegyemre, ragasztotta be a sebet, a csukát 
pedig, aki saját farkába harapó kígyóként gömbölyödött a tálon, megsütöttük és 
megettük. Az Ouroboroszt: ő  a fejét, én a farkát. Ó gyorsan, én lassan, vörös 
borral locsolva. Es nem kellett hozzá szinte semmi f űszer: a világ legízletesebb 
falatjának bizonyult így is. 

Ennek elő tte kis híján eltévesztettük egymást (a fiúval); ahogy az lenni szokott, 
neki árpa n őtt a szemén, nekem meg pattanás az orromon. Aztán mégsem végeztük 
be a félig-kész-katasztrófát, pedig lett volna rá alkalom. Nagyon csúnyán néztek már 
ránk az angyalok, mígnem az enyhület váratlanul ránk köszöntött. 

Azt hiszem, főleg az angyalokkal kapcsolatban tartozom most magyarázattal. 
En, kizárólag szakmai deformációból, a nyelvvel hozom őket kapcsolatba, a nyelvi 
térben látom őket szállongálni, tünedezni, és amióta így szemem lett rájuk, ügyelek, 
nehogy széjjelzavarjam őket. Amihez elég egy ízetlen szó, egy perverz gesztus, alat-
tomos szándék, kis manipulációs ösztöke. Ezt azonnal észreveszik, és rámkoppin-
tanak; mire zavaros b űntudat ébred bennem, amit ől a torkomon akad a szó, és nem 
bírok írni. Élni még úgysem. Eltakaríttatik el őlem a világ csontmaradéka is. 

Amit még nagyon utálnak (az angyalok), az a blöff. Gyomorsavuk és émelygésük 
támad tőle. Pontosan meg tudják különböztetni a humort a blöfft ől, az iróniát a 
gúnytól, a derűt a vigyorgástól. És elrepülnek akkor is, ha nagyon csavargatjuk a 
nyelvet; hihetetlenül pontos mértéktudattal rendelkeznek a nyelvi játékokat illet ően! 

Régóta érdekelnek engem ők, de mindig a festészetben és a grafikában nyomoz-
tam utánuk, és egy üvegművésszel kellett megismerkednem — mit megismerkednem! 
— ahhoz, hogy dimenziót nyerjen számomra az áttetsz ő, láthatatlan tér, ahol laknak. 
Nekem a szavak-beli arcukat mutatják, ha résen vagyok. Neki buborékok formájá-
ban reptetik az irdatlanul kemény anyagot. 

0, de hányszor elkapatom magam! Mellényúlok, zúzok, begörcsölök. A b űntudat 
is rossz tanácsadó, a rajongás is az, és alattomosan settenkedik a hisztéria, elrónta-
ni úgy a sötét, mint a vidámabb fajta lelkesedést; a hisztéria akaratos, fájdalmas 
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egoizmusa. Na meg az ellenkez őjét, a lélektelen állapot nyomását is ismerem; olyan- 
kor talán a bátorság segít: hagyni kell, hogy végigmenjen rajtad, akár egy úthenger. 

Csakhogy. Mindig csodálkoztam a katolikus liturgia egyik mondatán: „Mondj egy 
szót, és meggyógyul az én lelkem!" (Egy jó szót, én ezt is heleh.allom — és tán csak 
nem akusztikus hallucináció az egész!) A lélektelen állapotból való kikaparódáshoz 
ez is elengedhetetlen. Nevezheted küls ő  segítségnek, kegyelemnek, jöhet József Atti-
lától, a szerelmedtől, egy intuícióból, egy embert ől, aki kíváncsi rád (megkérdezi, 
hogy vagy), egy mosolytól a troliban — de egyedül aligha vagy képes végigmenni a 
lelki szárazság alföldjén — száraz tónak nedves partján, hol döglött béka kuruttyol. 

Ám az én kedvesem csodaszép szavakat esemesezik nekem ( ő  a technika csodá-
ja), és gyakran pontosan tudja, az ezer millió billió variáció közül épp melyik 
képes áthatolni a bennünket elválasztó tereken. Persze melléütései is akadnak, 
akkorák, hogy elég egy szó, és menten bezárul a tér, országhatár, szemhatár és 
minden jótékony csatorna. Finis la commedia dell'arte. Meg kell élni a végállapotot. 
Rémképek. Apokalipszis. Mely örökt ől fogva elrendeltnek mutatja magát. Ulsz a 
világ fenekén, te idióta, aki reménykedni mertél, te szétmarcangolt hal, béka, buta 
liba, hát még mindig nem volt elég a hétköznapi és vasárnapi lectiókból? Nem vagy 
megtanítva arra, hogy befogjad a szádat, és hallgass?! Ha megkérdezik, hogy vagy, 
mondd azt, hogy jól. Mit gondolsz, te, te! hogy majd csak járatod a szádat, és még 
meg is értik?! S őt még kedvelni is fognak érte?! Azt hiszed, tudsz beszélni, mint egy 
ember, meg nem hazudtolva a nyelvet?! Mennyit mismásoltál és irkafirkáltál már 
életedben, mondd! 

„Romlani kell, kijavulni", dúdolgatom magamban Tandorit mostanság, és e 
kettősség csíptetője olykor váratlanul. (mindig váratlanul!) kiránt a gödörb ől, mely 
aztán huppanónak bizonyul utólagosan. A gödör-élmény azonban örök, ám feledni 
tudni kell. Mert arra is rájöttem, hogy a feledni-nem-tudás mennyire angyal űző ; nem 
bírják azt e lények, ha beveszed magad az odúdba, és morogsz. 

Vannak percek, amikor feledni kell a tömérdek auto és nem-auto kitolást, átve-
rést, becsapást, felülést, kegyetlen játszmát, rosszindulatú káprázatot. — Lehet, hogy 
ezt a percet hívják hitnek. Megérezheted magadban — ez egy olyan lódítás, értelmet-
len lendület, amit ől egyszerre csak, darab id őre, kiegészül, szépen teresül a tér, hogy 
ne mondjam égbolt kerül fölé, de lehet sötét éjszaka is, csillagtalan, csücsülhetsz egy 
elátkozott lyukban, akkor is meg tud történni. Mondjuk: vitrázsos üvegkupola. Vagy: 
áttetsz ő  átló. S ha már volt benne részed, utána, ha elvész, nehéz meglenni nélküle. 
0, a teljesség színes üvegei! De a hit ilyen, tünékeny, hiába akarja megállapítani, 
felcsontozni az ember. Csak úgy maradhat veled, ha megannyiszor örökre elveszik; 
azt hiszem, ez ő . Es nem vigasztal.; megfeszíti az idegeidet inkább, és képtelensé-
gekre bír rá. 
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Ő  pedig, aki engem most beszélni tanít, ő  e téren, a nyelvben, tényleg nem egy 
beszédtechnikus, nem nagyon izgatja a stílus sem, és arra visz rá, hogy én se legyek 
a szép kiejtésen meg a stíluskövetelményeken fönnakadva. Mondhatok közhelyeket 
is akár. A madarak (is mindig) (sem mindig) ugyanazt csicsergik. Szenvedhetek is 
például, ha úgy adódik, szabadon. Es én úgy érzem, hogy még sose mondtam el., ami 
mondhatnékom van, még maga-magamnak sem; most kellene megtanulnom úszni-
repülni (sic!)*, most kellene megtanulnom a szabadságot! A legnagyobb fokú 
függőségben. 

Akadályai vannak. Mániám, a szabadság, mostanság els ősorban nyelvi szempont-
ból foglalkoztat. Itt ülök most például per pillanat egy sírkamrában, így nevezem ezt 
a manzárdfülkémet az idegenben (hogy ezt is megértem! a saját sírkamrámban kör-
benézhetek!), és izgalmas szabadságvibrálásom van — fibrillál, mondják a kardioló-
gusok, akik gyógyítani kívánják ezt a kóros jelenséget, amib ől most az jön ki, hogy 
a szabadság betegség. Miként, köztudomásúlag, a szerelem. Es semmi más mód nem 
áll rendelkezésemre bármi moccanásra, csak a nyelv. 

Ebbe belehalni! Persze nem szeretnék egyáltalán; köznapokat szeretnék még 
élni, ha majd elmúlik ez a mostani ünnepélyes távollét, mikor, szerencsés percekben, 
rám-rámköszöntenek az angyalok és a szavak. Köznapiságot vele, aki majd bogaras, 
gátlásos, bolondos és hülye, természetszer űleg egoista lesz, velem együtt, és olykor 
sajnos kedveszegett emberré változik az emberek között. Függeni fogok a minden-
kori kedvétől; a rabja leszek. Csörgethetem a láncaimat. Bárcsak csörgethetném! 
Felváltanám rá ezt a táv-szabadságot. Aprópénzre.Vállfára akasztanám a kabátját. 
A vállamra teríteném, ha fázom. Itt van a kezem ügyében. Egy férfidzseki. Megterí-
teném az asztalt. Nyulat, halat, mi jó falat! Szép, öblös pohárból innánk a vörös 
bort. A szemébe néznék az ártatlanjának! Elmúlott az árpa. Rajtam sincs már 
pattanás, kisimul az arcom. Megfognám a szép, száraz, üvegfogta kezét. 

Egy üvegesnek a keze, az nem akármilyen. Rovátkolt. Spr őd és finom. Csodás 
fogása van.. Én meg csak tátogok, érzékelem a saját nikotinmarta nyelvemet, kicsi-
karom magamból a bizalmat, hogy megszólaljak. Közben id őnként vissza- s előrete-
kintve látom, amint ismét visszazárul a világ, becsukódik a száj, és undorító eszközzé 
válik az idegen asztalon a laptop. Megint megvetem a testemet, nem beszélve a szét-
tépett körömágyaimról. Ha ránézek az emberekre, beugrik valami szörny ű  röntgen-
kép. Kimegy bel őlem minden kedvesség, elfolyik, mint a pisi. Hitchkock. Belgrád 
platánfái megint úgy tele vannak varjakkal („gacsci") s a krákogásukkal, hogy Van 
Gogh és Schubert becsukná szemét, betapasztaná fülét. A rádióban Izraelr ől és nuk-
leáris fegyverekr ől beszélnek. A diáklányaim n ői magazinokat olvasnak. A rend őr-
ségen problémáznak a papírjaimmal. Itt a minap a nyílt utcán felrobbant egy 

Balázs Attilának köszönöm, hogy álmomban erre rávitt. 
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gépkocsi. A Trg Republikén este nyolckor kígyózó sorban ülnek egymás mellett a 
virágárus asszonyok a teli vödreikkel. A troliból látom: egy ormótlan, megtaposott 
halfej hever az útpadkán. A szája tátva. Eldobhatom a mobiltelefonom a francba! 
Nem jön több esemes. Soha többé. 

-Es most azt várom, hogy történjék csoda? De hisz az van: egy angyal szárnyá-
nak a csücske. Kék, zöld vagy holdfényszín ű . Lehet, hogy csak káprázik a szemem. 
Aki üvegművészbe szerelmes, azzal megesik. Annak össze is törhet a szemtükre. 
Mennyire viselhet ő  el ez a függés? Ennek a szövegnek minden hetűje rettentően függ 
egy másik lényt ől, akiről nem tudom, nem képzelt-e. De hogy a tet őtéri ablakon 
bekandikáló szentjánoskenyérfa még nem egészen kopasz — s mire ez a szöveg elké-
szül, teljesen tar — ágainak remegését, köztük a világ űri szelet s az örökkön változó 
színeket látom-e, még az sem t őlem függ. Mindennek bármely pillanatban vége 
szakadhat. 
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Vörös Istvánt 

Nyári reggel 
Hajnalban fejfájás riasztott, 
a nap már fenn volt akkor rég, 
a tegnap virágja kimagzott, 
éreztem, hányni illenék. 

Azazhogy kellett. Rosszul voltam. 
Először vért, aztán savat. 
Gyógyszerért botorkáltam onnan, 
ó, élet, abbahagyjalak? 

Vagy nem is ezt gondoltam reggel, 
pár óra mély alvás után? 
Halál, te se vagy más, csak ember, 
HEV vel hajtasz át Obudán. 

A gyerekek már fönn voltak, 
a feleségem terített. 
Ma ez most, vagy még mindig holnap, 
és híg idő  vagy telített? 

Nem vettem a szemüvegem föl. 
Kihűlt tea a bögrében. 
Mit tanulhattam volna ebb ől, 
ha önmagamat megértem. 

Egy gólya egyre följebb mászott 
a levegő  kék oszlopán, 
a mennyország egy felh őház ott, 
ha elhinném, nem mondanám. 

Bár jobban voltam, alig ettem. 
Egy kis sajt meg egy kis kenyér. 
A lélek csak test idegenben, 
a haj, a száj ezért fehér. 
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Kontra. Ferenc 

New Coiintry Song 
(ahogy voltam) 

Ilyen a mészárszék csempékkel kirakva, reflektorfényben keszty űkben járnak, 
hosszú tunikát húznak a bálba, mindenki zöldben áll karéjban, de miel őtt a tánc 
indulna, a rangidősek odaszólnak, a hangszerek hol vannak, hozza a csövet nyom-
ban a szolga, test a testtel bármit akarhat, nyomja a számba, és én csak fulladok, 
hanyatt a lámpákba. 

Műanyag tálban úszott az álom, nem voltak ébren a tóban a hálók, össze sem 
értek a párnán a foltok, halakat láttam úszni az ágyon, szabadok lettek a parton 
a horgok, bőrömbe húzták velük a cérnát, vattacsomókból lettek a sziklák, ilyen 
hegyekből folyt ki a vérem, patakja fagyva barna sziget lett. 

Mint tűpárnából álltak ki bel őle az elhásznált fecskend ők. Elhalványodott a dal-
lam, amely addig a fejemben szavakkal szórta a narkót, amíg hatott a szer, jött a 
ritmus, de amit aztán láttam és éreztem, abból már hiányzott mindenféle könyörü-
let. Nyissz, mint az olló a fonál után, befejezte a varrón ő  a cikcakkozást. 

Még kellene egy kis jég, de elfogyott. Kékít őt old a bőr színében. Bármit írok, 
lila lesz mái, körülötte zöldövezettel, ahova szarni járnak a kutyák. A fennkölt fer-
geteg arról szól, hogy éppen nem vagyok, és valami hamis részvétet próbálok csak 
kelteni, mert a kérdés azt sugallja, hogy hol az a juh, aki jelenleg jól jár. Arról szól 
a kérdés, hogy múlt van éppen, ami szintén az én hibám, mert mire megvirrad, 
mire a betűk nyomtatott sorokká lesznek, addigra egészen máshogy és máshol élek, 
és addigra a zöldövezetben már nem is én fekszem a f űben, fülemb ől folynak a 
hangok hátra, visszafelé. Virrad a visszhang a márványon, mire megírom, hogy a 
fizikai kellett a szellemi er őszak mellé, hogy ez a kék pára elvigyen innen, mire 
szemembe száll a szürkület, szövettani lelet leszek egy tárgylemezen; szoktam így 
szőni a sötétben sercegve szavakat lassan, olvashatóbbak is karcosan, mert nagyobb 
a kockázat: hogy az összes bet ű  reggelre meglegyen. Közben nem zavar senkit a 
sárga asztali lámpa, én pedig pocsék alvó vagyok, és a legrosszabb indulatok is ilyen-
kor fájnak a fejemben, különben is: ez a torz féloldalvást a legmegfelel őbb testhely-
zet a tollhoz ;  csak azért is. 

Csak azért is, hogy a vége meglegyen; az alváshoz pedig éppen nem felel meg 
semmi. Olyan ez, mint amikor kivágták a csillagvizsgáló kertjéb ől a fákat, nekem fáj-
tak, nem a motorfűrésznek. Ragyogtak felettem: csillag leszek, fény nélkül; lehullok 
egyetlen mondatért: a vörös rózsák is, ha elszáradnak is, meg őrzik színüket, vagy a 
színük őrzi meg őket. Es mennyivel szebbek e patinával. Szentimentalizmusukat ;  mely 
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ezekb ől a mondatokból árad, a meg őrzésből merítik, mert hiszen befejezhették 
volna pályájukat a rózsák elnyílva a szemétdombon akár, ahol megannyi társuk is. 
Míg a rózsamúmiák örökké élnek valamiért. Vigyáz talán rájuk egy emlék. Nem 
hittem a horoszkópozásban soha, csak kirajzoltattam egyszer, Úgyis tréfa, ráncolva 
emelte fel tekintetét körz ő  és vonalzó rajzaiból, azt mondta a kókler, hogy a nappa-
li házban ott, lapul a Pluto, milyen tudománytalan, gondoltam, na és, ha ott tanyáz?, 
valahogy mégis odakerült, az egyetlen bolygó, melynek fekete fénye van, ett ől lett a 
sunyi halálnak otthona. Keresem a magam zanzásított tanulságát ebben: hogy arra 
nem képes más, csak az ember, hogy több örömet, több kielégülést képzeljen isiagá-
nak el, mint amennyiben valaha része lehet, minden hangyányi sikerért sokszor 
megfizet, és akkor a legsimább az útja, ha a méltánytalanságtól sem riad vissza, 
vereségeibe simán belenyugszik, tragikus kimenetel ű  harcokban kovácsolódnak össze 
legjobb tulajdonságai. Rím-remade. 

Nézem az ablakon át a leszálló gép villogó vörös fényét, ahogyan átlóz felettem, 
mint a fecskék. Ez a szín, a vér, az út, ami kísért. Aztán jön egy másik utasszállító, 
éppen vele ikszben, hogy az égbe nyomja anonim járatát. Mint a képerny ő  sarkán, 
ahogy a komputer bezár: A találkozási pont ragyog vörösen, az illúzió, hogy volt egy 
hely a semmiben, ahova ezüstgépe vitte a kis herceget. 

A láz görbéje közel sem fickándozik ennyire, nem visz el, sehol ennyi szálkás, 
meredek csúcs és elnyúlt boltív, biztosan befolyásolja az írás fájdalomcsillapítózott 
folyamatát, eltérítheti a szöveg poézisét, a rímek akaratát, ahogyan a kalózok a 
gépet, de nem fikcionálja a tényeket a kilengés egyik széls ő  pontján sem, csak élénk 
alapszínekkel ábrázol, semmi árnyalat, ezért sokkal kiszámíthatóbb a láz. Olyan, mint 
a hinta, vaskos cölöpökre bízva, valójában mindig áll. Viszont ez más, mert én az 
agyam ritmusára írok — ahogyan löktek hinta nélkül —, a tegnapira, mint ki a vízen 
járt, és így járt, nem én, valahova a két koponya körüli tövisminta közé, ahol a 
tűnyi tintatollak finoman széthúzott hálófolyamai, akárha vízbe húznák a halak elé, 
helyet hagytak egy üres sornak, ahova ugyanannak a szervnek a története és emlé-
kezete kerül némiképp eltér ő  olvasatban és funkcióban; azt mondták a fehér köpe-
nyesek, már nem kell nekik, leolvasták róla, amit én úgysem értenék, legalábbis azt 
hitték, mintha akkora nagy titok volna, hogy az agyhullámaim az átlagosnál sokkal 
kevesebb alfaritmust mutatnak. Az a fontos, hogy nekem adták, csak játsszon vele a 
gyerek, el lesz vele, ha már annyira akarta, mint a pöttyösen pattogó labdát, ez 
pedig keskeny és jó hosszú, amilyen az ideális papír éjszakára, mert beláthatatlan 
lesz ez a sor, egyenesen cikornyás, és nem kell lapozni hozzá, csak tekerni rajta egyet, 
ahogyan a papiruszon az ószövetséget. 

Vijjogva jönnek, fékeznek. A testet nem tárja fel semmi jobban a testnél. Mint 
egy visszafelé pergetett filmben: azt mondják minden kis halál egy visszamozi. 
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Mintha nem történt volna közben semmi, ahogyan némultak és süketültek körü-
löttem az évek, azt hittem, elég lesz a toll, megannyi publikálási cikcakk, azt hittem, 
mögöttem marad mégis a város, ha nem szeretjük, legalább megszokjuk egymást, 
talán éppen folyópartjával csábít el, ahova mintha haza járnék nyaranta. Allan-
dóan csak visszatértem „kebelére", mégsem akadt soha benne semmi, amit igazán 
kívántam volna, még ha vissza is jöttem, tudtam már egy ideje, kényszeredetten és 
egyre kevésbé térek ide. Erre a helyre végképp nem illene, hogy haza. Ne is legyen. 
Tévedni szabad. Mellékes, mit mondok magamról én, vagy mit mondanak rólam má-
sok, a fontos az, ami még el őttem áll, amit még meg kell tennem. 

Nincs már kedvem folyton felejteni. Apró fiókokba, sztaniolgalacsinokba traumá-
kat gyűjteni. Nekem nincs fogam fogért. 

Maradjak idegen, ahogyan jöttem. 
Egy közömbös város ködlik el a tekintetemb ől örökre, visszapillantva a bepárá-

sodott ablakból a hajnali szürkületbe, ahol csak épületek sziluettjei ködlenek, ezt 
nevezik a farkasok órájának, amikor a ment ő  elszáguld, és csapódik villogva kéken 
a kanyarban a túlsó sarokra a fénye. Mindenben akad valami kölcsönös: az utolsó 
könyvem amputálva jelent meg itt, a lejáratás szándékával, és mennyire csodálkoz-
tam, hogy sokan ebből a gonoszságból észre sem vettek semmit; akadt, aki szerint 
ennél jobbat nem is írtam, tehát mégsem lehetett tönkretenni, bármennyire is sze-
rették volna; elég, ha a szándékot csak én tudom. Az utolsó ajtón nincs kilincs, nincs 
visszatérés; és csend lett, ahogy álltam háttal a városnak, elmen őben, mint a befeje-
zetlenség emlékképe, kabátom szakadt torzója: ahogyan pettyezte a vér a lábam, aho-
gyan az es ő  mosta az ablakot, hogy tisztábban lehessen látni, azt a legkisebb bokrot 
is a kórház tövében, mert minden hozzátartozik az okokhoz, hogy miért sárgul és 
hullatja lombját úgy és ott éppen, hogy miért szórtá kormát rá •id ő  előtt az éjszaka, 
miért és mikor kell indulni. Valamib ől Úgyis rájön az ember, melyik lesz az utolsó 
csepp, a saját vére, csak az a pillanat t űnik hosszúnak, mert egy döntést nagyon kell 
akarni. Csak a fullasztó fert őtlenítő, csak ami benne az illat, csak ami éppen még 
levegő , mielő tt elhagy. Felfogom végre, hogy ez itt mégis én vagyok. Úgy megyek, hogy 
már akarom. 

Vijjogva jönnek szakadatlanul az alagsori baleseti osztályra. Mint egy elszaba-
dult folyam. A szemközti lakóház negyedik emeletér ől levetette magát egy nyugdíjas. 

Nem csalnák meg az érzékeim: minden éppen arra való, amire használják, 
mindent és mindenkit annyira kell becsülni, amennyit érdemel. Nincs a sötétségben 
semminek ára. 

Mekkora tévedésben éltem több mint egy évtizede, hogy lehetne aranyhalam is 
egy gömb alakú akváriumban, csak rajtam áll, fehéregerem egy bef ő ttesüvegben, hogy 
itt. Mert ha gesztenyét sem terem. A tenyeremben, semmi fénye, elvakul, akkor 
éppen, hova merre, hogy elrugdosni messze, velem jönne, és pirosgomba sem vár a 
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fenyvesekben. Aztán tüskéit leszórta elém a kaktusz. Mintha vágyak cserepei 
előttem szét, hogy délutánok délutánján majd platánok alatt kutyát sétáltatok, hogy 
ennyi nyugalom egyszer belefér, semmi görcs, és lesznek törzshelyek, mint polgár egy 
kávé mellett, hogy kedvenc lapja fölött zsörtöl ődve, hányat rúgtak az ellenségnek, 
háló, semmi utca, kifogva, mint halak a partra, hugyozni ebbe a folyóba, én nem ezt 
a földet választottam, semmi pénzért, sem feketén, zsírosan, legyen egy jó évem, hogy 
teremjen egyszer legalább valamit a vérem. 

Választani mindig lehet, teret, percet, barátokat vagy kertet, el őrefelé sárga 
kövekkel kirakva, hát. 

,Varázsolj innen el!" „The skies they were ashen and sobei." A párbeszéd 
eddig csepegett, mert a mobilhól kifogytak a percek. Közben a fejem fölött lógó 
infúzióból is. A lassú cseppek potyogásától valami esetlen dallamot dünnyögött 
belém egy nehéz léptű  álom: jön egy ember le a hegyr ől, és a hegy csak viszi le, 
úgyse tudja hogyan éltem senki más, csak ez a hegy, nincs rá dallam, neni is 
hallom, csizmám hangja elrepedt, tenyerembe köpve nézem, mennyi sebhely, mennyi 
heg. 

Aztán semmi, csak a félteke csöndje. Egy egész történet kapcsolódik az ébredés 
pillanatához hirtelen. Miel őtt kinyitnám az ajtót és elmennék. Ilyen váratlanul 
fordított az oldalamra az ápolón ő , hogy •a bénítást belém bökje. Akkor már csak 
azért sem akartam tudni, hogy vagyok, mit mutat az agyam alfaképe elölr ől meg 
hátulról, mert az a leped őnyi negatív már olyan komoran alvilági, mint a Pluto, 
sötéten hölderlini, mint aminek alapján azt kellene eldöntenem, hogy a hely szelle-
méhez igazodva vakond leszek-e, ha maradok, néha sétákat téve távoli mez őkön 
fizikailag is, vagy írok tovább a föld alatt araszolva, beszüntetve bármiféle beszél-
getést a bénasággal. 
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Csányi Erzsébet  

Hogylét 
Nem szeretnék modoros lenni. De nem szeretnék őszinte se lenni. Nem szeret-

ném irodalmasítani se a kérdést. Akkor hogy lehet válaszolni? 
A kérdés egyébként kedves, nagyon is. Emberi. S őt, az egyetlen lényeges kérdés. 
De hogy lennék?! 
Mondhatnám, borzalmasan. De joggal mondhatnám azt is, hogy nagyszer űen, 

soha jobban. 
A háttérben ott lapítanak az átutazás fáradalmai. 
A tudat, hogy mindent elmos az utazás vontatott uszályaitól dagadó folyó 

vize. A folyó, amely már a kollektív öntudat archetípusait is söpri, hömpölyögteti, 
megvillantja egy-egy pillanatra a napsütésben. Es a termel ődő  időszerű  diskurzu-
sokat felkapja, élteti, elnyeli. 

Hogy lennénk?! 
Borzalmasan és nagyszer űen, kétségtelenül. 
Van remény. 
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Brcisnyó István 

Hogylét? Igylét! 
A legtöbb levelet (no, inkább levlapot, évente úgy egyet-kett őt) Szakolczay 

Lajostól kapom. Kérdi: Élsz még? Vagy fölvillan az elméjében valamely eszme, s már 
kanyarintja is papírra a mi jó Lajosunk: hogy szeretné, ha — mármint hogy én 
írnék ezt vagy azt, ilyet meg olyat. Neki. Nekik. Rajta kívül nem is ismerem őket. 
Csak nevek, olykor egy-egy cserél ődik. Biztosan jobb is így, ez az ismeretlenség. 
Amúgy meg dehogy írok! Bármit is vagy semmit sem. Világosan érzem, hogy már 
eddig is túl sokat csináltam. Ennyiért! Lassanként a tulajdon (leend ő) könyveim 
kéziratait (leffeg ő  darabjait) tartalmazó kézirattár őre leszek. Szükségem van nekem 
még egy (majdan leendő ) könyv kéziratára a meglev ő  tucatnyi mellé? Mint valami 
párhuzamos, apokrif életm űre? Tehetek én róla, hogy a magyar irodalom nem arról 
szól, amiről én írok? (Ez az utóbbi mondat följegyzés 2001. dec. 30-áról.) Vagy 
pontosabban: szoktam írni. Meg ilyesmit is írtam föl magamnak 2002. aug. 16-án: 
A regény — könny ű  műfaj. Az ember kiteríti maga el őtt képzeletben a tudatát, és 
utána, akár csak valami világhálón, már csupán az asszociációs gócokat kell kutat-
ni, illetve megkeresni vagy -találni közöttük a kapcsolatot. Es lassan leképzi önma-
gát a fejünkbe zárt világ, ahogyan az árnyék halad, ugyanolyan észrevétlenül, vagy 
miként a Világmindenség tágul. Végül sohasem lehet elég tág, mert már így is túl van 
a fölfoghatóság határán. A regényben is akképpen halad el őbbre és előbbre az 
ember, hogy naponta visszatér rá, mint kesely ű  a tegnapi dögre: nem gondol a 
holnappal. A regényben ritkán létezik egy gyakorlati holnap (soha), a másnap is vol-
taképpen már réges-régi tegnap. — Hát eddig ér el a tudományom, most látom csak. 
Talán régebben kellett volna elkezdeni az elméleti gyakorlatokat. Az otromba tinta-
nyalást, amit, nem szerettem. Ha írsz, kapjon alatta lángra a papír! — ezt szerettem 
volna. Különben meg híján is vagyok most a szükséges eredend ő  indulatnak. Belül-
ről még mindig le vagyok bombázva. Elmaradt a revitalizálásom. Kudarcra vagyok 
ítélve — vagy válami ehhez, hasonló is megfordul a fejemben. Csakhogy ki ítélt ku-
darcra? Mi az a kudarc? Es mi az, hogy ítélt? Ha eddig nem ítéltek el önmagukat 
fölhergelt igazságügyi szervek, akkor mára már semmi kivetnivaló sem lehet bennem. 
Társadalmilag nézve. Egyáltalán, lát engem a társadalom? Dehogy lát! Nem lát az 
semmit! Narcisztikus. Csak a tulajdon hangját szereti hallani... De ímhol egy más-
milyen levél (egy hónapja formán semmilyet sem kaptam, csak e-mailt, csupa csalá-
di dolgok, teljes óra hosszat képesek csorogni a m űholdról); ez kék, és félek, hogy 
hivatalos. Ez még nem lopta be magát a szívembe, a hivatal. Rávetül valami kény-
szerítő  akarat árnyéka. Olyan Wille zur Macht-féle. Rettenetes, mennyire nem 
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akarom azt csinálni, amire kényszeríteni akarnak! De nem, ezt hölgy fogalmazta, és  

a hogylétem felől kíván érdeklődni. Leírnám-e neki? Hát hogyan utasíthatnék el egy  

hölgyet? Az ilyesmi aztán már végképp összeegyeztethetetlen lenne a jobb szokások-
kal (magyarra fordított Krleža). Pimaszság lenne csöndben maradni, akár a hal, visz-
szafojtott lélegzettel. Inkább úgy teszek, mintha a kedvére tennék. Be lesz itt  

számolva mindenről! Az ám: régebben addig voltam, ha els őként szerkeszt őnők  
babusgatták szellemi torzszüleményeimet. Szinte nekik írtam!  

Akként vélekedem, hogy a hogylét kérdését voltaképpen bölcseleti kategóriává  

kellene fejleszteni (lásd: ittlét), miként például a véletlenr ől is vannak vagy voltak  
ilyen elképzeléseim. Hogy, teszem azt, Paracelsus Ópéterváradon épp erre gondol.  

Marad, persze, a kérdés, hogy egyáltalán járt-e itt? Egy költemény meg utóbb egy  

novella erejéig mindenképpen. A többi már legyen az ő  gondja, hogy véletlenül-e  
vagy sem.  

Alighanem azzal ébredtem, hogy álmomban éppen olvastam, de nem tudom, mit.  

Reggel a sárrizsai könyvtár fehér, emeletes épületét láttam magam el őtt, kés ő  éjsza-
ka; fönn, egy sarokablakban világosság: az emír, a költ ő  most ott dolgozik. Ha kipil-
lantana, lent, a kivilágított térségen a forgatagot látná, a nyüzsgést, a népét. Lehetne  

ilyen illúziója, ha kipillantana, pedig ezek mind külföldiek, nyelvükben, viseletük-
ben, minden tekintetben. De senki sem pillant alá az éjszakába a mór stíl ű  épület  
ablakának világító négyszögén — különben is reggel van. És nem ott vagyok, hanem  

itt. Es hogy vagyok? — Ez az, amit évek óta igyekszem megfejteni, nagy er őfeszítés- 
sel: 	

~ 	 gY 	J g 	~ 	 ~Y 

sel: rengeteg energiát fektettem már a kérdés boncolásába.  

Először is: nyugton. Nyugton hagynak. Nagy ritkán rontanak rám ajtóstul.  

Nemigen telefonálnak. En sem hívok föl senkit, nem is tudnék, mindkét készülék  

selejtes. Ez a házból másoknak jobban megy, tehát lehet innen azért telefonálni.  

Még más kontinens is elérhet ő : az az ottani csicsergés! Csak nekem nem. (De láttam,  
hogy van egy mobilkészülék is.) Domonkos mondta vagy 20-25 évvel ezel őtt: Neked  
sikerült magad körül megteremtened valami magányt. Iráshoz, pl. Hogy írván írni!  

Hát ehhez tartom magam. Néha egészen beleroskadok, évekre. Kedvelem ezt az  

állapotot. Olykor-olykor kiragadtak bel őle, és, mondjuk, kórházba szállítottak.  

Mindahányszor úgy tűnt, a végét járom. A helyzet legutóbb volt a legforróbb,  

valóban a végét jártam. Lassan merültem alá valami kellemes nirvánába, napokig  

még csak nem. is volt fájdalmas. Arra gondoltam, ha ez így megy, én itt maradok.  

Azután mégsem maradtam. És így múlt el hét év. A népmesékben ennyi ideig szokás  

szolgálni. En meg csak szolgálok tovább, mint valami 86-os zupás őrmester. Kit? Mit?  
Mire? (Mármint hogy mire szolgálok?) Habár ilyen kérdéseket nem is szokás föl-
vetni. A véletlen fénye bevetül az ajtó rése alatt. Ezzel aligha lehetne világítani,  

nem lehet világosságnak nevezni.  
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Egyet azonban biztosra veszek: valahol a tudatomban létezik egy föls őbb, szuny-
nyadó utasítás, és ennek az aktivizálódására várok, mint afféle alvó szellemi ügynök. 
Általában arról van szó, hogy ezt vagy azt le kellene írnom. Csak úgy, magamtól. 
Minden erőmmel tiltakozom ellene. Inam szakadtából. Elégedett vagyok, ha sikerül 
elhárítanom az effajta elképzelést, és maradhatok továbbra is nyugton. 

Mert miért kezdenék olyan dologba, ami egy valóságos ekvilibristát is kiütne. 
Habár őalatta még csak nem is rángatják egyensúlyozás közben a két torony csúcsa 
között kifeszített kötelet vagy inkább huzalt. Nekem viszont ott van az a sok, 
mindenre kapható gnóm vagy troli, fura lények hada, és kíméletlenül azon vannak, 
hogy a nyakamat törjem, napvilágra tárjak a bens őmből minden megsejtett titkot, 
rejtelmet, kizsigereljem magamat, elakadván végül a nemrég fölmerült kérdésnél, 
hogy például van-e a n őknek erekciójuk? Ez, mint lényegre tör ő  fölvetés. (De az 
újságokban írja! 

Látszik, nemigen érdemes rám bízni semmiféle értesülést sem, mert el őbb-utóbb 
túladok rajta, gyakran miel őtt még valóban értesülnék róla, mert ugyanis eleve 
tudom. Születési hiba, túlteljesítés. De így legalább senkinek sem okozok lelkiisme-
ret-furdalást, hogy tőle tudtam meg. Mert itt minden bizalmas. Valójában szigorúan 
bizalmas. No, most én beveszem magam egy ilyen, szigorúan bizalmasnak mondha-
tó, elvont kartotékba, persze, csupán képzeletben. De valaki van ott valójában is 
(vélhetően épp én), és mondjam rá: ette volna meg a fene!? Es én innen, t őle (ma-
gamtól) tudok mindenr ől, pedig képtelen volnék elmenni olyan messzire. És akkor 
elmegyek; de, majd hagyom, hogy más menjen helyettem... És ezt követ ően már 
kés ő  — mindenesetre nyugodt szívvel dermedek vissza alvó szellemi ügynök mivol-
tomba. Lám, mit tesz a lelkivilág! Mindig ebb ől szerettem volna megélni, a tulajdon 
lelkivilágomból. És most végre megkaptam, amire annyira vágyakoztam, hogy ne 
mondjam, századokon át. 

Meg ami soron következik most, azok az alvajáró séták! Akácos út? Ugyan, 
csupa ide telepített platán! Korai juhar! Egy-két, valahonnan ismer ős vadszilvafa, 
abból az időből, amikor én még vadszilvafákat ismertem. Mostanra jóval sz űkösebb 
lett az ismeretségi köröm. A legtöbb ismernivalót jobbára csupán hírb ől ismerem. 
Hírből ismerem meg önmagam, ógörögb ől. Azokat kellene bújni, az idejüket múlt, 
halott ógörög filozófusokat e halott XX. századi filozófiai irodalom halmán, Kármel-
hegyén vagy mijén. Olybá t űnik, nem is igaz, hogy volt. A múlt században még mi 
sem voltunk, nem úgy voltunk, ahogyan most vagyunk. Mert: hogy vagyunk? Hogy 
vagyunk? 

Hogy ezt is pont tőlem kell kérdezni, betegt ől. (Blaise Pascal szerint az igazi 
keresztény normális állapota a betegség. Csakhogy őseinkkel ellentétben hiányzik 
belőlem az az áhítatos affinitás a kereszténység iránt. Egyedül a nagy tömegjelene-
teket tudom értékelni bel őle, végig a történelem hosszán. Vagy csak a nagy festmé- 
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nyeken. Mert az sem semmi.) S ezen a ponton elt űnődvén egy neves papírzsebken-
dő-márkán — megbontott nagycsomagja áll el őttem az asztalon: egy óbecsei literáris 
fickót annak idején rendkívül zavart az orromból kilógó szépialáb, -csáp vagy 
-tapogató. — Van nekünk egyéb dolgunk is, mint takonyban fuldokolni! — igyekezett 
bosszantani, írásbelileg. Neki lett. Lám, azóta már irodalomtörténész Budapesten. 
Láttam a Duna Televízióban, írta is, hogy irodalomtörténész. Innen tudom. Ezek csak 
úgy lesznek. En meg? Mintha még mindig a malátás prikolicán (ez a prikolica a leg-
jobb szó, amit eddig hallottam) ülnék a napszámosokkal a becsei sörgyár kapujában, 
hogy majd visszük a malátát a disznóknak a távoli upravára, de azután nem kap-
tunk; nem is sikerült azóta sem megtudnom, mi az. Valami trutymó lehet, arra va-
ló, hogy belefulladjon az ember, akár a takonyba. Úgyhogy a szépiának (octopodus) 
volt igaza, hogy a vízfejemet választotta, ott még eléldegélhet, és velem is majd csak 
lesz valami. De a harangzúgást, azt nem bírja. Attól szédül. (Érdekes ;  nem én szé-
dülök, hanem a szépia — az octopodus — a fejemben. Es ilyenkor barna tintával okád-
ja le az eszemet. Biztosan a szédülést ől. Ezért is bennem a sóvárgás, hogy délben 
írni! Meg az estéli angeluskoi. A tinta végett. Ilyenkor végtére is valami sötét hely 
lehet a fejem. Vagy pusztán szétfolyó, árnyalódó maszatolás.) 

Ámbár ezzel szemben van nekünk a ragyogó délel őtt! Mint angyalszárnyon eresz-
kedem a liften lefelé. (Áram mostanában van.) Vagy pókfonálon, benne a sötét és do-
hos liftaknában. Azután ajtókkal viaskodni, négy lépcs őfokon ruganyosító 
gyakorlatokat végezni — s, íme, kitárul el őttem a tágasság! Hogy én milyen sánta let-
tem mostanra! Szinte béna, mintha a krajinai fronton talált volna kupán egy grá- 
n 
	

á 	 t 
Valóságos hadastyánná lényegültem! (Ha az 54-55 éves Bem tábornok lehetett 
Bem, apó!) Vagy legalább béna hadfivá, hiszen annyi volt itt a háború! 

0, amikor még volt kerekes székem! Azzal lehetett defellírozni, csörtetni vele! 
De most csak a nyű tt vonóm, a bot. És utamba kerül minden sáp- és holdkóros, 
hihetetlen, hányan meg szeretnének vágni egy bizonyos összeggel. Földobja egy 
kicsit az embert az ilyesmi, nem mondom. 

Kocsma, ahová régente olykor betértem: To čimo piće na odloženo pla ćanje 30 
dana. Ez korhű . Van hitele. De résztveszek-e én ebben vagy sem? Átérzem netán? 
Nem érzem át, nem érzek semmit. 

Tudatom vezérlő  egységéből mostanában nem érkezett olyasféle utasítás, hogy, 
teszem azt, írjak, akármit, f őképpen verset. Vagyis érkezett egy, amiben szó esett 
volna Miltonról is, de Milton vak volt, semmit sem látott. El is toltam, már a 
harmadik sornál, épp csak lefirkantva Milton nevét. Biztosan mer ő  ellenkezésb ől, 
hogy ne kelljen megcsinálnom, Milton úgyse látja. En meg, aki láthatnék, valahogy 
nem akarok látni semmit sem. Valahogy oly módon kell itt várakozni, akár a zsúfolt 
nyilvános vécé előtt. A baj alighanem ott van, hogy ez a vécé még meg sem épült, 

53 



sőt, hogy egészen pontos legyek, még a helyét sem jelölték ki, csupán a vécés nénit  

állították oda a sor elejére. Ezt is nevezhetjük rendszernek, egyéb híján. Amott meg  

érzelmekkel hozakodjak el ő ! Mint valami érzelmektől terhelt Kr őzus.  
A lényeges kérdés azonban mégis ezután jön: a cigaretta most tiltva van vagy  

nincs tiltva? (Annak idején elfelejtettem megkérdezni.) Azon túl, hogy senkinek sem  

lenne szabad. Tehát nekem sem. Tehát tiltva van. (A maréknyi gyógyszer, az, ugye,  

nincs?) Am a trafikban adnak. Nekem is. Nagy csomagolást. Akkor nem lehet tiltva.  

Vagy majd rájövök magamtól. Es nyomban ugyanez a kérdés a kávéval kapcsolat-
ban. De azt is adnak, szó nélkül. Biztosan adnának alkoholt is, mint valami lakoda-
lomban, ha kérnék. Akkor most mindent szabad? Vagy mit képzelek? No, hogy  
vagyok?  

Elmenni innen már aligha fogok, hiszen nem is tudnék. Nem is igen szoktam  

vitetni magam sehova sem. Valami új fogás kikísérletezésébe vágtam: hogy egy m ű  
emlékvárosban (így, külön írva) éljek. Nem is tudom, miként festhetnek jelenleg  

némely, egykor ismer ős utcák, át- vagy újjáépítve. Például a mostani Danilo Kiš  

(Magyar) utca. Kétszer is meglaktam, al- és f őbérlőként (ez utóbbi min őségben  
egy régi háborúban lebombázott épület maradék, udvari szárnyában: hogy mennyit  

bombáznak errefelé az amerikaiak, nem sajnálva a költséget!), éveket töltöttem ott.  

Most állítólag újgazdagpaloták épülnek benne. (Csak honnan jött az a tenger pénz,  

ami itt évszázadokig nem gy űlt össze?) De nekem megmarad annak a bármikor föl-
hánytorgatható, lerobbant helynek, feketésszürke kockakövekkel kirakott úttesttel,  

amelynek horpadásaiban sokáig megmarad az es ővíz; no, meg a földszintes épületek,  

a számolatlanul sok udvari lakással... A Lövész utca sarkától nem messze egy tropá-
ra ment viskó (lepra hely) ablakában kartonpapírdarabon tintaceruzával rótt föl-
irat: Preno ćište (E jeli szállás vagy Éjjeli menedékhely?). Micsoda lappangó drámák,  
tragédiák és dizentériák színhelye az egész régi utca! Es az utcában volt három  

kiskocsma, és mindegyik valóságos lebuj. Másra sem volt jó az egész, mint vedelni,  

vedelni szakadatlan. Alkoholista n ők, virágzó lumpenproletariátus, utcára történ ő  
kilakoltatások, és a házak egykori kertje helyén az új egyetemista otthon (kollé-
gium), egyetemi asszisztensek sz űkös szobáival... (Hány egykori irodalmi haver  
lakott itt, némelyek családostul, valamennyien az él ő  Danilo Kiš ismer ősei.) Most ezt  
lezárom, akár valami konzervdobozt, és odaadom játszani a fejemben a szépiának.  

Errefelé már soha többé nem fogok megfordulni. Valóságos sorscsapás lenne, hogy  

ne mondjam, ke eletsértés._U ~ többé nem akarok lenni, hadd legyek csak így, J ~ gY ~Y ~ gY gY~  gY  
épp vagyok. Mintha kerékpárt hajtanék végig a soha ki nem zöldül ő  útpadka mel-
letti huppanókban, és a német nyomda el őtt még áll a víz.  

Vagy az ezzel párhuzamos Gál László (Vasút) utca. Ott villamos járt, jó rég, de  

járt. Jószerével ez volt a város. Aki ide érkezett vasúton, ezt látta bel őle elsőnek.  
Aki örömlányok után sóvárgott, a Vasút utca sarkán álló nádtet ős háznál (az eresze  
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alatt mindig egy cipőtisztító üldögélt) bal kéz felé kellett kanyarodnia, a villamossí-
nekkel ellentétes irányba. 

Egy időre azt gondoltam (pl. a tavasszal is), sohasem fog már esni az es ő . 
Azután meg itt van, napokon át. Valahol mostanra ősz lehet; vagy épp itt van ősz? 
Az északi féltekén? Akkor Sárdzsában is, ahol az emír dolgozik, valami mezzo ősznek 
kell lennie; 35 fok körüli nappali h őmérséklet, de es ő, no, az mutatóba sem. Egyel ő-
re. Még jó ideig öntözni kell az angol pázsitot meg az egész növényzetet azzal a 
sós ízűnek tűnő  vízzel. (A tengerb ől nyerik?) Mert csak tevekanca pisál a homokra 
— ez a legtöbb. De csak keveset, takarékosan, sz űkében az ivóvíznek. Ehhez képest 
a mi égövünkön egy fej őstehén árvizei csinál. Pedig ott golfpálya is van, meg jacht-
klub stb. 

Le vagyok fényképezve Sárdzsában, éjszaka. Mögöttem a sötétség nem kifejezet-
ten fekete, hanem inkább kékes. Bizonyára a sivatag homokja sugároz valami meg-
dermedt fényt a kései h őségbe. Hogy jön ez most ide ahhoz, hogy én hogy vagyok? 
Úgy, hogy valahogy így is vagyok. Egy költ őt érzek a közelemben, ihlető, serkentő  
társat, hogy ne mondjam, koronás főt. Ott. Itt viszont senkit. Itt magamra vagyok 
utalva, mint valami ellenséges terepen. Hát kell nekem haza? Ezért? Vagy mi 
másért? 

De ugye tél lesz, mire ezt más is olvashatja. Lent járunk majd valahol a nulla 
alatt (hőmérsékletileg), vagy legalábbis a közelében. Egy kevéssel 'fölötte. De csak 
néha. Hó is lesz, vagy csak megcsapja a zöld fölületek színét, bár ott nem, ahol 
kitaposták a pázsitot. Mert itt mindenki úgy csatangol összevissza, akár a vak 
világban. Nem adnak (inkább tesznek) a várósképre. Idegen lehet t őlük ez az élet-
forma. Ezek nem is sejtették, hogy itt fognak kikötni. Vagy csak átutazóban vannak 
valahova. Legföljebb ingáznak. Lehet valahol saját, tenyérnyi kis ,helyük, amit 
külön gonddal ápolnak és óvnak. Ez meg, ugye, gazdátlan. Senkié se. Es menetelnek 
át rajta, mint igazi senki földjén. 

Újvidék, 2002. október eleje 
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Mátü.é Andrec 

- komszékomszá, 
mondhatnám, mert tényleg: egyszer így, máskor meg úgy, hol így, hol úgy. Van na-

gyon sok most, és abból meg abban valahogy összeáll, vagy nem áll össze a hogy-
vagyok. Mert, hogy nem szabad vissza meg el őrefelé tekintgetni, nézel ődni — azt 
mondja a szakirodalom —, mert abból lesz a baj meg a boldogtalanság. A visszafelé 
rágódásból és a hátrafelé-szöszmötölésb ől meg az előre kukucskáló aggodalmaskodás-
ból és a fölösleges reménykedésb ől. Carpe diem és lelki egészség egyenes arányban 
áll. A jelenben élés mint élettantárgy. Es ennek gyakorlása. Tör ődni önmagunkkal. 
Törődni mással. Törődni a tör ődéssel. 

Most1 

Most várok. A jelenben várok az eljövend őre. Csak közben csinálok valamit. 
Ragu levest, sült oldalast. Borsos tokányt. Meg paprikásat („Rendes húst”, 
Édesanya, „rendes húst", félre a reformpulykával-csirkével). Galuskát. Rizst. Ubor-
kasalátát. Mézes banánt. Dióval. Es akkor eljön a jelenbe a jöv ő . Megöleljük, meg-
csókoljuk egymást mind az öten, és mind megesszük. Van bor is. Vörös és fehér. 
Felmerülhet a kérdés: képes vagyok-e egyetlen pillantással átfogni és megragadni az elmúlt 
tudatlefutás előzetes-ugyanakkorba zárt retencionális tudatának egészét?' 

Most2 
Benne vagyok a sorseseményemben. De azért nem vagyok erre olyan nagyon 

büszke. Másnak is van sorseseménye, lehet, hogy neki is éppen most. Mindenkinek 
a saját színháza? Színpada? (Mint a balítéletek egyike — és kit érdekel a Te színhá-
zad? Mármint az Enyém. Tartsam meg magamnak. Illetve, most nem, mert megkér-
deztetek. Meg vagyok kérdezve.) A nyelv olyan mint a b őr, szavaimmal a Másikhoz 
dörgölőzöm. Mintha csak a szavak helyettesítenék az ujjaimat, vagy mintha az ujjak a 
szavaim meghosszabbításai volnának. 2  Ez van a jelenben, és ez a jelen van. A félelem . 

és a reszketés így is teljes. Elni a jelenben. A jöv ő  sem hoz mást. Eletét már halálba 
vetette. ... Mégis reszket, ha közel a veszte. 3  Most. 

I E. Husserl, El őadások az id őről Atlantisz, Bp., 2002., 99., ford. Sajó S. és Ulhnann T. 
2  R. Barthes, Beszédtöredékek a szerelemr ől Atlantisz, Bp., 1997. ford. Albert S. 

A. von Platen, Trisztán, ford. Weöres. 
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Most3 

Ha nem kérdezed, tudom, hogy vagyok, ha kérdezed, nem tudok reá vajon-mit-
hogyan mondani. A tudományára büszke újkor itt nem jutott tovább, vagy még addig sem,... ;  
mint Agoston.`t (Vallomások VIII. könyv). Hát még én... Itt állok belekeveredve a hogy-
vagyokba. Közben a jelenben visszaemlékezem (nem szabad) az igazi szépre, 
de nem borzolódnak föl a tollaim. Inkább megeszek 1 balatonszeletet, 1 mogyorós-
bocit, 1 somlóigaluskát, 1 keserű tibit és léttortabevonókaticát (magyar termékek). 
Ezzel meg is oldódik a jelen tanácstalansága. Az igazsághoz való viszony strukturális, 
eszközjelleg ű  és ontológiai feltétele annak, hogy az egyén, mint mértékletes életet él ő, mérték-
letes lény megteremt ődhessen, de nem, ismeretelméleti feltétel, amelynek révén az egyén felis-
merhetné önmagában a vágyakozó embert a maga egyediségében és megtisztíthatná magát 
az így napvilágra hozott vágytól. 5  Itt vagyok hát vágyba öltözve, és szabadon rendelke-
zem energiáim felett. Azt csinálok, amit lehet. Például, futok tíz kilométert, megön-
tözöm a hibiszkuszt (mindig szomjas, mindig virágzik — mindig mostban van), és 
meghallgatom a most kapott Bach szonáta felvételeket (német m űalkotás). 

Most4 

Most jól és elmerülten; olvasom a mai napit: ... szeretsz engem? l te mindent tudsz, 
azt is tudod, hogy szeretlek téged. 6  Ilyen kellene sok és mindenkinek. Ilyen vallomás. 
Confessio. Persze a háromszor ugyanúgy felhangzó kérdés és válasz utal a három-
szoros tagadásra. (Vissza, a múltba). Mert, hogy így m űködünk. Tagadásokban főleg, 
mire lassanként az igeneléshez is eljutunk. El tudunk jutni. El tudok jutni. Igen, jó, 
ahogy van. Igen, nem is történhetne másként. Hol és mikor tapasztaltam, tehát a boldog 
életemet, hogy emlékezzek és vágyakozzak szeretettel reá? Es nem csupán én, nem is csak 
velem kevesek, hanem egy szálig, mindahányan boldogságra vágyakozunk. Ha nem ismer-
nénk biztos ismerettel, nem is vágyakoznánk rá oly er ős vágyakozással.? A jelen öröme 
a múlt boldogságában. De a jelen boldogságának nincsen köze a múlt örömeihez. 
A boldogság tapasztalata révén a leger ősebb az idő  felfoghatóságának lehetetlensége. 
Nem tudok részt venni saját boldogságomban. Csak emlékezni tudok rá. Nem írha-
tom meg a boldogságom most, mert nem tudok róla, hogy boldog lennék. Lehet, hogy 
holnap már tudom, hogy ma boldog vagyok. Kyrie. 

4  E. Husserl, Előadások az id őről i.m. 
M. Foucault, A szexualitás története A gyönyörök gyakorlása Atlantisz, Bp., 1999., 95., ford. 
Albert S., Szántó I., Somlyó B. 

6  János evangéliuma, 21, 17. Ujszövetségi Szentírás, Pannonhalmi F őapátság, 1999., ford.. P. Békés 
G. és P Dalos P 

Augustinus, Vallomások X. könyv, XXI. fejezet.Gondolat., Bp., 1982., 307., ford. Városi I. 
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Most5 
- s te kivagy? I Minden: a Pillanat-úr! I — Miért jársz lábujjon? I Folyton loholok. l 

S a bokádon. I mondd, mire jó ez a szárny? l — Szállni szelek taraján. I — Hát a borotva a 
jobbodban? l — Hogy lássa az ember; I pengénél metsz őbb élű  vagyok. I S a hajad l mért hull 
így a szemedbe? l — Hogy elkapd és belemarkolj. I S tarkód, Zeuszra! miért ennyire sima-
kopasz? I — Mert akit egyszer szárnyasan elhagytam, soha már nem I kaphat el az, bármint 
marja is értem a vágy$ 

Most6 
Korai Bartók rádió. (Miért nem hallgatsz valami 'rendes rádiót', kérdezte nem-

rég valaki tőlem). Rövid ária. Erbarme dich. Jó ez az alt. Meg a hegedű . Es most nem 
is figyelek másra csak a zenére, és nem is akarom, hogy eszembe jusson, hogy mit 
jelent, kinek, mit, hogyan, Mi történt el őtte, és mi fog utána. Most mindegy, mert 
szól ez a zene a hajnal és reggel között. Es csak a zene szóljon. Muzsika. Bach. Mein 
Gott. 

Most? 
Novemberi tavasz és kora ősz egyszerre. A levelek lehullottak, de még mindig sok 

a zöld. A szokásos torlódás lefelé a dombon, sok az autó, három buszt is kikerülök, 
és beérem a negyediket a következ ő  megállóban. Süt a nap, a Duna szép, mint gye-
rekkoromban. Ugyanott lakom, mint akkor, csak 220 kilométerrel följebb. A Duna 
partján. E.-vel majdnem minden nap megbeszéljük a Duna állását. 0 a 'lentit' mond-
ja el, én a 'fentit'. G. is a Duna partján lakik. Jó, ha van a közelben egy kis víz. 
Vagy hegy. Valamelyik. Vagy mind a kett ő. Este színház. A. jó. Van egy jó jelenet is. 
Az érzelmességnek azon a határán, ami még éppen megtartja a mértéket. Érzem, 
hogy meghatódom. Férfibarátság. (Szemben a n ői hisztivel ... na ezt mélyebben 
lehetett érinteni a Gender konferencián — de ez utóbbin Shakespeare nem volt ott). 
De hát ez is elárultatik. 0 soverign misteress of true melancholy I The poisomous dtzrnp of 
night disponge upon me I That life, a very rebell to my will, I May hang no longer on me...l 9  

Most l Most2Most3Most4Most5Most6Most7MostMostMost 
Bárhogy is... (vagyok). Vagyok. Hogy-hogy..., hogy-hogy nem... Nem? Laudamus.to 

s Lüszipposz Pillanat-szobrára in Míg él ők közt leszel élő  Epigrammák a Görög Antológiából, 
30-31.. Európa, 1980., ford. Somlyó Gy. 

9  W. Shakespeare, Antony and Cleopatra, Act IV., Scene IX. The Illustrated Shakespeare All 37 
Plays All 100 Sonetts and Poems, Chancellor Press, London, 1987. 

I" Mozart, C-moll mise, Ifi? 
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Ladik Katalin  

Hvari napló Budapestről  
2002. november. 2-15  

Hvarra kellene utazni, a szigetre! Oh, Moszkva! jut rögtön eszembe a Három 
nővérről, ahol Mása másaként rakoncátlankodtam és elvágyakoztam az Ujvidéki  

Színházban a világon jelent ő  deszkákon (1980-ban). Tolnai Ottó Bayer aspirin című  
költői monológjában is elvágyakoztam. Akkor, Újvidéken elhatároztam, hogy egyet- 
len 	

gY 	 ~ J 	 ~ 	 gY gY 
len tétre, a Bayer aspirinre teszek fel mindent — egy maratoni passiójátékot fogok  

eljátszani, eljátszatni az újvidéki polgárokkal. A több mint egy évig tartó passiójá-
téknak rengeteg résztvev ője volt. Egy frusztrált közeg szadomazochista, erotikus  

viszonyában felváltva hol az író, a színészn ő, hol a rendez ő  (Jancsó Miklós), hol a  
publikum fáradt el. Ekkor a Színészn ő, a szörnyű  reggelek egyikén, imígyen fohász-
kodott, hogy egyszer elmegyek Stuttgartba, és bemegyek a Bayer gyárba, és egy sz űz,  
még érintetlen aszpirinnel fogok áldozni ott a helyszínen... Ez jutott most eszembe, most,  
amikor harmadszor kezdek naplóíráshoz.  

„A Bayer aspirin nem dráma, nem is dramatizált szöveg, hanem vers. A vers azon-
ban egy lényeges mozzanattal gazdagszik benne, a vers tere egy fontos dimenzióval  
egészül ki: a verssorokba tördelt játékkal. A játékot az aszpirint keres ő, monológot  
mondó, kapkodó, emlékez ő, erotikus élményeit felidéz ő, a Bayer-keresztre felfeszül ő  
nő-színésznő  játssza, a játék terét pedig azok a tárgyak töltik ki, melyek világának  

meghatározói egyben. A színpad konkrét tér, melynek kitöltöttnek kell lennie és melynek meg  

kell engedni, hogy saját nyelvén szólalhasson meg. (Artaud) A konkrétumokat, tárgyakat  

szavak helyettesítik a versben, jelként m űködő  szavak, melyeket a vers szövegössze-
függése szimbólumokká, metaforákká változtat. A szónak a színházban betöltött rendel-
tetését megváltoztatni azt jelenti, konkrét és térbeli értelemben használni fel, kombinálni  

mindazzal, ami a színházban térbeli és aminek konkrét jelentése van. (Artaud)  
A nyelvében rejtőzködő  gesztusok és hanghordozás, ritmus és mozgás, nyelvze-

ne és metaforák vizuális tartalmai szolgálnak alapul e térbeli olvasathoz. S őt, lehet,  
hogy éppen a színpad fog hozzájárulni ahhoz, hogy Tolnai Ottó költ ői világáról Új  
képet alkothassunk magunknak" (Thomka Beáta)  

Semmi sem véletlen. Miként a Bayer aspirin Színésznőjének zű rzavaros életében  
már csak egy nagytakarítás segíthet, vagy egy dúsan red őzött bunyevác harangszoknya,  

olyan, amilyet a nagyanyja viselt, amit, ha bokáig emelt, még a tő  fokán is át tudott  
pisilni, úgy, rajtam is csak egy alapos nagytakarítás segítene. Ez azért jutott eszem-
be, mert a minap, október 28-án sugározták a Bartók Rádióban a Bayer aspirin  
monodráma rövidített változatát, amelyet 1997-ben vettünk fel itt. Pesten. Most  
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hallgattam meg én is. Hát, ez egy kiherélt változat. Sem a jellegzetes énekbeszéd el ő -
adásmódom, sem a hangeffektusaim nem illettek a rendez őnő  elképzelésébe, így ez 
nem az a Bayer aspirin volt, amelyre minden szerdán, miként szertartásra jöttek a 
katarzis élményére vágyó emberek. Én sikoltottam, vetk őztem, haltam meg szerdán-
ként — helyettük. A bemutatót (1982-ben) és az el őadásokat a Szerb Nemzeti Szín-
ház épületében tartottuk minden hét szerdáján. Ez volt az a bizonyos egy évig tartó 
passiójáték! A Szerb Nemzeti Színház a néhai Zvezda mozi udvarának végében épült. 
Az a moziudvar gyerekkoromban elvágyódásomnak és bátorságom f őpróbájának 
színhelye is volt egyben. A mozi helyett most Ujvidék els ő  és egyetlen NlcDonald's 
étkezdéje büszkélkedik. 

A láthatatlan utca.A hetvenes évek közepén, egyszer egy átlátszó m űanyaglapok-
ból álló könyvre lettem figyelmes Bogdanka és Dejan Poznanovi ć  művészházaspár-
nál. Egyetlen példányban készült, már nem emlékszem alkotója nevére. Akkoriban 
meglehetősen sokat foglalkoztatott a tükör, a tükröz ődés misztériuma, és meglep őd-
ve tapasztaltam, hogy ez az átlátszó lapokból álló könyv látványa egy régi élményt, 
egy vágyálmot keltett bennem életre még az ötvenes évekb ől: akkoriban ugyanis lát-
hatatlanná szerettem volna válni. Láthatatlan, izmos leveg őtesttel, miként a Kossava 
fúj, végig hárfázni a hosszú és kanyargós Szlovácska utca földszintes házai ablakán 
és kerítésein, ahová kétszer is visszaköltöztünk. Onnan egyedül is eljárhattam a 
Zvezda moziba, amelynek hátsó kijárata egy sikátorra nyílt, és a kés ő  délutáni elő -
adás után gy őztesen-borzongva értem haza. Néha a kiáradó moziközönséggel együtt 
hagytam magam sodortatni a f őbejárat felé, amely a kijárat is volt egyben, és olyan-
kor eggyé váltam azzal a tulajdonságok nélküli, embermeleg masszával, amely lük-
tetve ömlött és bugyogott a sikátor vérkörein át, a dohányfüstös, napraforgó- és 
tökmag illatú sebb ől egyenesen Ujvidék főterére, a Szabadság térre. A moziterem 
három kijárata egy hosszú, földszintes épület apró, nyomorúságos lakásokra osztott 
udvarára nyílott, és ezek a lakások olyanok voltak, mint a mi lakásunk. Csakhogy 
itt nem volt téglakerítés, hogy megvédje a lakókat a moziközönség fürkész ő  tekinte-
tétől. Ám a lakók mintha nem is rejt őztek volna el a szemközti ajtókon kitóduló em-
berek tekintetét ől. Mintha hozzászoktak volna az efféle nyilvános élethez. A bejárati 
ajtajuk ablakát sem függönyözték le. Beláthattunk a konyhájukba, ami szoba is volt 
egyben. Nem volt titkuk el őttünk, de mi mégis b űntudattal fordítottuk el fejünket, 
amikor tekintetünk összetalálkozott. Csodálkoztam, hogy tudnak így, mindenki sze-
me láttára enni, aludni, veszekedni. Olykor az volt az érzésem, hogy nem is látnak 
engem. Atlátnak rajtam, nem létezem a számukra, akár a naponta háromszor kábul-
tan kifröcsköl ő  embermassza, amely erjedt és g őzölgő  folyamként ömlik is el mellet-
tük, és egy csöppet sem befolyásolja életüket. Aztán egyre gyakrabban választottam 
ezt a hátsó, rögös és pocsolyás utat. Ilyenkor éreztem, hogy láthatatlan vagyok az 
emberi szem számára. Ez a tapasztalat önbizalmat és bátorságot adott. 
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Aztán feln őttem, és megfeledkeztem err ől a tudásról. Pedig nagyszükségem lett 
volna rá többször is. Most, a kétezres évek elején, egyre inkább. Am már régóta 
hiába keresem a hosszú, kanyargós Szlovácska utcát; nincs. Keresem a Zvezda 
mozit a földszintes, udvari lakásokra osztott, sikátorba nyúló hosszú épületével; 
nincs. Egyre több láthatatlan utcát járok Újvidéken.. Szívesen ellátogatnék Dejan 
Poznanoviéhoz is, hogy Újra belelapozzak az Atlátszó könyvbe, de ő  sincs mán Még-
is, azt. hiszem, tudom, mit kell tennem: kitartóan, újra és Újra végig kell járnom ma-
gamban a láthatatlan Szlovácska utcát, átvágni a kitaposott földúton, amely a Zvezda 
mozi hátsó kijárata felé vezet, belenézni a kiiszöbön üldögél ő, tökmaghéjat köpkö-
dő  fiú szemébe, aki még most is tizenkét éves, akárcsak én vagyok. 

Amikor a Bayer aspirin felújító próbáit tartottuk egy évvel kés őbb (1983-ban) az 
Ujvidéki Színházban, de már az Ifjúsági Tribün épületében a Katolikus portán — 
kemény tél volt, nem volt f ű tés, és én nagyon belázasodtam. 39 C° lázzal kezdtem 
az előadást, és 40 C°-ra emelkedett a végére. 

Fel kellene venni az influenza elleni véd őoltást. Hétfőn? A hvari utazás el őtt. Ez 
a sziget a Purgatórium. A lelki nagytakarítás. Miként a monodrámában, megtisz-
tulni, áldozni utazom oda. Szerdán este elindulunk Hdikóval. Három-négy napig 
maradnánk. Akkor elviszem Hvarra azt a használt számítógépet, és a ház északi 
oldalán lev ő  kis szoba új spalettáját is befestem, hogy kibírja a dalmáciai es ős 
telet. 

Most megfürdöm, hajat mosok. Elhozzák az unokámat. Kinga nyolc éves, és sze-
reti fésülgetni a hajamat. Nincs nagyobb öröm számomra, mint az ő  derűs, ártatlan 
lelkének tükrébe egy villanásnyit belépillantani. Amikor ő  néz rám bizalommal, sze-
retettel: megtisztulok. Ha csak rá gondolok, a szereteten kívül, felemel ő, üdvözítő  
érzés is átjár: Ez lenne a feloldozás? 
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Nagy Abonyi Árpád 

Hogy vagy? 
Amikor arra gondolok, hogy hányszor hangzik el ez a kérdés naponta anélkül, 

hogy a kérdez ő  tényleges választ várna rá, — mondhatnám, csak úgy, megszokásból: 
köszönöm, megvagyok. 

Amikor erre nem gondolok, szinte megszokásból, gondolkodás nélkül vágom 
rá: köszönöm, jól. 

Amikor a kérdés régi, mondhatnám finoman, kedves ismer őstől érkezik, akivel 
már hosszabb ideje nem találkoztam, s a kérd ő  mondatot valódi tudakozódásnak 
értelmezem, mely mögött számomra vélhet ően a kíváncsiság félmosolya bujkál; 
megállok egy pillanatra, s elgondolkodom: valóban, hogy vagyok? 

Amikor azonban éppen választ szeretnék adni, és egy pillanatig még elt űnődöm, 
akkor valaki, egy másik személy, türelmetlenül újabb kérdést ránt el ő , mint kardot 
hüvelyéből, s közben elfelejtem, mit is akartam válaszolni az el őző  kérdésre; szóval 
kérdést intéz felém, hogy hogyan érzem magam folyton útközben, vagy talán kissé 
finomítva, nem gyötör-e az otthontalanság? 

Amikor jól meggondolom a választ, erre a második kérdésre ezúttal, s már mon-
danám is, ááá, ugyan, miért gyötörne, eszembe jut, mi van, ha tényleg igaza van, 
vagy mondjuk praktikusan, a lényegre tapintott, nos, ekkor eszembe jut az egyetlen 
lehetséges, pontosan igaz és igazul pontos válasz: ugyan, hiszen niár régóta otthon 
vagyok az otthontalanságban. 

Amikor eszembe villan, hogy én is kérdezhetnék, hogy talán nekem is kell, kel-
lene feltenni hasonlóan egyszer ű , nevezzük néven, triviális kérdéseket (ha másnem, 
csak a dialógus kedvéért), melyekre feltehet őleg válaszok is érkeznének, jobbak, rosz-
szabbak, felszínesek vagy akár súlyosak, akkor az is eszembe jut, hogy nem vagyok 
feltétlenül bizonyos abban, hogy minden esetben érdekel a válasz; tehát végül azt a 
következtetést vonom le, hogy nem, nem kell kérdeznem, csupán válaszolnom, vagy 
talán azt sem minden esetben. 

Amikor ekképpen nyugtatva magam, mondjuk így, nyugszom, a kérdez ő  arca 
ismét felém fordul, szemében fény gyúl, látom,. komolyan gondolja azt, amit mind-
járt, pillanattokon belül egy kérd ő  mondat szavaira konvertál; — s így is történik, 
valóban: szavakat rak egymás mellé, ugyanis mi mást tehetne?, gondolom; s mind-
járt tovább: nocsak, ez is egy kérdés?, s így tovább; önmagam csapdájába esve, 
önnön kérdéseimet megválaszolatlanul hagyva, tehát, amikor éppen itt tartok, alig 
követve már az eredeti gondolat fonalát, hallom a szavak egymásutánját: mondd, 
hogy vagy oly távol, oly messze, hogy érzed magad? 
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Amikor arra gondolok, milyen szépen lehetne ezt a kérdést megválaszolni, intel-
ligensen, ha tudnám, érzelmesen, ugyancsak, szóval akkor semmi eredeti nem jut 
eszembe, csupán Wim Wenders filmjének címe cseng fülemben: Oly távol, s oly közel, 
és már tudom is, tulajdonképpen ez a válasz, amelyet csak részletezni újabb kérdé-
sekkel tudnék: mihez közel?, s mihez távol?, de ekkor ismét ellentmondanék önma-
gamnak, de hát valójában miért is ne, miért ne fognám karon a dialektikát, ezt a 
szép nevíí feslett n őt (Dialektika), akir ől, amelyr ől az ellentmondás fogalma jut 
eszembe vitatható helyességgel, minden álszemérem és párthovatartozás nélkül. 

Amikor tehát rájövök, hogy menthetetlenül belekeveredtem az önmagam által 
szőtt hálóba, s már-már elsikkasztom a kérdés igazi értelmét (sok bába közt elvész 
a gyerek, mondhatnám, de nem mondom), akkor tehát csak annyi a válaszom: jól, 
köszönöm, jól. 

Amikor azonban a szememre hányják, vetik, hogy folyton kibújok a kérdés alól, 
s félmondataim korántsem elégítik ki a kérdez ő  kíváncsiságát, zavarba jövök, ami 
persze gyorsan .  elmúlik, de továbbra is úgy teszek, mintha még mindig tartana; 
ekkor tehát váratlanul, az önámítás és a hiúság határán egyensúlyozva, igyekszem 
némileg tetszetős választ fabrikálni, csalóka reménnyel telve persze, hiszen a követ-
kező  pillanatban már rá kell döbbennem a közhelyszer ű  igazságra, miszerint köny-
nyed, mondhatni meggondolatlan hazugságom önmagam ellen fordul, mondhatnám 
leleplez, akkor, akkor már persze kés ő, s nem marad más, mint az egyszer ű  felisme-
rés, hogy én is éppolyan veszend ő, s szavak által megvesztegethet ő  vagyok, mint 
bárki más. 

Amikor aztán mindezt többé-kevésbé elgondolom, mondhatni divatos szóval, fel-
fogom, nem kívánok már mást, csupán azt, ne legyen végre több kérdés, s ne legyen 
több elvetélt gondolat, mellyel hasztalan, s mondhatnám, reménytelenül próbálnám 
egyetlen tetszet ős egyenessé kifeszíteni az örök kérd őjel makacs görbéjét. 
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Hózsci Éva 

Könyvkertben, az eredeti fele 
(Hogy vagyok?) 

Nosztalgiából nyúltam a napokban Theodor Stormhoz, az Erdei tóhoz. „Még nem 
kell világosság!"— mondja az öregember a házvezet őnőnek. Soha nem vettem észre 
ezt a mondatot, holott ma aktuálisabb, mint Goethéé. Meg persze a levélszöveg is 
megfontolandó, fiatalon valóban minden évnek más arca van, „mert a fiatalság nem 
hagyja magát elszegényíteni." Igen, ezt már tudtam, hogy az öregember végül mégis 
az asztalra teteti a lámpát, és a könyv tanulmányozásával ifjúsága erejéhez tér 
vissza. Különösen a homályosság a tanulságos itt, de ezt már Babits mondja a túl-
értség és újat keresés korszakai kapcsán, amelyek mindig magukkal hozzák a homá-
lyosságot. 

A „látásgyakorlatok" (lásd Balázs Imre József kötetét meg a beszéd héját) az őszi 
kertbe és a szabadkai vagy újvidéki utcákba vezetnek, az „úgynevezett valóság"-ba., 
ahol a „lombbeszéd"-et felváltotta az avarzizegés. Mindezt eredetiként élem meg. 
Az ősz nem imitáció. Újvidéken is kizárólag gyalog járok mostanában, nem veszem 
észre az id őt és a távot. 

Nem könnyű  velem ezekben a napokban, mert (bár nem túlzottan fiatalon), de 
nem hagyom magam elszegényíteni. Rajongok az őszi gazdagságért, vidám vagyok, a 
lelkem megtelt szeretettel, munkakedvvel, és furcsa leveleket írogatok távoli konti-
nensekre, mert az e-mail roppant gyorsan célhoz ér, s őt furcsamód általában választ 
is kapok. Kísért a múltam, jóllehet Pionir-kekszet sem mártogatok reggeli zöldteám-
ba, különben sem tagadom, hogy a kávét jobban kedvelem. A fiatalokra, diákjaim-
ra figyelek, ezen a pályán nem lehet senkit elszegényíteni. 

Mindig jól vagyok, hárítom el általában az emberek kérdez ősködését, s őt az 
„egyre jobban" válasz még hatásosabb, többnyire nevetve fogadja a mindenkori má-
sik, persze ezzel jelt adok, hogy szívesen meghallgatom panaszát. 

Pedig minden homályos, én viszont kedvelem a képlékeny homályt, szeretek 
ennek fedezékébe vonulni, mivel. Babits szellemében az újat keresésre asszociál. 
A közelmúltban munkaterveim, álmaim, ötleteim voltak, ezek ellehetetlenültek, de az 
utak mindig kifelé vagy befelé is vezetnek, csak dönteni kell. A döntéshez egyel őre 
nem kell világosság. Egyel őre örülök, hogy részt vehetek a könyves mentében, mert az 
„úgynevezett valóság"-hoz, valamint egy számomra nagyon fontos szabad szellemi 
játékhoz kötődik, meg meg is érlel ődött bennem egy elhatározás a novemberi 
könyves mente taglalásakor, amelyr ől még nem beszéltem igazán önmagamnak sem. 
„Egy új érzés. Még nincs meg. / Csak a helye." (Poós Zoltán: Fráter Erzsike). 
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Valamiféle szabadságot érzek éppen akkor, amikor Kundera nem-gondolkozásról 
szóló gondolatain, a Kafkát kiforgató kafkológia groteszk diskurzusán meg Hašek 
A törvény keretein belül mérsékelten haladó pártján töprengek, f őként. a Kanizsára 
érkező  török mitteleurópai paraboláján. (Komoly zavargások törtek ki Nagykanizsán, 
mialatt a török ügyét egy bizottság vizsgálta. A város mindenképpen példát akart 
statuálni, a hatalmon lev őknek szavazatokra volt szükségük, és a miniszter a követ-
kező  távirattal segített hozzá a török kivégzéséhez: „Mindent elismerni, a törököt 
meg egye meg a fene.") 

Az én törököm lehet, hogy nyelvtanár lett volna Nagykanizsán... Orült volna, 
hogy végre-valahára törökül beszélhet (KAF Kavafisz-átiratainak átirata?). A jöve-
vényszavak sokasága Esti Kornél-i tiszteletet ébresztene iránta. Zrínyi is réseket 
nyitott, ezek a rések az újraolvasással szaporodnak, a Zrínyi-féle mez ő  tág terében 
többféle látásgyakorlatot alkalmazok. Az olvasói létállapot a legboldogabb állapot. 
Igazi lélekképz ő  csatatér. 

Mostanában úgy vagyok, hogy verseket olvasok, figyelem a sokféle mottót, a sok 
ajánlást, a parafrázisokat, a parodisztikus költ ői magatartást, a mitológiai utaláso-
kat stb. A törpe korszak ingatag világa valóban nem kedvez az elveknek, ám ezek a 
szövegek köztességében dialogizáló versszövegek másfajta olvasást követelnek maguk-
nak, és ennek természetesen ontologikus jelent ősége van. Oblomov álma (Petőcz 
András) a napokban vitára ösztönzött, a késél ű  napsütés derridai mitológiája és 
Olga öreg szolgálójának haragos halála új horizontokat nyithat. Dsida Jen ő  Vallomá-
sára gondoltam, az „arcod itt a nap" zárlatra. Az utóbbi képzettársítás sem véletlen, 
itt jelenik meg az újat hozó homály.(?) „Meg kell, hogy igyam lassan, / a délutáni 
teát." Álmában mintha már meg is itta volna Oblomov, noha az ő  ideje alig-alig 
halad. Lassan iszik, viszont én sem hörpintettem fel soha túl gyorsan semmit. Sok 
minden történt velem/velünk a közelmúltban, de arra is ráébreszt az olvasás, hogy 
mivel tartozunk a diszharmóniának. Néha eljön a felindult beszélgetésre alkalmas 
pillanat, ilyenkor ezt is meg kell tenni. Igen, most jól vagyok, csak látom a hiányo-
kat, de ez már átvezet a nádasi Párhuzamos történetekbe. 
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Boško Krstić  

Jól vagyok 
Talán az emberek mindenütt a világban, itt, az enyémben is, egy meglehet ősen 

általános, olykor egyészen elcsépelt, másszor meg az őszinteséget is mell őző  kérdés-
sel fordulnak egymáshoz, ám esetünkben, egy id őszakban, ez maga volt az igazán 
vesébe látó legravasszabb kérdés. 

Amely így hangzik: hogy vagy? 
Felszín, üresség, valójában egy nagy semmi, tartalmatlan beszélgetés, miegymás; 

a kérdez őt sem érdekli hogyléted s magad is szükségtelennek tartod a magyarázó 
választ — nos, mindez egyszeriben megváltozott, más jelentéssel telít ődött. 

A hatalmas eseményeket megel őzően nagy párttisztogatások kezd ődtek, pártom, 
utolsó történelmi útjára indulván, sorait tömörítve folyamatosan szabadult ingado-
zó tagjaitól, vagy azoktól, akikre nem számíthatott, s azoktól szintén, akik a feltéte-
lezés szerint revizionisták, opportunisták, az ellenforradalom ellenforradalmárai; a 
régen kipróbált módszereken alapuló utasítások szerint a város köztiszteletben álló 
személyei jöhettek számításba, a borbély, a hentes, piaci felügyel ő, lapszerkesztő . 
Tőlem is igyekeztek megszabadulni. A forradalomra nézve a korábbi káros és 
gyanús történéseknek érthet ően felértékel ődött a szerepe: ha a borbély a kértnél 
rövidebbre nyírta valaki haját, ha a hentes néhány dekányit elmért, a piaci ellen őr 
valakivel fizettet helypénzt, másokkal nem, a szerkeszt ő  pedig, visszautasítja ingyen 
közölni a házeladási hirdetést vagy a drága nagynéni halálhírér ől értesítő  gyászje-
lentést, úgyszintén voltak más komoly okai is a nagy változásoknak és leváltásoknak. 
Félretéve a humorizálást — nem volt egyszer ű , sem könnyű . Kivert kutyaként ácso-
rogtam napokon át Szabadka utcáin jól tudván, ha most lelépek ezekr ől a járdák-
ról és bezárkózom valahová, soha többé nem jövök ki a korzóra, nos, ebben az 
összetört, bélpoklos állapotomban állítottak le olykor a már megalakult különleges 
csoportok, és látszólag kíváncsian, aggódva kérdezték: „Hogy vagy?" 

E buta kérdés változást jelz ő  új jelentésével igazán akkor szembesültem, mid őn 
egy nálamnál hosszabb emlékezettel bíró személy fordult hozzám ugyanezzel a 
kérdéssel. S amikor óvatlanul rávágtam, a fenébe is hogy lennék, rosszul, nagyon 
rosszul — válaszommal, amely mintha személyesen érintette volna, nem is egyezett, 
viselkedésemet pedig korholóan túl indulatosnak és keménynek min ősítette, hanghor-
dozásából ugyanakkor megéreztem, pártom hogyan viseltet irányomban, röviden: 
negyvennyolcban már rég a Goli otokon lennék. 

Soha többé nem válaszoltam hasonló módon erre a kérdésre. 
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Egészen nyílt üzenetek érkeztek mindenféle helyr ől és a médiából, gyűlésekr ől és 
kávéházakból, a sajtó, a rádió meg a televízió által, nyilvánosan kimondva és közzé 
téve, a bennfentesek pedig mindent értettek, mint valami kiválasztott, földön kívüli 
lények. Ugyanazt hallhattuk, láttuk, ám ők hitték és tudták, mi történik majd, mi 
pedig féltünk annak bekövetkeztét ől. Korábban senki sem vette észre, hogy ezek a 
médiumok bármiben is különböznének t őlünk, akár felkészültségben, akár egyfajta 
hátrányban vagy más módon. Az üzenetek mindent megváltoztattak. A média azo-
nosíthatatlansága révén kezdetben az egész káosznak t űnt, a „hogy vagy?" kérdés 
viszont a pontos felismerés és a világos megoszlás jegyévé lépett el ő . Ha a megszo-
kott üzlet pénztárosn őjének azt feleled, nem érzed magad jól, mert a cukor hiány-
cikk (akkoriban más sem volt a boltokban a sivár pultok őrzőin kívül), ő  pedig azt 
válaszolja, ez egészen természetes, mert új, az eddiginél igazságosabb társadalom, 
hazafiság és reneszánsz épül, akkor tudni való az illet ő  média, ha viszont „b űn-
részesként" megért ően, suttogva és szégyenkezve fordul hozzád, akkor veled együtt 
a tájékozatlanok és a hibás oldalt választók táborába tartozik. Az el őbbitől — egyér-
telmű  — soha nem kapsz egy kiló cukrot vagy liter étolajat a pult alól, az utóbbitól 
pedig ez el sem várható. 

Hogy vagy? A „jól"-on kívül bármilyen más válasz, ami nem az ő  jelrendsze-
rük, vagy a benzin- és gyógyszerhiány meg a bankok pénznélkülisége miatti dohogás 
azonnal elárul, s a bolti személyzet egyb ől felmérheti, hogyan viselkedjék veled szem-
ben. Aznap nem kapsz sem benzint, sem fizetést, sem nyugdíjat, a rákövetkez őkben 
— az infláció miatt — pedig már teljesen érdektelen, hozzájutsz-e valamihez. Lassan 
megvilágosodik a kép: a pult mögött is, ahol ők rajzásban tisztították soraikat, s a 
pult előtt is, ez meg a hosszasan várakozó, elveszett szerzettársak csoportja. 

Nem érzed jól magad, de azt kell válaszolnod, jól vagy. 
Hatalmas titok marad, hogyan fejlesztették ki ezek az emberek a kicsinyke „hogy 

vagy?" kérdés alapján gyilkos ellen őrzésüket, válaszodat dekódolva azonnal tudván, 
ki vagy, mi vagy, s mit kell veled tenni. Ez épp olyan rejtély, mint a remekm űvek 
létrejöttének alkotói folyamata, hasonlóképpen a rettenet után is maradnak tisztá-
zatlan foltok, a „varázsszer" mibenlétér ől gyakorta sem az azt alkalmazók (majd 
eldobók), sem a következményeit elszenvedettek nem képesek pontos magyarázattal 
szolgálni. Később, amikor már minden elmúlt, mindannyian áldozatként jelentkez-
nek. A vétkeket pedig nem vállalják sem az elkövet ők, sem az azokat megenged ők. 

Ha mindannyian együtt kapjuk az üzeneteket, akkor minden világos, s nem 
hittük, hogy másként történik. 
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A hetvenes években, az utolsó ifjúsági munkaakciók idején meglátogattuk Nisben 
a szabadkai brigádunkat, amely kitűnt a művelődési és szórakoztató programok 
terén, munkateljesítmény tekintetében viszont az utolsók között kullogott. Szokásos 
látogatás. Es természetesen ajándékok — els őrangú kolbász a November 29 húsgyár-
tól, finom sajt a Tejgyártól, kilogrammos csokoládé- és cukorka csomagok a Pionír-
tól, valamint jött velünk egy kisebb létszámú zenekar is, ők még elfértek a 
minibuszban, no és m űsorvezetőként Ruzman Rudolf barátom. Egészen a szombat 
esti rendezvényig a brigád terephelyén csend honolt, akkor aztán — néhány száz 
fiatal jelenlétében — elkezd ődött a vándorprogram, méghozzá játékos vetélked ővel. 
Ruzman kihívta a két leger ősebb brigádtagot. (Komolyzenei kérdésekr ől tehát szó 
sincs.) Némi forrongó tanakodás nyomán, s zajos szurkolás közepette meg is jelent 
a színpadon két tagbaszakadt fiatalember. A szabadkai m űsorvezető  ekkor két szé-
ket kért. A néz őtér els ő  sorából ketten azonnal felálltak, s a székek máris a színen. 
Az izomfiús suhancokat és a rozoga székeket látván mi, szabadkaiak, azonnal rosz-
szat sej tettünk, de csöndben maradtunk. Ekkor a m űsorvezet ő  a színfalak mögül két 
hatalmas szekercét hozott el ő. Az agyunkig már elért: „két termetes legény", „két 
szék", „két szekerce", ám továbbra is hallgattunk. Egyébként mi mást tehettünk vol-
na. Amikor Ruzman elmagyarázta, hogy ez a vetélked ő  vagy mi abból áll, ki dara-
bolja miszlikbe hamarább a baltával a széket — alig akartuk elhinni. Egyébként, mi 
mást tehettünk volna. A székdarabok meg úgy röpködtek, hogy az els ő  két sorban 
ülők fejvesztetten menekültek, ki merre látott. 

Kés őbb Nisből megérkezett a számla a két szék áráról. Kifizettük. Egyébként, mi 
mást tehettünk. 

Y 

Megkért egy festő, készítsek valamilyen szöveget a szörnyetegekr ől. Mert ez 
kiállításának a témája. Ugy gondoltam, ez esetben csakis a félelemr ől lehet írni. 
Igy is tettem, de a képz őművésznek ez a rész nem tetszett (akkor meg mi a fenéért 
festett szörnyetegeket, ha az nem a bennünket körülvev őkre vonatkozik), vagy t őlük 
nálamnál is jobban megrettent. Vagy a szöveg ijesztette meg? Nem tudom: a kataló = 
gusban csak a befejez ő  szakasz jelent meg, amely az el őzőek ismerete nélkül telje-
sen értelmetlenné vált. Tekintettel azonban, hogy az elmúlt id őszaknak az értelmet-
lenség a legszívósabb vívmánya, ezért íme a nyitószöveg a katalógusban közölt záró 
rész nélkül. Szokásosan a mi módszerünk: vagy nincs kezdet, vagy nincs befejezés. 

Félek. 
Félek a gyalogátkelőhelyektől, a hepehupás úttestt ől, a jelzést nem alkalma-

zó jármíívektől, a gyorsan és a lassan vezet őktől, a szabálytalanul parkoló 
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autóktól, félek a „póktól", a rossz benzint ől és a radartól. Félek gyalogosan, 
félek gépkocsival. 

Félek a meleg februártól és a hideg májustól, a korai tavasztól és a kés ői 
téltől, ózonlyuktól és tájfuntál; félek a szárazságtól, az elapadt kutaktól és 
növény-enyészettől, félek továbbá az árvizekt ől, a zavaros folyóktól, a penészes 
falaktól és a reumától; félek a múlttól, félek a jöv őtől. 

Félek a betegségtől, melynek nincs ellenszere, félek a betegségt ől, amelyre 
van gyógyír, de nincs gyógyszer. Félek a rossz kedvű  orvosoktól, a zsúfolt váró-
termektől, a soron kívül bekerülő  emberektől, s félek, nekem nem sikerül majd 
soron kívül bejutni. 

Félek a drágaságtól, szegénységt ől és a hiánycikkekt ől: a molyos liszttől és a 
mérgező  pálinkától, a koszos poharaktól, a tetemes számláktól, valamint az 
olcsó konzervektől, amelyeknek lejárt a szavatossági ideje. 

Félek a találkozásoktól és beszélgetésekt ől, könyvektől és újságoktól, televí-
ziótól és rádiótól, félek hallani a rossz híreket, félek a postásoktól és azon 
ismerősöktől, akik katonai behívókat kézbesítenek, félek veszekedni ismeretlen 
egyénekkel, félek veszekedni barátaimmal, félek lenni valakivel, félek egyedül 
maradni. 

Mindentől félek. 

Y 

„Az embereket megváltoztatta a hosszan tartó szárazság. Rosszabbak lettek! 
Ketten se találkozhattak és beszélgethettek anélkül, hogy valami rosszmájú pletyká-
ba nem bonyolódjanak, amitől még sértődöttebbek és rosszkedvűbbek lettek, mint 
voltak, mielőtt találkoztak volna. Bármibe is kezdtek: mindenben csak ellentmond-
tak egymásnak. Es így folyt a beszélgetés végig, könyörtelenül, végül már nem is 
hagyták szóhoz jutni a másikat, fel sem merült, hogy a másiknak is igaza lehet. Eköz-
ben pedig a másik sem mutatott szemernyi megértést vagy együttérzést. Megromlot-
tak az emberi kapcsolatok. A jó barátok fürkészni kezdték a múltat, jelentéktelen 
bizonyítékokat találtak arra vonatkozólag, hogy barátok valójában soha nem voltak, 
hogy tulajdonképpen kezdett ől egymás ellenségei; felidézték a régi emlékeket, csak-
hogy most mindent másként magyaráztak: a jót rossznak, a rosszat még rosszabb-
nak találták. A világ a visszájára fordult. Az emberek elmúlt életük boldog napjait 
és a tegnapi szépséget megtagadták, bemocskolták és elhomályosították, minden 
emberi er ő  és szándék tulajdon forrása, az ember ellen fordult, aki pedig lázasan 
kereste a módját, hogy pokollá tehesse maga és társai életét. 

Hát még, amikor többen is összefutottak! Akkor a gonoszság szálai úgy összeku-
szálódtak, hogy hihetetlen fejleményekhez vezettek: a jó emberek valóságos démo- 
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nokká lettek, a gyöngédek kegyetlenekké meg vérengz őkké, a szótlanok és békések 
szónoklatokba kezdtek, lincselések élére álltak. Olyanok léptek szövetségre, akik 
egyébként soha nem is találkoztak volna, elképeszt ő  paktumok születtek, olyan ese-
mények kerültek összefüggésbe, amelyeknek semmi közük sem volt egymáshoz, olyan 
csodák történtek meg, olyan találkozások és konfliktusok, amelyekre máskülönben 
sor sem kerülhetett volna. 

Az emberek bujkáltak egymás el ől, de elbújni mégsem tudtak: a gonoszság min-
denütt megtalálta őket. Voltak akik, mert megpróbáltak ellenállni, csak még nagyobb 
bajba kerültek, magukat bosszantották fel, a bennük dúló és meg nem ismert méreg 
és indulat emésztette el őket. A felbujtók pedig félrehúzódtak, majd másutt kezdtek 
újabb ármánykodásba. Senki sem tudta, hogy ezek az emberek mikor tanulták ki a 
gonoszság tudományát, hogy az mikor és miértt kerítette őket hatalmába. 

Azok is felbukkantak, akik viszályszítással múlatták az id őt, pletykákat gyűjtöt-
tek és terjesztettek, csakhogy minél több embert megbánthassanak, leleplezzék és 
közszemlére tegyék a gyöngéket, kinyissák a gy űlölet meg a gonoszság töml őit, és 
szítsák a kiszabadult indulatok parazsát. Mindent megtettek, hogy a dühödtek még 
jobban feldühödjenek, hogy a gyengék még gyengébbnek s ezért vakmer őbbnek 
higgyék magukat, bemocskoltak mindent, ami tiszta, megbolygatták az emberek 
nyugalmát, szétziláltak szerelmi kapcsolatokat, barátságokat, szül ő—gyerek közötti 
bizalmat. Megváltoztatták az emberi viszonyokat, az élet, a világ rendjét, ahogy a 
rák változtatja meg a sejt életét, hogy burjánzzanak a rosszak, pusztuljanak a jók. 
Mindezt az erkölcsösség leple alatt tették, és az els ő  pillanatban nem is lehetett sem-
mit a szemükre vetni, legfeljebb, hogy az emberek az ő  tevékenységüknek köszön-
hetően mindig csak rosszul járnak, és egyre rosszabbul érzik magukat. 

Senki sem tudta, honnan ez a sok gonosz. 
A szerelem elszállt egy szempillantás alatt. A szeret ők csak egymás hibáit látták, 

a szépség mellett vakon haladtak el, nyoma veszett a simogatások, az érintések 
varázsának, elt űnt a csók, a szerelmi játék, és az együttlét szerencsétlen, dühödt 
testek viaskodásává lett. Ismeretlen betegségek ütötték fel a fejüket, miközben a 
gyógyszerek már ismerteket sem gyógyították. Az id ősek pánikszerűen rettegtek az 
öregségtől, a gyerekek e pokolban jöttek a világra, s csakhamar maguk is gonoszak-
ká lettek. 

A szó elveszítette jelentését. A gondolatt kifejezésére alkalmatlanná lett, mert 
alighogy kimondták, máris értelmet váltott. Az emberek a kifordult szavakhoz 
igazították gondolataikat, aminek eredményeképp a fejükben és a beszédükben is 
lidércnyomásos zű rzavar támadt. Az olyan szokványos természeti jelenségeket, 
amilyen az éjszaka és a nappal, a nap és a hold, a hideg és a forróság , titokzatos 
jelekként magyarázták , az ellenség üzeneteként , nyílt támadásnak, háborús jelenség-
nek ítélték, ezért az emberi gonoszság rossz szelleme belengte végül a természetet is. 
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Sárgás színű  lett az ég, nyilván a portól meg a homoktól, amit a szél hordott 
napokig a kiégett táj felett — es ő  nem hullt, víz pedig sehol, hogy megnyugtassa és 
tisztára mossa azt. 

Mért nem következik be a változás, hozzájárulásuk nélkül, fels ő  beavatkozásra? 
— kérdezték sokan a reményvesztettek közül, akik már csak az imádságban bíztak. 
Kiengesztelődik-e végre az ég? Ha összegy űlik valahol ez a sok elégedetlenség és 
kín, átváltozik-e majd végül olyan pozitív energiává, amely közénk visszaáramolva 
boldoggá teheti ismét az életünket? Nem volt erejük, hogy a hétköznapokon felül-
emelkedve megpillantsák bűnös önmagukat, és hogy megoldást keressenek. Napról 
napra ugyanaz a gondolat foglalkoztatta őket, csak egyre sekélyesebben, , egyre 
kurtábban, mígnem végül elhitette a látszatot, hogy mindez elkerülhetetlen. Es úgy 
is történt: a látszat valósággá lett, és tett mindent megmásíthatatlanná." 

(Részlet a Vízönt őből — Beszédes István és Varga Piroska forítása.) 
Jól vagyok 

Sinkovits Péter fordítása 
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Kőiek Katalin  

„Élünk vagy nem?"  
Százhuszonöt éve született Ady Endre  

Hamvas Béla tanító jelleg ű  vallásfilozófiai könyvében, a Mágia szutrában a  
többi között arról is beszél, hogyan kísérelte meg a huszadik század az életet, a  
tizenkilencedik század jelszavát: élni, továbbra is középpontban tartani. Erre az  

alapjelenségre épült tudomány, költészet, s meghatározó szerep jutott neki minden  

lényeges gondolat. megfogalmazásában. S miközben a 20. század folyamán minden  

energiát arra összpontosított az ember, hogy az evilági életet egyszeri és megismétel-
hetetlen, egyedül üdvözít ő  valósággá magasztosítsa fel a minden áron élni akarás  

szellemében, bekövetkezett a teljes cs őd, mert közben teljesen megfeledkezett a  

jézusi igéről, nevezetesen „Mert a ki meg akarja tartani az ő  életét, elveszti azt;  
aki pedig elveszti az ő  életét én érettem, megtalálja azt". (MT. 16, 25, kiemelés K.K.)  

„Az élet elhasználódott és félelmetesen ellaposodott. Ertelmét elvesztette" — írja  

Hamvas, majd így folytatja „Az emberi létezés határait a világi életre lesz űkíteni  
nem lehet, s ha valaki mégis megteszi, cs ődbe kerül".  

Mindezt pedig az Ady évforduló okán mondottuk el, mely alkalmat ad nekünk  

arra, hogy eme költ őóriás néhány versét hozzuk emlékezetbe, amelyek egyértelm ű-
en juttatják kifejezésre a 20. századi ember életválságát, a hanyatlásba zuhant  

emberi életet, amelyr ől ez is olvasható a Mágia szu.trában: „A mer ő  evilágiságról,  
ami az élet, kiderült, hogy keret, amelyen belül nincs semmi". Ez a semmi fogalma-
zódik meg az Élni, míg élünk, az Elünk vagy nem?, az Élet helyett órák vagy az  

Élet, élet, élet cím ű  versekben mintegy visszamen őleg magyarázatot adva az emberi  

elhagyatottságot, vagy ahogyan Király István fogalmazott az „atomlét-magán"-t kife-
jezésre juttató egyedülálló, felülmúlhatatlan költ ői vallomásra, mely a Szeretném ha  
szeretnének című  kötetet indítja útjára. Természetesen a Sem utódja, sem boldog őse  
kezdetű  versről van szó.  

Az Elet, élet, élet cím ű  Az utolsó hajók ciklus verse pontosan a keretek közé zsu-
gorított emberi létezés mibenlétére adja meg a választ. Az élet „sokféle, gyönyör ű  
étel" amellyel nem lehet betelni, vágyakat maradéktalanul kielégíteni, s ezért válik  

a „gyarló üdvösségek", az állandó b űnbeesések, az állandó vétkezések megnyilvá-
nulásává. Ady tudatában van mindezeknek, szembenéz velük és felvállalja a követ-
kezményeket: „Tudom én jól, hogy vétek, / Mégis olyan jó / Szárnyalni felétek". Fel-
vállalja az élet helyett órák állapotát is, hiszen ilyen körülmények között mást nem  

tehet, s miközben felsejlik benne, hogy az eldologiasodott világban él ő  emberben ott  
munkálkodik a mikrotheoszi lényeg, az ember viszont annak ellenére él, minden  
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tettével szinte igyekszik kioltani magából az isteni szikrát, a „latrok útjá"-t válasz-
sza, pedig, írja az Élünk vagy nem? cím ű  versben, „Jézusokként kezdtük". 

Dehát már maga az a tény, hogy verscímben teszi fel a kérdést Élünk vagy nem? 
arra utal, hogy a lélek legmélyén Ady tudta, hogy ami a 20. századra megmaradt az 
emberi életb ől, azzal ugyan nagyon nagy baj van. Az élet csak „Lidérces seregre 
válva" mímelődik. A költő  felismeri „a lélek őrületé"-nek állapotát az emberi léte-
zésben, mely rossz álomként nehezedik az emberre, az elviselhetetlenségig fokozó-
dott olyannyira, hogy a felgyorsult elmezavartól várja a végkifejletet: „Mért nem 
bátrabb a téboly / S minden értést, még mi volt, / Mért nem söpör világgá?" 

A rongáltság állapotába süllyedt, elhomályosult látású 20. századi ember eltor-
zult formában és álomszer űen képes csak látni az életet. A tiszta látás képességét 
elvesztette. Az életet a vak sors büntetéseként éli meg, és sehogyan sem képes bele-
nyugodni abba, hogy az ember a maga valódiságában az aprópénzre váltott élet 
letéteményese, „A megdühödött poklok népe" lett és elfogadta, hogy „élni míg élünk", 
mert úgy tudja, ez a szabály. 

Annak a 20. századi valóságnak a szabálya ez, amelyben „Az élet izgalom és 
nyugtalanság és kívánság, amely éhséget eszik és szomjúságot iszik és álomról álmo-
dik, ami csak élet és semmi más, a szenzációk ájultsága, ez azoknak az élete, akik 
csak élnek". Az eltömegesedett, a masszába olvadt ember élete ez, amivel Ady vég-
ső  soron sehogyan sem tudott megbékélni, amibe sehogyan sem tudott belenyugod-
ni. magánya ezért egyetemes magány. Mindazoknak a magánya, akik lélekben teljesen 
kívülállókként élik meg a kort, amelyben élni kényszerülnek, akik felismerik és 
érzik az atomlétre ítéltetettség medd ő  hiábavalóságát, miközben a lelkük mélyén 
ott lappang az Egységbetartozás őstudata, mely az ember megistenülési szándékának 
kiterebélyesedése során elhomályosult és elveszett. 

A Szeretném ha szeretnének valóban „a világirodalom egyik legnagyobb magány-
verse" ahogy Király István állítja, mint ahogyan a Köszönöm, köszönöm, köszönöm 
a Miatyánk mellett a világirodalom egyik legszebb imádsága. Nem véletlen, hogy Ady 
írta mindkett őt, annak a századnak elején, amelyben, ma már tudjuk, semmi sem 
volt olcsóbb „mint éppen az élet", mely mesterlövészek célpontjává degradálódott. 
S ha úgy is tűnik, hogy Ady időnként elfogadta az „élni, míg élünk" 20. századi sza-
bályát, a felmagasztosulás perceiben írt verseib ől egyértelműen kiderül, hogy soha-
sem adta fel a keresést, mert a félreértett keresztény dogma alapján tudatba helyezett 
bűn, mint Hamvas is állítja, valójában „életteni körben folyik le", Ady költeményei 
viszont a lélek hosszát megjárva a szellem szintjén realizálódnak, s ott talált a 
ritka pillanatokban önmagára az a mikrotheoszi lényeg, mely a teremtésben elnyert 
kegyelem révén a költ ő  sajátja volt. 

Ady nemcsak gőgből, dacból nem utódja, boldog őse, rokona vagy ismer őse sen-
kinek, hanem azért, mert valahol az elhomályosulásban elhalványult lélek mélyén 
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tudva tudta, hogy egyszeri és megismételhetetlen, egyedülálló és öntörvény ű  teremt-
ménye Istennek, s az isteni szikrának, a fenségnek is hordozója egyben. 

S annak ellenére, hogy Isten csak annyi terhet rak az ember vállaira amennyit 
az képes elviselni, az ember, s így Ady is, gyakran úgy érzi, összeroppan a néki adott 
élet terhe alatt. A hitében megingott ember érez így, s ilyenkor az érzékek szintjén 
keresi a megoldást, ilyenkor arra is képes, hogy feladja egyéniségét, önmagát, dolog-
gá, tulajdonná kíván válni, ilyenkor fogalmazódik meg benne az is, hogy „De mit 
csináljunk az életünkkel / Ha fáj?". Ilyenkor érzi lidérces messze fénynek magát az 
ember, ilyenkor érzi ennek az állapotnak elviselhetetlenségét, kibírhatatlanságát, tart-
hatatlanságát, ilyenkor sodródik az önfeladás örvényével, s úgy véli lélegzethez jut, 
ha a másikban véli meglelni a feloldását, a testi szerelemben véli meglelni az enyhü-
lést, a megszabadulást. Pedig tudja, így lesznek Élet helyett órák. Esetleg csak per-
cek. Holott „az emberi létezés annyi, mint az egész létezés állandó jelenlétében és 
esedékességében lenni". Ha ezt felfogja és tudva tudja az ember, nem elégszik meg 
többé élet helyett órákkal. Ady sem elégedett meg ennyivel. Onnönvalója lényegét, a 
benne lakozó isteni szikrát nem tudta megtagadni. Ezért lett életének velejárója az 
„önkínzás, ének". Meg azért, és els ősorban azért, mert tudva tudta akárcsak Pilinsz-
ky, hogy „szeretet híján a valóság a semmibe hanyatlik". 

A „szeretném ha szeretnének" és a „látva lássanak", elementáris kényszerként 
nehezedett a lelkére. s mert a b űnt, mely a „szellemvilág szentségének beszennyezé-
sé"-t foglalja magába nem vállalata fel sohasem, a magány lett örök útitársa. Mint 
minden 20. századi embernek. 
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Németh Istvún 

Vagyogatok 
Talán a világ minden táján az els ő  kérdés, amit feltesznek egymásnak találkozá-

suk alkalmával a jóbarátok, ismer ősök, szomszédok: hogy vagy, hogy van? Ezúttal 
egy folyóirat szerkeszt ője szegezte a mellemnek. 

Itt volna a jó alkalom, hogy kiöntsem a lelkemet. Néha ki is önteném egy igaz 
barátnak, akir ől tudom, hogy volna türelme meghallgatni. Sajnos ilyen igaz barátja 
nemigen van az embernek. Mert ha még igaz is az a barát, és a hogylétem őszintén 
érdekli, alig hogy felteszi a szóban forgó kérdést, máris a saját bánatát vagy örömét 
kezdi ecsetelni, ahogy az már ilyenkor lenni szokott. Attól tartok, hogy jómagam is 
ilyen igaz barátja vagyok a barátomnak. 

A körkérdés feltev ője azonban komolyan gondolta a dolgát. Oszintén érdekli, 
hogy, hogy vagyok. Hogyvanságomra nem szóbeli választ vár, hanem írásbelit. Uljek 
le a papiros elé s írjam le hogyvanságomat. 

Nehéz feladat, majdnem olyan nehéz megoldani, mint diákkoromban a dolgozat-
írást. Magyar nyelvb ől. Ez mindig nehéz feladat volt számomra. Sok mindenre kel-
lett ügyelnem: a helyesírásra, a mondatszerkesztésre, a tartalomra, még a dolgozat 
külalakjára is. 

Ezúttal leginkább arra, ki ne adjam magam a nyilvánosság el őtt. Vallomásfélét 
várnak tőlem hogylétem fel ől, elmondhatom-e ország-világ el ő tt, mily kutyául érzem 
magam néha, máskor meg áldom a Teremt őt, hogy még mindig a vendége lehetek? 

De hiszen amióta írsz, írással foglalkozol, folytonosan nem ezt teszed-e? Komoly 
koponyák állítják, hogy irodalmunkból hiányzik a vallomásos próza. Badarság. 
Tulajdonképpen minden tollforgatót az önvallomás kényszere ültet az íróasztalhoz, 
újabban a számítógép elé. Mert mi mást, ha nem a saját fájdalmát és örömét szeret-
né elmondani a világnak? Ám mely fájdalmak és örömök, az író hite szerint, mások 
fájdalmával és örömével találkozik, amikor Pet őfi a, tizenkilencedik század derekán 
ez ellen tiltakozott, más világ volt, mint manapság. Es Pet őfi is más volt, mint a mai 
lantpenget ők. 

Igy azonban, ilyen szószátyárkodással nehezen jutunk el a dolog lényegéig. Az én 
hogyvanságomig. 

Ami tulajdonképpen végtelenül bonyolult, kuszált, zavaros, ugyanakkor egysze-
rű, mint a pofon. 

A kedvem, a hogyvanságom, a közérzetem tulajdonképpen az id őjárástól függ a 
légköri és a talajmenti dolgok alakulásától, a reggeli rádióhírekt ől, az ebéd ízétől, 
attól, hogy szólnak hozzám a szeretteim ;  az irigyeim, attól, észreveszik-e a szerintem 
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remekműnek tartott firkálmányaimat, attól, kisüt-e a nap vagy beborul az Ég, és 
még sok minden mástól, fontos vagy kevésbé fontos dolgoktól, akárcsak, gondolom, 
a legtöbb embertársamé, akinek a sorsa azonos vagy hasonlatos az enyémmel. 

Egyszer, régen, kezd ő  koromban megkérdezte valaki apámtól, jó, jó, rendben van, 
hogy firkálgat a gyerek, de mért olyan borongósak a cikkei? 

Apám nem tudott rá válaszolni. 
En se tudok. 
Talán azért, mert nekem haza helyett csak szül őföld jutott. 
De ha még ezt is elveszteném, még „borongósabbak" lennének a cikkeim. Pedig 

sokszor úgy érzem, hogy veszend őben van. 
S hogy befejezzem, még csak annyit: gyerekkoromban, ha megkérdezték egy 

sokat élt, sokat látott öregembert ől: hogy van?, a bácsika válasza leginkább így 
hangozott: vagyogatok. 

Ennél bölcsebbet én se tudok mondani. Vagyogatok. 
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A1i-kolci Gyöngyi 

Goli fivot 
(Kommentárok Radics Viktória Danilo Kiš-monográfiájához*) 

1. „rózsa, amelyet egy kisfiú talált / a szívében" 
(D. K.: Rózsa: Saint-Exupéry) 

Az ősz utolsó rózsái mindig a legszebbek, talán mert egyedül maradván maguk-
ban hordozzák korábban nyílt társaik valaha volt szépségét is, s őt, az is lehet, hogy 
éppen a magányuk teszi őket különlegessé, mert ott is virítanak, ahol a krizantém 
is megbarnul, és olyankor is, mikor a legkitartóbb muskátlik már fagymentes kam-
rákba költöztek. A rózsa szépsége meg őrződik valami módon a hervadt rózsában is, 
az elszáradt rózsák díszei lehetnek a szalmából, feny őből vagy éppen babérból 
készült adventi koszorúknak, asztali dekorációknak. Ismertem valakit, egy félig orosz, 
félig magyar lányt, aki minden rózsacsokrot, amit kapott vagy vett, megszárított, és 
a száraz rózsafejeket nagy üvegballonba gy űjtötte össze — szobája legkülönlegesebb 
dísze lett, eleven pompája a hervadásnak. Ahogy a rózsa szépsége megmarad, illata 
sem illan el a rózsa halálával: jobb teaházakban nálunk is lehet kapni kínai rózsa-
teát, ezt a különleges keveréket, melyben a fekete tea aromája teljes harmóniában 
olvad össze a rózsáéval, bármennyire meglep ően hathat is különben a vitorlás 
kereskedőhajók rajzával illusztrált fémdobozban a sötét teamorzsalék közül el őtü-
nedező  bordó-piros-narancs rózsaszirom... 

Az idei novemberi rózsáim közül az egyikben, melynek, ha kinyílik, egészen 
kiterülnek, vízszintesen állnak a szirmai, s a feketéshordó bimbóból szinte minden 
átmenet nélkül, egyik napról a másikra, vagy talán egyik óráról a másikra válik 
teljesen nyílt, élénkpiros virág, ellentétben más fajtákkal, melyek jóval lassabban 
feslenek ki, óvatosabban bontakoztatják ki szirmaikat a bibéik körül — ebben a nyílt 
szirmú rózsában felismerni véltem Danilo Kiš kedvenc rózsájának a rokonát, Rado-
mir Reljić  Rózsa című  festményének él ő  hasonmását; e képnek — sajnos csak feke-
te-fehér — fotóját Radics Viktória Danilo Kiš-monográfiájában láttam. A homogén 
sötét háttérrel er ős kontrasztot képez ő  óriási rózsa vízszintes vonalú alsó szirmán 
megfolyt a festék: ez a rózsa vérzik! 

2. Ismeretlen hajók a parti vizeken 
Mindig is tudatában voltam, hogy a vajdasági magyar irodalom nem érthet ő  meg 

a maga teljességében anélkül, hogy ne ismernénk (egyik) kontextusát, a 20. századi 

Radics Viktória: Danilo Kiš. Pályarajz és breviárium. Kijárat Kiadó ;  Budapest, 2002. 
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szerb, vagy pontosabb talán, ha úgy mondom: az ex-jugoszláv irodalmat és szellemi 
közeget. Tudtam, és elvétve, rendszertelenül végeztem is ilyen tanulmányokat, s őt, 
még szerbül is kezdtem tanulni egyetemi éveimben, ami egyáltalán nem ment köny-
nyen, mert orosz szakos lévén, a két nyelv interferenciája inkább zavaróan hatott: 
nem tudtam egyszerre el is felejteni a párhuzamosan tanult oroszt, (hogy ne lágyít-
sam a mássalhangzókat például), és emlékezni is rá (hogy könnyebben jegyezzek meg 
szavakat). E tudat azonban mégsem vált igazi tudássá: a másik kultúra jelenléte 
inkább külső, járulékos elem maradt figyelmem horizontján, még akkor is, ha a ké-
sőbbiekben tanúja lehettem a vajdaságiak kódváltásainak, ahogy az egymást rég nem 
látott, áttelepült és otthonmaradt vajdasági magyarok szerbül köszöntik egymást, s 
bár ebben a kódváltásban sok irónia is volt, nem lehetett kétséges: abban a pilla-
natban az otthon nyelvén beszélnek, és ez a nyelv köztük ott és akkor er ősebb 
kötődést, szorosabb összetartozást fejezett ki, mint a mindannyiunk által használt 
magyar. 

Az ember sokszor éppen azt nem veszi észre, ami kiböki a szemét. Nézünk 
valamit, de mégsem látjuk. Ett ől a fajta vakságtól elég nehéz megszabadulni, mert 
nem mindig segít a szorgalom, a sok olvasás, s őt az sem, ha valaki elmond bizonyos 
dolgokat. A tanulás persze nem veszik kárba, mindez elraktározódik a tudatban, de 
aztán szükség lesz még valamire, ami bevilágítja bizonytalan benyomásainkat, feldol-
gozatlan tapasztalatainkat, ami összefüggést teremt ezen tapasztalatok és az olvas-
mányaink között, amit ől a mozaikkövek kiadják a képet, bizonyos szálak összekö-
tődnek, és létrejönnek a felismerés, a megértés intellektuális és szenzuális áramkö-
rei. Bár az is igaz, hogy többnyire az id őszakos felismerések után is csak sodródunk, 
de mégis egyre többet látunk abból, ami sodor bennünket magával... Egy egynyelv ű  
kultúrában föln őtt magyar egyáltalán nem automatikusan ért meg egy két- vagy több-
nyelvű  közegben föln őtt magyart, esetemben legalábbis hosszú az út odáig, minden 
otthonosság-érzet ellenére vagy éppen azért, hiszen, ahogy Slavoj Žižek írja: „az, 
amit személyiségünk legmélyebb magjában találunk, nem más, mint az alapvet ő , kons-
titutív, primordiális hazugság, proton pseudos, fantazmatikus konstrukció, mellyel 
igyekszünk elfedni annak a szimbolikus rendnek az ellentmondásosságát, amelyben 
lakozunk." A megértés nyelvi és pszichikai korlátaival szorosan összefügg e sajátos 
kognitív vakság természetét bemutató kedvenc példám Polányi Mihály Személyes 
tudás című  művéből: „Darwin meséli, hogy utazása során a bennszülöttek megcso-
dálták a kicsi csónakokat, de egyáltalán nem érdekelte őket a csónakok el őtt álló 
hajó",vagyis bár látták, mégsem látták a hajót, olyan közönyt tanúsítottak iránta, 
mellyel általában azokat a dolgokat szemléljük, melyek annyira felettünk állnak, 
hogy sem fogalmaink nincsenek, hogy értelmezzük,. sem mércéink, hogy mérjük őket. 
Implicit hiteink e sajátos véd őmechanizmusát Polányi , ;magképz ődést gátló elvnek" 
nevezi, olyan műveletnek, amely megakadályozza, hogy a világról vallott fogalmi 
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rendszerünk elveszítse a stabilitását, és idegen, verseng ő  nézetek csírázhassanak 
ki benne. 

3. „Ilyenkor érezni a szövegben az életet." 
A Slavoj Zižek-idézetet a már említett Danilo Kiš-monográfiájából másoltam ide, 

ebből a nagyszerű  könyvből, melynek olvasása közben — hogy úgy mondjam: potyog-
ni kezdtek a tantuszok (és kés őbb a könnyek is). Újabb ablakok nyíltak visszafelé 
is: eddigi olvasmányaim újabb jelentésekkel gazdagodtak, és el őre is, kirajzolódtak 
tájékozódásom újabb felderítésre váró fehér foltjai. A monográfia a magyarországi 
olvasóközönségre való tekintettel is íródott, hiszen sok olyan körülményt is elmond, 
történeti-politikai-m űvelődéstörténeti hátteret rajzol, melyre talán nem volna feltét-
lenül szüksége a vajdasági olvasónak, valamint ahol szükséges, elmagyarázza az egyes 
poétikai fogalmak jelentésének, jelent őségének, használatának különbségét a szerb és 
a magyar(országi) irodalomkritikában. Nem csak pályarajzot kapunk, hanem brevi-
áriumot is, mégpedig olyan elrendezésben, hogy a baloldali lapokon futnak a szemel-
vények Danilo Kiš m űveiből ill, a róla szóló kommentárokból (túlnyomó többségük 
a szerző, Radics Viktória fordításában), és itt láthatjuk az illusztrációkat is: sok fan-
tasztikusan kifejez ő  fényképet Kišr ől, műalkotások fotóit, jelent őssé vált tárgyakat, 
dokumentumokat az író életéb ől; míg a jobboldalon olvasható a monográfus, Radics 
Viktória szövege. Ily módon valóban hűen Danilo Kiš szelleméhez a m űvek, a kom-
mentárok és a dokumentumok egymásra nyílnak, kölcsönösen er ősítik, magyarázzák, 
kiegészítik, vagy éppen ellenpontozzák egymást, egyik feltételezi a másikat. Ameny-
nyire egyáltalán meg tudom én ezt ítélni, Radics Viktória konzseniális m űvet hozott 
létre a maga műfajában, olyan monográfiát, amely a m űvészt és a művét egyaránt 
közel viszi az olvasóhoz, megéreztetve vele azt az egzisztenciális tétet, amelyet -  az író-
nak az írás munkája jelentett, a Halállal szembeni Teremtésnek, a M ű  létrehozásá-
nak óriási kihívását a személy életében. Nem valamilyen küls ő  irodalomelméleti 
nézőpontból közelít tehát válaszott szerz ő jéhez és annak életm űvéhez, nem valamely 
tudományos modell keretei közé igyekszik begyömöszölni az életm űvet, hanem 
annak egyedülálló bels ő  logikáját elemzi, rekonstruálja releváns és korszer ű  elméle-
ti alapokon. A rendelkezésre álló dokumentumok (interjúk, barátok visszaemlékezé-
sei;  a hagyatékban maradt írások stb.) alapján az eredeti szerz ői intenciókat, a 
művészi eljárások, formateremt ő  elvek teoretikus magyarázata isiellett bemutatja 
azok életrajzi eredetét is, és az egyes m űvek elemzése során feltérképezi a fontosabb 
utalások, metaforák és motívumok jelentésmez őit, finom filológiai hálóit is. Ahogy 
Danilo Kiš sem ment bele a „szerz ő  halála" (Barthes nevezetes tétele) körüli speku-
lációkba, a róla író monográfus sem kezeli tárgyként, élettelen objektumként az élet-
művet, s bár egy pillanatra sem tolakszik el őtérbe, sorain mégis átüt személyessége: 
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egy nagyon okos és szenvedélyes olvasó a maga legbens őbb tapasztalatainak és 
alaposan kiérlelt meggy őződéseinek személyes hitelével tudja igazán vonzóvá tenni 
számunkra „az olvasás nagy kalandját".... 

A holtak enciklopédiája cím ű  elbeszélés kapcsán a következ őket írja Radics 
Viktória: 

„Amiként az elbeszélő  nő  gyászol, úgy fájlalhatja az olvasó az önmaga mértéke 
szerint kirajzolható, jel(enték)telenségében, természete szerint gazdag élet kiveszését 
a posztmodern kor szellemi horizontjáról. A banalitás, a trivialitás, a szétmorzsált-
ság minőségei, a mód, ahogy e szellemi látókörön belül az élet megvetésben részesül, 
koherenciáját és dimenzióit veszti, távol áll attól a módtól, amellyel A holtak enciklo-
pédiájának szerz ője az efemerre, az apróságokra tekint, azokat sorssá f űzi, s mindent 
az individuális lélekre-életre vonatkoztat, megtalálván az egyes id őszakok költői 
kvintesszenciáját és metaforáit a kronológiában, és egyúttal a múlt, a jelen és a jöven-
dő .különös szimbiózisában. Nincsenek az emberi életben jelentéktelen dolgok és nem 
létezik az események hierarchiája. Ebben az elbeszélésben az ironikus látásmód 
helyett valami más lép életbe, a komolyság és a humor határmezsgyéjén valami 
finom szenzibilitás, mely az érzékiség és az intellektualitás között vibrál." (401.) 

A „természete szerint gazdag élet kiveszését a posztmodern kor szellemi hori-
zontjáról" úgyszólván a saját b őrömön érzékelhetem a legkülönfélébb hazai (magyar-
országi) szakmai találkozókon, ahol hovatovább szakmai hibának min ősül, ha valaki 
valamely irodalmi mű  vizsgálata során nem hagyja totálisan figyelmen kívül azt a 
tágabb szellemi-társadalmi kontextust is, amelyben az adott m ű  született, tekintetbe 
veszi a mű  szerzőjének életrajzát, személyes utalásait is, (ezt nem kell tudni! , uta-
sítják imígyen rendre a renitenst), és a veszi magának a bátorságot, hogy a m ű  rá 
gyakorolt intellektuális és érzelmi hatásáról is beszámoljon; vagy az irodalmi este-
ken, melyek után a kávéházban a különben sikeres írók rezignáltan elméláznák 
néha, mennyire leszoktak már arról, hogy saját magukról beszéljenek, le a szemé-
lyességről, ehelyett a műveik szerkezetér ől, a mondataikról, regényeik kitalált vagy 
ezután kitalálandó szerepl őiről, a műveik kritikai fogadtatásáról értekeznek, m űhely-
titkokat osztanak meg olvasóikkal, de úgy, mintha ez a m űhely valami személyükt ő l 
különböző  „dolog" lenne, melyben magasfokú szakmaisággal m űködik az irodalom, 
egyfajta masinériaként, melynek ők maguk csupán véletlenszer ű  ágensei, avagy 
abszolút profi gépmesterei lennének. A profizmus az Új ideál, a'la Chandlei, egy olyan 
irodalom, melynek végképp csak önmagához van köze: steril géz, melyet többé nem 
vérezhet át semmilyen rózsa vére! („Noha megfogadtam, hogy nem teszem be oda 
többé a lábam, egy este, Belgrádtól való kétévi távollét után, mégis betértem az Irók 
Klubjába. Volt már alkalmam meggy őződni arról, hogy az írókkal való barátkozás 
kínos, nézeteltérésekkel, irigységgel és sértésékkel terhelt. De tisztában voltam azzal 
a ténnyel is, hogy ez a fajta szellemi harc, éscrime littéraire, amely keserű  és meddő , 
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éppúgy része az irodalmi mesterségnek, mint a recenzióírás vagy a korrektúra." — 
olvasom a Lant és sebhelyek cím ű  novellában.) 

Talán éppen lassú ,.elkülönböz ődésem" a hazai (magyarországi) mainstream kri-
tikai és tudományos trendekt ől, közélettől vezetett oda, hogy ezt a monográfiát és 
vele párhuzamosan Kiš m űveit is el- illetve újraolvasva, hogy úgy mondjam, ismét 
fölfedeztem magamban a szlávot. Más szóval az els ő  sztereotípia, melynek hamissá-
gára e számomra revelatív könyv, a Kiš-monográfia hatására rá kellett ébrednem, az 
volt, hogy Kiš művészetét, ill. a többi fontos szerb vagy ex-jugoszláv írót úgy tekint-
sem, mint egy másik kultúra, egy másik gondolkodásmód képvisel őjét. Más nyelven 
íródik, mégis, éppúgy az „enyém" is: az országhatárok vagy a nyelvi határok nem 
jelenthetnek akadályt: „az irodalmi hagyomány decentralizált, rizomatikus, a nem-
zeti határokat elmosó és dinamikus szemléletére" van tehát szükség, ahogy az író is 
tanítja Anatómiai leckéjében. Az irodalom redukálása az „esztétikailag szervezett" 
nyelvre, a kritika, irodalomértelmezés lesz űkítése a retorikai, ha mégoly dekon-
struktívan értelmezett retorikai elemzésre is, az olvasásnak mint kizárólag nyelvileg 
(retorikailag) vezérelt m űveletnek a fölfogása egyes, mai irodalmat kutató egyetemi 
műhelyekben újabb sajátos bezárkózást eredményezett nálunk, a nyelv romantikus 
(nacionalista) mítosza után az egyetlen (a legjobban tudott) nyelv ezúttal negatív 
abszolutizálását, negatív utópiáját, végs ősoron kioltását, kasztrálását, alkalmatlan-
ná tevését a kommunikációra. (Vö az Anatómiai lecke Quentin Debray-idézetével: 
„A redukcionizmus olyan szellemi álláspont, mely szerint a komplex jelenségek meg-
értési és értelmezési módja azok lebontása egyszer űbb elemeikre. A redukcionista 
naivan úgy tartja, hogy az egyszer ű  a komplex része, azt hiszi tehát, hogy az elemi 
összetev ők megértése révén mindent meg tud magyarázni.") 

A monográfia ráirányítja a figyelmünket arra is, hogy Kišt mennyire nem tekint-
hetjük egyfajta szerb Borgesnek, a.hasonlóságok Borges és Kiš között inkább felü-
letiek, technikaiak, Kiš módszere, autopoétikájának hatóköre jóval tágasabb 
Borgesénél: „Borgesista volt, már miel őtt Borgest ismerte volna"; (...) „Ami pedig 
szembeötlően különbözik, egyebek mellett: a kétségbeesés és az irónia, a kételyek 
marta szellem, a konkrét történelemnek és az ember történetiségének a problema-
tizálása, a traumaközpontúság — mindez Kišé, akárcsak a hús-vér valóságtapasztalat 
messzemenő  tisztelete, vagyis: a balkáni lélek és a közép -európai szorongás." (...) „Ő  a 
tény (dokumentum) és a fikció közti átmenet eldolgozásának írói munkájában vélte 
megtalálni a lehetőséget, mely az irodalmi igazságot, a valóság fikcióját generálhatja,..." 

Kiš dokumeritáris eljárásának, a „kitalációk" elutasításának, a vallomás és doku-
mentum fölértékelésének itt megrajzolt személyes (a „rizomatikus identitással" 
összefüggő) és irodalomelméleti háttere nemcsak Danilo Kiš m űvészetéhez visz köze-
lebb, hanem fölismerteti velem a vajdasági magyar szerz őknél általánosan tapasztal-
ható írói eljárást vagy legalábbis annak közös gyökereit (rizómáját), mely elmossa 
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fikció és valóság határát; ezt a mai magyarországi irodalomtól oly szembet űnően 
különböző  sajátosságot, melyet régóta tanulmányozok, s amely engem személy 
szerint lenyűgöz, talán ez az, amit a legjobban szeretek a vajdasági szerz ők művei-
ben a maga különböző  változataiban. (Ezt a különleges antifikciós eljárást Tolnai 
Ottó fejleszti (radikalizálja, feszíti) a legtovább, akinek m űvei el őtt elég sokáig Úgy 
álltam, mint a példabeli bennszülöttek ama nagy tengerjáró hajó el őtt, és most is 
csak annyit merek mondani, hogy talán kezdem sejteni e tengerjáró valódi. dimen-
zióit...) 

A művészetnek mint antifikciónak a felfogásához, a személyesség kitüntetett 
szerepének megértéséhez én magam más vonatkozásban jutottam korábban, ponto-
sabban arra a belátásra, hogy az irodalom nem azonos a fiktív m űvek összességével, 
hogy léteznek olyan m űvek is, amelyek kétségkívül szépirodalmiak, habár nem 
fiktívek, az esszével kapcsolatos m űfajelméleti vizsgálódásaim kapcsán jutottam. 
(Triviális fölismerének tűnik, de erről sok jeles kollégámat a mai napig sem tudnám 
meggy őzni.) A monográfiának Kiš esszéisztikájával foglalkozó elemzései szinte telje-
sen egybevágtak az én korábbi elméleti következtetéseimmel, újból meger ősítettek 
elgondolásaim relevanciáját illet ően: „Az esszé műfaját nagyra értékelte: a huszadik 
században, amikor a költészet gyakorta hermetikus, a regény pedig bonyolult kép-
ződmény, hermészi szerepe van, írta. A felparcellázódott tudás korában ez a m űfaj 
páratlan gondolati koncentrátumot képes hordozni, mi több, közvetíteni; kommu-
nikativitását, szenvedélyes intellektualitását, esszencializmusát Kiš rendkívül fontos-
nak tartotta a korban, mikor a valóság világa és az ideák világa egyaránt kifordul. 
Az esszé többirányúan kommunikatív: az olvasókkal is, ezen kívül kommunkációs 
helyzetbe hozza a különféle szint ű, fajtájú tudásanyagokat, a m űvészeteket és a 
tudományokat, a filozófiát, az életet és az irodalmat." 

4. The magical place 
A monográfiában nem történik említés két A. és B jel ű  kisprózáról, kisesszér ől a 

Lant és Sebhelyek cím ű  posztumusz kötetb ől. Az els őben, mely a The magical place 
(varázslatos hely) alcímet viseli, az elbeszél ő  rekonstruálja azt a napszakot és azt a 
látószöget, amikor és amelyb ől apja 1939-ben (Freud pedig 1898-ban), a kotori öb-
löt megpillanthatta. A másik, a The worst rathole I visited? (a legrosszabb patkány-
lyuk, ahol jártam) alcímű  szövegben pedig a kerkabarabási istállóra ismerhetünk, 
ahol a családjával lakni kényszerültek, miután Ujvidékr ől elmenekültek. E különös 
visszatérésre a „családi ciklus" témáihoz és tereihez vélhet ően abban az évben, 
1986-ban, mikor Kiš tudomást szerzett a betegségér ől, a jegyz e teket író ll'Iirjana 
1Vliočinović  hívja föl a figyelmet. 
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Beszámol viszont a monográfia arról, hogyan képzelte el Danilo Kiš azt, a köny-
vet, nagyinterjút, amely autopoétika és autobiográfia együttese lett volna Elet, iro-
dalom címmel. „Nem lehetetlen — írja e félbemaradt munkáról Radics Viktória —; 

hogy a tervezett dialógusforma ... fogadtatta volna el vele az esend őség és az esetle-
gesség állapotát, s oldozta volna fel a szigorú. forma zsarnoksága alól." 

A Goli Zivot című  Izraelben készült dokumentumfilm, ahol Kišnek a holokausz-
tot és a jugoszláv táborokat túlélt szerb zsidó asszonyok mondják el életük történe-
tét, ugyancsak a „csupasz élet" fölértékel ődésre utal, az irodalmiság föloldódására a 
nagyobbnak érzékelt közegben. Maga a monográfia is Kišnek a filmben elhangzó utol-
só szavaival zárul... A „csupasz élet" elbeszélése, a privát emlékezet narratívéi az 
igazság (az abszolútum) személyes természetére világítanak, mely nemcsak a törté-
nelmet írja fölül, hanem megel őzi és meg is haladja a m űvészetet, a művészi megfor-
málást. A „csupasz élet" mozzanatai valójában a Fövenyóra „semmis kis diadalai az 
örök semmin".... 

Ezen a ponton újra el ővettem a pár hónapja kapott kis „dokumentumaimat", 
előhúztam más papírok, folyóiratok alól a valamilyen naptárból, határid őnaplóból 
kitépett kb. 5x10-es papírszeletkéket tartalmazó borítékot. Aki ezeket írta, valójá-
ban nem készült írásra, nem volt nála más papír, csak az a naptár vagy notesz, és 
a sietős kézírással, központozás nélkül papírra vetett sorok jól mutatják, hogy szer-
zőjük nemcsak a szavakkal, hanem nyilván a sírással is küzdött, utazása során, ahogy 
ráismert a maga életének mágikus helyére (the magital place). Ime néhány sor ezek-
ből töredékes „útirajzokból": 

„Amikor megérkeztünk Omisaljba, feltűntek a magas cédrusok, ahogy karcsú 
törzzsel törnek az ég felé. Ez valahogy eszembe juttatta a képet gyerekkoromból: 
Jézus az olajfák hegyén. Két nap múlva Rijekában, a Trsa hegyen lev ő  szerzetes 
kolostor képtárában szembetaláltam magam ugyanezzel a képpel: Jézus az olajfák 
hegyén. Az itt látható képeket a Sz űzanyának ajándékozták a hívek. Mindenki azt 
adományozott, amije éppen volt, festményt, hímzést, hajómakettet, volt, aki otthagy-
ta a mankóját, mert szerencsésen meggyógyult. Nem is tudom, hová lett az a kép? 
Nekem minden akkori tárgy a mérhetetlen szegénységet juttatta eszembe, ezért nem 
törődtem vele, nem mértem fel gyerekésszel, hogy mit jelent igazából. Nem a pénz-
beli értékére gondolok, mert bizonyára egy házalótól vették... 

A fiumei kiköt ő : húsz évvel ezel őtt a férjemmel és a lányaimmal sétáltunk ott, 
vajon véletlen, hogy erre vetett a sors, immár az unokámmal — ezt sem tudom....1Vlost 
is látom magam előtt a férjem er ős alakját, ahogy szól, ahogy cigarettára gyújt és 
ahogy lenyűgözte az a kiköt ő ... 

Azt mondtam az unokámnak — miközben a tengerparti étteremben iszogattunk, 
... hogy nekem már mindez ajándék. Ő  meg kinevetett..... Nem rovom meg ezért. 
Tanulok tőle élni." 
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Zvonko Snrić  

Törmelékek és szilánkok & kérdőjel- 
csokor a kilencvenes évek elmúltával 

Az utcák jegesek voltak. Modesty rávett, hogy nekiiramodjak, mireföl teljes er őm-
ből nekifutottam, és siklottam, mint a letört üvegnyak, amit Ray Cuder a Bomber 
Bash-t játszva végighúz gitárjának húrjain. Az a kísérletem, hogy fölálljak a fagyos 
járdáról, azokra az elnyújtott, elviselhetetlen, süvölt ő  hangerőlködésekre emlékez-
tetett, amelyek a felém jöv ő  Modesty által dúdolt I Aint Walk This Time elcsent gitár-
felhangjainak teljességére törekedtek. Az erotikus totalitarizmus kompozíció — oppo-
zíció radikális különböz őségeinek koordinátái utáni nyomozásom lelkesültségével 
összeszorítottam lábait. Modesty volt az én reménységem és támaszom a Petra von 
Kant keserű  könnyeivel megálmodott hangokban. 

Látod, nehéz lábon maradni, de még abban az esetben is, ha ez sikerülne, az 
üldöző  vadászrepülőknek meg kell ölniük az istent bennünk. A lényeg a múltat meg-
idézni, mint. Jeff Costello Melville Szamurájában. Gyorsan meg kell húznunk magun-
kat szobáink 102 négyzetméterében, és el kell kezdenünk építeni labirintusunkat —

Modesty a férfi-nő  kételemű  párrendszer átformálásának alapjaként megkövetelte 
alárendeltségemet. 0, ő  tudta, hogyan kell megnyugtatni reszket ő  szívemet. Végül is 
bolondok voltunk, és karácsony volt, azon a napon gyújtják meg a karácsonyi 
tuskót, és az Észak-északnyugat utcából, ahol R. úr ámokfutóskodott, kiözönlöttünk a 
város terére, és akkor valaki a téren lev ők közül ismételt organizmuskisülést köve-
telt, ki tudja hányadszor lefestve a vezér politikai programját. Három lövés dördült 
el. Ez a három lövés az álcázásra törekv ő  ateisztikus tudat következménye volt, tel-
jesen Douglas Sirk Az élet utánzásához hasonlatosan azzal, hogy ebben az esetben az 
ablakok és a tükrök a téren voltak, Szabadka város határ menti területén. Nem 
törődtünk a kártyaalakok szerepét elfogadó és a jövend őmutató horoszkópok által 
bizonyított életet él ő  fejetlen sokaság alkotta társadalombeli tekintéllyel. Az élet után-
zása színpadi díszlete Jugoszlávia-szerte fel volt állítva, el őjátékaként az elkövetke-
ző  véres háborús drámának. 

Kiléptünk a Bronhi-cukorka helyett jegyzett megengedett obszcenitásból, egyene-
sen a társadalmilag elfogadhatatlan kisebbségi szexuális alakzatokba, az egészség 
ölelésébe való térés útjaként, Clark Kent immunsejtjeinek aktiválási technikájával. 
A kilencvenes évek megszokott életmódja a hagyományos nemzeti kultúrakoncep-
ciók keretében veszélyes volt egészségünkre. A karácsonyesti három lövés csak szeg-
mentuma volt a hatalomtartó er őkből eredő  különféle patriarchális és autoritárius 
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jelenségeknek, amelyek a látszólagos nemzeti értékek és mitománia nevében teleped-
tek meg, hogy lehetővé tegyék az ateizált tudattal való manipulálást. A nemzeti 
érdekek exkluzív védelmez ői vanília-pornográfiát telepítettek a. konstruált kommu-
nikációs területekre. Így a vanília-pornó mindenütt jelenlev ő  jelenséggé vált a nyelv-
ben;  a tévében, a sajtóban, a mítingeken, profilírozott tér létrehozását téve lehet ővé 
a szexuális uniformizmus rendszerét ellen őrző  Zöld Varázsló rémuralmára. Az igaz-
ság él- harcosa, az Ezüst Szörföz ő  abban az időben a pápa biztonsági szolgálatának 
főnöki tisztjét látta el. II. János Pált abban az 1992-es évben a szeretet kultúrájá-
nak víziója kötötte le, amely a rég bevált forgatókönyv szerint a katolikus egyház-
zal való engedelmes és odaadó ölelésben valósulhatott meg. A pápa szerint az emberi 
autonómia veszélyes, és isten elleni lázadást jelent, noha éppen az emberi autonó-
miákból ered a globális harc az alapvet ő  emberi jogokért, tehát azokért a jogokért, 
amelyeket Európa délkeleti és keleti részének népei nagy nehezen kivívtak, és a 
pápa éppen ezeknek a népeknek tulajdonítja Európa ,,szellemi megújhodásának" 
történelmi misszióját a „szeretet kultúrája" látomásának tükrében, amellyel tagadja 
az autonóm szubjektumot, tehát az individualitást, a posztmodern korszak még egy 
paradoxonaként. Egyetértünk-e a szeretet kultúrájának víziójával vagy sem, az ezüst 
szörföz ő  nem érkezett segítségünkre. Megértettük, hogy magunknak kell valamit ten-
nünk. Lassan lépegettünk a fagyott utcákon. Modesty átölelt és hosszasan csókolóz-
tunk az Avilai Szent Teréz-székesegyház el őtt, ahol ezen az éjszakán a vegyes 
császárság- és királyság-maradványok két nyomozója körözött. Infravörös célzó 
sugarakkal áthaladtak a katedrális el őtti feszületen figyelembe se véve a szerelmet, 
amit az ölelkez ő  pár képviselt, mert a nyomozók nem Jules és Jim voltak és a szerel-
met sem szerették. 

— Mint a mesében? Történt valahol a kilencvenes években Közép-Európa pere-
mén. Hogyan ma bepillantani azokba a napokba és hogyan szöveggel kifejezni a kö-
vetkezményeket? Andrej Makin Francia örökség c. regényében leírja az egyik módját 
annak, amellyel hősei kapcsolatba kerülnek a múlt következményeivel: ,Voltaképpen 
Vensan átadta Charlothénak az újságírói karcolatok iránti vonzalmát, és arra ösztö-
nözte, hogy a lapokból vágja ki, gy űjtse össze a valóságnak ezeket az alkalmi vissza-
tükröződéseit. Biztosan arra gondolt, hogy ezek az újságkivágások id ővel teljesen új 
jelentőséget nyernek, az évszázados patinával fedett ezüstérmékhez hasonlóan". Egy 
politikai vezérrel készült interjúrészletet idézek, amit egy ilyen újságkivágás révén 
őriztem meg. A Danas tárcarovatában közzéteszi Gradimir Ivanic publicistának a 
kilencvenes évekb ől való naplójegyzeteit, aki naplójában feljegyez egy interjút, amit 
Vojislav Sešelj politikai vezér adott a Javnost c. lapnak: „Hogy őszinte legyek, őszin-
tén félek a hazaáruló tevékenységt ől Szerbia központjában, Belgrádban, mert a 
hazaárulók úgy megsokasodtak és akkora anyagi támogatást kapnak a Nyugattól, 
hogy mindenre készek, még a vérontásra is." Az interjú. 1992-benn készült, abban 
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az időben, amelyet a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság ENSZ-közgy űlésben való 
további működésének megvonása is fémjelez, amikor Amerika hivatalosan is kérte 
a jugoszláv háborús b űnök kivizsgálásával foglalkozó ENSZ-bizottság létrehozását. 
A politikai vezérnek csak egy dologban volt igaza, már ami Modesty-t és engem 
illet. Modesty és én nem kaptunk a Nyugattól anyagi támogatást, és felfogásunktól 
teljesen idegen volt bármiféle vérontás, de igenis árulók voltunk. Ugyanabban az 
időben, habár nem éltem Belgrádban, hanem Szabadkán, együtt voltam Modesty-vel 
az árulóideológia-gondolatok egészében, amikor is kulturális formáink labirintusait 
építgettük. Nem fogadtuk el a világot és szerettük volna megváltoztatni, de a mi „áru-
lóideológiai" gyakorlatunkat úgy vittük végbe, hogy azt a mi konceptuális terünkön 
éltük meg, de tegyük fel itt a kérdést, hogy e szöveg h ősének az életében a legszebb 
percek mégis a szöveg által felölelt id őfolyamat kezdete el őtt történtek-e, mint Flau-
bert hőseinél az Érzelmek iskolájában. 

Modesty a mi kilencvenes évekbeli labirintusunkban számtalanszor volt Joyce 
Penelopéjaként. Marion Tweedie, majd Kirkévé — Bella Cohenné vált, átitatódva a 
megelégedettség és az ünnep tűzijátéka bondage-alakjának lüktetésével és szétszóró-
dásával a la petite mort kn.ock outjába, az orgazmikus önfeledtség által. Modesty min-
dig szem előtt tartotta Apollinaire Les Onze Mille Verge -ét, és Barouz interzónája 
skate-board intertextualitásának gyorsaságával Paulina 0 h ősnőjének interpretáció-
jává váltam. Akkor rámkacsintana, jól tudva, hogy ő  maga az én kedvenc idézetem, 
és akkor az év tizenhárom hónapjában Kerel digitális sliccér ől beszélne, a tengeré-
széről, aki Brestbe érkezve tetoválásait mutogatta a fiúknak a ROXY MUSIC kon-
certjei után, ebben a tizenhárom hónapban Veronika Fos sminkjér ől mesélt nekem 
és a Mohamed Ali boksztáncával kitöltött szövegmez őről., akit a Blade Runner lemez-
tárban mindenki Cassius Claynek nevez. Gyakran kérdeztem önmagamtól, hogy szö-
késünk vajon a halál metaforája-e. Az ekként feltett kérdésre Modesty mindig a Míg 
haldokolva fekszem c. regény Eddy Bandren-mondatát idézte: „Most valami vagyok 
az Ön titkos és magánakvaló életében, én, aki saját vérével örök id őkre pecsétet 
nyomtam az Ön vérére". Es ős napokon Modesty a régmúlt id ők csöndjét emlegette 
a városi szeméttelepeken, amikor Robert Stephenson, a Disney-stúdió rendezöje a 
Kommunistához mentem feleségül politikai horrort rendezte, majd általában fellapozta 
valamelyik Moebius-képregényt a John Dewey élményei sorozatból vagy Enki Bilal 
A szörnyeteg álma képregényeposzát. Önök most azt gondolnák, hogy e szöveg h ő -
seinek sikerült elsajátítaniuk a kategorikus imperativus, a kultúra és a jogi normák 
evolúciója fogalmaival való nehéz szellemi gyakorlatot. A pusztító h őség vörösének 
nyomán, Modestynek a 98 oktános szerelmi idill és kiosztott fájdalom ihletettség ű  
Rernain in Light szótárával gerjesztett lendületéb ől eredő  gyújtó süvöltések után meg-
mutatta a digitális memóriafiókból kinyomtatott szentképecskéket, amelyeken a 
fekete b őrt öltött Gerard Melang a Cafe Bizzare -ban a VELVET UNDERGROUND 
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koncertjén extravagáns korbácsos táncát adja el ő. A 20. század végén, a Manchester 
United-Leeds mérk őzés tévéközvetítése alatt az Old Traford stadion közönségében 
fölfedeztük Mandrak mágust, akit Phil Davies Lee Fock író alakja nyomán rajzolt 
meg. Szájamnak Modesty ujjai általi érintése nem ürítette ki a tankok tartályait, és 
nem mosta le a sarat lánctalpaikról, és nem módosította az utcai járókel ő  lépteinek 
irányát, míg a Miatyánk a Times Square-n verseskötettel felfegyverkezve ezt a várost 
kékre festette, és szinte biztos, hogy a kövérek nem voltak vidámabbak a soványak-
nál, de akkor mégiscsak tudtuk, hogy a régi szólásmondást — a nevetés fél egészség 
— a tudományos módszerek is igazolják, és hogy a nevetés kitárja a legszorosabbra 
zárt ajtókat is, főként, ha a mosoly vonzó ajkakat ékesít. 

Mint a mesében? E szöveg h ősei a történelmi következmény kontextusában a 
haladás gy őzelmét élték meg vagy a vereség gyarapodását? Hogy hogyan érzik 
magukat a kilencvenes évek után? A napokban a COWBOY JUHKIES The Church 
Of The Holy Trinity albumának a torontói Szentháromság templomában felvett da-
lait hallgatjuk. Iránypontunk a melankólia. Modesty-t ezekben a napokban Simonne 
Evrardnak hívom és minden pillanatban várom a pezsg ő  tavaszának fröccsenését. 
Azt akarja, hogy helyet foglaljak a kádban, míg hangosan, hosszadalmasan vizel, a 
WC-csészét a forradalmár vezérek szószékévé kiáltva ki. Széttárt lábakkal ülve, 
Simonne előretolja vérbő  lábközét: kívánatos craissant, a homoki sz őrős szőlősgaz-
da alagútálma, ahogyan Simonne meztelen sz őlőfürtjeit zúzza( elönti a verejték, és 
torokhangon sóhajtva megszüli a visító mondatot, amely kiesik a sima kerámialap-
ra, és ez a mi placebónk, és a szöveg gyermekével a szabadság fanroma. 

Simonne, Simonne ... 

A szépség a lélekb ől ered és minden tükröz ődik az arcon — mondja az én 
Simonném, fölemelve csecsemőnket egyik kidudorodó mellbimbójára. 

Simonne, hová jutott az urbánus gerillaharcos? 
Az urbánus gerillaharcos rekreál, egészen Charlothe Corday megérkeztéig, mi 

pedig még mindig árulónak érezzük magunkat, és ezért ne lep ődjenek meg, kedves 
olvasóim, ha az érzelemszilánkok éléstárának textuális leltározása folyamán várako-
zásukban csalódtak. Különben szép az id ő  és jó az ellátás. Sokat fürdünk, és talán 
Charlothe is megjön. Udvözlet mindenkinek Szabadkáról. 

S-inkovii s Éva. fordítása 
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Mirjana Nouaković  

A félelem és szolgája* 
(részletek) 

11IÁSODIK FEJEZET 

Továbbra is ködben 
Uram — fordult hozzám szolgám —, az őrök azt mondták, hogy rögtön menjünk 

el a régens palotájába. 
Ez gyanús volt számomra, de csak bólintottam, és a hatfogatú ismét rántott egyet 

rajtam. 
A hintó végre megállt, a szolgák odaszaladtak, és elkezdték kifogni a lovakat. 

Igéretes fogadtatás, mondhatnám. Láttam szolgámat ahogyan a háziak személyzeté-
vel beszélget, és hogy mindannyian egyszerre csóválják a fejüket. Rögvest jelt adtam 
neki, hogy lépjen hozzám. 

Miről beszélnek? — kérdeztem t őle. A legfontosabb dolgokat mindig a legkevés-
bé jelentősektől lehet megtudni. 

— Azt mondják, uram, hogy napszállat után semmi áron sem szabad kimenni. 
Ugyan! — szóltam, butának tettetve magam — ez minden városban így van, mint-

ha Pesten vagy Bécsben szabadna éjjel az utcákon mászkálni. Mindenütt zsebmet-
szők és rablók sereglettek össze, és itt van még az egész garnizon is, ha ezek leisszák 
magukat és megvadulnak... 

Nem, uram, ők nem a katonákról és a rablókról meg a többir ől, az összes 
várost rettegésben és félelemben tartókról beszélnek. A katonák azok katonák, de 
emberek, a rablók is emberek, tudja ezt, uram, de ez, ami a sötétb ől fenyeget itt, ez 
valami más. 

Mi más? 
— Nem akarták megmondani. Félnek. A régens nem szereti, ha err ől beszélnek. 
Persze, gondoltam, persze, hogy nem szereti, amikor emiatt kérdésessé válik a 

régenssége. Ellenben a hallgatás még senkit sem mentett meg, s őt, azt is mondhat-
nánk, hogy fordítva igaz. 

Nem kívántam err ől beszélni többé, mert nem akartam, hogy szolgám megtudja 
jövetelem igazi okát. Soha semmit sem tudtam rábízni. 

Érthető , hogy amikor megtudta hová tartunk, dühös lett: 
Uram, miért Szerbiába? Hiszen ott újból háborúznak a törökkel. 

Mirjana Novakovi ć : Strah i njegova sluga (A félelem és szolgája) című  első  regényének Álarcok alatt 
c. részéb ől 
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— Azért, mert jó az, hogy meglátogasd a hazádat. 
Kételkedem, uram, hogy ezt értem teszi. 
Hát akkor kételkedj — feleltem neki. 

De el kell őt tűrnöm, mivel nehéz olyan valakit találnom, aki nekem dolgozna. 
Természetesen sokan dolgoznak nekem, mit sokan, majdnem mindenki, de csak úgy 
suttyomban, hogy ne lehessen észrevenni. Ritka az, aki t őlem személyesen kapná meg 
fáradságáért a jutalmát. Ellenben, az én szerbem mindenben kivételes. 

Az elvesztett háború után a szerbek, a török el ől, szökésre adták volt a fejüket, 
emez pedig meg sem állt Pestig. Ott bukkantam rá 1706-ban. 

Első  ízben a Kövér német-hez címzett kocsmában vettem észre. Hullarészeg volt, 
de nekem mindjárt tetszett. Nem tudom, miért. Okos tekintete volt és szép keze. 
Minek nekem egy okos, szép kez ű  szolga, nem volt számomra világos. Másodszor a 
Második találkozás nevű  kocsma előtt pillantottam meg. Miért második, még most is 
ezen tűnődöm. Azt akarom mondani, hogy különös, hogy a kocsmát pont így hívják. 
Nekünk ez tényleg a második találkozásunk volt, és ezt el őjelnek tartottam. Ismét 
részeg volt, nekem pedig le kellett guggolnom, hogy beszélgetni tudjak vele: 

Akarsz nálam dolgozni? — ő  meg, akárha a legjobb osztrák ágyúból, azt felelte: 
— Te vagy, hékás, az ördög! 

No és akkor? Hogy gondolod, hogy feltalálod magad a korszer ű  Európában 
ilyen előítéletekkel? 

Minek nekem a szellem tágassága, amikor úgyis állandóan részeg vagyok? — 
válaszolta, én pedig rögtön megértettem, hogy nemcsak hogy okos, hanem bölcs 
emberrel is van dolgom. Ilyeneket szeretek szolgának. Azon minutában rátértem a 
dolgok lényegére. Az élet értelmére. 

— Tíz forintot fizetek, hogy a szolgám légy. 
Önnek mint ördögnek sokkal b őkezűbbnek kellene lennie. 
0! Bőkezűbbnek! Mintha a Foghíjas b őkezűbb lenne! 
Foghíjas? 

— Hát az a zsidó. Foghíjas zsidó. Mit adott hát ő  nektek? 
Semmit sem adott, de sokat ígért. 

— Mi a neved, te bölcs ember? 
— Novak vagyok. Tizenkét forint. 

Tizenegy — szóltam —, sokat iszol. 
Tizenkett ő, mert részegen okosabb vagyok. 

Mindenki azt mondja, hogy az engedékenység az egyik legjobb fogyatékosságom. 
Ráálltam, ő  meg azonnal kifakadt: 

Es mondja kérem, mindig éredekelt, tulajdonképpen mivel foglalkozik ön? 
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— Hétféle dologgal. Csak héttel. Ezek a dolgok sorjában a kövezkez ők, de vigyázz, 
a sorrend különösen fontos: g őg, kapzsiság, feslettség, irigység, falánkság, düh és a 
restségben kétségbeesés — az örök megváltás iránti közöny. 

Tehát így fogadtam fel. 
Hanem ez régen volt, harminc évvel ezel őtt. 
Ebben a rengeteg ködben mindenki lassú meg zavart volt, ezért hosszú id ő  telt 

el addig, miel őtt a palotába léptem volna. Legalább bent nem volt köd. F őleg csak 
a pőre falak álltak ott néhány karcsú díszalabárddal, mint amilyenek a szász kasté-
lyokban függtek I. János György idején. Akadt itt még néhány cikornyás buzogány 
is, egy fokos, pár huszárkard, vagy tíz t őr, öt-hat rapíi, egy kétkezes kard, melyet 
még Héraklész is csak üggyel-bajjal tudna felemelni, két jatagán, három szablya, 
néhány Murdock pisztoly és egy titokzatos tájat ábrázoló kínai selyemkép. 

Az embert, aki fogadott, Schmiedlin bárónak hívták. Az Adminisztráció tanácso-
sa volt, egy kicsivel negyven fölött. Már kopasz, elég alacsony és sörhasú. A viselke-
dése inkább szívélyes volt, mint nyájas, és nem kellett neki sok, hogy a tárgyra térjen. 
Aki meg siet, az hibázik is, ahogy ez tudni való. 

Gróf uram — szólt izgatottan —, tudom, hogy ,önt azért küldték Bécsb ől, hogy 
kivizsgálja azokat a szörnyű  eseményeket, melyek Ofelségét nyomasztják. 

Nagyszerű , gondoltam, ez meg van róla gy őződve, hogy én császári különnyo-
mozó vagyok. Hogyhogy nem jutott eszébe, hogy engem amiatt a háború miatt küld-
tek volna, melyet Ausztria délen folytatott? A kezdeti gy őzelmek és Niš elfoglalása 
után a császári hadsereg vereséget vereségre halmozott. Elesett Caribrod és Pirot, 
Niš pedig török megszállás alá került. 

Igen — jelentettem ki hidegvérrel — én császári különnyomozó vagyok, önt ől 
pedig elvárom, hogy mindenben a segítségemre legyen, hogy miel őbb lezárhassuk a 
vizsgálatot. 

Mindent elmesélek önnek, amit tudok, de ön megérti, hogy személyesen kell 
kimennie, hogy azt. meglássa. 

— Mit? 
Azt — ismételte meg —, aminek nincs neve. 

— Jól van — mondtam — kimegyek — biztosra véve, hogy nem fogok. 
Ön egyáltalán nem fél. 
Nem — jelentettem ki határozottan, habár féltem. Ha nem féltem volna, el se 

jövök Belgrádba. 
Most pedig, mesélje el. 
Mindent a maga idejében — szinte suttogta Schmiedlin. — A régenst várjuk, 

minden pillanatban visszatérhet a vadászatból. Látja, mekkora a köd, a vadászat 
bizonyára nem volt sikeres, a régens pedig igen dühös, ha üres kézzel tér meg. 
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Amennyire én hallottam, mindig dühös — próbáltam Schmiedlinhez közel 
férkőzni. Elmosolyogta magát és bólintott: 

Igen, és kérem önt, ne feledje, hogy ő  nem szereti, ha az itteni eredeti címén, 
az adminisztráció elnökeként nevezik. Szólítsa Szerbia régensének. 

— Észben tartom majd ezt. 
Még valami, ma este bál lesz itt a palotában. Ön nyilvánvalóan el fog jönni, de 

kérem, hogy semmit se mondjon a régensnek munkája természetér ől. Ez csak felin-
gerelné. 

— De én császári külön... 
— Bécs messze van, grófom, viszont itt rettenetes dolgok történnek a sötétben. 

Rendben van — én is bólintottain —, de tudnia kell, hogy jön még egy bizott-
ság, mely nem tud rólam, és melyet 0 Császári Felsége küldött, hogy velem párhu-
zamosan munkálkodjék ezen a feladaton. Ok nem tudnak rólam, mert nekem, többek 
között, az a dolgom, hogy őket is ellenőrizzem. Ezt a bizottságot egy fiatalember, egy 
orvos, Klaus Radetzky vezeti. 

— Nagyon is várható — válaszolta a báró —, nagyon is várható, hogy Bécsb ől küld-
jenek egy orvost. 

Többé nem szólt semmit, én pedig megéreztem, hogy visszafogta magát. Ahogyan 
el is vártam, oly kedves volt, hogy megmutatta a nekem el őkészített lakosztály felé 
vezető  utat. Egy nem túl fény űző  szobába léptem be, és lefeküdtem a széles kere-
vetre. Meg voltam elégedve magammal. Elaludtam, és csak rövid id őre ébresztettek 
fel az els ő  kakasok. 

NEGYEDIK FEJEZET 

Unter Razenstadt 

2. 
Kimentünk az éjbe, a ködbe. Gyorsan elértük a Királykaput, mely a Száva 

irányában óvta a kalemegdáni vár bejáratát, illetve a városba vezet ő  kijáratot. 
A kapunál őrködő  katonák üdvözöltek bennünket, átmentünk rajta, és beléptünk a 
városba. 

A hold időnként előbukkant a felh ők mögül. Egy vékony sarlója hiányzott a 
teliholdhoz. A macskak ő  egyenetlen volt, mindketten, jó néhányszor, meg is botlot-
tunk. Szűk és kanyargós utcákon haladtunk. Be kell vallanom, hogy eltévedek, ha 
a szolgám nem vezetett volna. Habár már régóta nem járt sem Szerbiában, sem Belg-
rádban, tökéletesen feltalálta magát a sikátorok labirintusában.. Nem féltem, mert 
még mindig a Weissburgban, tehát a város német részében voltunk, és ahogyan 
Novak megmagyarázta, vámpírok nem bukkantak fel a Prinz Eugen.-vonalnak ezen 
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a oldalán. Még azok is, ellentétben az egyszer ű  emberekkel, tiszteletben tartották a 
határokat. 

Viszont, amikor megérkeztünk a küls ő  kapuhoz, mely a Razenstadt-tól választott 
el bennünket, a szívem a sarkamba szállt: A katonák könnyedén átengedtek minket, 
és egyhamar a Prinz Eugen-vonal túloldalán találtuk magunkat. El őttünk csak a 
sötét. Pontosan semmit sem láttam többé. Sem a holdat az égen, sem a házakat a 
földön. 

Es most, uram — szólt Novak —, védekezés! — el őhúzott a köpönyege alól vala-
mit, amiről az első  pillanatban nem tudtam kivenni, mi az. De megszagoltam. Egy 
fokhagymafüzér volt. 

Bolond! Te tényleg azt hiszed, hogy ez valóban megvéd a vámpírok ellen? 
Így menekedtek meg azok, akik látták őket. 
Hát tudod te azt, hogy állítólag ellenem is megvédi az embereket? 
Igenis, uram. De ha önre nézve hazugság, nem muszáj, hogy a vámpírokra 

nézvést is az legyen. Végül is, mi baja lesz, ha a nyakába kanyarítja. 
Semmi se lesz velem, de ez ostobaság. És nem is akarok menni, ha ez a védel-

mem. Ha a fokhagyma kell, hogy óvjon, akkor nem is maradok épségben. _ 

Miért nem hisz nekem, uram? Íme, én is a nyakamba akasztok egy füzért. 
Azt gondolja tán, hogy én kitenném magam a veszélynek? Meg vagyok róla gy őződ-
ve, hogy jó ez. 

— Nem akarok menni! 
De nincs semmilyen veszély. Pisztolyaink is vannak. 
Kétlem, hogy a pisztoly meg tudja állítani őket. 

Es mért nem találkozunk azokkal a szerbekkel holnap, nappali fényben. 
Uram, ezek hajdúk, az osztrákok keresik őket. Ezenkívül, éppenséggel meg 

akarnak ismerkedni önnel. 
— Tán csak nem mondtad meg nekik, ki vagyok? 

De igen, miért ne? 
Te megőrültél. Nem kell pont mindenkinek tudnia, ki vagyok. Szeretek inkog-

nitoban maradni. 
Elismerem, tévedtem. De meg kell jelennie. Nem fog talán csalódást okozni a 

rajongóinak. Annyi embert megöltek, kiraboltak, kínoztak, annyi n őt meger őszakol-
tak, hogy tényleg szégyen lenne, ha nem ismernék meg Ont. 

Es hiúk és tetszelg ők-e, önimádók és irigyek-e és... 
Igen, igen. 
Jól van akkor, ide azzal a hagymával. 
Tessék, uram. De, van még valami. 

— Mi? 
Még valamit fel kell raknia védelmül. 
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Mit? 
— Hát, nem is tudom, hogyan mondjam el. 
Es nem is szólt semmit. Csak el ővette. A köpenyege alól. Nem akartam elhinni. 
Elővette a keresztet. 

Megöllek! Mindenemre mondom, megöllek! 
Uram, nyugodjék meg. Ez csak egy kereszt. 
En tegyem föl a keresztet?! En?! 
Ezek együtt járnak. Igazán, uram, nekem így mondták. Nem ér semmit a 

fokhagyma kereszt nélkül. 
— De én tegyem föl a keresztet? En, a kereszt legnagyobb ellensége. 
— Nem így kell erre tekinteni, uram. 

Hanem hogyan? 
Ha, mondjuk, valamely legrosszabb b űnös keresztet viselne, erre mit mondana? 
Azt mondanám, hogy képmutató. 
Na látja — szólt diadalmasan szolgám. 

— Nem látok semmit. 
A képmutatás bűn. Ezt a Foghíjas nem szereti. Vajon nem a Foghíjas mondta 

valahol: „Ti farizesusok, képmutató, meszelt sírok vagytok'.', vagy valami hasonlót? 
Ah! Most Foghíjasnak nevezed. 

— Ezek.szerint, nem látom, miért ne cselekedne ön valami olyat, ami a Foghíjas-
nak undorító. 

El kellett ismernem, hogy a következtetése helyén való. Fölakasztottam azt a ször-
nyűséget. 

3. 
Az utcák ereszkedtek. Mentünk a sötétben, ki tudja merre, nekem úgy t űnt, terv 

és értelem nélkül. De céllal. Mindig így van: értelmetlenül, de céllal. Szolgám veze-
tett, minden sarkon gondolkodott, forgott, kémlelte a fekete eget. 

Szedtük a lábunk, lépés lépés után, el őre és le a ködbe és homályba. Az éjsza-
ka koromsötét volt, hang nélküli, kivéve az én dobogásom. Novak oly puhán járt, 
nem is hallottam. Nem beszéltünk. Itt voltak körülöttünk. Tudtam. A vámpírok. 
Elöl-e vagy hátul, balra-e vagy jobbra? Valahol. Minden lépés utolsó is lehet. 
Forduljak be az els ő  sikátorba? Forduljak vissza? Folytassam? Ugyanaz. 

Szorítom a pisztolyt. 
Ablak mellett haladunk el. Csukottnál. Lehet, hogy élet van mögötte. Könny ű  

álom. De ezt nem látjuk. Szüntelenül lefelé. Csak lépéseim, a puszta léptek, a 
puszta utcákon. Dobogásom. Visszhang. Lélegzem. Ver. Kérjem azt, hogy forduljunk 

93 



vissza? De nem. Azt, hogy siessünk? De nem. Hogy megpihenjünk? De a pihenés nem 
megoldás semmire sem. 

Hihetetlen, hogy ön ma este mennyire kénb űzös. 
Tompa lépések. Es a szív. Érzem a folyó szagát. Lejjebb nem mehetünk. Hogy 

néz ki ez a város? A folyó? Biztos fekete. Nem csillámlik, nincs holdfény. Ha nincs, 
ami megvilágítsa, nincs is. Nem létezik magában. De érzed az iszapját. Hallod a 
kötelek feszülését. A nyikorgást. A. víz csapkodását a csónakok törzsén. 

Arnyék. Szürke árnyék a fekete éjben. 
Vámpír! 
Elkaptam Novakot. 

Mi lelte, uram? 
Vámpír! A kapuban. Ott. elöl — szorongatom a fels ő  karizmát. — Vámpír, em-

ber! 
Semmit sem látok, uram. 
Fussunk! 
De nincs ott semmi, uram. 

Utolsó idő . Utolsó könyv. 
En nem szóltam semmit, uram. 

Hullám a lehorgonyzott hajóba. Másodszor. Harmadszor. Az árny a víz felé 
hajlik. Füleli az egyenetlen, hangokat. Kiegyenesedik, megrázva magát, talán, mert 
néhány csöpp ráfreccsent. Es aztán elt űnik. 

Sokáig megyünk a folyó mellett. De gyorsabban. Allandóan hátra tekingetek: 
De hát, csak úgy tűnt Onnek, uram. 

Árral szemben vagy folyásiránt gyalogolunk-e? Hogy ez mennyire nem fontos, ha 
nem vagyunk a vízben! Értelmetlen folyás. A folyó sodra visz. En meg kívül állok, 
és engem semmi sem visz. Nem is akadályoz. Árral szemben minden gond nélkül, 
folyásiránt enyhülés nélkül. 

Soha sem kell átadni magunkat. Soha szembeszállni. Kívül kell lenni. 

4. 
Pékségi kocsma. Nincs felirat, de szolgám azt mondja, ez a neve. Bementünk, és 

alig tudtam kivenni a belsejét a dohányfüstt ől. Azt mondják, hogy Varaždin környé-
kén jó dohányt termesztenek. Es íme, itt már el őszeretettel szívják. Durva arcok 
bámultak ránk. Igaz, túlságosan is jól voltunk öltözve. És nem b űzlöttünk. A száz-
éves és százöles b űzben. de még mennyire érz ődik a kölni illata. Ez jobban zavar, 
mint egy csipetnyi bűz a versailles-ok francia parfümjei közt. 

Az urak meg mit keresnek itt közöttünk? — kérdezte az egyik, felállván. Ez 
volt a legtestesebb az összes közül. 

94 



Azért vagyunk itt, hogy találkozzunk Vukkal és Ubrennal — felelte a szolgám. 
Osztrák kérnek — szólt a másik, szintén fölállva. Ez is hatalmas volt. Nem 

látszott a szeme a szemöldökét ől. 
A szerbség árulói! — ugrott fel a harmadik. Nem is kell említenem, mekkora volt. 
Brankovicsok! — ugrott fel a negyedik. Hatalmas. 
Sváb fajzat — az ötödik. Kicsi, jóllehet. 

Körbevettek minket. Kitapogattam a pisztolyt köpenyem alatt. Lel őhettem volna 
egyet. Novak még egyet. A többi húsz megragadott volna bennünket. A pisztoly nem 
segíthetett. Megérintettem a fokhagymát. Habár ezek a szerbek nem voltak vámpí-
rok. A kereszt? Hiszen keresztények. Nem oltalmazhat meg a feszület a Foghíjas 
hívőitől. 

Nézd, mekkora nagy keresztet visel! 
Es fokhagymát! 

— Vámpírok elleni védelem. 
Vámpírok elleni, osztrák mocskok. 

— Megkívánják majd ezek a vámpírokat, ha meglátják, mit. csinálunk velük. 
Röhögés. 
Közeledtek. Lassan és élvezettel. El ővontam a pisztolyt. Legalább egy velem tart. 

(...) 

ÖTÖDIK FEJEZET 

A kalemegdáni vár 

7. 
Itt az idő  az álarcosbálra — jelentette ki ünnepélyesen [a szolgám, a ford.], 

és akkor, megpillantván az ördögjelmezt és álarcot, forgatni kezdte a szemét, de 
bölcsen tartózkodott bárminem ű  kijelentést ől. 

Inkább hallgass — mondtam, ő  meg szót fogadott. Segített felöltözködni. 
Sajnos, az álarc szemhasítékai túlságosan is közel voltak egymáshoz, így nem vala-
mi jól láttam rajtuk keresztül. Es mivelhogy jócskán besötétedett, egyrészt magától 
az éjszakától, másrészt a felh őktől, jószerivel egyáltalán semmit sem láttam. 

Elkezdett esni. Er ős szél fújt, a nyitott ablakokon keresztül beverte az es őt a 
szobába. Szembogaram csücskén ménk ő  villanását észleltem. 

De mindez mégsem akadályozott meg abban, hogy nagyszer ű  legyek, mint 
mindig: 

Megállapodtál nekem azokkal a szerbekkel? 
Egyáltalán nem volt nehéz, uram, egyszer űen nem tudtam, kit is válasszak, 

mindegyik munkát akart. 
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És? Aztán kit választottál? 
A villám olyan er ősen csapott le, mintha a szobámat találta volna el. 

Egy požarevaci virgonc legényt, ő  tűnt a legrátermettebbnek és legmegbízha-
tóbbnak. Nemrég járt. Kosovón. A dics ő  Kosovón. 

Ha már Kosovónál tartunk, mindig meg szerettem volna kérdezni t őled, ti 
szerbek, miért ünneplitek Kosovót, amikor az a vereségtek volt. 

A kosovói veszteség jutalom számunkra. Ha gy őztünk volna, ki tudja milyen 
baj zúdul a fejünkre. 

Hm, hm! ezt nem tudom,, viszont azt tudom, hogy vereséget szenved sok, a 
Foghíjasnak kedves nagyság ... Es hogy hívják azt a fickót? 

Nem tudom, nem kérdeztem t őle. 
— Most menj, nem lesz rád szükségem reggelig. 
Novak boldogan elfutott, hogy egész éjjel ihat, én pedig eligazítottam kosztümön 

ráncait. Fel voltam készülve. A tükör felé fordultam, maga az ördög tekintett vissza 
rám. Villámlott egyet. Meghajoltam, és így szóltam: 

Engedje meg, hogy bemutatkozzam, jóízlés ű  és vagyonos ember vagyok, sok éve 
forgolódom köröskörül, sok emberi lelket és hitet elraboltam. 

Elégedetten felnevettem, az ördögön a tükörben viszont nem látszott semmi, a 
maszk teljesen elfödte az arcot. Megfordultam, és hallottam, amint a vörös palást 
belehasít a leveg őbe. A mennyk ő  megint lecsapott valahol a közelben. 

Kiléptem a folyosóra. Meglehetősen sötét volt, az egyedüli fény a tartókban álló 
fáklyáktól eredt. A tartók között is vagy húsz lépés távolság. Bizonytalanul lépked-
tem a nyitott ablakon át beesett es őtől síkos lépcsőkön. 

Arra gondoltam, hogy milyen pompás, maszkabálra való az id ő, és elégedetten 
tekintettem ki az éjszakába, az cs őbe. 

Akkor úgy tűnt, mintha látnék valakit. Magam sem tudom, miért, de kidúgtam 
a fejem az ablakon, hogy jobban megszemlélhessem. Kint, az épületek egyike el őtt, 
valamilyen emberek álltak. Azon tűnődtem, vajon kik lehetnek, és miért t űrik az 
ítéletid őt? Milyen gond vagy kereset hajtja őket? 

Eszembe jutott egy régi vihar. Zuhogott az es ő , éjszaka volt. A szamárháton ül ő  
ember belovagolt a városba. Vizes volt, leeresztett vállú. Olajfa alatt álltam, és 
kevésbé áztam, mint ő . Tudtam, hogy jönni fog, és vártam. Két karaván bement, 
egy kijött a városból. Néha hallottam a hajcsárok kiabálását, és ez volt mindössze, 
ami áthatolt az es őn. 

Szamáron érkezett. Es az es ő  elállt. Igazi ítéletid ő  támadt. Es akkor láttam, hogy 
a szamár pálmaleveleken tapos. Alighanem az el őbbi karavánok közül az egyiknek 
terhe felborult. 

Megcsillant a holdfény, ezért vettem észre a leveleket. 
Jeruzsálem bejáratánál. 
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Megcsillant a villám, és egy pillanatra megvilágította az udvart. 
A három alak ázott. Ketten kifejezetten bajszosak voltak. Az egyik bajszos még 

ó-lábú is, a másik kopasz. Egyértelm ű  volt, ezek a hajdúk, Vuk és Obren. A har-
madik háttal állt nekem, de világosan láttam, hogy osztrák tiszti uniformist visel. 
A következ ő  pillanatban minden ismét átláthatatlan sötétbe és es őbe borult, olyan 
sötétbe és es őbe, hogy nem tudtam biztonsággal megállapítani még hármójuk továb-
bi jelenlétét sem. Azután a mennydörgés belevágott a fülembe, és önkéntelenül két 
lépést hátráltam a folyosó közepe felé. 

Miről beszélgethetett a két hajdú, kiknek fejére Ausztria vérdíjat t űzött ki, az 
osztrák tiszttel a kalemegdáni vár kell ős közepén? Rögtön azt feleltem magamnak, . 
hogy biztosan valami rosszban sántikálnak, mert a jó cselekedetek nem keresik a 
sötét és a zivatar oltalmát. A kérdés csak az volt, ki ellen készül ődött a gonosz, a 
Foghíjas ellen-e vagy ellenem? 

HATODIK FEJEZET (folytatás) 

Álarcosbál 
2. 

A régens csupa füllé változott. A szeme könnyezett, a rövidlátástól-e vagy a 
részegségtől, a borospoharát bal kezében szorongatta. Undok sebhelye kivörösödött. 

— Nem fogja elhinni, Ő felsége, de a m űvészetet én találtam ki. 
Elhiszem neked, a művészet ördögi dolog. 

Villámlott egyet. 
— Ez kezdetben volt, amikor az emberek ki űzetve a paradicsomból el őször ismer-

ték meg a szenvedést. Rögtön gonoszakká és az enyémekké váltak. De nekem ez egy-
általán nem volt szórakoztató. Szeretem, ha az ember választ a jó és a rossz között, 
az egyik oldalról átpártol a másikra, és csak a végén csatlakozik hozzám. De, mivel 
a kezdetektől fogva ronda volt minden az életükben, az emberek föltétel nélkül 
gonoszakká váltak, nem hívén abban, hogy létezik a jó is. 

Lecsapott a villám. 
Akkor adtam én nekik a m űvészetet. Kés őbb betűket is adtam nekik, hogy 

leírják, és hogy mindörökre megmaradjon. A világon létez ő  egyedüli tökéletességet 
ajándékoztam nekik — a teljes hazugságot. Paradoxon, nem igaz? 

Hm, igen. De az ellenfeled ölbetett kézzel ült talán? 
Ő  sohasem tudta, mit kezdjen a m űvészettel. Amely önmagában nem rossz, de 

hazugság. Másrészt, én találtam ki, amaz ezt soha nem felejtette el. Nem múlt el sok, 
jött amannak az ellencsapása: a történelem. Újból egy mese, de olyan, amely színle-
li, hogy igaz. Akkor érkeztek meg mindazok a könyvek, mint amilyen a Biblia is. 
Ellenfelem nem tudott ellenállni annak, hogy a jó oldalára ne álljon, de ön, mint 
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hadviselt ember, mondja meg nekem, mi hajtja az embereket a rosszra, a történe-
lem, mely igazság, vagy a m űvészet, mely hazugság? 

— A hatalom és a vagyon. 
Ezt mondván azonnal elfordult t őlem, és a legközelebbi borosasztalhoz lépett. 

Adósa maradtam néhány mondattal, de úgy döntöttem, hogy kés őbb megkeresem. 
Elindultam, hogy fölkutassam Mária Augusztát. Ki akartam deríteni, melyik az 
álruhás hercegn ők közül. Meglehetősen sok volt a nő , közülük sokan bizonyára fér-
fiak, ebben nem kételkedtem, de abban nagyon is, hogy a hercegn ő  férfinak öltözött 
volna. Neki erre nem volt szüksége. Mindjárt kizártam két boszorkányt, egy szerb 
népviseletes lányt, három Aphroditét, kett őt almával, egyet nélküle, ez talán a Párisz 
lekenyerezése el őtti lehetett. Ugyancsak elvetettem Oféliát, Lear három leányát, 
Klütaimnésztrát és Antigonét, és rövid habozás után, lady Macbethet is — a dráma 
minő  szeretete a belgrádi udvaron! — és még néhányukat, akik termetük miatt nem 
lehettek a hercegnő , és Szent Johannára, valamint Madame de Pompadour-ra össz-
pontosítottam. 

Eppen elindultam a Madame felé, amikor váratlanul tükör elé kerültem. Meg-
szemléltem inagam, már amennyire lehetett, a rosszul beigazított 'szemnyílásokon 
keresztül. Könnyedén meghajoltam. A tükörkép ugyanúgy. Két hüvelykemet a fülem-
re tapasztottam, tenyeremet kifelé fordítva meglengettem az ujjaimat. A tükörkép 
ugyanúgy. Jobb kezem hüvelykujját az orromra helyeztem, majd bal kezem hüvelyk-
jét jobb kezem kisujjára, és újfent elkezdtem mozgatni ujjaimat. A tükörkép szin-
tén. Annyira mulatságos voltam saját magamnak és lelkes, hogy levetettem a maszkot. 
A tükörkép álcázott maradt. 

Ovatosan kinyújtottam a kezem, hogy megtapintsam a tükröt, és könny űszerrel 
az ördögöt érintettem. Osszerezzentem. Igy szólt: 

— Örvendek, hogy megismerkedtünk, 
Remélem, kitalálod a nevem, 
De ami téged zavarba ejt, az játékom természete. 
Sátánian felkacagott, és elt űnt a sokaságban. 
(...) 

Utasi Anikó  fordítása  
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Robert Periši ć  

Leköpheted azt, aki rólunk kérdez 
A behajtók 

Öcsi már réges rég elfelejtette, hogyan vitakoztak Joskóval arról, hogy milyen 
autójuk lesz, ha megn őnek. Sanja is elfelejtette, habár ő  volt e vita egyetlen tanúja. 

Nekem varburgom lesz! — mondta Ocsi. Tudniillik az apjának Wartburgja 
volt. 

Habár Josko apjának egy ősrégi, halványkék Volkswagenje volt, amit Folcikának 
becéztek, mégis így szólt: — Nekem béemvém lesz, ha nagy leszek! 

Ocsi ezt lehetetlennek találta, ezért így szólt: — Ugyan, ki ad neked arra pénzt?! 
Josko erre: — Ha az én papámnak Folcikája van, akkor nekem béemvém lesz! 
Ezt Ocsi felettébb különösnek találta. Meg volt gy őződve, hogy Josko ezt Sanja 

miatt mondja, hogy a Sanja beleszeressen, és hogy összeházasodjanak, ha megn őnek. 
Ocsinek rokona volt a Sanja, de mégis féltékeny volt rá. 

— Hogyhogy? — kérdezte Sanja Joskót. Josko így szólt: — Hogyhogy a nagypapá-
nak egyáltalán nem volt autója, a papámnak meg van? Mert nálunk mindig több 
van. Biztos, hogy lesz béemvém, de talán repül őm is. Mert nekem több lesz, mint 
a papámnak. Az új gyerekeknek mindig több van. 

Ezen a ponton Ocsi elkomolyodott és elgondolkozott, és els ő  ízben volt elégedett 
azzal, hogy kicsi — mert ők ezek az „új gyerekek". 

Akkor nekem mercédeszem lesz! — mondta Ocsi. Hirtelen nagyot fordult vele 
a világ. 

Nekem meg lesz egy nagy babám kocsival, meg egy emeletes házam! — mondta 
Sanja. 

Josko erre azt javasolta: — Vetk őzzünk le meztelenre! 
Hm... menjünk haza! — egyezett bele Ocsi. 

Sanja elszaladt, nem akarta. És valószín űleg ő  hívta fel kés őbb Ocsi mamáját, 
aki tetten érte őket, az új gyerekekeket pucéran, és úgy elnáspágolta Ocsit, hogy az 
mindent. elfelejtett. 

Joskót is elnáspágolta a saját anyukája, meg Sanját is az övé, mert nézte a 
fiúkat. És mindhárman elfelejtettek mindent. Legalábbis ez foroghat fenn. 

Ocsi tehát nem emlékszik erre a dologra, és fogalma sincs, hogyan gondolkoznak 
a mai gyerekek. Ez még az emlékezésnél is nehezebb, ki tudhatja azt? Fogalma sincs, 
mit néz, mit lát a kisfia. Néha úgy érzi, hogy a gyerek ért, habár szinte semmit sem 
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beszél, pedig már itt lenne az ideje, Mond néha egy-egy szót, mintha értene. Néha 
valóban ért, látszik rajta. De mintha nem lenne jelen, 

Te, mér nem beszél ez a gyerek? — kérdezte a feleségét ől. 
— Engem kérdezel?! — válaszolta az asszony. 

Mennyi idős most? — ezt mindig elfelejtette. 
Három lesz mindjárt. 
Szarás — mondta Ocsi. 

A gyerek úgy nézett rá, mint aki érti. 
Más idők járják, ki tudja, mit tudhat a kölyök? Lehet, hogy sejti: Josko nem 

vett repülőt, de még béemvét sem. Lehet, hogy tudja: Josko az öregjének a jugóját 
vezette — amit ez akkor vett, amikor a Folcika szétesett. — , amíg el nem ment a 
háborúba, és amíg a háborúból haza nem jött szabadságra, és az els ő  este túl nem 
adagolta magát. Mégis beszámították neki, mintha a háborúban esett volna el, és a 
brigád minden évben két hasábos, gyászkeretes megemlékezést tesz közzé a 
Slobodnában. 

Ocsi egyébként is már rég nem barátkozott. Joskóval, talán azért nem, mert ő  
továbbra is autókról fantáziált. Joskóból meg rocker lett, és volt valami bendje a 
városban. 

Sanja pedig — hiszik vagy nem hiszik, Ocsi, annak ellenére, hogy mindent elfe-
lejtett, sohasem bocsátotta meg neki, hogy nem látta őt meztelenül, és hogy a kis-
lány beárulta őket. Már régóta .úgy tettek, mintha nem is együtt n őttek volna fel, 
soha nem emlegették a régi dolgokat. Sanja hozzáment Stipa Lekóhoz, aki épp 
közeledett, miközben Ocsi az autója alatt feküdt. 

Mi baja? — kérdezte. 
Nem t'om, egyszerre elkezdett rázkódni, mintha kifogyott volna a benzin... — 

mondta Ocsi. 
— Ki köll ezt dobni! = mondta Leko. 

A, jó ez még. Csak helyre köll pofozni egy kicsit. 
Leko valahogy gyanakvóan gyújtott rá. 

Semmi baja, csak meg kéne bütykölni. De nincsenek már igazi mesterek, 
bazmeg. 

Senki se akar má' baszkódni ilyesmivel — mondta Leko, és kifújta a füstöt. Er ő s 
cigarettát szívott, és sötét szemüvegben járt. Olykor meggyapálta a Sanját. Egyszer 
Sanja motyogott valamit err ől az Ocsinek, aki csak nézett értetlenül. 

— Nincsenek már igazi mesterek — így Ocsi. Szerette az ilyen patinás mondásokat. 
Fáj a faszuk! — így Leko. Ó szó szerint lefordította a mondatot. 

—. Voltam a Buricná'. Nézem, hogy dógozik, hát ez egy kézze' nyúkál a motorház-
ba, semmi szerszám, érted?! Nem akartam szóni semmit. Beültem a kocsiba, lássuk, 
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megy-e. Mire hazaértem, má' elkezdett köhögni. Érted, egyik keze a motorházba', a 
másikba' meg a cigaretta! 

A, kinek van manapság kedve evve' baszkódni — mondta Leko. 0 egy majd-
nem új béemvét vezetett. 

Később megmondtam neki, meg én: nincs ez jó, ember! Hát így bizony senki 
se fog jönni hozzád, mondtam neki. De hogy én többet nem jövök, az szent! — mond-
ta Öcsi. 

Es erre ő? — kérdezte Leko megvet ően. 
— Adj egy cigit! -mondta Ocsi, miután beletörölte a kezét a nadrágjába. Rágyújtott. 

0? Semmit, mintha nem mondtam vóna semmit. Tudod milyenek a mesterek, 
nem lehet ezekke' normálisan beszélni — mondta Lekónak. 

— Aha — bólintott emez. 
Elnéz melletted, aztán sarkon fordul és úgy elmegy, mintha ott se lennél, mind-

egyik ilyen! Hát az anyád picsáját, mondom én ennek a Buricnak. Az anyád büdös 
picsáját! 

Leko megköszörülte a torkát: — Erre ő ? 
Odament a kasszához. Visszalökte az ötven kunát, és elment kezet mosni. 

— Fáj a fasza, nem megmondtam. 
— Jó van, nem vagyok süket! — mondta Ocsi. Es bevágta a motorház tetejét. 

Menjünk be! — mondta Leko. 
— Mindjárt, csak megmosom a kezem! — mondta Ocsi, és bekente a kezét meg az 

ujjait rózsaszín kézmosó pasztával. 

Később, miközben Opuzen felé tartottak, hosszabb hallgatás titán Leko felröhö-
gött, és így szólt: 

—Má' ne haragudj, de úgy hallottam, télleg nem tudom, igaz-e, hogy a - fiad csak 
egy szót tud mondani: azt, hogy Tudjman. 

Micsoda?! 
Hogy nem mond se mamát, se papát, csak Tudjmant. 
Kitől hallottad ezt? 
Há', hallottam, csak úgy. 
Micsoda kibaszott baromságokat össze nem beszélnek az emberek! 
Ne haragudjá' má'! Kit érdekel! 

Suhantak a fekete béemvében, és a Severinát hallgatták. Ocsi kibámult az abla-
kon. A gondolatai ide-oda kanyarogtak hepehupásan, mint a horvát utak. Egyszer 
csak azon kapta magát, hogy azon agyal: kivel kefél a Severina. Jó b őr. Aztán a 
feleségére gondolt. A felesége, objektíven nézve: fiatal, csinos; de valahogy teljesen 
elpárolgott előle. Pontosan: úgy érezte, mintha nem is létezne. Mintha a szó lényegi 
értelmében nem lenne. Megpróbálta felidézni, milyen volt, mikor még nem párolgott 
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el. Igen, emlékezett, milyen hangosan beszélt, nevetett, milyen valóságos volt a teste 
a tenyere alatt, s ő  micsoda kedvet kapott ett ől, kedvet, hogy nekilóduljon valami-
lyen irányba, hogy tényleg, gondolkodás nélkül, de kurvára belepicsázzon az életbe. 
Es ez nyilván így is történt. Az asszony ma is hangosan beszél, s ő  igyekszik bírni 
idegekkel. És ha visszaemlékszik arra, arra a kedvre, mindig csak ez a szó jut az 
eszébe — elpárolgott. Oda jutottak, ahova, ő  magányosnak és dühösnek érezte ma-
gát, mint valamikor rég, amikor a dönt ő  mérk őzéseken súlyos vereséget szenvedett 
a Hajduk. Ez is hol van már. Nincsenek már fontos meccsek. Csak az unalom meg 
az ingerültség. 

Es fogalma sem volt, kivel kefél a Severina. 
Mit gondolsz, a Severina, ha férjhez menne, ő  is, mondjuk úgy... elpárologna? 

— tette fel kérdést Lekának. 
Mit? — rándult meg ez. 

— Nem érted? Hogy keresztüllátsz a n őn, nem is látod. 
— Aha! Fenéket! — mondta Leko. 
Ocsi egy bizonytalan pontra szegezte a tekintetét, mintha azt fürkészné, mennyi 

van még hátra Opuzenig. 
Hm, tudja az ördög... — mondta. 
Most mit szarsz... — dünnyögte Leko. 

Opuzenig egy szót sem szóltak többet. Leko más zenét rakott fel. Misót. 
Leko azok közé a sofőrök közé tartozott, akik kemény kézzel, egyenes háttal vezetnek. 
A nyaka körül aranyláncot hordott kereszttel, melyen egy apró, arany Krisztus 

agonizált, a csuklója fölött pedig, ahol vékony, fehér a b őr, azt írta, hogy 4. BOJNA, 
Bracónak úgy t űnt, hogy a JNA betűk* ebben a 4. BOJNÁ-ban valahogy más 
színűek, kissé halványabbak és szétfolytabbak, mintha sokkal korábban tetoválták 
volna, mint a 4. BO-t. 

Leko elfordította a tekintetét az úttestr ől, de még mielőtt Bracóra pillantott 
volna, ez már másfelé bámészkodott. 

Megtalálták azt az embert. Leko elmagyarázta neki, mir ől van szó, ki ez az ipse. 
Valami tulajdonos, megvan vagy öt iksze. 

Nem, nem öt cége vagy ilyesmi, hanem ötven éves, érted má'. 
Disznószemű, pocakos pasas. Az el őszobájában álltak, a pasi velük szemben 

pislogott. Jó nagy darab ember volt, de be volt szarva, a Leko pisztolyát bámulta. 
Na, most kell belevágni. A lambériás, sz űk el őszobában, a lámpa zavaros fényé-

ben Ocsi arra gondolt, hogy bele kell vágni, kinyújtani a karját, megragadni vala-
hol, miközben a fejében egy óra veri a másodperceket bizonytalanul, mint mikor 

JNA — a „Jugoszláv Néphadsereg" rövidítése (a ford.) 
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zavaros fényben ázó, lambériás szeparéban ülsz, szemben a n ő , akiről még nem 
tudod biztosan, akarja-e vagy nem akarja, csak mosolyog kényszeredetten, ki kell, 
az ördögbe is, nyújtani a karodat, megragadni végre a csuklóját komoly tekintettel, 

. meg kell törni a jeget. 
A bizonytalan óraütés a fejben, ez a jelen. 
Az előszobában. Ocsi megragadta a kövér pasas karját, és keményen hátracsa-

varta, mire az felvinnyogott. 
Ekkor Leko bedugta a pisztolyt az övébe, és lekent egy pofont az ipsének. 
Aztán még egyet. 
És így tovább, és így tovább, megállapodtak, hogy öt nap múlva visszajönnek. 

Öt nap múlva Leko ismét a kocsi alatt találta Bracót. Nem köszönt. 
Miközben a rózsaszín kézmosó ken őccsel kente a kezét, Ocsi megszólalt: 

Nincs itthon az asszony. 
Na és? — mondta erre Leko. 
Ki vigyáz a gyerekre. 
Hát hová az anyja picsájába ment?! 

— Melózni. 
— Mér nem szótá'? Hívtam vóna valaki mást. 
— Nem jutott eszembe. Csak most jutott eszembe, hogy nincs itthol. 

Hát akkor hozzad a gyereket is! 
Hogy?! 
Annyi hely van a hátsó ülésen, amennyit akarsz. 

— Komolyan? 
Velünk jön! — szögezte le Leko. 

A kis srác valamit motyorászott: „Vuuu. Tuuu. Vuuu." Igy leírva tulajdonképpen 
silányan hangzik, de hogy is le lehetne visszaadni azt a süvöltést. Ez jobb. Süvöltés. 
Vuuuuu. Lekónak az idegeire ment. Hallgatott. Ocsi mérges volt. Nem tudta, mért. 
Az asszonyra? Lekóra? Kire? 

A kis srác motyorászott valamit: „Vutu, vutu, vutu." 
Neki milyen autója lesz? 
Suhantak, a gyerek bámészkodott, süvöltözött és köpködött szerte-széjjel. 

A gyereket bent hagyták a kocsiban játszani. 
Az ipse várta őket. Még mindig disznószem ű  volt és pocakos. Ezúttal dohány is 

volt nála. Az előszobában álltak, behívta őket, üljenek le. Nagy darab ember volt, 
kiköpött gazda. Jószándékúnak mutatkozott. Odaadta nekik a dohányt, s őt fölkínál-
ta, hogy dolgozzanak neki. 

• 103 



„Hogyan?!", kérdezte Öcsi. 
„Halljuk egymást''', köszönt el Leko. 

Kés őbb ittak. Leko kokójából is beszippantottak egy keveset. Valamelyest jobb 
lett a hangulatuk. Leko odalökte neki a részét. Ücsörögtek az üres vendégl őben va-
lahol Pisakon, és ittak. 

„Es a kölyöknek?", kérdezte Ocsi. 
„Mi?", rikkantott Leko. 
„A része." 
Leko kimutatta a foga fehérjét. Ez mosoly volt. 
„Hát a kölyök is velünk vót." 
Ez Lekónak nagyon nevetséges volt. Bracónak is egy kicsit, de nem hagyta abba. 
„Hát velünk vót, vagy nem?!" 
A kis srác csak nyújtogatta a nyakát, tágra nyílt szemmel bámészkodott, mint 

egy okos kiskutya. Ocsinek úgy t űnt, érti. 	, 
„Lehet róla. szó... ha kimondja", szögezte le Leko. Es felbambult a plafonra, 

tátott szájjal. Mintha azon törné a fejét, röhögjön-e vagy sem. 
„Mit? Mit mondjon ki?" 
„Tudjman. Ha kimondja, hogy Tudjman, megkapja a részét", jelentette ki, és 

kikerekedett ábrázattal ránézett a gyerekre. 
Ocsi nem haragudott. Jó alkunak találta. Ráadásul még mulatságosnak is. Ször-

nyen jó kedve kerekedett. Dolgozott a kokó. 
„Na, mondjad, hogy Tudjman", biztatta Ocsi a fiát. 
A gyerek csak nézte. 
„Tuu-djman, Tuudj-man, Tudj-tudj-maan", ismételgette neki Ocsi a gyerekbeszé-

det imitálva komikusan, hogy a gyerek fülébe másszon. 
Semmi. 
A kis srác kinyitotta ugyan a száját, de nem a hangadás érdekelte, hanem talán 

csak a szájmozgás. 
„Tuuuudj-maaaann..." 
Leko nem bírta tovább, kitört bel őle a röhögés. 
Ocsi ránézett, és olyasvalamit gondolt, hogy „milyen bolond ez a világ". 
„Tuuuudj-maaan", ismételgette már Leko is, aki alig ült meg a seggén, d őlt a 

röhögést ől. 
„Igy, így! Hallod Leko bácsit!" — súgta Ocsi a fiának. 
„TLllludj" — mondta Leko csücsörített szájjal, majd levesztette az állkapcsát — 

„maaan.”  
Belebámult a gyerek képébe. A kicsi mintha némileg zavarba jött volna. 
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Erre Leko vigyorogva emelte fel a fejét, csodálkozva önmagán, hogy mit ől vidá-
modott így fel, meg hogy Öcsivel mennyire megértik egymást így röhögve, mint még 
soha, afenébe, milyen különös, bazmeg. 

Orgia. 
A pincérlány a pult mögül nézte őket, neki is mulatságos volt, habár nem tudta, 

miről van szó. 
Most már mindketten vonítottak a gyerek el őtt, aki tágra nyitotta hosszú, 

göndör szempillás szemét, és bámulta ezt a két lényt, akiket az autó szaga meghitt 
közelségbe hozott hozzá, amint 'a szájukat nyitogatják: „Tuuudj-maaaan. Tuuuuudj-
maaaaaan. 

„Tuuuuudj" — itt szünetet tartottak, majd folytatták — „maaaannn..." 
A gyerek is mosolyogni kezdett, he, felnevetett, he, heh, de nem mondott sem-

mit, hanem, mintha hirtelen feleszmélt volna, megreszketett a feje meg az egész kis 
teste, a szeme meg az apró fogacskái eufóriásan felragyogtak, gyermeki visongás tört 
ki egész tüdejéb ől, összecsapta a kis kacsóit, integetett, de látszott rajta, hogy nem 
fog felrepülni. 

Nálad minden a várakozás jegyében áll 
Feta éjjel-nappal a rádiót hallgatja. IgY  próbál kigyógyulni homályos betegségei-

ből. Melyek  nincsenek is. Melyeken nem segít sem a tabletta, sem az injekció, sem a 
kórház, sem a halál, se semmi! 

— Zodiákus hívja Angyalt... 
Hajlamos a túlzásokra. A bizarr világnézet ű  Feta egész nap rádiót hallgat. Kará-

csonyi üdvözletek: mindenki egyért. Egy mindenkiért! Lehet, hogy igyekezni kéne 
egy kicsit. Kitalálni valamit Szilveszterre. Egyedül maradni szégyen. 

— Zodiákus hívja Angyalt... 
Semmi. 
Nem, nem. Feta jó okkal gyanakszik, voltaképpen meg van gy őződve, hogy 

minden koholmány! Az emberek, akik kisgyerekekkel szaladgálnak a ligetben, a 
születésnapi gyertyák, a karácsonyfák, a hólabdázás, a közeleg az új esztend ő, a 
Szilveszter... Folyton közeleg valami! Esz nélkül jön-jön, és bámul! Mint a minde-
nünnen fehérl ő  fogsorok, az újságokról, a homlokzatokról mosolygó arcok. (Vlatka 
Pokos minden irányból támadott. Mégis úgy t űnt, hogy meghátrál.) 

Van alternatíva. Külföld is van. A világűr gyakorlatilag végtelen. 
A világ telis-teli van szerencsés lehet őségekkel. 
— Koholmány, koholmány! A világ kicsi! Néhány négyzetméter! Minden egyéb 

hamis képernyő  és vakablak! 
V. Pokos a csúcson. 
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Az Újév a küszöbön. 
A karácsony a házban. 
Feta úgy tesz, mintha nem lenne. Éjjel-nappal  a rádiót hall hallgatja. Ül az ágyban. gY 	9 g 1 	gY 

A feje mögött megfeketedett a fal. Nem vesz részt a nyereményjátékokban. 
A rádió metafizikai hatalom. Van jó, van rossz, leszámolás és harc, minden szük-

séges dramaturgiai elem megvan. Feta a rádióra koncentrál. 
Megpróbálja kikapcsolni. De nem megy. Kapcsold ki. Aztán kés őbb kapcsold be 

ismét. Hadd szóljon, mondja magában. Jól van, hadd szóljon, habár idegesít. No de 
csak szóljon, gondolja magában, mintha valakinek a kedvére tenne vele. 

Kik ezek-? 
„Who are the Motherfuckers?!" 
Teljes erőből harsog! Hatalmas hullámok verése, brussss... A szoba csordulásig 

megtelt, akár egy akvárium. Feta felkel, kiimbolyog a konyhába. 
A táplálékért folytatott küzdelem során az ember kifejlesztette az ér... 
Telmét. 
Belép a konyhába és nézi a leltárat: ki tudja, mi minden él a mosogatóban? 
Telmez a gondolat ér! 
— Zodiákus hívja Angyalt... 

Nulla 
Nosss... Az élet kezdetének homályos pillanatától kezdve — a természet továbbra 

is csak hajtja a magáét! 
Van egy végtelen szalag, melyr ől folyton hullanak alá a papucsállatkák! Papucs-

állatkák, hidrák, gombák, parányi, százkarú szörnyellák. Mennyi papucsállatka, 
hidra, gomba és parányi, százkarú szörnyeteg él az ő  kozmás, büdös csetrese alatt? 

Tányérok, vörös-fekete mártások kávézaccal leöntve, olajcsöppek úsznak a 
pocsolya színén. Lótusz a ragacsos part mentén... Lepra, India... 

Feta enni akart volna. 
(Nem volt kutyája, aki felfalta volna utána a maradékot. Els őnek és utolsónak 

evett.) 
Elmélyedt a bánatos gondolataiban. Sóvárgott a tisztaságra. Semmihez sem él; 

csak néz. Az örök harcmez ő, tegnap, ma, holnap: a mosogató. Csak azt akarta, hogy 
hagyják őt békén. Csetres, parányi szörnyellák, gyomor. 

A mosogató kész történelem: az örök csatamez ő. Mindig csak rombolás és áldo-
zatok. 

Frontok mindenütt. Ma mindent elmosogatsz szép lassan, elásod, de holnap 
ismét mészárlás lesz. Nem nézek oda — Feta elfordítja a fejét. Ez az és. Sejtek. 
De. Már! 
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Lehet, hogy a parányi szörnyetegek a csövecskéikkel hatalmas oktosejtté álltak  

össze, amely félig élve, félig holtan, mint a szikla alatti rovarfészek, vár rá a tányér  

alatt?!  
a rádió harsog  
minden összeállt  
belülről behálózza a házat  
Octopussy  
Az utolsó pillanatban betör James Bond: SZÉTVERNI EZT A FÉLHOLT  

CSETREST!  
Legyilkolni! Rászórni valami vegyszert, hogy szétmarjon mindent! Aztán elásni!  

Mindent elásni!  
De.  
Feta nem bolond.  
0 rádiót hallgat! Ez a módszer megvédi minden akciótól.  

A rádió, ez a harsogó sovány madár glóriát von a feje köré. Jól látja ő  mindezt.  
Tudom, én túsz vagyok. Tudja, ő  túsz. Evilág túsza. Rá fogja vetni magát az  

ágyra. Rá fogja vetni magát az ágyra. A fejére húzza a takarót. Azt mondja majd:  

Ez nem igaz, nem, minden koholmány!!!  
Tehát minden koholmány.  
No de lássuk, mi is történt valójában: azel őtt Feta ugyanígy téblábolt a lakásban  

— közben recsegett a rádió, csikorogtak a csontjai, nyikorogtak a rugók, az ágy, a  

belei, a rádió, a fogai, a belei, meg plusz az az ismeretlen recsegés — mégsem érezte  

magát közel sem így. Azért, mert pontosan kiszimatolta: lesz valami, történik vala-
mi, lesz, lesz!  

Várta a pillanatot.  
Es: épp elment egy italra az Atihoz, épp ivott volt, mikoron a „Dzsox" resszó- pp 	~Y 	 ~ pp ~ 	 ~ 	 ~~ „ 	p  

ba, ami Ati hivatalos neve, mikoron tehát a presszóba beléppett 0, és kért .  egy  
pohár vizet. Nagyon fiatal volt, zsenge és feszes, ez a lány, aki akkor: ránézett a tág-
ra nyílt zöld szemével, mint aki álmot közvetít él ő  adásban, és mindenfélét, ami nem  
fogható! Fetát mintha valami belevette volna az ismeretlen er ők forgódobjába, s ez  
annyira más volt, mint minden eddigi tapasztalata, hogy teljesen készületlenül érte,  

egyszerűen a lány felé taszította valami, és annyira élvezetesen, kristálytisztán és  

csábítón szólította meg őt (ami eddig abszolút soha nem sikerült az életében), úgy  

ragyogott valami különös energiától és hamis szépségt ől, hogy a jelenlév ő  Atinak  
tátva maradt a szája, a lány pedig a pohár pereme fölött nézte, szomjasan. kortyol-
va. Itta a mély vizet a forró, ver őfényes nyárban.  

— Nálad minden a várakozás, a jöv őre való 'felkészülés jegyében áll. — mondta. — 
Tudok mindent az állatövekr ől, s te a csillagokhoz tartozol.  
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Csillogó tekintettel elhallgatott. Más ember lett! Egy tapasztalt b űvész, aki 
abszolút ellenőrzése alatt tartja a valóságot, minden moccanást néhány méteres kör-
zetben! Parányi, fodros hullámokkal szórta be a lány szemét, mely csak a folytatást 
várta, semmi más nem érdekelte. Színek és formák elvarázsolt fonadéka volt a hip-
notizált lány, aki hipnotizált, mint a nap meg az árnyék fellobbanó csatája az áldott 
alkonyi órán, a hasa úgy lejtett a vékony, sötét nyári ruha alatt, mint az alacsonyan 
szálló fellegek, melyek végre reményt ébresztenek ebben a kánikulában, az egyetlen 
reményt, és muszáj volt őt elképzelni es őben. Tiszta, záporozó es őben, mely éppen 
most, néhány kis cseppel kezd ődik lassan, mint minden vízi titkok legmélyebbike. 

— Te a csillagokhoz tartozol, hagyd el a szüleidet, és vess el minden koloncot, 
mint a szegények, menjünk, van kéglim, te elérhetetlen, te kimondhatatlan... — már 
elindultak, eveztek szerelmesen. — A te kimondhatatlan hajad szörfözés, pelyheken 
át, egyre mélyebbre és mélyebbre, rajta keresztül Feta, azaz én, suhan, akárha 
hózáporban... 

Miközben szótlanul belefúrta ujjait a lány hajába, maga sem tudta, miért, dide-
regni kezdett, reszketett a hidegt ől! 

Feta, a szegény, rosszul öltözött, majd anyaszült meztelen srác. 
Csókolóztak a puha, mezítelen id őben. A csiklandós, meghitt id őben csókolóztak, 

meg minden. A mérhetetlen id őben. (Semmi tik-tak!) 
A szoba mélyén, bent, a szótlanságban Feta is elhallgatott, hosszan, hosszasan 

hallgatott, a lány járt-kelt, le-fel, főzött három ebédet, az illat mindenhova behatolt, 
háromszáz ebédet, s űrű  volt, háromezret, harapni lehetett a leveg ő t. 

Hosszú élet volt ez, hosszú, biztonságos, örök. 
De egy napon Feta, ismered Fetát, megfeledkezett arról, mert sok-sok id ő  elmúlt, 

szóval megfeledkezett arról, milyen nagy hatásúak a lányhoz intézett szavai, és Feta 
hibát követett el. 

Lapozza az újságot, odaér a horoszkóphoz, és így szól: — Újabb kedvez ő  időszak 
áll előtted, tengerentúli utazás is lehetséges. Mélység: EU... 

Gunyorosan beleborzongott: Mélység — EU... A lány fejé fújt, mintha er ős szél 
lenne, mely messzire sodorja. 

Mindent tudott az állatövekr ől. A lány megmondta, hogy szerdán utazik. Feta 
nem hitte el. 

Képtelen volt elhinni. Es lám, most a fejére húzott takaróval fekszik a kéglijé-
ben, és azt hajtogatja, hogy minden koholmány! Van tér? Ki lehet jutni valahova? 
Kikecmeregni, hogy újjászüless egy tágasabb világba, melyhez képest ez csak nyál-
kás, anyagi bend ő , mely minden oldalról nyomott, védett, táplált, untatott a sötét-
ben — mindaddig, míg ki nem jutottál. Van folytatás? Gondolatban komolyan 
foglalkozik a kijutással: ki a nyílt, tágas, fényes leveg őbe, lebegni, keresztülhatolni a 
dolgokon, a dolgok pedig rajta keresztül, mint a dezodor, mint a pontocskák, egy- 
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mástól távolodó pontocskák, ezek nem vágyak voltak, hanem utazó képek, úgy érez-
te, ez valóban megtörténik egy új dimenzióban, jövend ő  forma, vagy mi, nem emlé-
kezett az elmúlt életére, egyáltalán nem emlékezett az elmúlt életére és nem is hitt 
benne, ám hitt a lélekben, mely apró szilánkokra hasad, mint a pezsg ősüveg a hajó 
oldalán, van aki mélyre száll, van aki habbá foszlik, minden szétsziporkázik, mint 
a pezsgő  a levegőben! Amikor minden szétszóródik, mint a fény, ezer csöpp robba-
nás által, akkor megindul az id ő  visszafelé, minden ismét testekké áll össze lassan, 
palackokká, a pezsgő  hosszú állás után ismét visszatér a sz ő lőszemekbe, a földbe, az 
üveg az üvegfújóba, visszafelé folyik az id ő, képzeld el az embereket, amint félnek 
a születéstől mint végső  torkolattól, mely után nem tudják mi következik, világosság 
vagy csak sötétség. Es minden férfi a velejében érzi a tulajdon végét egy n őben, az 
ő  fájdalmában, élvezetében, szerelmében, míg méhének embriójává nem töpörödik, 
s legvégül: osztódás, oon, ovum, ovula, spermatozoid, millió fejecske, visszatérés a 
faszba, az anyja picsájába, és így tovább. Az id ő  visszafordulásának pillanata telje-
sen észrevétlen lesz, mint mikor keresztülrepülünk a Földön, és átugrunk egy napot. 
Mindent tudok az állatövekr ől, mondta. 

— Mindenesetre most majd sok minden az emberekt ől függ, ők pedig jóindulatú-
ak lesznek veled — mondta. — Egész nap Cifrával iszom, bocsásd meg, deai, de nem 
tudom elviselni a búcsúzkodásokat. 

Bocsánatot kért, de tudta, hogy imbolyog, hogy Cifrával együtt ingnak, mint a 
hintán maradt gyerekek, ezen a komoly, nagy repül őtéren, ahol minden egyenes, mint 
az egészséges gerinc meg a torony, minden bele van szúrva szilárdan a földbe, 
minden mélységes biztonsággal átsz őve, és mindez a leveg őbe tart, mindenkinek van 
valami dolga odafent. 

Cifrával integetnek, integetnek az üvegfalon át, a lány hátrafordul. 
Kissé görnyedtek, mint akik eláztak, ő  meg Cifra, a megölt illegális harcosok, 

integetnek a nagy üvegfal mögül a reptéren. 

Nézte Cifrát meg a hülye, görbe lábát a fekete farmerben. 
A repülő  már messze járt. Nyilván valahol a piramisok felett. 
A kocsiban Feta motyogni kezdett: Mindez koholmány, semmi sem normális, 

senki nem ment sehova, nem megyünk, nem állunk, nem vagyunk normálisak, se 
józanok, se részegek... Cifra nekihajott egy oszlopnak, és széttörte ezt az illúziót. 

Nos, így volt. 
A mágia soha többé nem lépett működésbe. 
Szó voltál, és szóvá leszel. 
Most pedig karácsony van. Közeleg az Ujév. 
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Es hever Feta a sötét kéglijében, a fejére húzza a takarót, és mormol: Zodiákus 
hívja Angyalt, Zodiákus hívja Angyalt, Zodiákus hívja Angyalt... A végtelenségig 
ismételgeti, éjjel-nappal szól a rádió, a végtelen szalagról papucsállatkák hullanak, 
a konyhában valami növekszik, Vlatka Pokos pedig minden oldalról támad. 

A sajtkorong 
A város elváltozott a sötétben. 
Fijúúúúúúú. Martina leguggol. 
BUUUM!!! 
Valahol mögötte. 
Igy mondták: amikor meghallod a fijúúúúú-t, vesd le magad a földre. Gondolko-

dás nélkül! Mert feléd röpül; lehet, hogy a fejedre esik, lehet, hogy egy kilométer-
rel odébb landol. Jobb, ha nem a talpadon várod ki az eredményt, mintha te játszanál 
célbadobást. Hanem fordítva. Nézz körül, nézd ezt a síkságot — mindez céltábla, ezen 
jársz, ezen cipeled a táskádat, mint hangya a terhét. Vésd ezt bele abba az ostoba 
kobakodba. 

Én meg leguggoltam, mint egy tyúk! 
Fogja a táskáját, és szaporán lépeget, akárha gyorsított filmen. 
Mégis, mintha nyerésre állna. Bizonyos tekintetben. Mintha valamit megspórolt 

volna. Egy dobást. Látod, nem volt közel, hiába vetetted volna el magad. Mondjuk, 
leveted magad, és a távolban esik le. Ez olyan, mint mikor, megveszed a villamosje-
gyet, arra gondolván: száz százalék, hogy jön az ellen őr. Es erre nem jön. Persze, 
hogy sajnálod. Majd máskor jön, amikor nem lesz jegyed. Igy aztán, ha leveted ma-
gad... mintha a valódi veszélyt csalogatnád. 

Tehát lógott. Méghozzá nem fapofával, állva — hanem felemásan. Csüccs! 
Nem volt gyakorlata a háborúban. 
Hülyeség lenne most lefeküdni az útra. Szólószám a sötétben. Elegáns csaj, új 

CK szerelésben... fekv őtámaszt csinál az úton?! 
Mindig azon volt, hogy a legjobb kiadásban mutassa meg magát otthon. A szülei 

miatt. Meg a többiek miatt. Calvin Klein remek, ebben egyetért Amerika, Európa. 
Ki érti ezt? Hogy le kellett volna hasalnia az útra! 
Szaporán jár az agya, akárcsak a lába. Már befordult az utcájukba. Most már 

biztos talajt érez a talpa alatt. A Stanko Vraz utcára még egyetlen gránát sem poty-
tyant. A legnagyobb balhé az volt, amikor felrobbantották a szomszéd házát, amit ől 
az ő  ablakaik is megrepedeztek. 

Ha eddig nem pottyant, nem is fog! 
Közelít. 

Nem is fog! 
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Csönget. Bámul a teljes elsötétítésben. A sárga falak csak emlék. 
Szia! 

— Naneee! 
Szünet. 

Te vagy az? Mért nem szóltál ide, hogy jössz? 
Mert azt mondtad volna, hogy ne jöjjek. 

Martina anyukája mindig olyan megértő . 
— Minek jöttél?! 

Mert bolond vagyok. 
Martina anyukája megértő , Martina pedig mindig olyan bolondos. 
Másznak fel a lépcs őn. Csigalépcs ő  van a házukban. Mint egy kávézóban. 
Apa odafent nézi a tévét. Ilyen cool pofával bámulják a képerny őt? Adják a bát- 

rat a gránátokkal szemben? Mennyi seduxen kell ehhez? Mire várnak? A híradóra? 
Apa. Orökké az a leplezked ő  szemérmesség és palástolt gyöngédség mindkét fél 

részér ől. Es lánya. 
Olelés-féle. 
Martina leül az asztalhoz. Anya apára néz. 
— Én azt hittem, hogy te a szigeten vagy. 
— Jól van na, majd később elmondom — nyögi, mint akit lefárasztott az utazás. 
A stressz és 21 téveszme a b őrről. 

Nem utaztál el egy héttel ezel őtt a Tomislavval Cresre? 
Martina keres valamit az útitáskájában. 

Hagyjad már, hadd pihenje ki magát • ez a gyerek — mondja apa, mint aki 
feladja. 

Fegyverszünet. 
Hoztam nektek valamit — Martina két kézzel kiemel valamit az útitáskájából, 

valami mulatságosat. Hú, de nagy. Kerek, mint a Hold. 
Martinának nem volt szokása, hogy élelmiszert hurcolásszon haza Zágrábból. 
— Felvágjuk? — kérdi kissé túlontúl vidáman. 

Dehát riadó van — mondja anya. 
Na és? 

Na, kóstoljátok már meg. 
Anya apára néz. 

Majd holnap! Nem mindegy? 
Martina savanyúan elmosolyodik, mint akinek visszautasították az ajándékát. 
BUUUlVI! ! ! Földrengés. A közelben. 
— Hoppá! 

Nyomás lefele! 

1 11 



Tapogatóznak lefele a lépcs őn. Odalent két öreg karosszék. Marina meg anya 
üljenek ide, ő  majd bemegy a szobájába. 

Ul egyedül a szobájában. 
Fél, szörnyen retteg... csak a lánya észre ne vegye. 
De Martina tudja. Hol vannak már a romantikus h ősök. 
Honvédelmi ismeretek. 
A lépcs ő  alatt egymás mellett áll a két karosszék, mint az autóban az ülések. 

A két n ő  á falat bámulja, akárha a szélvéd ő  üveget. 
Csönd. Elemlámpa fényköre. 

Felmehetek meginni egy pohár gyümölcslét? 
Nem. 
Miért nem? — nyafog. Huszonöt éves... és nem mehet fel, hogy megigyon egy 

pohár gyümölcslét. 
Azért! Mert nem vagy normális! 

Hallgatnak. Nézik a falat, mintha szélvéd ő  üveg lenne. Mintha utaznának vala-
hová. 25 módszer a dohányzásról való leszokásra. 

— Na de hadd halljam, mi van a Tomislavval? 
Cresen van. 

— Na, mondd csak el szép sorjában, mit történt — vált türelmessé anya hangja. 
Azt hiszem, hogy a sajtról van szó. 
A sajtról? — a lánya felé fordult, és az arcába világított. — Neked mi bajod? 

— Tíz napja vettem. Hogy vigyünk valami ennivalót — fintorog a falnak. Gyorsít. 
Es? — kérdés az ellenkez ő  irányból. 
Es mikor megérkeztünk, minden reggel megkérdeztem: „Megvágjuk a sajtot?" 

De nekik más terveik voltak, és fütyültek az én sajtomra. Talán nem kellett volna 
ekkora sajtot vennem a nyaralásra? Nem vagyok mit tudom én milyen háziasszony, 
az tény, de azért ügyelek a részletekre — bezzeg a nagy bunkó sajtot nem gondoltam 
át! Kiköpött te! Ha láttad volna! A többiek mind csak apróságokat vittek, vagy sem-
mit. Hm... — lelassított. — Hülyeség. 0 folyton társasági életet akart élni, engem meg 
idegesítettek azok a srácok meg csajok. Kis idióták. Mondtam neki, hogy én megyek. 

— Nem tartóztatott? — kérdezte anya aggódva. 
Kiköpött én? 

„Engem nem zavarsz", azt mondta. Még aznap elcsíptem egy hajót — folytatta 
Martina a beszámolót —, gondoltam, elmegyek Krkre, ott van Jelena, valami képe-
ket. árul. A hajón egész id ő  alatt az járt az eszemben, hogy mit csináljak evvel a bazi 
nagy sajttal. Non-stop ezen a sajton rágódtam! — hallotta saját elcsöndesed ő  hang-
ját. — Bámulom a fedélzetr ől a vizet, és arra gondolok, hogy beledobom. Aztán baty-
tyogok azon a tűző  napon a sajttal a hátizsákomban, és arra gondolok, hogy üldöz, 
engem üldöz ez a sajt! Itthagyom. Töprengek a napon. Esz a fene. Aztán nekindu- 
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lok... De ötven méter múlva visszafordulok, és nézem. Valami furcsa érzés: az én 
sajtom az út padkáján hevei: Erre visszamentem érte, és tovább cipeltem. 

Anya mintha kérdezni akart volna valamit, de a lánya gyorsan folytatta. 
Megaludtam Jelenánál, és másnap irány Zágráb. Két napig néztem a tévét. Ami-

kor elindultam, hogy hazajövök, a pélyaudvaron eszembe jutott a sajt, és visszamen-
tem érte: itt úgyis háború van, majd csak megesszük az én sajtomat is! 

Távoli géppuskaropogás. 
Anya, felmehetek inni? De tényleg olyan szomjas vagyok az utazástól, komo-

lyan. 
Ne menjél. 
Látod, hogy nincs semmi... 
Na lódulj, de gyorsan! 

Felmászik a lépcs őn az elemlámpával, anya a tekintetével kíséri a fénykört. 
A fönti polcok felé réved a tekintete, nyújtogatja a nyakát, habár nem lát semmit 
sem. Oda szögezi a tekintetét: odafönt van a házi bál, palackokkal teli polcok. 

Palackok! 
Kezdettől fogva itt ül, és nem jutott eszébe! Jesszusom! A fejére zuhan az a 

rengeteg palack! Az a rengeteg üveg! 
De hisz ez a legveszélyesebb pont a házban!!! 
Ordít Martinának, hogy jöjjön vissza. 
Uveg. 

AZONNAL GYERE LE! — kiáltozik lentr ől. De nem moccan. 
Detonációk. Le van bénulva. 
Odafent Martinának a torkán akadt a gyümölcslé a nevetést ől. Eszébe ötlött egy kép. 
Ez csöppet sem nevetséges! 
A tévén látta. Az ő  városát, ezt a várost. Egy kislány arról mesélt, hogy az anyu-

kájával meg az apukájával a ház el őtt üldögéltek. 
Lehet, hogy ezért jöttem?! 
Elmesélte, hogy máskor is így szoktak üldögélni a ház el őtt. Ekkor ő  bement 

gyümölcslét inni. Bent a házban ivott. 
Mint most én. 
Mikor kiment, sehol senki. 
Minden szétszóródott a kertben meg a gyümölcsfákon. 

AZONNAL GYERE LE!!! 
Rázkódás. Furcsa mosoly. 
BUUUM!!! 
Anya ordítása belevegyül a fülsiketít ő  robajba. En vagyok a kislány. Darabokra 

tört pohár a padlón. Elindul a lépcs ő  felé. Mo.st nyugalom van. Csönd. 
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Lépcsőfok lépcs őfok után. Csigavonalban. Ha valaki azt mondja, hogy szédület, 
neki mindjárt ez a csigalépcs őre jut eszébe. Leér. Nézi az anyját. 

Egyben van. 
Elkezd nevetni. Anya bénultan bámul. 

Mi olyan nevetséges? 
Elmeséli azt a dolgot a gyümölcslével. Hogy arra gondolt, végük. 
Anya vad, tébolyult tekintettel nézi. 

Nézd, hol ülök! — mutat a fönti palackokra, mintha ő  is valami nevetségeset 
akarna mondani. 

Kezdettől fogva itt ülök! KEZDETTŐL FOGVA ITT ÜLÖK, ÉS KUTYA 
BAJOM!!! — visít a nevetést ől. 

Mindketten visítanak. 
Visszhangzik. A palackok alatt. Nem bírják abbahagyni. Reszket a talaj. 
Apa kijön a szobából. 
A. palackok reszketve kocognak. 
Alig jutnak lélegzethez. „Ez is él", anya könnyes, nevet ő  szemmel mutat apára, 

de nem jön ki szó a torkukon. Martina bólint, fáj a hasa, nem kap leveg őt. 
Apa bámul rájuk, nézi a falakat. 

AZ ELNÖK KUTYÁJÁNAK 1VIEGGYILKOLÁSA 
(especial salsa remix) 

A széttört utcai lámpák meg a lányok közt öreg fordok, cadillacok és ch.evysek 
vonulnak csigalassúsággal az aszfalt maradékán. 

Jelek nincsenek. 
Bevezette a férfit. 0 Maria. 
A sötét előszobában Szűz Mária képe függ a falon, fölötte három férfi fekete-fe-

hér fényképe: szánalmasan széles mosollyal állnak az ültetvényen. A családtagok, 
akik útban Miamiba az óceánba fulladtak. 

A Boldogságos Szűz képe alatt gyertya, az asztalon, bádogtányérban, nyers 
állatszív. 

Maria szobájában bárpult: 
Crosley Shelvador, made in USA 1950. 
sör 
rum 
halkonzervek. 

Fogta a sört, és belevetette magát a csíkos nyugágyba. Maria elnyúlt az ágyon. 
Nyikorogni fog, gondolta a férfi. De csak a lélegzését hallotta. 
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Újságírónak adta ki magát. Gyakran élt ezzel a trükkel. Hogy Úgy viselkedhes-
sen, mintha valami más miatt lenne itt.  

Rágyújtott. Lassan fújta ki a füstöt, mintha valami teraszon pihenne.  
Maria kinyútózkodott, és így szólt: Mindjárt elalszok.  
A férfinak valami miatt a tartásdíj jutott az eszébe. A postán befizetett pénz meg  

a hiábavalóság. Mindjárt elalszok. Ezt szokta mondani a lánya is „unatkozom"  
helyett, vagy néha ilyen volt az arckifejezése, vagy valaki más forog fenn?  

Perverznek érezte a csöndet, ezért megkérdezte: Egyébként?  
Maria kedvetlenül válaszolt: azel őtt az oroszok egy dollárt fizettek. Ma húszat  

is meg lehet keresni, de a sziget keleti részér ől érkez ő  kezdők még mindig csak egy  
hot-dogot meg két trikót kapnak.  

Nézte a férfit, és arra gondolt, milyen nagy barom ez.  

Es nálatok?  
Nálunk büszkék az emberek, mondta a férfi.  

Mire, kérdezte a lány.  
Arra, hogy azok, akik, mondta a férfi.  

Igen?  
Nedves a trikója. Lehet, hogy büdös, gondolta. A sör csúszott. Egy-egy pillanat  

erejéig úgy vágott az agya, mint az Isten. A lány alulnézetb ől figyelte, ahogy hever,  
két keze a hasán. Elég jól tartja magát, szó se róla, a teste még mindig fiatal,  

ámbár... — alulról jól látszott —, ámbár a feje...  

Vér — és szegényszag. Rövidnadrágos kislány.  
A férfi nem volt olyan nagy humanista, mint Diana hercegn ő . Hevert a félho-

mályban a nyugágyban, és hozzá sem ért a lányhoz. Egyel őre.  
Azt mondja a lány: Némelyeknek igazi, olasz vagy osztrák futtatójuk van, arany  

nyaklánccal a mellükön. Ezek óránként odajönnek dzsippel a Rumbos elé, és meg-
szabják az árakat.  

Felnyit egy ú' doboz sört, vagy egy ú' sort. E s gyilkosság jár az eszében me g  erő- t gY J 	~ gY g~ J 	gY 	g J 	megerő- 
szakolás gyilkosság meger őszakolás mosoly a gyilkosok különös derűje...  

A szart a vízbe dobjuk. A tenger belemozdul.  
De vidámság szikrázik a szemükben. Olykor rád szegezi a tekintetét. Mint az igaz  

a gonoszra.... A parton vagy az utcán, óvszerrel teli bels ő  zseb. A parton, az utcán  
le kell fizetni a rend őrt, hogy engedjen be a szállodába. Az Atya és a Fiú és a Szent-
lélek nevében, ámen, egymás szavába vágunk.  

...Amikor a gyilkos deríísen rád szegezi a tekintetét, voltaképpen arra késztet,  
hogy valld be az igazságot. Ha az ő  embere vagy, meg fogsz gy őződni róla. Tudniiillik  
ostobaság úgy meghalni, hogy hazugságokban és a népszer ű  világnézetben higgyél.  

Amikor beszélek, elveszítem a distanciát, mondta a férfi. Teljesen elveszítem a  
distanciát, és akkor szarságokat kezdek beszélni.  
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Ez a génjeimben van. 
Én a Rumbos szállodára gondolok, arra, amelyik itt van Guanabban, harminc 

kilométerre Havannától délre, emlékeztette a lány. 
Én nem, mondta a férfi. Nem szeretném megvárni a gyilkosomat, hogy kimond-

ja: nincs jövő . Nem szeretném megadni neki azt az örömöt, hogy rám szegezze a 
tekintetét, és közölje ezt a hírt. 

Elfintorodott a gondolattól. 
Azt szeretném majd neki odamondani akkor: Azt hiszed, hogy fölfedezted Ame-

rikát, bejb? 
Mintha begerjedt volna. 
Valaki meg akar ölni? — kérdezte a lány meglepetten. Egész lelkes lett a gondo-

lattól. 
Igen, végre találkoztál egy kalandregény-h őssel. 
Es ki akar...? 
Hát valaki. 
Leírás: 1Vlaria, tizennégy éves, nagy fekete szeme van .. 152 cm, de a hangja 

magas. Az ajka sötét. A kutya nyalogatja a haját. Ezt lefényképezte. Kés őbb, az 
udvarban. 

apuletti Juha is csak tizennégy volt, igen, így van. 
Elvezem, amikor valaki rólam beszél, mondta a lány. 
Veleszületett fényképezkedési ösztön. 

Sötétedik, megered az es ő . 
Még egy fölvétel. 

A kartonházak elt űnnek az es őben. Vannak, akiknek ez költ ői. 

Este van. No fly zone. 
Fél óra múlva nyit a Playa Hermosa diszkó (a Belügyminisztérium néhai mun-

katársainak és besúgóinak nyaralója, ma a Cubanacan idegenforgalmi ügynökség 
tulajdona). A párttagok még mindig felügyelik a bejáratot. 

„Csak külföldiek kíséretében." 
A beugró (a rum, a techno és a féktelenség ára) hat dollár. 
Külföldi. Gondold meg: én. 
Melegszendvics és techno. 
Valami dallam járt a fejében, attól hadonászott egyenletes ritmusban a light-show 

és a diszkó-gömb fényeiben. A gömb az els ő  házasságára emlékeztette. Mondani se 
kell, hogy néhány ringyó társaságában ájulásig vedelte a gringót. 
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Melegszendvics és techno. 

Az especial korszaka azóta tart, amióta nem Oroszországból érkezik a búza meg 
a kőolaj, és nem a DDR-b ől hozzák be a tejport, és így tovább. 

Másnap dél körül kinyitott egy doboz sört. 
Oreg fordok, cadillacok és chevysek araszolnak az aszfalt maradékain. Hallja 

őket. Felröfög valami robogó is. 
Forró, démoni másnaposság. 
Az ágyon ül a függöny és a szúnyogháló mögött. Fél kimenni a fényre. Meleg-

szendvics és techno. Lehet, hogy öngyilkosságot kellene elkövetnie. 

Igen... de minden alkalommal, amikor öngyilkosságot kellett volna elkövetnie, 
elment zuhanyozni. 

Sokáig állt a tus alatt, felemelt fejjel, akár egy emlékm ű . 
Kés őbb vett újságot. 
Szocialista fundamentalizmus és neorealizmus, feketepiac, b űnözés, korrupció, 

menekülők tömegei és prostitúció? Az újság tele volt jó hírekkel. 
Tavaly Kuba nagyobb jövedelemre tett szert az idegenforgalomból, mint a cukor-

nádból. Az idén egymillió turistát várnak, Olaszországból, Mexikóból, Japánból, 
Kanadából, Spanyolországból. 

Emigránsok is érkeznek majd. Bulldózerek ássák fel a partokat. 
Egy kisfiú chiclét, kávébonbont koldul. A sarkon egy rend őr szunyókál. Ot 

milliméteres arany borostával. Egyébként mindenki a h űvösbe vonul. 
Valamelyik nap a vászontető  alól bámulta a záport, amint szétzavarta a nyári 

szerelmeket. Ma pedig: Guanabo végtelen karibi fövenyén egy ormótlan tornacip ő -
ben slattyogó fiú húzkod a kezénél fogva egy kislányt, aki az orrán lev ő  heget 
kapirgálja. A turisták a napon hevernek. Fénylik az izzó b őrük. 

Elmondom, mit gondol a fiú: keresek valakit, aki magányos, keresek valakit, aki 
egyedül van. Már mindenkinek van valakije. 

Ks, ks oj'me, una chicaa... 

Che-plakátok. 
Plakátok Churchill kedvenc szivarjával. 
Abuela négy évvel ezel őtt érkezett 30%-os haditartalék-jegyekkel. Ma a legfecse-

gőbb jinetera Guanabban. A férje nem dolgozik, fejm űtéten esett át. Többet nem 
bokszol, pedig a 87-es Univerziadén ezüstérmet nyert. 

Itt élnek a közelben. 
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Az ökölvívó rossz állapotban van. Titónak hívják, ezért akarja őt látni. Dagadt 
fej. Ilyen lehet ő  is alulnézetb ő l. 

Fizetett a n őnek, újságírónak adta ki magát. 
A lányát Mercedesnek hívják. Gyönyör ű  gyerek, aki le sem veszi a tekintetét a 

fényképezőgépről. Mert nincs tévéjük, gondolta, Abuela rászólt, hogy menjen játsza- 
ni. 

Ő  egyébként fél, hogy Titot megátkozták. Össze-vissza beszél, mondta. 
A kóbor kutyáról mesél, a farkaskutyáról, aki hetekig hízelgett nekik. Oreg 

kutya volt, ki tudja, honnan jött, és Abuela befogadta. Fogalma sem volt, hogy be 
van idomítva. 

Mercedes tágra nyitotta a szemét, és a fogait piszkálta. Az ökölvívó tegnap bele-
bokszolt a kutyába. Azt mondta, hogy ez Fidel ebe. Minden zavarja. 

Habár semmit sem lát. 
A farkaskutya elsántikált. Biztos meghal, mondta Abuela. Megölte. 
Ültek. 
Hűvös szoba szúnyogokkal. Az agy, akár a tekn ősbéka. Miközben leszedi róla a 

kötést, beszél. 
Beszél: 
Abuela, Abuela, itt az id ő , fények gyúlnak, n ő  a hajad, nő  a szárnyad. 
Mintha a szavak a kötésben maradnának, majd ki lesznek öblítve. 
Abuela, rajzoltam egy lepkét az ágy fölé. 
Abuela azt mondja: Imádkozok, hogy jöjjön az emigráció, és döntse meg a rend-

szert Havannában. 
Igen, akkor diplomáciai kapcsolatra léphetnénk, mondta a férfi. 
Egyedül én vagyok még itt. 
Habár, őszintén szólva, még önmaga szemében sem t űnt elég valóságosnak. 
Elmosolyodott. Abuela meghökkenve húzta fel a szemöldökét. 
Muszáj volt hozzáfűzni valamit. 
Elmondta azt a történetet a Tito kutyájáról. Hogy egy aknarepesz végzett vele. 

Amikor meg akarta védeni a gazdáját. 
Elröhögte magát. 
De kés őbb szerzett egy másikat. 
Elmentek a Paradise-ba. 
A Paradise mennyei klub, szépen írja. A bárpulton és minden asztalon apró 

szemű  vadalmával megrakott tálak. 
Erre ittak. 
Tito a maga ökölvívó-fejében mintha lövéseket hallott volna Ljubin Grob felöl, 

Abuela pedig védelmez őn átölelte. 
Es semmi sem történt. 
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Időről időre rákényszerítette magát, hogy eltöprengjen önmagáról. Hogy legyen 
valami kötődése. Ezek ilyen pillanatok voltak. 

Még egy evergreen. 
Igen, kívül rekedt a játékon. Aszociálissá vált. Kóbor kutyává. Kívül rekedt a 

valóságon. Semmi sem fűzte a valósághoz, a gyilkossághoz. Fiktívvé változott. 
Es most mi legyen? 
Ekkor valóban arra gondolt, hogy radikálisan fordít a dolgokon. 
Csakhogy semmi .sem történt. 
Pedig talán gyilkosság is történhetett volna. Talán húsz is. Tömeggyilkosság. 
Talán harmincezer. Hiperrealizmus. Talán hétszáz. 
Ez azért too much. 
Hiányzott bel őle az ambíció. 
Ami volt, volt — mondta. Rosszul mérte fel a dolgokat. Egyszer űen bamba volt. 

Későn kapcsolódott be. Szarás! Amikor beszélek, elveszítem a distanciát, mondta. 
A Paradise clubban vásárolt apró szem ű  almák és injekciók. Vörös szemek, mint 

mikor a víz alatt nézed a tengert. 
• Tito és Abuela nagyon optikussá válnak. 

A bárpulton hagyja a bermudát, a trikót, a szandált meg a szafari harisnyát. 
Es nagy port verve elvonszolja magát a klub elé a strandra, a tusig. 

A Villa Blanche-ból, vagy száz homokos méterr ől, vagy száz fényes méterr ől, 
techno és salsa veri a ritmust 200 W-os hangszórókból. 

Ver a szív a hideg víz csapásai alatt, tisztul a tekintet. Nappal teli csöppek. 
Azért van itt, hogy várjon, hogy megbeszéljen néhány küldeményt, hogy zuha-

nyozzon, amíg nem tisztázódik a státusza. 
Egy napon. 
Az Antillák az Antilia nev ű  fiktív szigetr ől kapta a nevét. Ezt a szigetet az 

Atlanti-óceán ürességébe rajzolták bele a tizenötödik századi olasz térképeken. 
0 volt az egyetlen a nagykövetségen, aki ilyesmit tudott. Hülye. Mások fontosabb 

részletekkel foglalkoztak. 
A Paradise-ban átaludta az alkonyatot. 
Túl sokat aludt, túl sok sört ivott, és ett ől szarrá ment. Egyáltalán nem kísérte 

figyelemmel a helyzetet. A jó hírekkel teli itteni újságokat olvasta. 
Arra ébredt, hogy forróságot érez a gerincében. Furcsa verejték. 
Ezt pedig Kolumbusz az els ő  útján fedezte fel. 
Az Edelidiscót Tomas Benitez generális felügyeli (ami azt jelenti, hogy valójában 

Raoul C., a honvédelmi miniszter, vagyis Fidel 'fivére). Őrjárat: elvonulnak a szemé-
lyes testőrség nehéz fegyverzettel fölszerelt osztagai. A falon jelszó: A MOZGALOM 
JÓLÉTET TEREMT. A tiszti klub ajtaja előtt fehér ruhában a pipaszár lábú Isabella 
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(fürtjeinek csigái: kaotikus DNK) issza a sört, és szívja a mentolos cigarettát, várja, 
hogy behívják. 

Melegszendvics és techno. 
A fövenyen mindenütt mindenféle szétszórt dobozokat és régi autógumikat látni. 

A parttól kissé távolabb néhány zászló nélküli hajó várakozik. 
Az idegen, akárcsak Camus-nál, a parton bóklászott. 
Miközben a tengerbe pisált, úgy tűnt neki, hogy a tartályhajók fölött vörös az ég. 
Részegen, otthonától távol. 
Kolumbusz az els ő  útján fedezte fel ezt. (a negyediken kikészítették a viharok, az 

éhség, a betegségek meg az intrikák, bilincsbe verve szállították vissza Spanyolor-
szágba, nyomorultan és kegyvesztetten halt meg Ferdinánd király alatt). 

Otthonától távol, távol a valóságtól. 
Gyilkosságok. 
Részeg volt, úgy tűnt neki, hogy vöröslik az ég. 
Mindig ugyanaz, sziporkázták a csillagok. Rágyújtott egy cigarettára, és fölné-

zett. Ugyanaz az izzás, Füst. De a gyilkosok, az realizmus. 
A gyilkosság valóságos. 
Valaki azt mondja spanyolul: Nem baj, nem érdekes, a tenger fel fogja falni az 

embereket mind. 
Megfordult. 
Ez én vagyok, az Antillák gyöngye! 
Ezt angolul mondja, és nevet. Maria. 
Még nem öltek meg, mondja. 
Amikor beszélek, amikor a saját id őmben élek, amikor valóságossá válok, 

amikor énné válok... Erre törekszem. Mondta. 
A lány rákacsintott. Nem érdekes. 
A lány sajnálta ő t. Hiszen tántorgott. Es olyan nevetségesen megszállott volt. 

A hóna alá nyúlt, és talpon tartotta. 
De tényleg érdekel, mire büszkék? 
Arra, hogy azok, akik. Tényleg. 
Olyan gyámoltatlan volt. A lány nevetett rajta. Ezt részegen is felfogta. 
Tudod, Rómeo és Júlia, ez olyan, mint a B űn és bűnhődés. 
Hülyeség, mondta a lány. 
A férfi elhallgatott. 
Van egy titkom, amit nem árulhatok el neked, mondta kés őbb. 
Most megint nevetségesnek látta őt a lány. Habár részeg volt, vagy talán 

épp azért, pontosan tudta, mit akar. Azt akarta, hogy a lány mulasson rajta. Ez bol-
doggá tette. 
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Találtak valami székeket, bevitték a sekély vízbe. Ültek. Elmesélt a lánynak 
mindent: bevallotta ;  hogy egyedül ő  maradt itt. Es most vár. Lehajtotta a fejét, a 
tekintetével a lábfejét kereste a vízben. Ott h űlt, mint egy rekesz sör. 

Mindez látszat. Csak a gyilkosság valóságos, mondta. 
Maria csak forgatta a szemét. Elalszok. 
De a gyilkosság sem valóságos, ha nincs hulla, mondta a férfi. 
Miféle hulla? 
Ha nincs hulla, nincs történet sem, mondta a férfi. 
A lábfejét kereste a sötét vízben. Józanodok, ezúttal lentr ől, gondolta. 
A lány ismét megkérdezte: Miféle hulla? 
Kutya-hulla, egy közönséges, házi kutyáé. Egy öreg kutya teteme. Rákban múlt 

ki vagy szklerózisban, vagy valami módon knock-outolták, érted? 
Nem! 
A nyakában lógó kis táskából kivette az idiotikát, a vaku megvillantotta a lány 

ironikus arcát. 
Lefényképezni. Szükségem van a kutya tetemére. 
Az elnök kutyájának a tetemére. 
Vagy ötven, vagy háromszáz. Az elnök minden kutyája, mondjuk. Abszurd, 

ámbár reális történet. Gondolkozz ezen... jusson eszedbe... hol találhatnék döglött 
kutyákat? 

Mégiscsak újságíró vagy, mondta a lány. Holt részegen is hazudsz. 
Amióta nincs más dolgom, mondta a férfi. Nem hivatalosan, mondta. Fényképe-

ket, történeteket és szarást árulok. 
Hogy?! 
Az igazi újságíróknak, az igazi writereknek, akiknek van nevük. 
Egyformák vagyunk, mondta a lány. 
Gyere hozzám feleségül, így a férfi. 
Igen, mondta a lány. 
Ekkor észbe kapott, hogy már eléggé kijózanodott. Adott a lánynak néhány 

dollárt, hogy hozzon valamit inni az Edelidiscóból, kilábalt a sekély vízb ől, és 
elterült a homokon. 

A fény ébresztette fel. 
Gonosz ver őfény, először ezt érezte. Egyáltalán nem jelentett számára felfedezést. 

A jezsuiták, akiknek fogalmuk sem volt a másnaposságról, hihették, hogy a fény jó. 
De a turisták a strandon tudatosan imádják a poklot. 

Magasan jár a nap. Nézi. A Villa Blanche -bál, vagy ötven homokos méterr ől, vagy 
ötven fényes méterr ől, techno és salsa veri a ritmust 200 W - os hangszórókból. 
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Harminc 12-16 éves kislány, szűk szoknyában és műszálas trikóban, mely alatt 
kicsiny mellek táncolnak, taktusra ring coca-colás üveggel a kezében. 

Fáj a nyaka, megpróbál elérni a tusig, útközben vetk őzik. 
Némely lánykák nevetve tapsolnak, és odakiáltják: Striptease! Striptease! 
Először úgy tesz, mintha nem hallaná, mintha nem ő  lenne az, csak megy a 

napon, ám úgy érzi, hogy a lányok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak rá. 
Striptease, gringo! 
Lépeget, mint egy picsa, aki kéreti magát, a nyomás fokozódik, már hajszál 

híján azt gondolta, hogy oké, ennyivel tartozik nekik. 
Lassan vetkőzött, elegánsan hajigálta az izzadt alsónem ű t. 
Végül beállt pár bodybuilderes pózba, majd meghajolt, és szégyenl ősen motyog-

ta: ez vagyok én, a Mediterrán virága! Nagy tapsot kapott. 
Végül a zuhany alá állt. 
Még fel sem ébredtem, gondolta, és eszébe jutott, hogy valamit álmodott, lehet, 

hogy valami fontosat, de... valami zavar-féle, valami fennakadás, valami kényszer ű  
üresség azt súgta, hogy nincs esély. És miközben a cseppek visszaver ődnek a vállá-
ról meg az arcáról, míg meztelenül áll Guanabban a zuhanyrózsa alatt... miután 
lement a műsorszáma, tudja, hogy többé nem nézik, hogy ismét süllyed, úgymond, 
a névtelenségbe. Különös érzés, mint valamikor rég, amikor korán kelt, és elindult 
dolgozni. 

A srácok totál bepörögtek 

Fél óráig döngöltünk egy garázsajtót. Súlyos vás. Végül az egyik srác bombával 
elintézte. Nem volt benn isten tudja micsoda. Ures garázs. Bóklásztam a porban, ész-
revettem, hogy a másik ajtó nyitva van. Csak meg kellett volna kerülni a garázst... 
micsoda barmok voltunk. 

Tök hülyék vagyunk, mondtam Mladennek. 
Ki? — kérdezte. 
Nézd azt az ajtót, mondtam. 
Odament az ajtóhoz, kiment-visszajött, hogy meggy őződjön. Baszd meg, mondta. 

De fááj a faszom, mondta, és vigyort er őltetett az arcára. Rámkacsintott. 
...Odament ahhoz a sráchoz, aki a bombát dobta. Ez az út- mellett ácsorgott egy 

másik sráccal. Azel ő tt nem ismertük őket. Mladen oda akarja vinni, hogy megmu-
tassa az ajtót. Csak úgy heccb ől. Elküldték a picsába. 

Ugy bántak vele, mintha nyalni akart volna nekik. 
Mégis ott maradt velük. 
Nézik az utat. Valamit magyaráznak,Mlad.en meg vigyorog, mint egy tökkelütött. 

Együtt jártunk középiskolába. Amikor meglátott egyenruhában, többet le sem lehe- 
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tett vakarni. Nem bántam. Jó, ha van körülötted egy-két ismer ős, habár ő  sose volt 
egy nagy szám. 

Leültem a karosszékbe, amit valaki kicipelt a garázs elé. 
Most már látom, mit néznek: lovon közeledett egy alak. Mivel a túloldali ház 

lángokban állt, a fekete ló vágtázni kezdett. Az alak jól tartotta magát rajta. Szép 
látvány volt, lovas a lángtenger el őtt, fekete, verejtékez ő  ló a tűz hátterén az alko-
nyatban. 

1VIladen odajött hozzám. Láttad ezt? — kérdezte. 
Aha, mondtam. Mit mondanak azok ketten? 
A srácok totál bepörögtek, mondta. 
Itt maradunk? Mit mondanak? 
Eh, tuti, mondta. 
Megkérdezted őket, vagy nem? 
Ugyan, komám, mitől félsz? Mit vagy így beszarva? 
Ugy nézett rám, mint egy nagymen ő, azt mondta a tekintete: elegem van bel őled, 

komám. Úgy látszik, nagymen ő  lett. Megint elment valahova. 
Ugy ezren vagyunk a városban. Más nincs is. Pontosabban néha hallatszik vala-

mi lárma, aztán jön valaki, hogy találtak egy embert. Egy tolókocsis rokkantat legu-
rítottak az ötödik emeletr ől, mondta Mladen, mikor visszajött. Izgatott volt. Figyelj, 
mondta, az egyik srác talált valahol egy garázsban egy piros Ferrarit! Honnan ezek-
nek Ferrari, egek?! 

Fölnézett a sötét égre. 
Te jó ég, honnan ezeknek Ferrari, te érted?! — fordult felém. 
El volt képedve, röhögve csóválta a fejét. 
Ott a központban most basszák seggbe a Ferrarit, mondja. 
— Hol a faszban? — kérdeztem. Eddig azt hittem, hogy ez a központ. 

Jaj, öreg! — mondta, és a vállamra nehezedett, röhögött, mint a fakutya. 
— Mi van?! — szóltam rá. Elléptem t őle. 
Röhögött, és rám szögezte a tekintetét. Elnéztem más felé, és vártam, hogy lecsil-

lapodjon. Nem tudtam, min röhög. 
Faszfej! — mondta rekedten. 
Mi? 
Le vagy baszva! 

Nem szóltam egy szót sem, nem érettem, most mi van. Emlékszem, hogyan felelt 
a tábla előtt, mindig be volt szarva. Kés őbb a vécében lazítottunk, Filter 160-asat 
szívtunk, meg húgyszagot. Már akkor is volt ilyen kibaszott ritkás kis bajsza, és már 
buherált valamit a faterjával. Valamit javítottak. 

Most másmilyen volt, habár ugyanolyan. Ismerjük egymást, mint a rossz pénzt. 
Lehet, hogy ezért vigyorog rám? Mert már nem olyan? 
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Nem tudom, teljesen lebénultam, alig vártam, hogy vége legyen mindennek. Cool 
voltam, de tényleg uralkodtam magamon. Mintha fogorvosnál lennék, vagy valami 
mű téten, nem akartam semmire gondolni, nem akartam félni. 

Aztán elmentünk a központba, a f őutcára. Az alak bejáratta a Ferrarit, ötper-
cenként elszáguldott el őttünk, mindent földöntött maga el őtt, a kávéházi székeket a 
téren, kerítéseket, picsázott, mint az őrült. Belerohant a parkba evvel az autóval. 
Tört-zúzott mindent. Tényleg mint egy vadállat. 

Ez a Mladen meg bámulta, mint akit hipnotizáltak. 
Sör, az annyi volt, amennyit akarsz. Betörtek valami boltba. Sörhabbal locsolta 

egymást a banda. Fogtam néhány sört, és eloldalogtam egy kapubejáróba. Találtam 
egy ládát, ráültem. 

Mladen az út mellett állt. 
— Gyere egy sörre, innen is jól látni — mondtam. 
De mintha már szóba sem akart volna állni velem. Valamit hangosan magyará-

zott, a bolt el őtt álló katonákhoz beszélt. 
A Ferrari egyre őrültebben száguldozott. Mint egy nekilendül ő  bika. Az útkeresz-

teződésen pörgött. 
Egy alak fölmászott a trafik tetejére, és hosszú sorozatot eresztett a leveg őbe. 
A tüzek alábbhagytak, a Ferrari lámpái el őtt megjelent egy ló, az a fekete ló a 

lovasával. A géppuska kerepel, kaffog, a ló fölágaskodik. Az az alak majdnem lezu-
hant a lóról. Valamit kiabált. A sort űz abbamaradt. Ekkor a lovas rál őtt a Ferrarira, 
a golyók belefúródtak a fémbe. 

Odébbálltam, beljebb húzódtam a kapubejáratba. Bementem. Fogalmam sem volt, 
hol vagyok. Kint folytatódott a lövöldözés. Én a sötétben az orrom hegyéig sem lát-
tam. Nem volt áram. Elővettem az öngyújtómat, és bementem egy szobába. Egész 
rendes kégli volt. Még egyszer hátranéztem, ha felgyújtanák a házat, néhány ugrás-
sal kint termek. Levetettem magam a hever őre, hallgattam a ritkuló lövöldözést, és 
szopogattam a sörömet. Oldalra fordultam, és lepisáltam a sz őnyegre. 

Reggel az előszobai falióra ébresztett fel, járt az inga, alattomosan verte az id ő t. 
Fölkaptam a revolveremet, és kil őttem rá egy egész tárat. 
Elhallgatott. 

Ma itt volt Mladen faterje, kérdezte, hogy történt. Az enyéim nagy tisztelettel 
fogadták. Kikapcsoltuk a tévét. Asztalhoz ültünk, kávé, pohár pálinka, meg volt 
adva a módja. Mladen apja úgy ül, mint aki méltósággal viseli a tragédia súlyát. 
Az apám rám-rámnéz, és arról beszél, hogy az utolsó pillanatig együtt voltunk. 
Az én apám is épp olyan er ősen tartja magát, mint a Mladené. Elnézem kettejüket, 
mindig ilyennek képzeltem a h ős férfiakat. 
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Miközben beszéltem, anya körülöttünk somfordált, és folyton hozzányúlt valami-
hez — kistányérhoz, képhez, vázához, abroszhoz, hamutartóhoz — , mintha valamit 
ki akarna igazítani. 

Mladen hájas faterja a sötét bajsza alól hosszan eregeti a füstöt. Az én faterom 
pislog, megint az az érzésem, hogy soha sem volt megelégedve velem. 

Nem voltak elégedettek a történettel. 
Együtt mentek ki a szobából, mint a szövetségesek. 
Kés őbb a muterom odasúgta, habár egyedül voltunk a konyhában: — Elintéztem 

neked, ma nem kell menned. 
Mi? — kérdeztem. 
Majd lesznek mások, amik elmennek, elintéztem én neked — mondta büszke 

mosollyal. 
Az előszobai óra elkezdett ütni. 
Fogtam a revolveremet, és indultam. Anyám mosolya fintorrá hervadt. Az ajtó-

ban megfogta a kezemet. 
Megfordultam, és gépiesen megöleltem. Az óra még mindig üt. Ing az inga. Elen-

gedtem, és megfordultam. 
Hová mész? — vinnyogott fel, és bömbölni kezdett. 
Bosszút állni megyek! — mondtam dühösen a lépcs őn. 
Dehát kin?! Azon az autón, amelyik elütötte? — kiabált utánam. 

Nem figyeltem rá. Valami másra gondoltam. 
Nyugodtan, egyenes derékkal mentem lefelé az úton, mintha lassított filmben 

lépkednék, a mozdulataim valahogy hullámzóvá és súlyossá váltak. Mintha a Lederer 
filmezne. 

Bosszút állni megyek. 
Ugy kétszáz méterrel odébb megálltam. Álltam, fegyverben. Leültem az alacsony 

falra. Körbenéztem, minden ugyanolyan volt, pont olyan. Néztem a mi házunkat, 
mintha mérföldekre lenne, mintha a horizonton függne a távolban. Bárhová l őhetek. 

Hard hoiled 
Ratkóról van szó, a rend őrnyomozóról. Egész reggel le-föl járkál az irodájában, 

minduntalan összerezzen, körbekémlel. Tán figyeli valaki? Mint aki nincs magánál. 
Az ital készítette így ki. Tegnap este leütötte magát, most aztán eszi a fene. Hogyne 
enné. Mintha eltolt volna valamit. Reggel ezzel ébredt. Az istenit, elbasztam valamit, 
lüktetett a fejében, még miel ő tt kinyitotta volna a szemét. 

A régi kerékvágás ilyen: nem teheted meg, hogy ki csupán a fél szemedet nyitod ki. 
Valamit elbasztam! Tuti, hogy valamit elbasztam! 
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Rámeredt az órára: már ott kellene lennie valahol, valami a föladaton, vagy mi 
az isten? Nem tudta pontosan, álmában baszott-e el valamit, vagy emígy. Zavaros 
volt az álom és sikamlós. Vannak álmok, melyekben nincs semmi megjegyezhet ő . 
Ha vissza is emlékszesz rájuk, nincs mit mondanod! 

Az, amit érzett, voltaképpen két szóban összefoglalható: Mindent elbasztam! 
Nos, így kezd ődött a napja. Amikor elindult dolgozni, háromszor visszafordult, 

hogy utána nézzen, nem hagyott-e valamit égve vagy nyitva a lakásban. Nem tudta 
elhinni, hogy minden rendben van, a lakás nem fog felgyulladni, senki sem fog be-
törni, szakasztott így vár majd rá minden. Kilép tehát a lakásból, elmegy a liftig, a 
lifttől visszaugrik az ajtóhoz, gyorsan kizárja, bekukkant minden helyiségbe, gyor-
san visszapenderül, bezárja az ajtót, a lift várja, ő  mindkét zárra ráfordítja kulcsot, 
ellenőrzi, a lift még mindig vár, odamegy a lifthez, a liftt ől az ajtóhoz ugrik... Es ez 
így megy. A lift id őről időre sétál egyet vertikális irányban. Ilyenkor Ratko károm-
kodik egy nagyot. Megin' el fog késni! Semmi sem maradt égve, nyitva, minden rend-
ben, mondta. 

Semmi? 
Az eszme és az eszme elvetése közti konfliktus. 
Hagyd már abba! — morogja Ratko, és ismét hívja a liftet. 
A liftben — újra. Arra gondol, hogy minden fel fog gyulladni, baszd meg, legszí-

vesebben itthon maradnék! De megfékezte magát. Nem vagy bolond, mondogatta ma-
gának. Pattogó parancsokat osztogat saját magának: mars dolgozni, te barom állat, 
amúgy is alig várják, hogy megszabaduljanak t őled! Ami azt illeti, ez igaz volt. Mert 
Ratko komonyista volt. No meg a vallása is különbözött a többiekét ől. Habár nem 
nagyon hitt sem ő, sem a többi. Dehát ki tudja? Ki a megmondhatója? Mert ha 
valaki azt állítja, hogy hisz — ki bizonyíthatja rá az ellenkez őjét? Ez bels ő  problé-
ma, mondta neki egyszer valaki, akinek D-vel kezd ődött a neve (Drago, Duško?). 
Tudta, mit jelent ez. Ez azt jelenti, hogy senki sem avatkozhat be, mehet mindenki 
a saját feje után. Es mégis. Ratko nem jutott d ű lőre. Higgyen, vagy ne higgyen? Baszd 
meg, hogy ez privát probléma lenne!? Őszintén szólva az a helyzet, hogy szerb volt. 
Száz szónak is egy a vége, gondolta, nem lenne jó, ha valaki hibbantnak nézne. 

Pedig tegnap este baromságokat beszélt, gondolta az irodában, le-föl járkálva a 
linóleumon, mely mintha ragadna a cip őtalphoz. 

Iroda, iroda, irodaa... Uh. 
Egyáltalán miféle iroda ez?! Hát ez nem is iroda! Hát ez csak egy nyomorult 

linóleumos lyuk! Hol van itt a fotel, hol van itt a bárszekrény?! Mindez rendelke-
zésére állt Ratkónak, amíg nem kezdett el inni, és amíg he nem ütött a rendszervál-
tás. Egyszerre csapott le rá minden: a szesz, a HDZ* , mintha csapdába csalták 

Horvát nemzeti páci (a ford.) 
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volna! Mintha valaki kitervelte volna. Bedugták ide, hogy egye meg az unalom a 
telefon meg a monitor el őtt, basszák meg a számítógépüket, és csak azért csörgetnek 
rá, hogy lecsekkolják. Megbüntették? Nem büntették meg! Köszönöm! Szevasz! Meg 
még: agy ő, szia, isten áldjon, isten veled... Úgy segéljen engem az isten! Összekeve-
redtek benne a köszönések. 
• Csakhogy az a nagy helyzet, hogy boldog lehet, amiért még nem hajították ki az 

utcára, gondolta magában Ratko, és titkos elégtétellel töltötte el, hogy így résen tud 
lenni, akár egy árnyékkormány. Mert ez mégis azt jelenti, hogy nem hibbant még. 
Ó, amikor a munkahelyén van, messze kerül a sárga háztól (hülyéskedik egy kicsit). 
Megvan a helye a többiek közt, no hát, ami azt illeti, olyan, amilyen (ez komoly). 
Legjobb lenne, ha mint , egész nap dolgoznék, gondolta. Itt jobban magamnál vagyok, min 
otthon, egyedül. Es itt még mindig nyomozónak hívják. Habár inkább csak basz-
kódásból. 

De akkor is baromságokat mondott az este, akkor is tökkelütött baromságokat 
mondott! Franjo, a sereg meg a párt ellen! Ó, hogy baszom a kurva istenit! 

Ne hívjatok engeem, eem, ne híívja...— zendült meg a dallam Ratko fejében. 
Nem énekelt hangosan. No nem. — És súgjátok meg nékiii, hogy neeem, neeem, neeem 
vagyok jeleen... — folytatódott a nóta. Tán hallotta valahol. Végig tudta a szöveget 
kívülről. Ekkor megcsörrent a telefon. 

Egen, én vagyok. 
Az új parancsnok. Ratko így nevezte: az új parancsnok. 
A következőket mondta az új parancsnok: — Ratko, gyere már föl tizenkett ő  után 

hozzám az irodába. Van egy ügy. Rendben? 
Rendben — mondta Ratko. 
Akkor jó — mondta az új parancsnok. 

Az új parancsnok máskor is szokta így hívatni Ratkót. Aki mindig pontosan id ő-
ben érkezett. Csakhogy az új parancsnok gyakran nem volt a szobájában, vagy épp 
el volt foglalva. Olykor, mindent egybevéve elég ritkán, az új parancsnok, miután 
egy kicsit megvárakoztatta, fogadta Ratkót, és mindannyiszor aggodalmas volt vala-
hogy. Amíg Ratko volt a parancsnok, el sem tudta volna képzelni, hogy Gruié, így 
hívták az új parancsnokot, valaha is ilyen fontos személy lesz. Nem csak a rangját. 
illetően, hanem egyáltalán. Mert most, amikor vele beszélt, Ratko mindig feszülten 
latolgatta: mit lenne most helyes mondani? És csak aztán bökte ki. De az új parancs-
nok mintha olvasott volna a gondolataiban. Valahogy mindig, el őnyben volt. Gyű löl-
te, persze, hogy gy űlölte őt Ratko — mégis csodálni kezdte. Es már teljesen kiment 
a fejéb ől annak a Gruié nyomozónak az ábrázata, amilyennek azel őtt ismerte. 
Akkoriban mindig ideges volt, kapkodott, és hülyeségeket beszélt. Hogy meg tudnak 
változni az emberek! 
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Ratko egyébként egyre kevésbé emlékezett az azel őtti időkre, olyan valótlannak 
tűnt neki, mint a külföldi hírek. 

Immár valahogy szeretett beszélgetni Grui ćtyal. Fontosnak érezte magát mellet-
te, baszd meg, a fon.tosságtudat,fert őző. Ezen kívül Grui ć  sohasem baszkódott vele. 
Mégiscsak egy komoly ember. Ugyhogy Ratko belement. a bels ő  együttműködésbe... 
Bels ő  együttműködés, ugyan már... semmi különös, elmondott ezt-azt: hol vannak, 
mit gondolnak, meg ilyen semmiségek. Nem tudott isten tudja mit. Ezen kívül egyes 
dolgokat sohasem mondott volna el. Igy aztán kénytelen volt hozzákölteni ezt-azt. 

Tekintet nélkül minderre, Ratko a parancsnok telefonja után szelíden meditált. 
Mintha csak sakkozna. Lépéseket és egész játszmákat látott el őre. Például: mit gon-
dolna a parancsnok, ha tudná, hogy ő  néha azt gondolja magáról, hogy meghibbant, 
ha csak a magánéletiében is. Es például mit gondolna róla, ha tudná, hogy ő  inkább 
csak unalomból játszik el magában ezzel a gondolattal. A parancsnok nem jelent 
neki semmiféle mércét; hatalmat azonban igen. Mert, mondjuk, mi lenne, ha azt 
mondaná a parancsnok: a Ratko begolyózott! Hogy bizonyíthatná be aztán az ellen-
kezőjét? Ezért mindezeket a gondolatokat titokban kell tartania, szögezte le, és 
elmosolyodott. Ebből az jön ki, hogy lehet olyan hibbant az ember, hogy még — csak 
senki ne tudja. Isten a megmondhatója, hány ilyen van még!? Huh! 

Ugyelt arra, hogy amit mond, az mind szigorúan logikus legyen. Ha a parancs-
nok közölte, hogy ez vagy az túl tartózkodó, Ratko rögtön ötödik sebességre váltott. 
Es mindig elébe ment. Amikor például Ravli ć  felől érdeklődött, Ratko rögtön egy 
egész sorozat gyanús egybeeséssel hozakodott el ő, amit mind Ravli ć  egyetlen monda-
tából hámozott ki. Ami azt illeti, nem volt sz űkében az anyagnak. Es ragaszkodott 
a szigorú logikához. Szinte csodálattal töltötte el, milyen szépen össze lehet rakos-
gatni a dolgokat. Elmehetne krimiszerz őnek! Olyan jól ment már. 

És te ebben biztos vagy? — kérdezte a parancsnok töprengve. 
Kényes ügy — válaszolta Ratko. 
[JEL] — így nézett a parancsnok. 
Kényes ügy, de én bizonyisten úgy gondolom, hogy ő  halálosan gyűlöli ezt az 

egész mostanit. 
Gondolod? — a parancsnok megcirógatta a szakállát, és meg jobban elgörbítet-

te a száját.. 

Ez jó két héttel ezel őtt volt 
Ravlicra azóta ráküldtek egy fiatalabb nyomozót, aki totál rátapadt. Kapcsolt 

egyáltalán. a Ravli ć? Megtudja-e valaha is, hogy kinek köszönheti? Gyanakod.na ? 
És ha megmondja neki a parancsnok? Lehetetlen! Amikor Ratko volt a parancs-

nok, ilyet sohasem csinált. Egyszer űen nem lett volna érdekes. Szerette hallgatni a 
történeteket. És nem siette el a dolgokat. 
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Untig elég, ha befészkeli magát a gyanú csírája. 
Még jobb volt, ha valakit el kellett takarítani. Ugyis mindenki gyanús volt. 

Ez vitán felül állt. Manapság ezt nem kell magyarázni. Mert itt vannak ma is mind: 
lenézik a régi. parancsnokot, és az újnak a kedvét keresik. Akkor sem tévedett 
volna, ha valamennyit bedutyizza. 

Szigorú logika, itt nincs egérút. 
Elmorfondírozott volna még Ratko egy darabig, ha nem szólal meg a telefon. 
— Ratko? 
— E, Ravlic, mi van, hogy vagy? — így Ratko. 
— Hát, húzzuk az igát. 

Helyeees — mondta Ratko. 
Hanem, Ratko, az ördögbe, hogy te mi mindent össze nem beszélsz! 
Én? 
Kevesebbet igyál, Ratko, kevesebbet! Különben, ha így folytatod, ráfázol... 

— Fú, tudom, ha beiszok, olyasmit beszélek, amit nem is gondolok! 
Gondolod vagy nem gondolod... 
Tudom, tudom... Abbahagyom az ivást. Mától, becsszó, egy kortyot sem! — 

váltott témát Ratko. 
— Te tudod — mondta Ravlic. 

Hogy baszom a jó édesanyját! Tépte a haját Ratko nyomozó. Ugyanis tegnap 
Ravlićtyal ivott. Így beszélték meg a parancsnokkal, hogy „megisznak valamit". Igen, 
de... Végül ő, Ratko kezdett el magyarázni. Amikor valami katonák kerültek szóba, 
akik egymást l ődözték le. 

— Na, baszhatjuk az ilyen katonsaságot! — mondta volt Ravli ć . 
Csürhe! — mondta erre Ratko, és ezen a ponton nagyon is bepörgött: — Rög-

tönítélő  bíróság elé kellen állítani őket mind! 
0, hogy baszom a jó édesanyját! Ravli ć 	visszakozni . kezdett. . 

E meditáció közepette — nyílott az ajtó. Ratko megrezzent. Ilincic, a forgamista; 
ez már nem is kopog. Ratko ránéz. Egy civilt is magával hozott. 

Azt mondja: — Nézz már utána. Autót vezet, de nincs nála semmi dokumentum. 
Ilinči ć  még egyszer végigmérte a pasast, és kiment. 
A pasas leült Ratkoval szemközt. 
Ratko feltette a szemüvegét. Az orra hegyére tolta, és a szemüveg fölött jól meg-

nézte magának az ispét. Senki sem mondta, hogy leülhetsz, gondolta magában, de 
csak annyit mondott: — Neve? 

A pasas megmondta a nevét. 
Ratko begépelte. A pasinak van dossziéja, a számítógép rögtön jelezte. 
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Ratko a szemüveg fölött ráemelte a tekintetét. Még egyszer megkérdezte a pasas-
tól a nevét, elszavalta neki a JMBG-t, és nekiszegezte a kérdést: — Igy van? 

— Mhm — mondta a pasi. 
Megjelentek az adatok. 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
gyilkosság 
Ratko ránézett a pasasra a szemüvege fölött. 
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Feltárcsázta a parancsnokot. A telefon megcsörrent. A parancsnok természetesen  

várt egy kicsit. Csak aztán emelte fel a kagylót.  

— Itt. Ratko, parancsnok úr!  
— Igen?!  

Elromlott a kompjúter!  
Nézte a pasast az orra hegyére tolt szemüvege felett, az meg furán bámult rá  

vissza.  
— Igen, és? — kérdezte a parancsnok.  

Ekkor a pasi röhörészni kezdett. Lehajtotta a fejét és a szájára nyomta a tenye-
rét, de a röhögést nem tudta elfojtani. A nevetést ől ferde szemmel tekintett Ratkóra.  

Nem, nem romlott el — mondta.  
Ratko ránézett. Aztán a monitorra.  

— Parancsnok úr, ez azt mondja, hogy nem romlott el.  

— Kicsoda? — kérdezte a parancsnok szórakozottan.  
— Ez itt előttem.  

Mit hablatyolsz?! Te begolyóztál, Ratko?!  

LEHET, LEHET... — mondta Ratko, mint aki észbe kap.  

Később, amikor ráébredtek, kit fogtak, bizony a parancsnok is zavarba jött, ami  

Ratkónak kifejezetten jól esett. Nézte Grui ć  parancsnokot, amint zavartan izzad,  

mint rég.  

Valamivel kés őbb, amikor Gruić  már másodszor jött le az irodájából, ahonnan  

„feltelefonált", és amikor közölte, hogy a pasit el kell engedni, és amikor a pasas tá-
vozott, Ratko tátott szájjal meredt rá.  

LEHET, LEHET... visszhangzott a fejében.  

Ekkor kiszaladt a száján: — Emberek, hát tényleg begolyóztam volna?!  

Gruić  parancsnok, Ilineic közlekedési rend őr, Ravlić  nyomozó és még két fiatal  
srác kissé meghökkenve meredtek rá. Mit akar ezzel mondani?  

Mit akarsz ezzel mondani? — kérdezte a parancsnok h űvösen.  
Ratko riadtan nézett szét. Könyörögve elismételte: Emberek, mondjátok meg,  

begolyóztam, vagy nem?  
Amikor Ravlić  észrevette, hogy Ratko Ezt komolyan kérdi, és nem csak úgy, így  

szólt: — Nem, hanem elromlott a kompjúter.  

Ratko egy pillanatra mintha súlyos tehert ől szabadult volna, de a következ ő  
pillanatban ismét megingott. Grui ć  szívből felröhögött.  

Hív engem a Ratko... — kezdte röhögve, és megveregette Ratko vállát — ...és azt  

mondja: elromlott a kompjúter!  

„Elromlott a kompjúter", azt mondja a" Ratko — ismételte meg Grui ć  a neve-
téstől könnyes szemmel. Az arca eltorzult a röhögést ől.  
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Mindenki hahotában tört ki. Ratko ekkor kapcsolt: tényleg jó kis tréfát sütött el. 
— Nem, Ratko, még nem golyóztál he! — veregették meg a vállát. Vidám hangulat 

kerekedett. 

Ratko mégis megsértődött, hogy,  úgy kiröhögték. Hazafelé vett néhány sört meg 
egy gulyáskonzervet. Kés őbb leült a tévé elé. A híradót sohasem mulasztotta el. 
Az elnök aznap megint fogadott valami küldöttséget. Ratko nem nagyon követte a 
bemondót, csak nézte a képeket. Itta a sört, és simogatta a pocakját. 

Nézte az elnököt. Nem igazán tudta hova tenni, miként a parancsnokot sem. 
Szóval gyűlölte, de már megszokta. Azon kívül kemény fickó volt az öreg, ezt he 
kellett ismerni. 

Amikor befejeződött az elnöki riport, Ratko csatornát váltott. Egy m űholdasra 
ment át. Ezt a csatornát jobban kedvelte. A nyelv, az neki egy kutya volt, de vala-
hogy jobban csípte ezeket a fazonokat. 

Na, pont az egyik vezérük látszik. H ű , ez jó fej, Ratko ismeri. Ett ől mindig 
oda van! Elég nagy bitang, az anyját! Azt mondja ez a fickó, hogy a dolgok közel 
sincsenek megoldva. Es azt mondja, hogy ebben nem engedünk. Nem fogja őket 
senki sem baszogatni, aki pedig megpróbálja, az ráfázik. Azt mondja: annak meg-
basszuk az anyját! 

Szó szerint! Ki hinné, hogy ilyesmit mer mondani a tévén. 
Ratko iszik egy jó nagy korty sört, és így szól: Ezt jól megmondtad! 
Es felrémlett benne a régi gondolat, hogy át kellene menni oda. Ott vannak 

az övéi, nyilván oda tartozik ő  is meg a retyerutyája! Átmenni, átmenni! Mindig így 
elragadtatja magát. Csakhogy kényelmes ember, nem szereti a változásokat, szóval 
tényleg ilyen, ha egyáltalán valamilyen. Ezt mindig is elismerte. 

Es ki tudná azt lebonyolítani! Mennyi basztatással, mennyi kockázattal járna! 
Hol, hogy? Hát a, lakás? Hát az állás? Es egyáltalán hogy találná fel magát ottan? 
Hogy fogadnák? Epp őrá várnak! Az ő  életük sem egy virágoskert. 

Radies Viktória fordítása  
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Bozsik Péter 

Elnapolás a virtuális teraszon 
REGGELI 
Ma nem reggeliztem, illetve megittam gyorsan két sört, merthogy a 
szomszédoznék (Selmeczi-Szíjártó-birtok) pincéjében (és gyönyör ű  kilátású 
sző lőhegyén) pünkösdöztünk. Mivel nekem (is) kellett vezetnem délután, így 
arra gondoltam, jobb minél el őbb túl lenni a másnaposságot enyhít ő  
gyógysörökön, mert nem szeretnék pszichológushoz járni. 

EBÉD 
Hát ebédet azt én főztem. Be volt áztatva a bab, vártak, mint a Messiást, 
mert ez a pünkösdözés már többéves hagyomány, és majdnem mindig én f őztem a 
babot. Csakhogy most nem volt semmilyen alapanyag, mindent fölzabáltak, én 
meg Exyugóból (néhai hazámból) érkeztem meg vasárnap este, készülni nem 
tudtam, csak a maradék alapanyagokra támaszkodhattam. Volt bab húsz-harminc 
személyre (amire maradt négy feln őtt meg nyolc gyerek), tíz tojás, harminc 
deka füstölt szalonna, három db fás petrezselyem, hat db sárgarépa meg az 
előző  napi őztokányból (elütött őz, nem árulom el honnét, mert megölnek) 
néhány le nem rágott csont. Marad egy kis halászlé is (hal nélkül), de ezzel 
nem számoltam. Mivel egyszer már kikísérleteztem Erdélyben (szintén 
alapanyag híján) a sólet és a csülkös bableves elegyét, nem jöttem zavarba. 
Most sem csalódtak a kiéheztetett népek, csak Akos fiam utasította vissza 
következetesen, de ő  babgyűlölő . (Mellesleg, minden hencegés nélkül, na jó 
egy kis hencegéssel: tényleg jó lett, Hutnyik-Putnik Károly, a vándorszakács 
is elismeréssel szólt róla — aki közben holland barátn őjével és 
szerelmibánatos barátnéjával pont id őben futott be, bár utána hozzáfűzte, 
hogy az igazságnak is adózzak egy tsöppet: Neki mán mindegy mit eszik, csak 
ne neki kelljen megfőzni. Egy komoly kritika érte a bablevesemet: sótlan. Ez 
igaz is volt, de gyorsan kivédtem, hogy a feleségem kedvéért — a 
továbbiakban Zsófi — öntöttem hozzá vizet, mert ő  így szereti. Különben is 
hálás voltam neki az el őző  éjszakáért, ilyen kedvesen már régen fogadott. 
Igaz, az erkölcscs őszök megbotránkoznának rajta, nem is írom le, mert úgy 
járok — járunk —, mint Szókratész az ifjúság megrontásáról szóló 
projektben.) 
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VACSORA 
Két pálinka (na jó, négy), maradék hab, beszámoló Zsófinak a vajdasági 
útról, gyerekfektetés, szomszédasszonyi (Szíjártó) beszámoló meghallgatása a 
csíksomlyói búcsúról, naplóírás. (Kedden délel őtt küldöm el, mert tele van 
elütéssel.) Na még egy fröccs, és mék alunni. 

Elnapoló 1. 
Két, napos késéssel jelent meg a veszprémi költ ő  regénye — kiadják-e a szerb 
háborús bűnösöket? — megjelent a csantavéri orlandó — veszprém megye civil 
nagykövetei palicsfürd őn — őrjöng a kiadó — ki a gyilkos? — exhumálják 
karácsonyi petrát? — mítosz semmi más — veszprémiek segítik csantavéri civil 
szervezetek megalakulását — rágalomhadjárat egy író ellen — versbarátok 
emlékezése és találkozója — holtakkal kereskednek a ment ősök — a magyar 
kultúra egyetemes — milyen színdarabot nézne szívesen — klubszinten is 
visszaestünk — pénz és kultúra. 

2002. V. 21. 
(Konstantin, Adolár, András, Dévald, Szilárd, Teofila, Tibold stb. napja) 

REGGELI 
Arra ébredtem, hogy egy dongó zümmög veszettül a hálószobánkban. Tudtam, 
hogy agyon kell csapnom, mert ha úgy ébredek, hogy az orromba száll, akkor 
az egész napon el lesz baszva, de nagyon nehezemre esettt a cselekvés, mert 
végiggondoltam: bizonyosan egy negyed órát is kell kergetnem azt a kurva 
legyet, és akkor megint csak el lesz rontva a napom. Mikor végre rászántam 
magam, ott állt a légy az ablakon, és egyb ől sikerült új életre 
szenderítenem. (Most nem mondtam, mint szoktam ilyenkor, hogy ti.: megöltem 
egy buddhistát.) 

Épphogy visszaaludtam, csöng a telefon, szentségelve újra lemászok az 
ágyról. Luzsicza hív, hogy otthagytunk egy napszemüveget, a miénk-e? Tegnap 
hazafelé jövet ui. betértünk hozzá ()budavári. kéglijébe. Megjelent, közös 
könyve Bettes Pistával, de nem tudott adni, merthogy a példány Bettesé, 
amit ottfelejtett. Szép, könyv 100 haiku van benne, és ugyanennyi 
Luzsicza-rajz. Lajos barátomnak egyébként igencsak . vöröslött az orra a 
dörgicsei rizlingtől. 
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Reggelire megint nem ettem semmit, pontosabban megittam egy kávét sok 
tejjel, és megettem rá néhány szem mentolos sz őlőcukrot, hogy elkezdjen 
működni az agyam. A kávét az udvaron ittuk meg, madárcsicsergés közepette, 
de viszonylag gyorsan, egyrészt, mert föl kellett tenni a szövegem, amit 
Zsófi magára vállalt, én meg készül ődtem a Civil Házba, ahol mostanában 
tevékenykedek, tízre sikerült is összeszednem magam, most itt vagyok, és a . 
Napló c. újságot olvasgatom (egészen pontosan a címeket). 

EBÉD 
Kelkáposztafőzeléket akarok enni fasírozottal, a Cserhát nev ű  önkiszolgáló 
étteremben (a húszemeletes alatt van, amelyet az itteni népek csak 
Papjánosfaszaként emlegetnek jobb hangulatukban), de már csak az 
előfizetéseseknek van, mondja a pultnál a hölgy. Akkor zölbableves 
(íztelen), és hentes tokány céklasalátával. A rizs szétf őtt, a húsnak állaga 
van, de a szaftja finom. Zsófival ebédelek, arról fecserészünk, hogy 
elvinnénk Virág Gabit Hollandiába a Zekéhez, ha... ha nem jön Jánossy, ha 
Virág ráér majd (hiszen ezerrel szervezi a Dombos-festet), ha kap gyorsan 
vízumot, ha Zekééknek is megfelel ez így. 

Megvettem a Javított kiadás-t. 

Elkezdtem olvasni. Nem tudok err ől írni. (Megpróbáltam, kihúztam, ehhez 
tényleg pihenteni kéne a mondatokat.) Legyen elég ennyi: veled vagyok Péter! 
Minden idegszálammal veled vagyok! (Melletted, innét Veszprémb ől is.) 

VACSORA 
Mikor hazaérek küsebbik gyermekem véres gézzel a szájában alig érthet ően 
darálni kezd, amib ől csak annyit értek, hogy elhagyta az érzés a száját. 
Mielőtt még megijednék, eszembe jut: fogorvosnál volt. 

Fél hét körül megérkezik a Pro Philosophia szerkeszt ője, látja mit olvasok, 
aszongya (többek között), hogy az lett volna az igazságos, ha mindenkib ől 
spiclit csinálnak, és hogy ez az NDK-ban majdnem sikerült. De ott vége van, 
már alig írnak róla a lapok, utoljára tán két-három éve olvasott ilyet a 
neten. Nem ez volt a cél? Mi alapján válogattak? Engem sose kerestek meg. 
(Megbízhatatlan elem?) A katonaságnál (állítólag) beleírták a jellemzésembe 
(karakterisztikámba), hogy sokat iszik (megsúgta az egyik bennfentes). 
Féltek, hogy részegen kifecsegem? Mellesleg: katonarend őr voltam, geci 
vápos, ahogy errefelé mondják. Tar is sokat ivott, a jelek szerint, 
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Esterházy édesapja is (azon kapom magam én is, hogyan írjam apa?, édesapa?, 
neadj isten: fater?), úgy érzem magam, mint a gyerek, aki kulcslukon lesi, 
hogyan kefélnek a szülei, azok meg kitárják az ajtót, itt van, nézd, majd te 
is ezt csinálod, ha nagy leszel. Unom ezt.. Nem a könyvet, az megdöbbent ő , 
nem is a könyv, hanem a tartás, a kitartás meg a kín, ahogy kínlódik az 
anyagával, ahogy naponta föltépi a heged ő  sebeket, igy csak (leírom, bassza 
meg!) a legnagyobbak képesek szembenézni a Valósággal, így nagy bet űvel. 
(Hirtlen csak Kis jut eszembe, meg Gombrowicz.) Azt unom, hogy ez még mindig 
téma. Hogy ilyen a köz állapotja ittend. (Hallom is a hangot: akkor menj 
haza, bazmeg!) A. kábeltévét is ezért nem kapcsoltattam vissza, mert ezeket 
én nem engedem be a lakásomba. (Meg mert tévéfügg ő  vagyok.) Ha egyszer 
megnyitják a dossziékat Vajdaságban, én nem veszem ki. Van épp elég más 
dolgom is. Vagy mégis?? A. faszom tudja. Most mindenesetre azt gondolom: nem. 

Bácskai vacsorám volt. Anyám készítette tarhó, Bakos Árpi-hozta füstölt 
kolbász és tarja. A háromnapos kenyér morzsálódott, nem tudtam egy 
tisztességes szeletet szelni a pirítóshoz. Szentségeltem is, hogy ki vesz 
ilyen kenyeret! 

Idegbajos vagyok, csütörtök óta nem jógáztam, meg ez a könyv is (könnyedebb 
olvasmányt kellett volna választanom), és ez a naplóírás is... De err ől majd 
holnap. Ja még valami: Zsófi lefelejtette a ma reggel a tegnapi dátumot a 
naplóm elejér ől (mert túl hosszúnak találtatott a menteget őző  szöveg, így 
azt az utolsó napra hagyom, és azzal együtt kivágta a dátumot is). Igy 
kezdődött a napló: 2002. V. 20. Pünkösdhétfő, Mária, az Egyház Anyja. 
(Kékbetűs ünnep. Ez nem volt. benne.) 

Elnapoló 2. 
A veszprémi antikváriumban niár kapható az orlandó — véget ért a tapsvihar — 
rendőrségi cáfolat a móri tragédia ügyében — két öngyilkos merénylet egy 
napon — nálunk nincs uborkaszezon — bakos árpád megdöbbent ően erős zenéje — 
mivel töltötte a hosszú hétvégét — amerikai katona halála — nem vonzó már a 
balaton — somogyi sárbál — holttest a dunában — megmenthet ő -e a világ? — 
újabb beruházások — reményt és támogatást adó alapítvány — kupagy őztes a 
fotex — vidám családi hirdetések — történelmi kézfogás — véget ért a 
tapsvihar: 

2002. V 22. 
(Júlia, Szent Rita, Bogárka, Flametta, Román, Ugron, Uljána stb. napja) 
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REGGELI 
A büfé nemcsak drága a Zöld Házban (néhai Pap János székhelye, akkor még 
Pártház), hanem rendszeresen Garzon teát adnak az Earl Grey helyett. Ez már 
legalább ötször megtörtént velem. Orlgrej, örlgrej, dalfikázza a büfés, és 
belecseszi a Garzont. En meg (barom) meg se nézem, csak fönt veszem észre, 
hogy ez nem a kedvenc teám. 

Rémálmom volt az éjjel. Esterházy Péterrel találkoztam valami parkban, és 
akartam neki adni frissen megjelent könyvemb ől (Csantavéri Orlandó, Pufi 
Pressz Kiadó, Budapest, 2002), de a nálam lév ő  három példány szétmállott: Egyiknek 
csak a borítója, míg a másik kett őből valami szivacsos pép lett (szarpép?). 
Péter nézett rám a szemüvegén keresztül, ahogyan csak ő  tud nézni, és 
láttam, hogy hiszi is, meg nem is a magyarázkodásomat. Nem emlékszem, mit. 
mondtam, azt hiszem, a nyomdát szidtam, meghogy bezzeg a régi Forum-könyvek 
el is ázhattak, azok, ha megszáradtak, újból olvasható könyvekké alakultak. 
(Ez valóban megtörtént eseményen alapuló álom. Ladányi barátom ui. egyszer 
eláztatta a lakását, a földön hever ő  könyvei mind eláztak, és a 
Forum-könyveken, miután megszáradtak, alig látszott a baleset nyoma.) 

Ma a naplóírás gyötrelemeir ől akartam elménckedni, de csak mindenféle 
beszervezési ügyek jutnak az eszembe. 1VIeglehet, kés őbb le is írok 
egyet-kett ő t. 

A másik dolog, amiről mindenképp elhatároztam, hogy írok (eszembe juttatom 
úgymond, kihasználva a nyilvánosság erejét, ha-ha), az az EX Symposion esete 
a Tóth Marival, amely esetben a Tóth legyen Veszprém városa, a Mari meg a 
megyei önkormányzat alapítványa. Tavaly ősszel a városi kulturális bizottság 
elnöke még azt mondta, egy folyóiratot kiemelten fog támogatni (nem az 
EX-et ;  hanem a Várucca Műhelyt, mert az, gondolom, az ő  intézményük 
keretében m űködik), decemberben meg azt, hogy az a két milla nem lesz meg a 
költségvetés hiánya miatt. Miféle kaotikusan m űködő  Onkormányzat ez? Egyik 
hónapban még két millió a folyóiratoknak, a másikban semmi. En err ől azt 
gondolom, hogy ha egy ilyen, többé-kevésbé gazdagnak mondott város nem tud 
két milliót összeszedni a folyóirataira (amely összeg, valljuk be, 
bagatell), akkor vezet ői, de legalább az ezzel megbízott „szakemberei" 
mondjanak le. 

A megyénél meg, egyik barátom szavaival, az a helyzet, hogy nagyon rövid 
távon gondolkodnak. Es össze-vissza, teszem hozzá gyorsan. Tavaly még 

137 



kaptunk tőlük négyszázezret, idén meg semmit. Nem vall valami átgondolt 
koncepcióra. 

EBÉD 
Na, ma ehettem a kelkáposztaf őzelék plusz fasírozottat. A n őci valamit 
kihalászott (mintha legyet) a tányéromból és nem is olyan diszkréten egy 
tányérra tette. Majdnem szóltam neki, hogy én azt is akarom. Levélszeríí zöld 
valami volt, végül is egy kelkápf őzben mi legyen. Maga a menü t űrhető  volt. 

Szabadkai belügybe hívtak be valakit (a szupra, ahogy mondtuk, mondják), nem 
emlékszem kir ől szólt a fáma, de ha emlékeznék se írnám le természetesen. 
Bement a pasi, és hát kiderült, hogy (f őleg magyar) irodalmi estekr ől, 
kiállításmegnyitókról kéne beszámolót küldenie, kik voltak, ott, mir ől 
beszélgettek stb. És elétoltak egy papírost, hogy írja alá. Beszart az én 
névtelen h ősöm, igencsak beszart, hiszen hallomásból ismerte a módszereiket, 
és azt mondta, rendben, ő  aláírja, de utána kimegy ezen az ajtón, és 
mindenkinek el fogja mondani, hogy aláírt egy ilyet. Márs u picsku materinu 
(mars az anyád picsájába), és kizavarták az épületb ől. Ez — ezek szerint — 
egy jó taktika. 

A másik történet itteni, a kilencvenes évek elejér ől. Kedves barátom 
(szintén vajdasági), letelepedési és/vagy áttelepülési kérelme folyamatban. 
Megjelenik munkahelyén egy nagyon elegáns autó, akkor még felt űnő, nagyon 
feltűnő . Mielő tt mondandóját felvezetné a szintén ele gáns, jó modorú, 
simulékony úriember, telefonálnak az iskolából, hogy kislánya rosszul lett, 
haza kéne vinni. Az el őzékeny úr fölajánlja segítségét, együtt mennek az 
iskolába, közben el őadja a betanult, ügyes a dumát: semmiség az egész, 
néhányszor haza kéne utaznia, esetleg Boszniába, néha Horvátországba, 
beszélgetni emberekkel, szétnézni stb. Cserébe gyors állampolgárság, lakás, 
utazás stb. Néhány évig foglalkoztatott, hogy vajon kit szerveztek be, 
merthogy valakit igen, abban biztos vagyok. Egyid őben tippelgettünk is páran, 
de most már nem igazán érdekel. Unom. Szarpép. 

VACSORA 
A házi cenzorom (fölöttesem?, na jó, ez nem vicc) szóvá tette, hogy semmi 
nem írtam arról, mit csináltam a Civil Házban. Ám legyen. Délel ő tt 
emileztem, meg írtam a naplót, megszerveztem a szabadkai felolvasó estet 
Ficskuval. L. I., a közvetít ő  (szervez ő?) azt írta, anyámmal süttessek 
pogácsát, vegyek két láda sört meg pálinkát, és már olvashatunk is. (Az 
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idézet nem pontos, fejb ől írom.) Meg olvasgattam a Javítottat. Fél négykor 
találkoztam M.-mel, azt mondta, Esterházy most jól kitolt mindenkivel, 
mindenki őt olvassa. A könyvhétig túllesznek rajta, mondtam, meg hogy nem 
irigylem stb. 

Rettent ingerült vagyok ma. Nem tudom, hogy a könyvt ől-e, amelyet olvasok, vagy a 
naplóírástól, amelyet nem szeretek, de igyekszek tisztességesen megcsinálni, 
vagy mindakettőn szeretnék túlleni, és ezért. 

Melegszendvicset csináltam a kölkeimnek vacsorára (meg magunknak is). 
Dzsúdóedzés után voltak, faltak, mint állat. (Kivéve Ákost, akinek lóg az 
elülső  foga, de nem engedi, hogy kihúzzam, pedig már alig tartja valami.) 
Kakaó is volt, meg anyai savanyú paprika. 

Megjött Bakos Árpi, megyek dumcsizni. Aztán még olvasok egy csöppet. Máma 
mán nem reflektálok tovább. 

De lehet, holnap se. Nincsenek mondataim (alig vannak, és azok se jók). Na 
jó megbocsátok magamnak ez „csak" egy napló. (Err ől részletesebben, mint 
ígértem, holnap.) 

Elnapoló 3. 
Kútba esett a fejlesztés — szolgáló és átlátható kormány — csendes békés 
lőtéri idény — a jöv ő  nem torpant meg — a dzsumbuj helyén liget n ő  — 
megbukott a jó ügy — a bakony táncos lábú virágai — a nudista tyúk jobban 
tűri a meleget — az orlandó sikere budapesten — tíz éve a fül 
szolgálatában — ön hogyan választ közülük — a klónok itthon is támadnak — 
egyház és politika — egy költ őnő  emlékezete — feldarabolnák a vivendit — 
mindent a szerelemért, — örömjáték a szezonzárón. 

2002. május 23. 
(Dezs ő, Apor Vilmos vértanú, Ders, Dézi, Vilma stb. napja) 

REGGELI 
Ma a Megyeházán reggeliztem. Rántotthúsos zsemlét kávéval, mert csak epres 
ízesítésű  tea volt, azt meg utálom. Utána csontkovácshoz mentem Siófokra, 
Szása Humán Bt. Megropogtatta a csontjaimat, megszúrkálta a hátgerincemet, 
meg valami elektromos áramot futtatott az alsó csigolyáimba, amelyek 

139 



felelősek a derék- és hátfájásomért. Arra a megjegyzésemre, hogy jógázok, 
azt mondta, hogy a dohányzást is abba kéne hagynom (érezte rajtam a reggeli 
utáni Cigit), mert a jógázás az egy életforma. Ja, mondtam, ezt tudom, és 
eszembe jutott, hogy csak Varga Imre költ ő  barátom ne tudja ezt meg, mert 
akkor nem állok meg el őtte. Fejen állok és cigizek, mi lenne ha kipróbálnám? 

Hazafelé majdnem elaludtam a kocsiban. Otthon Zsófi épp fürdéshez 
készülődött. Megsimogattam gyönyörű  fenekét (nem értek egyet Csaba fiammal, 
aki azt írta egyik anyák napi fogalmazásában, hogy anya nem valami szép, de 
azért anyának elég jó), és rohantam ebédelni. Bakos Árpival fogok ebédelni, 
akivel meg fogom beszélni, hogy este kilencig letudom ezt a naplót, és 
megyek a színészházba, megiszunk ezt-azt. Már napok óta készül ődök oda, 
vinnem kéne néhány barátomnak az Orlandóból, de valahogy eddig nem került rá soi: 

EBÉD 
Ebéd előtt vettem egy Tabanát, mert fogytán a dohányom. Spenótot ettünk 
sertéshús feltéttel, ezt ritkán tudják elrontani. 

Ma a naplóírásról akarok elmélkedni, de ma sincs kedvem. Annyit azért 
megjegyzek, hogy én csak azokat a dolgokat szoktam megírni, amelyek nem 
hagynak nyugodni. S őt, aludni se. (Többnyire.) Néha napokig variálgatok 
fejben, míg aztán nekidurálom magam, és a számítógéphez ülök. A vers 
kivétel, a verset azt rögtön meg kell írni. Nem mondom, hogy nem csinálok 
jegyzeteket, de ritkán, nem vagyok egy mániákus jegyzetel ő . En 
dokumentumokból szeretek dolgozni, és az anekdotákból, némileg Tolnai és 
Danilo Kiš után. Szabadon. Ezért tereh ez nekem, ez az izé, napló, vagy mi. 
Valójában olvasni se nagyon szeretek naplókat, no a Csáthé az kivétel. 

Vissza EP JK-hoz. 

Olvasom, és nem hiszem el. Ha fikcióként olvasom (minden fikció!), akkor 
értem, hogy miért unja, olykor én is unom, de mégsem tudom letenni, nemírni 
sem nem tudok róla (és érdemben írni sem), mert ez tölti ki a napom. Mért 
választottam ezt a hetet erre könyvre? 0 dokumentumok, dokumentumok! (Mit 
mondana erre Danilo Kiš!) Kézirat nem vész el. (De mért nem?) A heroizmust 
érzem, a küzdést az anyaggal, amely nem adja meg magát, és ha megadná, akkor 
is a semmi maradna. De ezt tudja EP is, és csinálja és csinálja? Mint 
Sziszüphosz. Miközben a sas tépi a máját. (Szándékos.) 
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VACSORA 
Elhatároztam, csinálok valami rendes kaját. Tonhalas zöldséges ragut 
tésztával. Küsebbik gyermekem (az én fiam!) ragyogott örömében, milyen 
finom!, mondta, az se számított, hogy bab van benne (hozzáöntöttem a .maradék 
bableves vasárnapról, lásd Etelmaradékok felhasználása, nemtom kiírta és 
mikor), a nagyobbik, aki fölhívta a kisebbik figyelmét a babra (evésnél 
nálunk nem babra negy a játék!), meg csak turkált a tányérjában (az én 
fiam!). Láttam magamat ennyi id ősen, dettó. Fajgyerek, mondta ilyenkor apám. 
Valami ilyesmit morogtam én is (Mit mondtál? Semmit, mondtam.) Mit is? Nem 
emlékszem. Ákos (a küsebbik) nem tud megszabadulni a lógó metsz őfogától. 
Csaba (a nagyobbik) délután már próbálkozott, de véren kívül semmi eredmény. 
Lecsesztem, hogy az apák privilégiuma kihúzni a fiuk tejfogát (hacsak ők 
maguk el nem intézik), féltékenységemben azt mondtam, csinálj magadnak 
gyereket, és annak húzogasd a fogait! Én majd megtanítom biciklizni. (Rúd 
elé szaladtam, még csak 12 éves.) 

Megyek a Fészekbe (majdnem fészkest írtam), azaz a színház kocsmájába. 

Elnapoló 4. 
Pápai lánglovagok — vált már hazánkban a csontritkulás — néha kell a 
kényelmetlenség — ami sok az sok — törvénytisztel ő  kormányt — kett ő s 
gyilkosság: más gyanúsított — vállalták a garanciát — bevezethet ő  lenne a 
halálbüntetés? — az els ő  útjuk rómába vezet — a szeretet viszontszeretet 
szül — világméret? a lelkek válsága — kinizsi takarék — esztétika erkölcs 
blöff — veszprém megye az áfabevallások tükrében — meddig terjed a m űvészek 
felelőssége? — érezd magad jól! — végtelenül jó ajánlat: véges mennyiségben. 

2002. május 24. 
(Eszter; Eliza, Miléna, Véta, Leokádia, Szimóna stb. napja) 

REGGELI 
Pudingos fánk és kakaós ital (nem tej! — Sole). Vércukorszintem rendben, 
Tamás (munkatársam) f őzött kávét, jöhet a munka. 

Ma reggel jógáztam, de csak a vége felé jöttem bele, úgy húsz perc után, 
állandóan a teend őim jártak az eszemben (elvinni egy számlát Violának, 
kitölteni végre a Műhelynek a megb. szerződést, fölhívni ezt meg amazt stb.) 
A szerz ődés, jelentem!, kitöltve, a többit kés őbb. 
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Tegnap a Fészekben az jutott eszembe, mi lenne, ha egy ideig folytanám ezt a 
naplózást, ha'lám, mi lesz, ahogy a székelyek mondják, miután bevésnek egy 
deci szilvóriumot. Tegnap egyébként Zsófi igencsak bepezsg őzött, szokásos 
kérdéseivel zaklatta az asztaltársaságot: Te, ki vagy? Es mit csinálsz? (En, 
csak egy hülye matematikus vagyok, helyire köll tennem az embereket.) Es 
akkor most, hogy kerültél Veszprémbe? Csak úgy kefélgetni jársz ide? stb. stb. 

Bojtár Endre írja az Esben a JK-ról: „Az apa a születésekor kapott talált 
tárgyat fiai életének megtisztítására használta fel — a maga bemocskolása 
árán. S amikor azok többé-kevésbé feln őttek, akkor gondolhatott arra, hogy a 
saját életével kezdjen valamit". Valami hasonlót jegyzeteltem én is magamnak 
tegnapelőtt, de nem találom a cetlit, nem akartam idemásolni, mert sok ilyen 
indokot hallottam már följelent ő  emberektől, és tudni vélem, hogy ez mekkora 
önbecsapás. Es különben is, ki vagyok én, hogy bármilyen erkölcsi ítéletet . 

(vagy ahhoz gyanúsan hasonlót) mondjak? 

EBÉD 
Hívnak haza, hogy rántsam be (hová?) a krumplilevest. Megyek. 

Na ez is megvót. Ebéd tehát: krumplileves (Csoóri Sándor kedvenc eledele), 
lekváros, fahéjas vagy nutellás palacsinta (ebb ől később ettem). 

Elolvastam a JK-t. Jól van (nincs), megcsinálta, talán ment vele elébbre egy 
parányit e, jelz őt elhagyom, (magyar) világ. Elhatároztam, ennyit tehetek 
(ennyit?) a könyv sorsát illet őleg, hogy csak annak adom kölcsön, aki a HC-t 
is olvasta már. 

Gyerekeimet dzsúdózni vittem, remélem, kiütik Ákos metsz őfogát, rossz 
ránézni, ahogy fityeg az ínyén. Sehogy sem tudom rávenni a „m űtétre". 

Ma este Ildinél laza borozás (regényem egyik h őse, többek között), x-ik 
születésnapját ünnepeljük, egyhetes késéssel. Kedvenc boromat vettem neki: 
Villányi Cabernet Sauvignont, amely a kettesben eltöltött nehéz vacsorák 
oldóanyaga. 

Holnap Piroskánál Irodalmi Szalon (oda is vettem két palack bort). Hogyan 
fogok én naplót írni, és f őleg: hogyan „lövi föl" Zsófi a netre? (Ez az ő  
tiszte lett, mivel ő  javítgatja az elütéseimet és egyéb hibáimat, ha már 
úgyis ott ül?) 
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VACSORA  
Vacsorára pástétomos kenyeret ettem (brrr!, ipari májpástétom), megcímeztem  

Zekének az Orlandót, és átmentem az Ildihez. Viszont a laza borozás kezd  

elfajulni. • 

(1.4)  

Ildinek is volt bora, megjelent Csaba szomszéd, ő  is hozott . 

valami félédest (brr!, csak kékkútival), Ildi pálinkát kér? Közben átjött  

Zsófi, és azt mondta, hogy majd veszünk másik bort a Piroskának, hozzak még  

egy üveggel, merthogy neki alig maradt valami. Ráadásul megittuk a Villányit  

is, és az nem ilyen laza borozáshoz való (vacsora, gyertyafény?).  

Azt hiszem, máma mán nem hasadok tovább?  

Elnapoló 5.  
Elindult a papírgyártás — nincs bocsánat — történelmi bohóctréfa — ma még  

nem csak történelem a múlt — gyereklányt gyilkolt — jelkép a  
sánctor-palota? — tömegmozgalmi válaszok — senkinek sem kell mások szemete — 
megtagadott nyomozás — er őteljes nemzetpolitika — hiányzik  

tizenhárommillió — belefulladt a balatonba — csak semmi kockázat —  

gerinctorna labdával — már nincs hat évem erre — számlagyárat lepleztek le —  
a fordulat vége.  

2002. v. 25.  
(Orbán, Béda, Egon, Urbán, Urbána, Zsófia stb. napja)  

REGGELI  
És Titót kifelejtettem. Ez volt a régi Yu-ban Tito elvtárs születése  

napja . Es az U' 	napja. Ezer orgona lila virága búgott a napon (basztak PJ 	Ufjúság na PJ 	 on g 	~ 	 g 	P(  
a virágok — is —, mint a nyulak). A joviális diktátor, aki úgy élt (és  
éltette népét), mintha örökké béke lenne, de úgy készült (és készítette föl  

népeit), mintha már holnap kitörne a háború. Hát össze is omlett minden. A  

hetvenes években beléptethette volna az országot a Közös Piacba, ám az  

elnemkötelezettség fontosabb volt („Támaszkodhatunk mi arabokra / a világ  

széthull darabokra” — írta Sziveri.) stb. stb. Nincs kedvem fölsorolni a  

felelősségét a kés őbb kialakult konfliktusokért, vérfürd őkért. Utánam a  
vízözön.  
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Elmentem a városba (fordultam egyet), vettem zsömlét, bort Meséséknek (ma ők 
pesztrálják a kölkeinket) meg egy sört, ami mindjárt megiszok (Zsófi fog 
vezetni, hihi). 

Ma csokis Magnumot reggeliztem (vércukorszint emelése céljából, mert 
megérdemlem).A fiaim nehogy megtudják, mert szétszednek. (Ok is . 
megérdemlik. Majd.) 

EBÉD 
1Vlegtárgyaljuk, honnét tesszük föl ma este a naplót, mert Piroskának nincs 
internetje. Ideges vagyok, hisztizek, mert látom, hogy nem érünk kett őre 
Mesésékhez. 

Kaja: maradék krumplileves paradicsomlével (Ákosnak kefírrel, mert nincs 
tejföl) és ,pulykamellszeletek kapros tökkel. Zsófi szerint isteni (az 
utóbbi). Akos ráharapott egy nyuszicsokira, és kiesett (végre!) a 
metszőfoga. 

VACSORA 
Gondolom, Piroska szokásos majonézes (és egyéb) hidegkonyhai készítményei 
(juj! micsoda szakzsargon!) lesznek. 

És lőn. De lehetett enni rántott libamájat, gulyáslevest, fasírozottat stb. 
is (legalábbis nekünk, mert mi meglehet ősen korán érkeztünk Zsófival). 

Interjút kellett adnom Bárdos Deák Aginak. Nem tudom, hogy ebb ől mit tud 
majd összehozni. Többet beszéltünk a délszláv háborúkról, mint az 
Orlandóról. És én nem vagyok szakért ője a témának (különben is több 
szakértője volt, mint ahogy kellett volna). 

Nyolc körül átmentünk a Ráth György utcába, ahol, mint kiderült, a 
terasz.hu-nak volt egy beszélgetéssel, felolvasással egybekötött estje. Mint 
hallhattuk Peti Peti úrtól (a szegény t őkés panaszai ciklusból), az 
internetes újság nem gazdaságos, nincs benne pénz, csak munka stb., és az 
elkövetkező  pár évben nem is lesz, de mégis, de mégis. (Egyébként én 
készséggel elhiszem ezt, csak rövidebben, rövidebben... Csapdába estünk, 
mondta mellettem valaki, aztán csak kimentünk cigizni, és vártuk a 
felolvasókat. A felolvasók gyorsak voltak, mint. Ady Endre a konflisban (és 
jók!, de legalábbis voltak jó pillaílataik). Utána még morfondíroztam, hogy 

144 



onnét (a helyszínr ől) gyorsan föltesszük ezt a naplót, de (engedéllyel) 
másnapra (holnapra, vasárnapra) halasztottuk. Tíz óra fele pedig 
mindannyian mentünk, ahonnét nagyrészt jöttünk: Piroskához. Ahol az IPM 
szerkeszt ői mutatkoztak be, két felvidéki író olvasott föl és a Pufi Pressz 
Kiadó egyetlen élő  szerz ője: én. 

2002. V 26. 
(Szentháromság vasárnap, Néri Fülöp p., Evelin napja) 

REGGELI 
Bonyolult nap ez a mai. Tegnap (szombaton) el őször délután egykor zártam 
soraimat, aztán mégis ma délután tettem föl a kész szöveget (illetve tette 
föl Zsófi), kb. kett ő  körül. 

Ott hagytam abba, hogy az említett id őszakban: miután elhagytuk a 
terasz.hu-t, és visszamentünk Piroskához, e sorok írója olyan iszonyatos 
gyorsasággal lépett a tettek mezejére, hogy ama sokat emlegetett film 
kockái, nagy felületeken kaptak fényt. (Több fényt, hörögtem.) Nem 
részletezem, kik voltak ott, mit mondtak, ki-kivel, mi módon, kinek és 
mitől. Egy biztos: mindenki másként fog emlékezni az eseményekre. Az enyémet 
födje örök homály. Miután hajnalhasadtakor (hasadt a magyar hajnal, hajajaj, 
hogy hasadt!) Piroska kisöpörte a legkitartóbbakat is (Bálint, te még itt 
vagy, azt hittem már elmentél! Uristen, kik rejteznek még itt!), és a 
szomszédok is mély álomba zuhanhattak, elszenderedhettünk mi is. (Zsófi 
előzőleg kialkudta, hogy ott alhassunk — el őrelátó, bölcs asszony). 
Edénycsörgésre ébredtem. Szó szót követett, tett tettet, elég az hozzá, hogy 
délre megérkeztünk Pilisvörösvárra Mesésékhez. Rittyentettem egy 
paradicsomlevest, Eva varázsolt egy magyaros muszakát. Patóval, aki útban 
Kolozsvár felé, előző  este beugrott egy kávéra, megszerkesztettem egy 
Ex-számot, Meséssel pingpongozás közben megittunk... 

EBÉD 
... egy-két sört. (Menü: lásd fönn plusz néminem ű  rántott húsok, 
vegyessaláta meg rizsköret.) A. pingpongozás eredményét testi épségem 
védelmében nem közölném. (...) 
Hazafelé csak kétszer tévedtünk el, egyszer nagyon, de ez utóbbinál 
kiderült, hogy jó úton voltunk. 
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VACSORA 
Gondolkodom már egy ideje, hogy,milyen frappáns búcsúzót írjak ide, de nem 
jut eszembe semmi. Ehes vagyok. Irtam ide valami menteget őző  előszót (sic!) 
a végére, de ezt már nem érdemes elolvasni. (Utólagos bejegyzés: mi lehetett a vacsora?) 

Soha nem tudtam semmilyen elvárásnak megfelelni, ezért mindig mindenb ől 
nagyon keveset vállalok (különösen munkából), de legalábbis igyekszem 
keveset. vállalni. 
Kétszer írtam naplót. Egyszer vagy három-négy napig az Ex Symposion 
alakulgatásának idején (Ladányi István barátom javaslatára), hogy 
dokumentálva legyen a dolog (tartott vagy egy egész hétig, és utána nem tudtam elolasni, 
ui. kézzel írtam), egyszer meg Markulik Balázs 
kiállításmegnyitóját nem tudtam másként megoldani. Ebb ől aztán baj is lett, 
mert szétl őtték a Világkereskedelmi Központot. Most más sokkoló hatás ért, 
attól eltekinve, hogy megjelent Esterházy Péter Javított kiadása. 
Dolgozni (minden nap) rémes, kétezer leütést (minimum) minden nap. Nem 
szoktam én ehhez. Ahogyan Danilo Kiš mondotta volt (arra az újságírói 
kérdésre válaszolván, hogy ír-e Ön minden nap?): Bolond Maga!? — idézet 
fejből. (Ehhez képest egész b őbeszédű  voltam.) 
Ráadásul gyűlölök kiadni olyan szöveget a kezemb ől, ami nem áll legalább egy 
hétig a számítógépem asztalfiókjában (sic). Itten meg nem volt mese. 
Azt, találtam ki (mert valami koncepciót csak ki kellett találnom), hogy: 

Ujságcímekből montázsolok versszer ű  szövegeket (különös tekintettel a 
Napló c. megyei napilapra — én csak Elnapolónak hívom — de ezért már 
bepereltek, úgyhogy err ől bővebben majd egy unalmasabb napon írok, ha...), de 
rájöttem, hogy ez nem jó, mert ezt az Ut Csingágóba e. regényemben szeretném 
kilőni (ami egy álnapló lesz, ha megírom). 

Újrahaszonsítom a. Vérpuding c. verses kötetem Dumitrov-(ál?)alteregós 
cikluscímeit: reggeli, ebéd, vacsora. 
Végülis a kettőt kombináltam. 

Elnapoló 7. 
Levédte saját nevét — eltévedt drogosok? — rövidlátás és orvoslása — csikk 
az iskola előtt — ráunt az írásra — holnap reggel a naplóban — elhúzzák a 
nótáját — bozsik péter csapata — színpadi szerepben — keresse a vasárnap 
nyitva tartó árushelyeken — köszönöm, jól vagyok. 
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Hovíi-ny Lajos 

Az égbe kapaszkodva 
Az E 5-ös nemzetközi úton, Szabadkáról Horgosra utazva, a Horgosi csárda mö-

gött, kilométernyire az úttól, sárga domb látható. Marinka halom vagy Kapros domb 
a neve. Homokdomb, aminek a tetejére a földmér ők fehér, méter magas oszlopot 
állítottak. A környékbeliek és a szél lassan széthordják a dombot. A kikezdett 
részen látható, hogy tenyérnyi rétegekben rakódott le a domb homokja. Rézsutosan 
írdáltak a rétegek — az egyikben jobbra, a másikban balra d őlnek az ujjnyi széles, 
egymással párhuzamos árkocskák. Hol az egyik, hol a másik árkocskából homok 
pörög alá. Vonalak a homokban. Környezeti hatás eredménye látható itt. Míg el nem 
fogy a domb. Nem szomorú dolog ez, hanem figyelmeztet ő : ha látni akarunk, akkor 
magunk körül szét is kell(ene) néznünk. Bennünket is karistolgatnak az évek. 

UtJaink mentén ritkán látható nagy, egészséges fa. Ha igen, akkor Nagyfa,  
Háromfa, Oregfa stb. a neve. Leggyakoribb az emberek vagy az id őjárás által meg-
viselt fa. Letört, levágott ágaik tanúskodnak a megszakított lehet őségekről. 

Legtöbb fa erdőben otthonos. Az erd ő  széli fák féloldalgósan, bokorszer űen lom-
bozottak, a beljebb növőknek a magas, sudár törzsükön söpr űszerű  a koronájuk. 

Utjainkhoz viszonyítva bemérhetjük tehát helyünket a világban, és becsülhetjük 
sorsunk lehetséges alakulását. 

Az organikus építészet szerint születnek, élnek, majd meghalnak az épületek. 
Egyik elemük az ágasfa. Legallyazása után — a szükséglett ől függően — újabb ágak 

ácsolhatók rá. Az épületben oszlopként is hasznosítható. Csengeren az elemi iskolá-
ban láttam egyet. Fából fát csinálni?! — morfondírozásom közben döbbentem rá: 
iskolában vagyok, ahol emberb ől embert próbálnak nevelni. 

Ópusztaszeren az egyik építész emlékhelyet állított Attila sírjának. Honnan 
tudta, hogy éppen itt van Attila eltemetve? — érdekl ődtünk tőle. Tapasztalva a 
szakemberek bizonytalan válaszát határozta el, hogy itt van a sírhel ye. Az ujjával 
mutatott pontra meredtünk. 
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Végtére is nem az a fontos, hogy minden kétséget kizáróan kiderüljön, hogy hol. . 
is temették el Attilát, hanem azt kell tudnunk, hol emlékezhetünk meg róla — egy 
szál mezei virággal, például. 

Ha meg nem sértem, akkor megajándékozom egy szavunkkal. Kódexain.k gyak-
ran repes őnek nevezik a madarat. Nyugalmunkat a kultúránkba simulva repes ők-
ként lelhetjük meg leginkább. Fogadja jó szívvel. 

A nedves szappan, ha elővigyázatlanul megszorítjuk: kicsusszanhat a kezünkb ől. 
Gyöngéden bánya vele, az arcunkat is lemoshatjuk. Kedveseim, az önvédelemünket 
nem biztosíthatná a szappan jellemz ője? 

Y  

Munkánk célja nem lehet a problémák minden áron való megoldása. Becsülete-
sebb azokkal csak foglalkozni. Már annál is inkább, hiszen az ablakszer ű  érzékszer-
veink csalókák: a jó ablakon üveg van, amin lég}, vagy madár koppanhat. Mindez 
mégsem jelenti azt, hogy nincs szükség a megoldásokra. De mennyire _ van! Csak 
illetlen túlharsogni fontosságukat. 

l 

A XIV. Dalai Lámától hallottam: Hív ő  vagy? Nagyon jó! Nem vagy hív ő? Nagyon 
jó! A baj akkor kezd ődik, ha mást is magadhoz hasonlóvá akarsz tenni. 

•r,.  

Nyíljék szíved, mint szép rózsa, ki illatját távol adja — olvasható Kinizsi Pálné 
XVI. századi imakönyvéhen. Két oknál fogva is kedves számomra e prózarészlet. 
Először is énekelhet ő , pl. a Bújdosik az árva madár kezdetű  népdalunk dallamára. 
Másrészt, feltételezi, hogy szíve — érhetjük jó szándéknak is — van az embernek. Olyan, 
ami a rózsa gyökerezésére alkalmas. Tudvalev ő, hogy mi marad abból a szívb ől, de a 
végeredmény nem szag, hanem illat lesz. Elhasználva a kiszabott id őnket, nem ez tör-
ténik velünk is? Szívb ől kívánom, hogy illatozhasson munkájuk eredménye. 

Az aracsi templom egyik oszlopfőjén az ég és a föld között feszül ő  férfi alakja 
látható. Van aki az eget tartó atlasznak tartja, mások úgy vélik, hogy az égbe 
kapaszkodik. Mi pedig a fantáziánkba is, 

148 



Vaikay Zoltán 

Az elveszett templom 
,,... gondolataim torzszögletek 
csiszolnak formásra, simára, 
nem sajnálom semmim — 
se a szívem, se izmaim... 

(Fábián Sándor) 

1 . 

Förtelmes visszhangként — amit ől jóformán aludni sem bírt — hosszú, végtelen-
nek tűnő  évtizedeken keresztül kísértette a fülébe cseng ő  főpalléri parancs: 
„Megtiltottam az alkoholfogyasztást a Templomot épít ők között!" Életéhez képest 
(mert élete az csak véges) eleje se vége nem volt az azóta eltelt napoknak, éveknek. 
„Megöregedett" állapította meg, miközben a múlandóság kínjai kerülgették. „Ittam, 
nohát, de miért? Mert a többiek nem tudták elviselni tehetséges voltomat és mind-
untalan kikezdtek, ez utóbbit pedig én sem voltam képes másképp megemészteni" 
sopánkodott, majd lélegzetvételnyi szünet után folytatta „mulasztások, tékozlás, 
pazarlás és mindezzel együtt vigasztalan bánat lett osztályrészem". Bánkódva hány-
kódott heverőjén és arra gondolt, hogy életében kudarcot vallott és vereséget szen-
vedett. Igen, a kárhozat érzése egy pillanatra se hagyta el. „Mióta is?" kérdezte 
önmagától, miközben délutáni sziesztájába kezdett La Paz-i házacskájának árnyékos 
pátiójában. Ilyen id ős korban már szívesebben választotta a bóbiskolást minden tett 
helyett, de nem hagyta nyugodni a gondolat, hogy nem végezte el azt, amit kiszab-
tak rá. Pedig az utóbbi 30-40 év alatt utcasornyi házat épített itt a béke és nem-tör-
ténés szigetén. „Vagy fél várost" helyesbített az emlékein keresztül önmagával 
küszködő  nyugdíjas kőművesmester. Most közel a kilencvenhez számvetés el őtt állt. 
„Ledér és becstelen életemnek lassan vége szakad" sóhajtott újfent. „Lám k őműves-
jelének elvesztésének és páholyból való kizárásának emléke is vele együtt az enyé-
szeté lesz" idéz ődött fel kellemetlenül emlékezetében. Úgy t űnt most számára, hogy 
minden, ami életében vele történt e feltartóztathatatlan végkifejlet felé tartott. 
„Minden kezdetben felsejlik a vég" állapította meg keser ű  szájízzel. Es valóban gon-
dolatait most mintha minden e kezdetek felé irányította volna. Valahonnan — talán 
a szomszédos kertb ől — a kés ődélutáni szell ő  Debussy muzsikából épített katedráli-
sának dallamait hozta feléje. A vég, a végzet szépséggel rokon érzése kerítette hatal-
mába: életének labirintus-játszmája kezdet-végpontjához érkezett. 
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A templomépítésr ől hetven éve alkoholfogyasztása miatt elbocsátott, immár 

megőszült mesteren, ahogy ott félig-meddig aléltan az ütött-kopott vonatkabin félre-
eső  sarkában ült, egyáltalán nem látszott, hogy min is törheti csatakossá vált fejét. 
Onkéntes száműzetéséb ől hazafelé utazva éppen azzal vigasztalta magát, hogyha min-
den igaz vezeklése immár lejár és végre b űnbocsánatot nyerhet. Mert, annak idején 
bűnbe esett, ezt nem csak sejtette, hanem nagyon jól tudta is. De, azzal, hogy 
bűnössé lett, hasonlóvá vált az Els őhöz, és így neki is lehet ősége támadt az újjászü-
letésre. Elbocsátása, amikor annak a bácskai kisvárosnak a kell ős közepén megkez-
dett templomépítésr ől távozott, magának a Paradicsomnak az elvesztését jelentette 
számára. Most már világos el őtte: „Menekülni, ha gyarlóságaidat is magaddal viszed, 
nem érdemes! Ha változni nem tudsz, lehetsz bárhol." Erre a gondolatra rettegése 
banálisan példás sorsa beteljesülését ől kissé enyhült. „Eddigi élete folyamán állan-
dóan menekült a megbékélést ől, hol a munkába, hol az életbe" szögezte le. Pedig az 
önmagunkkal való megbékélés képezi igazi szabadságunkat, s őt csírája és követelmé-
nye is minden olyan kitörésnek, mely az izzástól búcsúzik... 

 
Abban a reményben, hogy a vezekléssel megbocsátás is jár, határozott úgy, hogy 

életének alkonyán egyszer legalább meg kell pillantania a Templomot. Ezért, és sem-
mi másért vágott neki több tízezer mérföldnek, és tért vissza hosszúra nyúlt külföl-
di tartózkodásából ebbe a koszos, Tisza-parti városkába. „Itt, mintha az id ő  múlásán 
kívül semmi sem történt volna", állapította meg röviddel azután, ahogy leszállt a 
vonatról, és a város felé vette útját. „Ennek a városnak, mint akkor is, most is csak 
helyzete van és semmi mása", gondolta, amint végigbandukolva a főutcán magában 
elsorolta kik, miféle emberek is lakták az egykor jobb sorsra tanúskod.ó polgárhá-
zakat. Itt van például Hajdú, Braun, Kazinci, Hirschenhauzei, Kohn, Singes; Újhá-
zi, Günz, Rudics, Szabó, Vörös, Forray, Hirschfeld, Gróf — sorjáztak emlékezetében 
név szerint is az egykori városlakók. Most meg... — de hagyjuk ezt... Már éppen jól 
elmélázott a múltbéli arcok felidézése közepett, amikor beérve a f őtérre nem várt 
meglepetés fogadta. Helyzetének megalázó volta, hosszú-hosszú évek homályba vesz ő  
tévhite kártyavárként hullott egy szempillantás alatt a porba, mivel, nos, mivel ott, 
ahol jónak mondható emlékezete szerint a Templomnak állnia kellett volna, most fák 
és bokrok n őttek és burjánzott a természet. Nem akart hinni a szemének. „Hát ezért. 
kellett egy egész életen át önmagát marcangolnia és szeretteit ől távol élnie?" Kiha-
gyása, ami egy percig, ha tartott, lassan alábbhagyott. Márpedig a Templomnak itt 
kell lennie, és itt is van valahol!" er ősködött és azzal a tudattal, hogy nem hiába 
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tette meg a hosszú kínkeserves utat, az els ő  járókelőbe botolva kérdezgetni kezdte, 
hogy hol a Templom, illetve hova lett? Az els ő  meglepetéséb ől felocsúdni sem tudó, 
a nevét is ily alkalmakkor elfelejteni hajlamos kisvárosi polgár-forma persze semmi-
féle főtéri templomról nem tudott. „Hát igen, hogy is nem jutott mindjárt az eszé-
be, csak az asszonyok járnak templomba, mivel ők nem bírnák ki évtizedekig 
templom nélkül" — merült fel benne a megment ő  gondolat, amikor egy feléje köze-
ledő  teltkarcsú asszonyságot pillantott meg. Az idomokban nem sz űkölködő  terem-
tés persze hallani sem akart olyan badarságról, hogy itt valaha is templom állott 
volna. „Mindig is park volt itt", hajtogatta minduntalan az érzelmességre hajlamos 
testes asszonyság. Megválaszolatlan kérdésére egy fiatal szerb suhanc félre nem 
érthetően bökdöste mutatóujját halántéka felé, és miután végighallgatta az idegen 
templomra vonatkozó meséjét, többször megismételve határozott véleményét a kér-
dezősködőről végül csak kibökte: „ma koja crkva, ma vi ste pijani ili ste puno pili". 

4. 
A Templom megléte felőli meggyőződéséért küzdő  öreg mester erre elszontyo-

lodott. A fiú tudattalanul is a gyengéjére tapintott. „Lám, újra azt vágják a fejem-
hez, hogy alkoholizálok." Elkedvetlenedését csak fokozta, hogy mindennek ellenére 
ő  továbbra is hitt, és hinni tudott a Templom jelenlev őségében. Szent meggy őződés-
sel remélte, hogy a Templom itt van valahol, csak nem látni. „Láthatatlan Templom", 
próbált fanyar mosollyal ironizálni. De egyszerre mosolyának ráncai arca barázdái 
közé vesztek. „Hát persze" — villant fel kis id ő  múltával benne a megváltó fény — 
ha a Templom látható lenne, akkor az, pozitív formaként jelenne meg a negatívban, 
azaz az üres térben. „Ez a napnál világosabb", nyugtázta, miután jött a második 
villanás: „a Templom a pozitív formában van benne és ezért láthatatlan!", magya-
rán — rémlett fel el őtte a lehetőség — a Templom a föld gyomrában van. „Igen, igen. 
A Templom fél évszázada elsüllyedt az itteniek gyepes emlékezetében és mára emlé-
ke is eltűnt, mint tű  a szénakazalban. Azért nem tudnak róla semmit, mert egysze-
rűen nem is emlékeznek rá. Hogy is emlékezhetnének? A Templom emléke, úgy 
törlődött ki röghöz szokott, rögzítésre képtelen emlékezetükb ől, mint egy elveszett 
gyerekkori emlék." 

Miután világossá vált számára, hogy a Templom jelen van, csak mélyen a föld-
be, azaz az emlékezetbe süllyedt, kiásása a hazatért id ős mester számára elkerülhe-
tetlenné vált. „Ez az igazi lehet őségem a bűnbocsánatra", vallotta be magának, míg 
egy nyári estén végig korzózott a folyóra telepedett városka gesztenyefákkal ékesí-
tett rakpartján. A bökkenő  csak az volt, hogy hogyan is foghatna hozzá? „Ami nem 
múlt el, az jelen is van... A jelenvalóság pedig hatni tud..." — elmélkedett megtálto-
sodva, és andalgó lépteit meggyorsította: „Valamit tenni kell!" 
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Egy hét elteltével, amerre csak járt — városszerte hirdetni kezdte azt, hogy a 

város főterén kincs van elrejtve. Ep ésszel hihetetlennek t űnő  meséjének igazolá-
sára egy XVIII. századi helybeli történetet hozott fel, tudniillik kétszázharmincöt 
évvel korábban egy izgalmas, és ami fontos „úgymond le nem járt és kiderítetlen" — 
ebből kifolyólag máig aktuális — történetre bukkant a történelem útveszt őjének e 
vidéki zsákutcájában. Az életét eltékozló k őműves a következ ő  krimibe illő  histó-
riával kezdte traktálni az őt mindinkább megutáló városka lakóit: „Akkoriban itt 
a főtéren — ami ugyebár nem is volt f őtér? — nagy domb állt. Egyszer egy kés ő  őszi 
estén valaki vagy valakik arra lettek figyelmesek, hogy a halom tövében valami gyen-
gécske, sárgás, kékes-lilás fénnyel pislákol. Nem tudták mire vélni a dolgot, baboná-
sak lévén azt kezdték híresztelni városszerte, hogy ott, bizony a domb tövében nagy 
kincs van elásva! Rövidesen akkora lett a felfordulás és a patália az addig jámbor 
és békés hív ő  helybéliek között, hogy az elképzelhetetlen: attól kezdve mindenki kin-
cset akart ásni. A plébános, a városka plébánosai közül az els ő, egy jóravaló és 
józan ember, persze nem hitt a mendemondáknak. Arkus papírost vett el ő  és 
menten levelet intézett Kalocsára, hogy küldjenek ki egy papot — ha lehet jezsuitát, 
vagy effélét — aki majd kivizsgálja az ügyet és a képzel ődők, álmodozók eszét 
helyére teszi." 

Nos, ennyi volt ismert az 1700-as évek közepén megesett „kincses-dologból", 
illetve ennyit mesélt el bel őle a kőműves. Azt, hogy találtak-e kincset vagy sem, azt 
— mint annyi minden mást, — a múló id ő  csendes homokja betemette. „Itt, hát az 
alkalom, mondotta, mit mondotta, rikoltotta a vissza és megtért k őműves, hogy ko-
molyabban utána járjunk a dolognak és kiderítsük mi is az igazság!" 

Abban a reményben, hogy a Templomot megtalálja, a „ki nem derített kincs" 
maszlagjával az ásási engedélyt a városka ez irányban indifferens polgármesterét ől 
szerencsésen megkapta. A jóhiszem ű  városatya valójában kételkedett az ódon törté-
net hitelében, de számára gyümölcsöz ő  hírverést remélve a jóváhagyást megadta, és 
csak annyit kötött ki, hogy a k őműves archeológus akciója után — legyen az, sikeres 
vagy sikertelen — köteles a főteret mostani állapotába visszaállítani. 

 
„Csak semmi változás" ez itt a jelszó, gondolta az ásás el őkészületeibe belekez-

dő  muraror. Most már tisztába volt azzal is, „hogy aki önnön magát nem képes 
valami felől meggyőzni, az, mást se!" Ezzel a termékenyít ő  gondolattal vágott neki a 
több hónaposnak ígérkez ő  munkának. A változásban nem hív ő  helybéliek ezután 
hétről-hétre nézhették, miként is mélyül a „bolondnak" vélt k őműves keze nyomán, 
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a főtér közepén tátongó lyuk. Id őről-időre persze kényszeredetten megkérdezték: 
„Jól halad a munka?" Kérdésükre „hát persze, a legjobban éjszaka, amikor alszom" 
hangzott a derékig földbe süllyedt k őműves félkegyelmíínek ítélt válasza. Álmában — 
amikor a nehéz munkát végz őnek ereje már nagyon fogytán volt — többször is hal-
lani vélte: „Az emberi jóság katedrálisa egy pillanat alatt felépül!" Ez, és hasonló 
látomások adtak neki er őt a további er őfeszítéshez. Munka közben egyébként gyor-
san telt az idő, éppoly tartalmasan, mint alvás közben: szebbnél szebb gondolatok 
kerülgették. Nem látszott már ki a gödörb ől, amikor például ilyenen törte ásás köz-
ben izzadó fejét a kőműves: „A kőművesség az egyik legrégebbi és legnemesebb mes-
terségek egyike. Megtanítja az emberrel azt, hogy élni annyit tesz, mint halott és 
hasztalan dolgokat él ő  és hasznos dolgokká formálni, hogy még a legsilányabb anyag 
is, ha megdolgozzák, átgyúrják, értékessé válik, és ahhoz, hogy azt megmentsük meg 
kell változtatnunk!" Gondolatainak útja ekkor olyan lett, mint Krisztusé: a betlehe-
mi barlangtól a Golgotáig tartott... 

7. 

Es azon a reggelen a legkorábban kel ő  városi polgár megállván a várós szívé-
nek helyén képződő  kráter szélén, csaknem elájult a feltárulkozó látványtól. Szeme 
előtt — amit többször is megdörzsölt — a völgynyi mélységben egy valódi templom 
magasodott. Egy kéttornyú templom természetes nagyságában. Hosszát vagy ötven 
méternek vélte, szélessége lehetett huszonöt-harminc. „Létezik", vallotta be dadogva 
magának, miután meggy őződött, hogy tényleg nem álmodik. „A Templom Valóság...", 
csak ennyit hebegett, „mindig is itt volt el őttünk, csak nem láttuk, mert nem 
hittünk benne, vakok voltunk..." 

Felismerésének hangot adva tovarohant, de azt, hogy látta a Templomot, nem 
hitte el neki senki. Az öreg k őműves is nyomtalanul tűnt el, hasonlóan, mint az a 
tátongó lyuk is a város f őteréről, az egészb ől emlékeztet őül mindössze a város 
Láthatatlan Szívében maradt meg egy be nem heged ő  régi sajgás... 
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Shfi°ciny Attiln 

Léptek 
Hogy vagy? Jól. 
A test jóllakott, az imént ebédelt, a lélek, ez a nem tudom mi, otthon van, a 

tudat tudatos, a fül az fül, és hall, hallom a hangodat, hallom a kérdésedet. Hallom 
a kérdésedet, de nem tudok mögéje látni. Észvakság gyötör; mert ez a kérdez ő  szem 
nem az eszem, amivel mögéje láthatnék. 

Az eszem kanyargós útjait különben sem szeretem. Ráció vagy tüsszentés, egyre-
megy. Egyre csak megy. Elszáll a fejb ől, mintha sohasem járt volna az agytekervé-
nyek kanyargós útjain. Van egy félrímes (-rémes) asszociációm erre: unalom vagy 
nagy halom okosság. 

Jó: Platónnal szólva. Tehát igaz, szép és egy. Jól vagyok, tehát szépen, igazul 
és egyedül vagyok. 

Es Ugyanúgy vagyok jól Szegeden, mint ahogy Hegyesen. Platónnal szólva. 
Ha nem így lenne, én nem lennék én. De úgy t űnik, hogy én mégiscsak én vagyok. 
Vagyis itt is, ott is egyedül vagyok. Ezt és csakis ezt az egyedüllétet szoktam megosz-
tani másokkal is. Azzal a kevés mással, azzal a néhány gondosan kiválasztott más-
sal. Mert amint azt az algebra is világosan elénk tárja, egyedül az egy osztható 
önmagával, az akár végtelen számú eggyel, úgy, hogy az eközben semmivel sem lesz 
kevesebb. Ezért van, hogy az egyik egyedüllétet csakis a másik egyedülléttel lehet 
megosztani, úgy, hogy abból ne származzék hiányérzet. S amikor ez megtörténik, 
akkor az a másik többé már nem is másik. 

Emellett szépen vagyok, vagyis hálistennek épségben vagyok. Talán még fel is 
javult testi állapotom az állandó fizikai munkának köszönhet ően. Izmosodtam, 
miközben semmit sem fogytam. Ugyanez lelki állapotomról is elmondható. Az egye-
tem nem temetett el a ráció világának daidaloszi labirintusában: ma is ugyanolyan 
könnyedén tudok az éntudat mögül, tehát buddhikusan gondolkodni, mint ezel őtt 
tudtam. Eközben megaláztatásban is van részem éppen elégben. A jöv őbeli kilátása-
im is jók, hogy nem fogok elveszni a pszüché csúfságában, a hiúságban, hiszen a 
magamfajta önkéntes háttér-bérl őnek mindig -is megadatnak a pofonok az el őtérért 
vereked ők (a magukat domináns hímeknek gondolók) részér ől. Az igaz, volt már, 
hogy nem én uralkodtam magamon, hanem engem uralt el a harag. Ez a kockajáték 
a hatalmas játékban: a legnagyobb bizonytalansági tényez ő  jelenlegi életemben. 
Az elhallgatás hiánya most sokkal veszélyesebb lehet, mint az állandóan jelen lév ő , 
a pénzhiány. 
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Ez pedig elvezet a harmadik jellemz őhöz: ahhoz, hogy igazul vagyok. Mert ha 
igazul van az ember, menjen el bárhova, a világ végére és azon túl akár, akkor is 
önmaga fog maradni. 

'Az önmagaság persze nem az a látszat-önmagaság, aminek az újkor karteziánus 
embere gondolja magát: nem a személyiség, nem az individuum, nem is a jungi Selbst. 

Megvan hát, hogy minek kell megmaradnia, és minek kell elvesznie, ha útra kél 
az ember. A fizikai helyváltoztatás ehhez semmit sem tud hozzáadni, és elvenni sem. 
Ha jól számolom, már tizenöt éve úton vagyok. Már tizenöt éve keresem a hazave-
zető  utat. Pénelopét eközben kér ők ostromolják. 

A visszatérés útján minden fordított. Ez is egy banjanfa. (Léggyökerei lefelé néz-
nek, s mindegyikből új szár növekszik.) Itt is, minél többet megy az ember, a céltól 
annál messzebbre kerül, s bármelyik ösvényt is választja, az ugyanoda fogja vezet-
ni. Célba csak akkor ér, ha már teljesen szem el ől vesztette a célt. Amikor már nem 
marad az útból más, csak a halk, ütemesen zeng ő  léptek. 
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Jódal Kálmán  

A labirintus másik arca: végtelen pázsit 
Feledés. Ekhnaton? Hórusz Gyöngyöz ő  mikrobaszörföző, selyempiramis, üvegház-

oázis. Franciakrémes a kerti, körvonaltalap asztalon, a f űszőnyeg határolta beton-
sávban. Buja, húsos falú labirintusban baktatunk, a minószi, etruszk írásjelekkel, 
óskandináv rúnákkal telerótt terrakotta-lapok borította talajon. Kísér őim Alice 
Csodaországból és Ariel, a kiismerhetetlen. Az erezett humanoid falak szabdalta 
terek, oázisok, kertek, sivatagok önmaguk inverz tulajdonságait szórják szét a gala-
xisok szemcsés állagú smaragd vákuumában. Megérkezni? Ez most fölösleges, lényeg-
telen pont az üde közömbösség óceánjában. Balett-táncosok játék-gépfegyverekkel, 
garden party marslakókkal. Kolostori cella a folytonos változásban. Ariel megmár-
tózik a lágy szirmú, délibábszer ű  szomorúfű-patakban. Szimpatikus achát szörnye-
teg, homlokán faun-szarvakkal. Alice a h űvös világosságot árasztó szent neoncsövek 
közt megáll és felém fordul: „Az én gondolataim számomra idegen gondolatok, de 
az érzelmeim teátrálisan is valóságh űek. Mozdulataim más mozdulatai, szavaim 
belémkódolt, ráción túli ős-szavak. Kell ennél több?" Golyóstollat szúr a mellkasá-
ba, és továbbhalad a terrakotta-pázsiton. A Minótaurosz, csillaggal a homlokán a 
reneszánsz szök őkút előtt vár ránk. Már nem szörnyeteg, csak annak lepárolt 
esszenciája, meztelen hátammal a labirintus pulzáló falának d őlök. „Ha növény len-
nél, lepréselnélek és herbáriumba helyeznélek." A Minótaurosz Alice tudatfennsík-
jain, Ariel és az anyagi dimenzió behatároltsága. Rongybabákon heverek, és azt 
hiszem, ez a teljesség; az elmúlás, a teremtés, a reintegrálódás gyönyöre. Néma 
sikoly, a céltalanság lágy, selymes sivataga. A haza. 

A szfinx pupillája: Was ist Kunst, Lilly Marlenne? 
Esernyőt nyitok, ázott újságpapír tapad a fényes-vizes betonra. Körülöttem 

autóbuszok suhannak el, gyomrukban sárkányokkal; papírsárkányokkal. A DVD-
kölcsönző  és a Café-pizzeria közt állok, márkás, angol cip őm ázik a langyos esőben. 
A környező  lakótömbökben számtalan android szunnyad, az álom és a mindennapi 
szorongások fesztáván ide-oda lebegve. Tudom, hogy valaki kísér. Tibeti szerzetes, 
autómosó fiúnak álcázva. A hasonmásom. Zsebemben briliánsokkal beállok a busz-
megállóba, a két szent, alumínium-burkolatú sugárúti világítótest közé. 

Először csak valami opálos, piszkosrózsaszín csíkok jelennek meg a toronyházak 
tányérantennái fölött, majd az egész környék élesebb kontúrozásúvá rajzolódik, 
széttagolódik. Másik zsebemben Earl Gray tea, csokoládé. El őttem, mellettem, körü-
löttem a hasonmásaim autómosó fiúnak álcázva, Minótaurosznak álcázva., Szent Se-
bestyénnek álcázva, amorf szubsztanciának álcázva. Számukra talán föl nem ismert, 
közömbös ismeretlen vagyok. A szemközti buszállomáson, ahol az ellenkez ő  irányba 
tartók várakoznak, két virtuális szfinx határolta térben farkasember sétál a valóság 
és a fájdalom közt. Aztán leül a lyukacsos fémpadra és ő  is a most már sárgászöld, 
éles fénypászmákban szitaköt őszerűen rezgő  légteret szemléli. Hajnalodik. 
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Varga Istvá n  

Keserű  évek 
Kontra Ferenc: Gimnazisták — Magyarország, elejét ől fogva 

(Magyar Könyvklub, Budapest 2002.) 

Talán néha jó az, ha egy író már élete derekán megírja emlékeit. Az átéltek még 
talán frissebbek, er őteljesebbek, mint mondjuk az élet záró szakaszában és a végs ő  
visszapillantás mindent bearanyozó szelídsége és toleranciája, ahogyan a lemen ő  nap 
bearanyozza az Alpok nappal zord, szürkés-fehér ormait, még nem bontakozott ki 
a csendes visszavágyódás, a mindent megszépít ő  nosztalgia jegyében. Nem tudjuk, 
milyen indíttatásból írta meg Kontra Ferenc gimnazista éveit, de épp a fenti tény 
miatt könyve sok szempontból eltér a szokványos emlékezésekt ől, bizonyos értelem-
ben műfaji újszerűséget jelent. Épp ezért olvasása mind tartalma, mind formája 
miatt „tanulságos". 

A könyv negyven, számozott fejezetb ől áll és ha szem el őtt tartjuk terjedelmét, 
kiderül, hogy egy-egy fejezet mintegy hat oldalt tesz ki, azaz a könyv mozaikszer ű  
szerkezete arra utal, hogy a felidézett események jelzés-szer űen bukkannak fel a 
szerző  tudatából. Vannak terjedelmesebb fejezetek, amelyekben a fabulálás dominál, 
az elbeszélt esemény egyszer űen teret követel magának, de akadnak mindössze egy-
két oldalas fejezetek is, amelyek csak egy pillanatra, de er ős fényben villantanak fel 
egy-egy múltbéli mozzanatot és vele kapcsolatos érzést, hangulatot. A töredékekre 
épült könyv aztán egy egységgé áll össze, a szelektálást az író emlékez őképessége 
végzi el. 

A könyvnek tulajdonképpen két „hőse" van. Az egyik a még gimnazista Kontra 
Ferencet körülvev ő  valóság, a másik pedig maga az író. A kett őnek az egymáshoz 
való viszonyulása, kapcsolatuk alakulása képezi a könyv tartalmát. Talán azt mond-
hatnánk, hogy a Gimnazisták egyrészt korrajz, másrészt pedig önéletrajzi m ű . Kont-
ra Ferenc a hetvenes évek közepén töltött el négy évet Pécsett, a könyv szigorúan 
és néhány apró kitér őt eltekintve erre az id őszakra összpontosít. Az emlékezés 
búcsúzással kezdődik: „el fogok innen menni", súgja akkori kedvesének a tizenöt 
éves fiú a helybéli mozi roskatag termében. De nem egyszer ű  szakításról van szó, 
mert lakhelyét és a pécsi kollégiumot országhatár választja el egymástól. Két külön-
böző  világ. Es a két világ közül az ifjú elbeszél ő  számára egyik sem elfogadható. Ugy 
érzi, mindkett őben kisebbségi, hontalannak érzi magát („Nem én választottam ezt a 
hontalanságot, inkább ez a hontalanság választott engem.''). Kezdetben kíváncsiság 
fűti, milyenek is a viszonyok Pécsett, mivel elégedetlen a jugoszláviai hamis testvé-
riséggel, elege van a tekintélyuralomból ;  a látszat és a valóság közötti különbségb ől. 
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A Gimnazisták központi témája a számára Új világnak megelevenítése és felmérése. 
Már a könyve elején kimondja, hogy ,,...felkészületlenül kerültem egy túlf űtött, zárt 
környezetbe", már az els ő  éjszaka úgy érzi, hogy a kollégium számára börtön. „A 
kollégium, mint gálya: egyszerre kellett mozdulni, de a hajó nem mozdult", írja egy 
helyen. A kollégiumi élet töredékes bemutatását talán az akkori magyarországi 
társadalmi valóságnak kicsinyített változatának érzi. A puha diktatúra korszaka ez, 
de a hatalom állandó és nyomasztó jelenléte lépten-nyomon megkeseríti a gimnazis-
ta életét. Ebb ől a szempontból nézve hasonlít a könyv Mario Vargas Llosa A kutyák 
és a város című  regényére. A hatalom azt igyekszik kioltani bel őle, ami talán épp a 
fiatalokra a legjellemz őbb: a lehető  legnagyobb szabadság vágyát. Amint az valami-
lyen módon esetleg megnyilvánul, a hatalom azonnal lecsap és igyekszik kioltani. 

Csendes lázadó volt gimnazista korában a h ős, azzal, hogy lázadási kísérletei 
viselkedési gesztusokban jutottak kifejezésre, látványos tiltakozásra nem volt lehet ő -
ség. Es ezzel a megállapítással tulajdonképpen eljutottunk a m ű  másik fonalához: a 
szerző  folyamatosan változó alakjának megjelenítéséhez. Jellemének alakulását a 
hazulról hozott, örökölt élményanyag és a pécsi élmények befolyásolják. A könyv 
szerint, és nem utólag belemagyarázva, az ifjú tudatosan tette fel magának a 
kérdést: „Ki legyek én? Mit kell tennem azért, hogy én legyek?" Más szóval: túl az 
ösztönös viselkedésen, gondolkodik énje felett, sorsának alakulását irányítani akar-
ja. „Ki tudja még, mi leszek? Az viszont biztos, hogy el őbb élni fogok", mondja egy 
másik helyen. Akkor úgy érezte, hogy sorsa hasonlatos a vándoréhoz: el őtte a kü-
lönböző  lehetőségek. Ez az életforma, a vándorlás, tetszik neki („Tele voltam kaland-
vággyal"). A lényeg az, hogy „másmilyen akartam lenni, csak nem döntöttem még el, 
hogyan legyek másmilyen", vallja be.  

Fontos szerepet játszott jellemének alakulásában a szül őföldről hozott szellemi 
örökség. A családjában szinte mindenki a múlt megszállottja, de ő  nem akart az len-
ni. Igaz, néhány alkalommal kitér egy-egy családi legendára, ír néhány hozzátarto-
zójáról, akik rokonlelkek, mert hontalanok, akár ő . Ugyanakkor úgy érezte, hogy az 
örökséget rábízták és írásban kell megmenteni őket. A kor zenéje, a rockzene, azon-
ban egészen más lehet őségeket sejtet. „A rockzene a mesék birodalmába tartozott, 
ahol folyton fel lehetett fedezni valamit', írja lelkesen, számos helyen idéz rockzenei 
számokat, megírja, melyek voltak kedvenc lemezei, hogyan vonultak a Mecsekre rock-
zenét hallgatni. Ezt a vonzalmat tekinthetjük gesztus érték ű  lázadásnak is a hata-
lom által diktált korszellem ellen. 

Még egy művészeti ág vonzotta a gimnazista h őst: a szépirodalom. Már akkor 
sokra értékelte Kosztolányi. Néróját, magyar dolgozatában Hermann Hesset nevezi 
meg kedvenc írójának, volt egy id őszaka amikor szinte csak regényeket olvasott: Le 
Clésio, Musil, Franz Werfel, Thomas Mann: József és testvérei, M. Forster, Henry 
Miller, J. C. Oates m űveit (Oatest kés őbb érdemtelenül csak grafomániásnak tartot- 
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ta) műveit. Kés őbb Hermann Broch Vergilius halála cím ű  könyvét tekintette kedvenc 
regényének. E névsor lehet őséget nyújtott a modern próza különböz ő  változatainak 
megismeréséhez, amire szüksége is volt, hiszen aránylag korán kezdett el szépirodal-
mi műveket írni. E könyve szerint els ő  írása a gimnázium diáklapjában jelent meg 
Senki földje címen, a tárgya egy határélmény. Füzeteket vett azzal az eltökélt szán-
dékkal, hogy trilógiát ír. „Olyan regényt akartam írni, amelynek nem lesz vége, és 
közben sem fejez ődik be soha semmi", közli elképzelését. Vonzódott a költészethez 
is, úgyhogy választania kellett a versírás a és a próza között. Úgy t űnik, az utóbbi 
mellett döntött, de gyakran, akár csak ebben a könyvében is, alkalomadtán feltör 
költői énje. A könyvb ől nem derül ki, de minden valószínűség szerint, nagy elégté-
telt jelentett számára az, amikor a Sárváron meghirdetett fiatal költ ők versenyén 
a győztesek között volt, mert bebizonyította, hogy „ ő  is ért valamihez". A díjazott 
szonettjének címe: A szívdobogás halkulása. Az olvasáson kívül még tanulmányt is 
hajlandó írni Csáth Gézáról, aki akkor még szinte ismeretlen volt Magyarországon. 
A harmincegyedik fejezet olyan alapelvek felsorolását tartalmazza, amelyek egy 
bíráló jó barát nézetei és amelyekhez igyekezett tartani magát. Ekkor már „jócskán 
megváltoztak az elképzeléseim az alkotómunkáról...elkezdtem vázlatokat, történettö-
redékeket, novellapiszkozatokat írni a füzetbe", írja. Érdekes módon a cím megfo-
galmazása jelentett számára nagy gondot, „mert a címben benne kellett lennie az 
egésznek". Már ekkor, bevallása szerint, alkotáskor igényes volt magával szemben, 
nem akart engedni a környezet elvárásainak. Végs ő  célként a saját hangjának meg-
találása lebegett szeme el őtt. 

Ez a könyv azonban nem csak tartalma miatt izgalmas, hanem formája is Újsze-
rű. Sajátos elegyet olvashatunk,, valamilyenfajta m űfaji keveredést. A Gimnazis-
tákról szólva Márton László az Elet és irodalomban épp ezt a m űfaji meghatároz-
hatatlanságot tartja mulasztásnak. Szerinte „sok érdekes történet csírája, sok érde-
kes arc felvillanása van meg e könyvben... nem azt tartom rossznak, ami létrejött, 
hanem sajnálom a kiaknázatlanul maradt lehzt őségeket, azt, hogy nincs kimunkálva 
sem a szimbólum, sem a portré, sem a drámai konfliktus... azt is mondhatnám, hogy 
a műfaj problémája maradt megoldatlan...az emlékek tényszer űsége meggátolta 
abban, hogy képzelete regényformáló er őként működjön". Márton László, úgy tűnik, 
szem elől tévesztette a tényt, hogy a Gimnazisták nem regény, hanem önéletrajzi val-
lomás, viszont tagadhatatlan, hogy egy-egy jelenet kiválóan alkalmas egy novella vagy 
elbeszélés megírásához, de az írónak nem ez volt a célja. Egyébként is néhányat 
közülük már „fikcionált" változatban fel is dolgozott. Gondoljunk csak a mozije-
lenetre vagy a zászlólenget ős államfő-üdvözlésre. A Gimnazisták els ő  fejezete sokban 
megegyezik a Gyilkosság a joghurt miatt cím ű  kötetben megjelent The Last Picture 
Show című  elbeszéléssel. Ugyanebben a kötetben megjelent Az elnök és én cím ű  
elbeszélés, a Gimnazistákban a megfelel ője a tizenegyedik fejezet. E sorok írójának 
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ép a könyv m űfaji tarkasága nyerte el a tetszését, amely mintegy igazolja szerz őjé-
nek vándorkedvét: m űfajtól műfajig csatangol. Mert a Gimnazisták egyszerre kordo-
kumentum, nevelésregény, fejl ődésregény, vallomás az alkotás nehézségeir ől, teli 
utalásokkal, amelyek gyakran ezoterikusak. Így például a harmincötödik fejezet 
záró mondata („Körülállt bennünket a város és a kutyák") mintha Mario Vargas 
Llosa említett regényére utalna. A harminchetedik és negyvenedik fejezet olyan, mint 
egy sodró szabad vers, az els ő  megjelent írás teljes szövegének beiktatása pedig szin-
tén példa lehet az intertextualitásra. 

A Gimnazisták egyéni hangvételíí, kissé kísérletez ő  mű, Kontra Ferenc egy újabb 
Írói arca. Ez az állandó megújuló képesség nagyon is jellemz ő  rá. S hogy ez a köny-
ve ilyen keserűre sikeredett, azt az őt körülvevő  világ milyenségével magyarázhat-
juk. Ó így keserűen élte meg azt a világot. Es könyvében ezen nem akart szépíteni. 
Művéből hiányzik a nosztalgia és, akárcsak Márton László, remélhetjük, hogy a 
felvillantott pillanatképek és felvázolt alakok a kés őbbiekben novellák, elbeszélések 
vagy regény formájában újra életre kelnek Kontra Ferenc tolla alatt. 
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Varga István 

Az anyajegy szépsége 
Karácsonyi Petra: Csantavéri Orlandó. 
(Közreadó: Bozsik Péter) 
Pufi Pressz, 2002. 

Kezdjük a tényekkel, ami látható, olvasható, nem tagadható, hiszen itt van el őt-
tünk. A tárgy, amely el őttünk van, egy könyv. A sötét, sávos alapú címoldalon egy 
mintás férfi alsónadrág, háromnegyed részt látható, fölötte visel őjének enyhe sörbasa. 
A hátlapon ellenpárja: egy n ői bugyi, szintén háromnegyed részt megörökítve, szo-
lid pöttyökkel, visel őjének dereka enyhén elt űnőben. Az összhatás komikumát fokoz-
za a könyv kiadójának neve (Pufi Pressz), amely egy valahai komikus színészt juttatja 
az idősebb olvasó eszébe. 

De tényekről lévén szó, a továbbiakban kerüljük az egyébként nem rosszindula-
tú gúnyos megjegyzéseket és igyekezzünk komolyak lenni, mert, mint utólag, a könyv 
olvasása után, kiderül, nem valamilyen felel őtlen és gondtalan szórakozást nyújtó 
tárgyról, könyvről van szó, hanem egy különös, egyedülálló szépirodalmi vállalko-
zásról. A könyv címe Csantavéri Orland.ó, szerz ője Karácsonyi Petra, közreadója 
pedig Bozsik Péter. Mint az utószóból és Bozsik Péter a Könyvhétnek adott nyilat-
kožatából kiderül, a könyv írója tulajdonképpen ő, Karácsonyi Petra kitalált, tehát 
nem létező  személy. És ezzel máris a tények világába lépünk, mivel idézetek sora 
következik, amelyeket érdemes figyelmesen követni, mivel nagyban segítenek a könyv 
tartalmának, a. szövegnek — amely már viszont nem tények gy űjteménye, hanem 
merő  fikció — megértésében. 

A könyv írásakor Bozsik Péter elképzelése az volt, hogy egy ismeretlen n ő  
lelkébe bújik és annak nevében írja meg művét, vagy ahogyan nyilatkozatában mond-
ja: „Régebben Karácsonyi Petra néven közöltem a regény versbetéteit". Könyvének 
utószavában (Post festa), miután befejezte a „légvár építését", bevallja, hogy Kará-
csonyi Petra nem létezett, csak az ő  „animája". Hogy miért akarta ezt a kitalált sze-
mélyt szerepeltetni, erre szintén ő  maga adja meg a választ: „El akartam távolítani 
magamtól a múltamat (és részben nemzedékem múltját), ezért úgy gondoltam, egy 
rövid időre álruhát öltök". Ugyanott, azaz az utószóban, Bozsik Péter egyértelm ű -
en kimondja azt is, hogy mit akart alkotni: ,,...olyan formavilágú regényt akartam 
írni, amilyet még nem olvastam". Tehát teljesen Újszer ű  regényt akart írni a szerz ő  
és ez a cél már a regény felépítésére vonatkozik. Nyilatkozatában erre is kitér, tehát 
még mindig a tények területén mozgunk. Bozsik Péter szerint regénye öt oszlopon 
nyugszik: a nyolcvanas években kelt, leveleken, versformában írt anekdotákon, a 
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NATO-bombázás idején írt e-maileken és két erotikus versen (ugyanazon esemény 
az elbeszél ő , illetve az érintett — természetesen jóval több történik érintésnél — n ői 
szemszögb ől elmondva). Ehhez még hozzá kell tennünk a hiteles újságcikkeket, ame-
lyek egyes fejezetekben jelentkeznek és az Uj Symposion folyóiratban 1983-ban 
lefolytatott tisztogatási akcióval kapcsolatosak, valamint. Bozsik Péter néhány novel-
láját, amelyeket felesége közöl elektronikus postán a vajdasági címzettekkel. Ez az 
öt oszlop a fentiekben említett sorrendben jelentkezik egy-egy fejezet keretein belül 
s mivel a könyv tizenkét fejezetb ől áll, ciklikus ismétl ődésnek lehetünk tanúi. Felis-
merve ezt az újabb tényt, a színpompás kaleidoszkóp egy csodálatosan tarka, de 
áttekinthet ő  mozaikká alakul át az olvasó szeme láttára. Hiszen a a szerz ő  is úgy 
véli, hogy könyve „mozaikból kirakott önarckép". De ezzel a megállapítással már 
elhagyjuk a tények területét és már jóval ingoványosabb világba jutunk, ahol immár 
nem a tények, hanem a kiszámíthatatlan fikció irányítja az olvasót. Mert a Csantavéri 
Orlandó művészi alkotás, amely, ahogyan Susan Sontag mondja, „nem csak töredé-
ke a világnak, hanem önmagában egy kicsiny világ." 

Ha megvizsgáljuk a könyv öt oszlopát külön-külön, érdekes észrevételeket tehe-
tünk. A Bacchusnak Bitolába írt levelek f őleg 1982-ből és 1983-ból származnak, ben-
nük szerz őjük, valószínűleg maga az író, jópofáskodó, szójátékokban rendkívül 
gazdag nyelven beszámol a vele történtekr ől, közös barátaik sorsáról, szépirodalmi 
művek írásáról, sajátos bohém életmódjáról, de mindenek el őtt az ivásról. Patakok-
ban árad e levelekb ől a szeszes ital, de nagyon hamar rájöhetünk, hogy ebben az 
esetben a mágikus realizmus egy eszközével, a túlzással él a szerz ő. A második osz-
lopot képez ő  szabad versek visszapillantások a múltba a költ ő  elődeiről, gyermek-
koráról, a település néptörténetéb ől idéz fel eseményeket mondhatni ugyanazon 
hangnemben, mint a levelek szerz ője. Az e-mail üzenetekben egy új hang (Bozsik 
Péter Virginia Woolf hatása alatti -hangokat szólaltat meg) jelentkezik: a szerz ő  fele-
sége. Az elektronikus postán leadott üzenetek l998-ból származnak, feladási helyük 
az író új, magyarországi tartózkodási helye, témáik pedig a jugoszláviai bombázás, 
az akkori ottani politikai helyzet és életük új hazájukban. Az e-mail feladója gyak-
ran csatol üzenetéhez egy-egy írást, rendszerint novellát, amelynek szerz ője Bozsik 
Péter. A fejezetet záró erotikus versek funkciója a fenti szövegkörnyezetben nehe-
zen érthet ő , talán mondhatnánk, hogy bennük összpontosulnak az elbeszél ő  ifjúko-
ri szexuális élményei és ezekkel akarja teljessé tenni a mozaikot, saját arcképét. 
A néhány fejezetben jelentkez ő  korabeli, 1983-ból (micsoda év lehetett az Bozsik 
Péter számára!) származó újságcikkek a leírt és megjelent szavak és gondolatok tény-
szerűségével járulnak hozzá ahhoz, hogy még jobban megértsük, mi is történt akkor 
valójában. 

A regény megértéséhez talán kulcsként szolgálhat a könyv elején álló mottók egyi-
ke, idézet Ovidius Átváltozások cím ű  művéből. Ebben Fama, a hír ókori római 
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istennőjének tornya áll a központban. Ide futnak be és innen futnak szét a hírek és 
pletykák, mindig felnagyítva vagy elferdítve. Tehát a Csantavéri Orlandó megszám-
lálhatatlan hír, információ tömkelege, amelyeket a szerz ő  szintén felnagyítva vagy 
módosítva tálal az olvasó elé azzal, hogy a hír hatásosságát gyakran nem is kell ily 
módon feldolgozni, már eredeti alakjában is megragadó. És ezzel tulajdonképpen 
rátapintottunk Bozsik Péter eredend ő  céljára: az eddigi élete folyamán begy űjtött 
primáris és szekundáris élményanyagot, a valós valóságot akarta regényesíteni, 
regénybeli valósággá áttranszformálni. Az élet, mint regény, az író, mint elbeszél ő  
főhős — ez a Csantavéri Orlandó alapállása. Ez az észrevétel megegyezik .a. már idé-
zett Susan Sontag egy másik megállapításával, miszerint „az ember nem használhat-
ja fel az életrajzot, hogy értelmezze a m űvet, viszont felhasználhatja a m űvet, hogy 
értelmezze az életet." Ez utóbbi mondat vonatkoztatható Bozsik Péter könyvére. 
Tényekből indul ki, a tényeket regényesíti, vagy ahogyan a könyv utószavában mond-
ja: „En az életet is irodalommá tettem, noha nem az egész életet, csak annak a 
szerkesztett változatát". Az utószóban egy helyen még részletesebben ír alkotói hoz-
záállásáról: „Hogy ilyen regényt írtam, nem másmilyent, annak az oka az, hogy egy 
idő  után elegem lett a kerekre szerkesztett, tökélyre törekv ő  regényekb ől és a szép 
mondatokból, az alteregókból, és ráuntam a a mágikus realizmus különböz ő  formá-
ira, így önmagamra is: ezért azt gondoltam, visszájára fordítom a valóságot, azaz azt, 
ami valóságos, a hihetetlen, a csodás felé mozdítom el, és megfordítva". Írás közben 
aztán b őségesen élt az alkotó szemfényveszt ő  eszköztárával: ,,...loptam, hazudtam, 
csaltam, ahogyan csak az irodalomban lehetséges." Megteremtett egy egyedi világot, 
amelyben az olvasó ámuldozva jár. Türelmes, alapos és szorgalmas szövegfejt őkre 
vár a feladat, hogy tetten érjék az írót, hol, mikor és hogyan másította meg a valós 
valóságot, kik húzódnak meg a valós valóságban egyes regényalakok mögött, milyen 
eseményekre utal és céloz az író egy-egy alkalommal. Ez korántsem jelenti azt, hogy 
a Csantavéri Orlandó csak a beavatottak számára igazán élvezhet ő, sőt: a kívülálló 
épp azért bírja jobban „belakni" Bozsik Péter miniatürizált világát, mert az átvál-
toztatás folyamata ismeretlen marad számára. A Fama tornyából érkez ő  hírek izgal-
masabbak, mint az oda érkez ők 

Az író sajátos eszköztárral rendelkezik írásmódja megvalósításához. Számos tör-
ténetet és vele kapcsolatos reflexióját akarja elmondani, mivel, úgy érezzük, belül-
ről valamilyen ellenállhatatlan er ő  kényszeríti a kitárulkozásra. Tehát a b ő  anyaghoz 
elemi mesélő  kedv társul, és a kett ő  eredményeképpen megteremt ődik a szabad kép-
zettársításon és a m űfajok keveredésén alapuló írásmód. Valójában a beszéd spon-
taneitása, a gondolatok hihetetlenül gördülékeny terelése az, ami oly lebilincsel ővé 
teszi a Csantavéri Orlandót. Bozsik Péter a magyar nyelv nagy mesterének bizonyul 
e könyvében. Ami pedig a m űfaji tarkaságot illeti, arra már korábban utaltunk, itt 
csupán az intertextualitásra hívnánk,fel a figyelmet, mint a posztmodern egy ismér- 

163 



vére. Van az írásnak egy alapállása, amely mindezt sikeresen, természetesen koránt-
sem tökéletesen egyesíti. Ez pedig az elemi optimizmus, amely a könyvb ől árad. Mert 
a könyv igazában szomorú dolgokról szól, de az író úgymond túlteszi magát rajtuk 
és képes, lehet, hogy könnyes szemmel, de ezt mi nem láthatjuk, elbeszélni eddigi 
élete alakulásának keser ű  fordulópontjait. Mert, ahogyan mondja, „a felejtés képte-
lensége késztette arra, hogy regényt írjon". Méghozzá egy olyan regényt, amely nem 
makulátlan, de ennek ellenére megejt ő . Erre utalhat, a mi értelmezésünkben, a könyv 
második mottója („Nemegyszer mondogatta, hogy szebb az az arc, amelyen valami 
anyajegy van", Seneca idézi Ovidius egy mondását). Nem t űnik túlzásnak, ha azt 
állítjuk, hogy Bozsik Péter Csantavéri Orlandója nem csak szerz ője eddigi rövid 
alkotói életművének fontos állomása, hanem azon túl a vajdasági magyar próza 
kiemelkedő  értéke. Mondhatni, ilyen jó szöveget az utóbbi évtizedben nem olvas-
hattunk tájainkon. 
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Tolnai Ottó 

Hackamore 
Asztalomon, meséli Olivér Elemérnek a Vértó felé baktatva, az üveg papírnyo-

maték mellett (melynek alulról kissé bemélyed ő  oldalába egy FRANZSBAD-i képes-
lapot ragasztottak, noha felülr ől úgy fest, akárha üvegbe öntötték volna, mint 
borostyánba a méhet, üvegbe öntötték volna az el őtérben fehér padon üldögél ő , 
kalapos, csokornyakkend ős úriembert is — különös mondja Olivér, vagy ezt már csak 
utólag írja, valójában mindent utólag ír: mindig, minden reggel megnézem, mit 
csinál ott FRANZSBAD-ban, az a padon ül ő, kalapos úriember, jóllehet mindig 
ugyanazt teszi, de újra és Újra feljegyzi: ül, szemlél ődik, egyik karja fenn a pad 
támláján, a fotós felé fordul, minden bizonnyal abba az irányba, amerr ől egy hölgy 
feltűnését várja, keresi tekintetével, tehát az is lehetséges, a fotóst nem is látja, 
valójában semmit a közbees ő  dolgok közül, nem a barométer kis, cifra bódéját, nem 
az óriás agavét, amely mögül titokban a fotós becélozta, nem neki pózol tehát, csak 
ül, sosem is fog mást tenni, s ez valamiféleképpen annyira mozgalmassá teszi a 
dolgot, ez a várakozás, ez a kémlel ő  tekintet, amely csak azt a sávot pásztázza, elem-
zi, térképezi, amelyen a hölgynek fel kellene bukkannia, lassan, sétálva közelítenie 
feléje, hogy ehhez viszonyítva a filmképek pergése eltüntetése a dologoknak, a világ-
nak, ezek szerint majdnem biztos, hogy teljesen véletlenül került a képbe, véletle-
nül pottyant a forró üvegbe, igen, pontosan úgy, mint a borostyánba a méh, amely 
minden bizonnyal méznek vélhette a borostyánt), ceruzák, filctollak között, egy fél-
rekopott, a közepét ől kissé balra, a harmadik és negyedik szögletes lyuknál majd-
nem teljesen elkopott: öszvérpatkó kallódik. Ezek szerint az öszvérek patkószöge is 
szép, szögletesfej ű  lehet. Tudod, gyerekkorom óta szeretem a patkószöget, jóllehet 
apám boltjában nem volt kapható. Mindenféle szög volt, faszög is, liferáltam min-
denféle szögeket a kisparosoknak, cipészeknek, ácsoknak, asztalosoknak (sokszor ott 
is maradva, megvárva, míg beverik őket az illatos deszkába, cip őtalpba), de patkó-
szöget nem tartottunk, kovácsoknak nem liferáltam, noha sokat játszottam az egyik 
kovács fiával, fújtattuk, akárha harmóniumot, a m űhely parazsát, amelyben ott iz-
zottak a felverésre váró patkók. Még néhány ütés volt csupán hátra az üll őre helye-
zett izzó patkón. és a dézsa vizébe való hirtelen, sisterg ő  beledugása. Addigra a patát 
már körülfaragták, lereszelték. Es akkor ráhelyezték a szarura a még mindig forró 
patkót és fölszállt, füstölögve szinte, az ég ő  szaru illata... Talán azért is szerettem 
annyira a patkószöget, mert nálunk nem volt, mi nem árultuk, több mint valószín ű  
akkor még nem gyárban készítették gket, talán mindegyik kovács magának csinálta. 
Emlékszem, egyszer egész marék faszöget adtam egy vadonatúj, szinte kékfekete pat- 
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kószögért. Egyáltalán nem csoda tehát, hogy kés őbb süldő  képzőművészeti kritikus 
koromban majd annyira lelkesedem Dzamonja patkószögb ől képezett szobraiért: egy 
nagy szobrászat, Argan írt róla könyvet, amely egy patkószög fejformájának sokszo-
rozódásával képz ődött; előbb csak fába verte, kissé összehegesztette őket, majd a fát 
elégette, eltüntette mögülük, kés őbb már külön gyár termelte számára, hogy kiké-
pezze belölük felületeit, formáit — meséltem, New Yorkban, a Tyfaninál, láttam egy 
Dzamonja-tervezte, drága nyakéket felfűzött, fejükön keresztülfúrt, arany patkó-
szögekből... Persze, mondanom sem kell, szigorúan a szerencse végett kallódik itt ez 
a patkó, noha akár az a FRANZSBAD-i üveg, az öszvérpatkó is immár mind inkább 
papírnyomatékként funkcionál. 

Vigyázva kihúzom alóla a legfels ő  néhány cetlit, kíváncsi vagyok mit ír rajtuk, 
mi az amit annyira fontosnak tartok, hogy patkóval nyomassam, őriztessem. 

TANAKA, a nagy japán táncos, kérésemre leírta — kibontotta nevét: TA NAKA 
MIN, amely angolul: rice -field - ceter és people - livers -with -river, majd persze szépen mel-
léjük rajzolta az ideogrammokat is. Be szerettem volna rámáztatni. De hát mázsa-
szám állnak a rámázatlan képek, rajzok, papírosok (Weöres Sándor egyik levelét is 
be szerettem volna rámáztatni például.) Ez itt pedig társa névjegykártyája: 

SHIHO ISHIHARA 
dance assistant director 
DAANCE RESOURCES ON EARTH/ TOKASON 
Míg a kis lapot és a kártyát forgatom, állandóan az foglalkoztat, hogy Tokasonból, 

Tanaka tanyájáról, amelyet ő  említett meg, majd pedig én kértem meséljen még 
róla: látni a Fudzsit. Ha valaha eljutok Tokasonba, az minden bizonnyal a Fudzsi 
miatt is lesz?  mármint hogy onnan látni a Fudzsit... Egy négybehajtott nagyobb 
papírlapon (Ozvegy Karcsi Tolsztoj utca-i nyomdája lát el hulladék papírossal, ezért 
valamiféleképpen epikusnak, valami nagy epikus m ű  anyagának tudom ezeket a sem-
mis feljegyzéseket, amelyek legtöbbször maguk köt ődnek, rendez ődnek, nőnek 
különböző  oldalukkal egymáshoz, kivételt csak az Új Tolnai Világlexikon kartonjai, 
szócikkei képeznek, ámbár az, mármint a Világlexikon is csupán az egyik h ős babra-
munkája, bogaras azonosulása felvett nevével, meg még talán a Pompeji filatelista, 
egyáltalán a filatelista vonatkozású feljegyzések) minden irányban, minden sarkában 
összevissza sorok, adatok, telefonszámok, emilek mintha csak ki akartam volna pró-
bálni, mi minden fér rá egy négybe hajtogatott, kis notesszer űvé lett A-4-es lapra: 

Bože oprosti mi, što sam dalmatinac. (Istenem, bocsásd meg, hogy dalmát vagyok.) 
Nem jegyeztem fel, ki kinek mondja, de vannak dalmát barátaim, akik Dalmá-

cia autonómiájáért küzdenek (minden bizonnyal valami olyasmire gondolnak, mint 
Isztria öntörvény űsége, jóllehet Szplit jobbratolódása nem éppen reménykelt ő ), ők 
minden bizonnyal tudni fogják. 

BAJZA A magyar-horvát unió felbomlása (1925) 
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Nagyapja, Bajza József öccse volt; Sufllay Milán hatására kezdett foglalkozni a hor-
vát történelemmel (Ilia megküldte Bajza Jugoszlávia-könyvét — ugyanis a kis füzet 
apám ún. könyvtárában is megvolt valamikor, kellett a könyvtár rekonstrukciójához.) 

MÁNCOS Zoltán — ifjan elhunyt fiumei fest ő. Figyelni, keresni a nevét, képeit a 
fiumei antikvárumokban, lakásokban; jelezni a fiumei múzeumnak, helytörténészek-
nek, hogy élt ott egy ilyen nev ű  festőművész is... 

DOOR — nagybányai fest ő ; lánya DOOR BRODY VERA Párizsban él ő , ismert 
bábos, bábtervez ő ; férje, Pierre Blaise, a Théatre saras tolt nev ű  színház igazga-
tója... Erről a két művészről egy Gál nevű, grenoble-i barátunk mesélt, akit Kopecky 
Csaba hozott el Paticsra, hozzánk a Homokvárba, amelyet, mármint a Homokvárat, 
Csaba Percsics nagyapja építtetett volt. Csaba lánya, Róna, m űvészettörténetet 
tanul Grenobleben, részletesen fényképezi dédapja m űvét, minden bizonnyal örök-
re ez lesz neki is: A Ház. Említettem már, Csaba bölcsöje éppen itt állt (ringott) a 
toronyszobában, ahol most az én íróasztalom áll. (ring gondolaként). Különös dolog 
történt aztán, a vendégek távozásakol: Fiam régi rajz- és bábfilmeket vetített Zsófi 
unokámnak, nevezetesen éppen a Futrinka utcá-t. Mközben átmentem a szobán, az 
1971-ben készült filmre pillantottam, 30 éve én vetítettem ezeket a filmeket fiamnak, 
lányomnak, a következ ő  feliratott pillantottam meg: 

Bábtervez ő  Bródy Vera 
Domonkos barátom telefonszáma. 
Molett és bájos, mint a Szent Márk tér -i galambok. 
Bánszky Mária-Róza barátnőnk újabban egy Szomaházy könyvet olvas, persze 

úgy olvassa, 
mint aki már ismeri például Parti Nagy Lajos könyveit; ezt a mondatot is már 

fejb ől tudja. 
Az Isztriai-félsziget legnyugatibb csücskér ől — Istenem, az isztriai félsziget min-

den csücske, Rovigno, valamint az Itália felé es ő  is, a szívem csücske — határinci-
densekről érkeznek jelentések. A probléma, írja Zelmanovic, a Népszabadság 
zágrábi tudósítója, a rendszerváltozás óta tart. A szárazföldi határokat úgy-ahogy 
kijelölték, a vizeken nem volt ilyen tiszta a helyzet. Jugoszlávia feloszlásakor 
kerültek ezek a problémák felszínre: Velence uralma el őtt, az Osztrák-Magyar 
Monarchia idején, Olaszország vagy Jugoszlávia keretén belül a tengeri határok 
meghúzása szükségtelen volt, hiszen a szárazföld és a tenger is közös államhoz 
tartozott. Szlovén felfogás szerint a Horvátország által követelt felségjog elzárná 
Szlovéniát, és els ősorban a jelentős kikötővé fejlődött Kopert a nemzetközi 
vizektől. A horvát álláspont szerint viszont a szlovén határvonal töröhié a 
horvát és az olasz vizeken lev ő  közös határt. 

Drnovsek és Racan aláírt egy megegyezést, amely szerint Savudria horvát ha-
lászfalutól 300 méterre, 160 négyzetkilométer tengert „ajándékozna, Szlovéniá- 
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nak, ám amelynek ratifikációja Zágrábban számításba sem jöhet. A szlovének 
rendőrségük rohamcsónakjainak kiséretében vonulnak fel rendszeresen a horvát-
nak tartott területi tengeren halászni. A széls őjobboldal szerint a konfliktust csak 
a horvát fegyveres er ők erélyes bevetésével lehet megoldani. 

Forgatom, méricskélem a patkót (az alsó része zárt), várom átjárjon melege, 
majd visszahelyezve a megmozgatott, kiemelt cetliket, cédulákat, újságkivágáésokat, 
jegyzeteket, a patkót is vigyázva rájuk helyezem, lenyomatom a papírkazlat (széna-
boglyát), s miközben azt motyogom: Oszvér szarjon a szerencsémre, munkához 
látok. 

Mindebből kifolyólag természetesen az sem lehet egészen véletlen, hogy T. Oli-
vér egyik drámája a Paripacitrom címet viseli, amelyben egy kis, vidéki bolondok-
háza lakója: bronzból önteti ki a szanaszét hulló paripacitromokat, s egész életén át 
őrzi őket, ott ahová eredetileg hullottak, akárha valami csillagképet... Danilo Kiš 
egyik kevésbé ismert párizsi interjújában, a Liberasion-ban jelent meg, de valahogy 
még nem került be a könyveibe, arról beszél, jóllehet Magyarországon töltött kisgye-
rekkorát kivéve, egy kifejezetten városi ember volt (Cetinje, Belgrád, Páris, Bor-
deaux), semilyen formában nem létezett számára a természet, az állatvilág, kivéve a 
nyári dubrovniki napokat, jóllehet azokat is majdnem kizárólag az Argentina szálló 
teraszán töltötte, azt mondta, hogy az ő  madlen-ja valójában: a paripacitrom, 
konjska balega, ami lótrágyát, pontosabban lószart jelent. (A dolog azért is érdekes, 
mert Danilonak évekig a vonat volt a madlen -ja.) 

Igen, vannak pillanatok, amikor asztalomhoz ülve kizárólag csak azért veszem a 
kezembe öszvérpatkómat, különösen téli hajnalokon, amikor künn már minden 
fehér, s én fázósan, hiszen még éppen csak hogy begyújtottam lenn a pincében a 
kazánt, hogy felmelegítse gémberedett ujjaimat, felmelegítse egész testem. Ugyanis ez 
a patkó is egyfajta fürd ői emlék. 

Hvár szigetér ől hoztam. Zavalában laktunk, de borért egy kis faluba, Vrbanjba 
jártunk . házigazdánkkal, aki mindenkit ismert, mert a szigetnek azon a felén, min-
denki egy helyről származott: Pitveb ől. Egy pitvei törzs képezte valójában a sziget 
délnyugati részének bázisát. Vrbanj, Jelsa, mind pitvei kirajzás. Miközben Pitve, ez 
a hvári San Gimignano szinte teljesen üres. 

A hatalmas, labirintusszer ű , teljesen elhagyatott részekkel biró borpincében 
kóvályogva, míg a házigazdánk és fiam, a Jelsán él ő  tulajjal töltötték a borokat, egy 
gerendán tömérdek elhasználódott öszvérpatkót fedeztem fel. Szinte reflexszer űen le-
emeltem a legfels őt. Kés őbb megkérdeztem a tulajt, elvihetem-e? Mosolygott, örült, 
hogy valaki apja-nagyapja szellemével került kapcsolatba, biztosan az öszvérkre is jól 
emlékezett még, amelyek elkoptatták azt a tömérdek patkót... A Pitve és Zavala kö-
zötti alagút kifúrása el őtt az emberek, a Jelsától Pitvéig terül ő  sávról, szamarakkal, 
öszvérekkel jártak át a Hum hegységen Zavalába m űvelni a sz őlőket, olajfákat. 
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Tömérdek patkó kopott volt az évszázadok folyamán, noha a kovácsok nyomát már se- 
hol sem lelem, lehet nem is voltak öszvérkovácsok, mndenki maga végezte a patkolást. 

Az egyik legnagyobb nyár volt az, amikor az utolsó napokban lassan már pako-
lászva kezembe találtam venni a teraszunkon hányódó patkót, hogy majd mint 
drága kincset, kagylókkal, kavicsokkal, levendula és sáfránycsokorokkal, fügével, 
babérral, az ajándékba kapott prosekos balonnal, azt is magammal vigyem. Majd-
nem el kellett dobnom (van egy játék, amikor patkókat dobálnak egy karó köré — 
akaratlanul én is egy olyan mozdulatot tettem, mintha valamit meg szándékoztam 
volna célozni vele), ugyanis annyira átforrósodott, hogy szinte megégette az ujjai-
mat. Azóta, misztikusmód semmit sem veszített abból a forróságából. 

Az igazság az, akkor nem kérdeztem rá a tulajra, se kés őbb házigazdámra, hogy 
tényleg öszvérpatkóról van-e szó (persze számomra maga az öszvér sem egy egysze-
rű  kérdés, ugyanis fogalmam sincs, melyik a lóöszvér és melyik a szamáröszvér, s 
akkor még arról a sokfajta kistermet ű  hegyilovakról nem is beszéltünk), vagy mint 
újabban gyanítani kezdtem: szamárpatkóról, jóllehet a szamarak kisebb patájúak, s 
tudtommal a szamarakat, legalább is felénk, ezen a szikes-vajas terepen, nem is pat-
kolják. Vagy a hegyekben mégis, igen? Hiszen naponta oda-vissza megjárni például 
a Hum hegységet, naponta oda-vissza átkapaszkodni rajta... Látni sosem láttam 
szamarat patkolni, noha az elmúlt fél évszázadban, amióta rendszeresen jártam az 
Adriára, mindig külön figyelmet szenteltem a déli, a dalmát szamaraknak, amelyek 
magányosabbak, mostohább körülmények között, valójában a forró kövön élnek, dol-
goznak, s még nevük sincs, mindet Tovarnak hívják (ami, ha jól értem: rakományt, 
szállítmányt, batyut, valami ilyesmit jelenthet a számukra). 

Szóval azt akartam mondani, motyogta Olivér Elemérnek — noha Elemér nem 
hallott mindent, nem is kellett, hogy mindent halljon, nem is hallhatott mindent, 
mert volt amit magában mondott, vagy majd csak otthon jegyezett hozzá motyogá-
sához, ami írás, megmunkálás közben enyhén megváltozott, de végül is majdnem min-
dig visszaszáll T. Olivérre, Elemérre, éppen elég volt, amit hallott —, már visszafelé 
jövet a szplit-i sétányon, a Don Corleone hátsó, a nemzetközi forgalomtól jól izolált, 
számukra afféle boxként szolgáló hátsó terasza felé tartva, hogy: a motívum már rég-
óta sejlik, mutatkozik, készül felbukkanni, berobbanni, pontosabban: beugrani. 
Előbb a szamáron, majd az öszvéren, kés őbb pedig a zebrán keresztül. Igen, a zeb-
rán (mert hát a fenti felsorolásból kihagytam volt a ló és a zebra keresztezését, a 
zebroidot): Olivér csíkos pizsamájának és a palicsi ZOO zebrájának egymásracsúsz-
tatásával. Esti meséiben, így követelték a kis unokák, a három n ővér: Olivér kellett 
hogy legyen a zebra, csak aztán jöhettek a farkasok, medvék, elefántok és az olykor 
mesélés közben is fájdalmasan felüvölt ő , a mesét egyértelm űen valóssá tev ő , 
agg, palicsi oroszlán... Olivérnek nem volt szabad túlbonyolítani a mesét, mert a 
lányok, a három n ővér, másnap, alig hogy kipattant a szemük, követelték, azonnal 
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menjenek a Z00-ba, nézzék meg, szemrevételezzék a szerepl őket, ellen őrizzék le a 
dolgokat, mármint Olivér esti meséjének különös részleteit, félálomban sz őtt kacska-
ringóit, amikor már valóban maga is azonosult csíkjaival, s az is megtörtént, hogy 
ha elaludt, a kislányok előző  este, illetve éjszaka felvett félálombéli meséjét enged-
ték neki honkongi játékmagnójukról, s ő  arra varriált tovább, amit a kislányok 
ismét csak honkongi játékmagnójukra vettek, mert hát a három n ővérnek három 
honkongi játékmagnója volt, menjenek azonnal leellen őrizni, miért is üvöltött az 
este annyira az agg oroszlán ... 

Mintha hosszú útról érkeztek volna, azonnal rávetették magukat a h űs kriglik-
re. Elemér szinte fuldoklott. Aztán T. Olivér kivárt egy kicsit, megtörölte száját, 
kifújta magát, hogy folytathassa a búvópatakként viselked ő  motívum útjának leta-
pogatását, feltárását. 

Es csak aztán lépett — lépkedett a porondra: a strucc. Igen, úgy is mondhatnánk, 
először a zsoké jelent meg. Lóról akkor még szinte szó sem volt, illetve csupán sza-
márral való keresztezése kapcsán. Őrzök egy feljegyzést. Mindjárt ide is iktatom — 
Olivér már a íróasztalánál ült, de továbbra, írás közben is úgy viselkedett, mintha 
még mindig Elemérnek magyarázna, mesélne, mozgott is a szája, ugyanis állandóan 
újraolvasta, amit lejegyzett, mintha még mindig hallaná magamellett Elemér rövid-
szárú csizmájának klattyogását, kopogását —, mert hát ha nem is veszítem el, akkor 
más meséhez csapódik, tudod jól, sokszor demonstráltam neked, ezek a lebeg ő  jegy-
zetek bármihez odacsapódhatnak, bármilyen nagyobb szöveg részei, folytatásai 
lehetnek, különösen ha a FRANZENSBADi üveg és az öszvérpatkó alól is bekeve-
redik néhány apróság. Valójában azért is készülnek. Egyfajta panelek, jóllehet 
magukban is intenzíven nyüzsögnek, izzanak olykor, mint a molyette gobelinek 
detaille-jai, vagy mint nevezetesen ez a FRANZSBADI üveg és az öszvérpatkó. 
Panelek, kulisszák, elidegenít ő  elemek, figyelem elterel ő  mozzanatok a Vértóról, 
amely körül keringenek valójában egész id ő  alatt, de a közvetlen közeli (palicsfürd ői) 
vagy távolabbi, belgrádi gyilkosságokról, meg a még távolabbi háborúkról alig 
ejtenek szót. Te ismered a mesét, mondta Olivér Elemérnek, hiszen valós szerepl ő -
je: főszereplője voltál. 

Kizárt dolog, mondta Vendel. Mármint, hogy Elemér egy struccsontot farigcsált 
volna. Ott közel, mondod, az ABBAZIA-hoz, a Vértó partján? Kizárt dolog. Pedig 
én is láttam. Te is láttad? kérdezte T. Olivér Gorotvát. Még oda is kiáltottam neki a 
bicikliről. Mit kiáltottál oda? kérdezte Palicsi P. Howard Jen őke. Azt, hogy a húst 
már lerágtad, Elemér?! A múltkor arról faggatott, mikor megyek már be a gyárba. 
Még ugratott is, kényelmes, örök lumpen pozíciójából, miféle proletárok vagytok ti, 
még csak nem is dolgoztok?! Mondtam neki, hogy csak akkor megyek be, ha oszta-
nak valamit. Krumplit, lekvárt, ajvárt. Most aztán lehetne munkátok, csinálhatná-
tok a tankmotorokat a Huszeinnek, mintt csináltátok volt a tankmotorokat Gadafinak 
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Tito elnenikötelezett érájában. Azt mondta, ha bemegyek a gyárba, hozzak neki 
kócot. Kócot? kérdezték egyszerre. En is meglep ődtem. Minek neked kóc? kérdez-
tem. Es még hozzá is tettem álmélkodva: kender-, vagy cérnakócot? Tán te is fel-
csaptál vízvezetékszerel őnek, mint Komáromi, aki a korház gipszel ő  osztályán 
dolgozott azelőtt hosszú évekig? Nem, mondta. Hát? kérdeztem. Bodzapuskát aka-
rok csinálni, mondta. Bodzapuskát? mélázott el Palicsi P. Howard Jen őke. Gondol-
tam, mondta Kafga. 1VIit gondltál, kérdezte Szanitter Tibike. Azt, hogy bodzát 
faragott, bodzapuskát készített. Háborús id ők jártak. A Vértó ismét teleszaladt vér-
rel. Máris készültek lecsapolni, nehogy felt űnjön valakinek, honnan a fenéb ől szivá-
rog ide ez a tömérdek vér, meg hát ebben a paradicsomlészer ű  közegben a halak is 
sokkal gyorsabban híztak, nagy volt a kereslet, még Belgrádba is szállítottak... 
Bodzát faragott tehát, és nem strucccsontot. Igen, a bodza éppen olyan, mint a csont, 
mondta Jonathán. A fehér bodzát nézhetted struccsontnak. 

Szóval azt mondta, hogy ült ott a Vértó partján és strucccsontot faragott? 
kérdezte Kacsó. Igen, mondta Vendel, a kertészet terepi munkavezet ője. Es ez telje-
sen megzavart. Még ha strucctollról mondott volna valamit, nem zavart volna meg 
ennyire. Tihamér, kapcsolódott be ismét T. Olivér elmélázva, amikor hazaérkezett 
Dél-Afrikából, egy strucctollat is hozott. Akkor még felénk nem jöttek divatba a 
struccfarmok. Nem lehetett köny ű  szegény Tihamérnak meg őriznie azt a tollat a hosz-
szú úton. En Újvidéken láttam, ahogy a vonatról átszállítottam az autóbuszra: egy 
festőállványt, egy nagy trópusi virágcsokrot, meg egy hosszú strucctollat hozott órjás 
böröndje és táskái mellett. Amikor kérd őleg néztem rá, megmagyarázta, hogy a 
virágot barátja, a kis birkózóbajnok, Heka sírjára, a strucctollat pedig másik barát-
ja kislányának viszi, talán éppen annak a kislánynak, akit kés őbb meger őszakoltak, 
megfojtottak, akinek majd Dudás Sándor azt a szép, nagy tiszavirág-szitaköt ő  
emlékművet készíti az ókanizsai parkban, ott a gyógyfürd ő  és a csodafürdő  között, 
az Agbaba villa mögött. Pedig hát, ha jobban meggondolom, talán nem is kellett vol-
na annyira meglepődnöm. Hiszen gyerekkoromban én is láttam azt az intarziás sakk-
asztalkát a szabadkai múzeumban, amely három strucclábon állt. Fél évszázad után, 
most láttam ismét, most hogy kiállították a nagy bácskai vadászok, Afrika-kutatók 
trófeáit. Azt hiszem, éppen csak átlakkozták. Egy kissé sötétebb tónust kapott az 
egész. Kissé komorabb lett. Gyerekkoromban majdhogynem háromlábú struccnak 
tűnt, amelynek a hátán nem csak lovagolni, sakkozni is lehet. Most a harmadik láb, 
valóban csupán egy lefaragott strucccsontnak t űnt... Koragyermekkori szürrealizmu-
som, koragyermekkori dadaizmusom része az az asztalka, az a strucc, hátán a sakk-
táblával. Sokszor szóltam már err ől. Mármint hogy szürrealizmusom, dadaizmusom 
egyáltalán nem könyvekb ől vétetett, valós koragyermekkori élményekhez, tárgy-
eggyüttesekhez köt ődik, amelyek olykor még ma is újra és újra felbukkannak. 
1Mindehhez a gyermekkori szürrealizmushoz, dadaizmushoz, mint szerepl ők szinte 

171 



természetesen zárkóztak fel a falubolondok. És akkor már csak még két-három  

dolog hiányzott, hogy teljesen kialakuljon, bezáruljon ún. m űvészetem. Az idegenlé-
giós ponyvaregények, valamint az Adriára való els ő  utazások például...  

Talán csak nem annak a struccasztalnak a lábát, szerelte ki Elemér?! Most hogy  

hallgatlak benneteket, Bunuel-filmek jutottak eszembe, folytatta Olivér. Amelyekben  

— már nem is emlékszem pontosan a címeikre — teljesen váratlanul, egy strucc  
lépked át a szoba parkettjén. Nem lehet tudni, valóban, vagy csak a h ős álmában.  
A másik dolog pedig, ami akkor még eszembe jutott, az volt, hogy nincs kizárva  

Elemér járt kint a Gumel Jancsi struccfarmján. S őt az sincs kizárva, munkába is  
állt nála.  

Elemér a Gumel Jancsi struccfarmján dolgozik?! lelkesedett fel Jonathán. Mikor  

látogatjuk meg?! kérdezte Kacsó. Épp most hallottam Ozvegy Karcsitól, jöv őre már  
nem csak szamárverseny lesz Bácssz ő lősön, hanem struccverseny is. Egyáltalán nincs  
kizárva, Elemér lesz Gumel Jancsi els ő  zsokéja.  

Elemér, a strucczsoké! mondta kacska kezeivel tapsolva, Kacsó. Igen, nekem már  

előbb is eszembe jutott valami hasonló. Sta to? Koji kurac? kérdezte Regény Misu.  
Egyszer sokáig elnéztem Elemért ott a Kék tóhoz címzett csehó el őtt, a két akác  

közé szorított padon, és azon tűnődtem, tulajdonképpen mire is emlékeztet engem  

Elemér? Es akkor azt mondtam magamnak (Kacsó utánozta kacska kis kezével  

hogyan ütött a homlokára):  
Olyan, mint egy zsoké!  
Lehet, Gumel Jancsi is felismerte benne a zsokét. Erdekes, mondta teljesen meg-

zavarodva Jenőke. Elemér strucczsokéként dolgozik a Gumelnél. Végs ő  soron, ha így  
sorban csődöt mondanak a vállalataink, gyáraink, az újgazdagoknál kell munka után  

néznünk nekünk is, mondta Gorotva. A SEVER-b ől ketten is Vidánál takarítják az  

udvart, kertészkednek, többen meg a m űanyagos Ledenjaknak gy űjtik a hulladék-
zacskókat-zsákokat. Nem tudom meséltem-e már nektek, hogy a múltkor odaát,  

Röszkén is láttam egy GUMEL feliratú nagy, sárga táblát. Tátva maradt a szám. És  

arra gondoltam, ezek szerint Gumel Jancsinak mind a két oldalon van struccfarm-
ja. Illetve arra, hogy azok a struccai, amelyek itt homokba fúrják a fejüket, odaát  

dugják ki, illetve fordítva, amelyek odaát, az anyaországban fúrják homokba a  

fejüket, itt dugják ki őket.  
Tetszik nekem ez a struccpolitika, t űnődött el Kafga. Így, éppen így spirituszt p 	~ 	 y, g 	g 	pp 	gY p  

csempészve spiritualizálják a határt mint olyant.  

Valójában az én poétikám is valami hasonló, tette hozzá a fejét vakarva T.  

Olivér: struccpoétika.  
Akkor tulajdonképpen egy struccfarmot vág ketté a határvonal itt Bácssz őlősnél?  

tűnődött el Vendel. Igen, többek között, mondta Olivér. Es ezen a határvonallal  

kettévágott struccfarmon zsokéskodik majd Elemér, jóllehet ténylegesen még sosem  
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járt odaát az anyaországban — csak meglovagolt struccának a feje, tette hozzá 
kuncogva Kacsó. 

Néhány év és mindannyian Gumel Jancsinál fogunk zsokéskodni, mondta magá-
ba roskadva Szanitter Tibike. 

Akkor tényleg nincs kizárva, hogy strucccsontot faragott a zsebkésével ott, nem 
messze az ABBAZIÁ-tól. Annál is inkább, mivel tudtommal Elemér és Szlovák 
barátkozott Félixel és a Takács Fakival, aki egy csontszobrász, mondta Jonathán. 
A Faki csontszobrász? kérdezte Kacsó, nem dobos? Dobos is, meg csontszobrász is, 
mondta Kacsó, jóllehet az eredeti hangszere a tárogató. De szépen nemezel is... Igaz, 
ő  elsősorban csigolyákból szerkeszti a szobrait. Persze, azt nem hallottam még, hogy 
Faki strucccsontot is faragna. Elemér ezek szerint újítani próbál... Agyag Peti 
tojáskiállítására valaki a múltkor becsempészett egy igazi strucctojást. Es azt mesé-
lik, maga Peti sem vette észre az ún. kakukktojást. Még akkor sem, amikor vigyáz-
va bepakolta az anyagot. A kerámiákat. A kerámiatojásokat. Szerintem akkor sem 
lepődne meg, ha egyszer csak kikelne az egyik kerámiatojásból egy kis strucc és 
végigbaktatna a kiállítási termen, természetesnek találná, hogy egy kerámiai tojásból 
kikelt strucc, nagyokat lépkedve, szépen elindul, s őt Agyag Peti akkor sem lep ődne 
meg, ha egy valós strucctojásból cserépstrucc bújna el ő  és lépkedne végig, kopogva, 
a kiállítási termen... Meg kellene kérni Elemért, hogy a legközelebbi kiállításmeg-
nyitón, miközben Félix és Faki vagy Szilárd muzsikál, lovagoljon körbe a tojások 
között. A múltkori nevezetes ókanizsai megnyitón, a tojásokon ülve a park füvében, 
Dusi megborotválta Bütyököt. Igen, hallottam, mesélted, s őt azt is mondtad, hogy 
fel is jegyezted már, körül is jártad azt a jelenetet. En meg azt a filmet láttam, amit 
Iván készített a megnyitóról, mondta Gorotva. Sugározta az ókanizsai kábeltévé. 
Valaki azt mesélte, benn Szabadkán, de lám, ide Sóstóaljára is eljutott a híre, 
Kasza paticsfürd ői polgármesteri bálján, többek között, egy struccot is kisorsoltak. 
Arról nincs tudomásom — még ki kell faggatni Dungyerski Attilát, a belgrádi tulaj-
donban lévő  vállalat névleges, helybéli igazgatóját —, magát a kisorsolandó struccot 
is bevezették-e a bálra, avagy Elemér, lovagolt be vele, színes zsokéruhában, tánclé-
pésekben természetesen... 

Ugye, gyerekek, kapta fel a fejét Kacsó: a versenyz ő  struccokat is patkolják? 
Amikor Jáger Jan meghallotta, hogy Elemér zsoké lesz a Gumel Jancsi strucc-

farmján, egyszer űen tátva maradt a szája. Hiszen ő  is egy zsoké alkat. Ezt nem ő  
találta ki, Szanitter Tibike bizonygatta egyszer neki. Törpe termet, sz űk váll, rövid-
ke kezek... Csak egy bajod van. Mi? kérdezte Jáger Jan. Hogy te már eleve úgy 
nézel ki, mint egy kiöregedett, minden csontját eltört, töpörty ű  koma. Abszolút aszalt-
szilva, aki már túl van a karrierjén. Túl van, fényes, ezeregy nyaktöréssel teljes 
zsoké karrierjén. Elemérnek viszont van még egy-két futama, sansza talán. 
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A motívum (A LÓ MINT OLYAN) kés őbb meg irodalmi-m űvészeti síkon kezdett 
mutatkozni. De nem t űnt el egy pillanatra sem. T. Olivér az Antikvárium szeparéjá-
ban tartott egyik óráján (Soros-támogatással három évig kreatív írástanfolyamot 
vezetett magyar, szerb és horvát gyerekeknek, ott a vécéajtók el őtti, különben han-
gulatos, kis szeparéban, melynek eredményét az Érzelmes füzetekben — Sveske za 
osetljive tette közzé épp akkortájt, amikor a Palics és környéké - t is szerkesztette volt), 
Kosztolányi szép, legszebb költészet-meghatározását a töpörty űről, az aszalt szilvá-
ról mesélve vezette hosszasan föl. Mondván a gyerekeknek, holnap majd menjenek 
ki a tejpiacra, nézzék, kóstolják meg az aszaltszilva szerbiai felhozatalát, beszélges-
senek el az árusokkal. Mert a szerbiai aszaltszilva a világ egyik gyönyör űsége. Amint-
hogy a sligovica is, szólt közbe valaki. Kóstolják meg az él ő , isteni gyémántot. Majd 
Hemingway zsoké-hőseiről beszélt. Noha minderr ől már szóltam valamit a Párolog a 
deszkakerítés -ben, mégsem árt felidéznünk ismét a költészet legszebb meghatározásá-
nak legalább az els ő  egy-két mondatát: 

A zsoké fárasztó gyaloglással csigázza magát, ecetet iszik, citromot eszik, hogy testér ől 
ledobjon minden lat húst, melyet fölöslegesnek érez. Ő  a véznaságát ápolja. A költőnek nem 
kell vigyáznia sem a hangszálaira, sem izmaira, sem testsúlyára... 

Másik alkalommal, egy a regénynek szentelt tudományos értekezleten, T. Olivér 
Claude Simon és a ló címei tartott beszámolót, különös tekintettel A flandriai útra. 

Szóval, maga a motívum: a ló mint olyan, Claude Simonnal jött be valójában a 
képbe. Talán ő  a XX. század egyik legnagyobb ló-írója. Jóllehet az ő  hősei nem 
zsokék: katonák. Illetve az ő  zsokéi is éppen katonák. Méghozzá megvert, vereséget 
szenvedett katonák, ám akiknek az ősei is lovaskatonák voltak, olykor egészen 
magasrangú lovaskatonák. Abban az el őadásában idézett is a Georgikonból, Simon 
ugyanis a Georgikon második fejezetében éppen ismét visszatér katona—, illetve lovas-
sági élményéhez (valójában Claude Simon opusában sosem is ér véget annak a 
szétvert, eltévedt lovas eszkadronnak a maga körül történ ő  forgása; Claude Simon 
hősei úgy összen őttek a lovukkal, mint a kentaurok) két leírást a zsokékról. Az 
első  idézet arról szólt, hogy azok a zsokék, akik nem szolgáltak a tisztek mellett, 
mert a zsokék főleg ott szolgáltak (A flandriai út egyik főszereplője, a parancsnok ad-
jutánsa, Iglésias is zsoké) afféle össszeköt ő  kapcsot képeztek a parasztfiúk és a 
városi gyerekek között, ám mégis magányosak. Id ő  előtt megöregedtek. Mintha sok 
évvel idősebbek lennének. Szemeik egyszerre voltak élesek, mélázóak és fáradtak. 
A másik leírás hosszabb volt, már nem tudom fejb ől idézni, el ő  kellene keresni a 
könyvet, vagy Olivér jegyzeteit legalább, érdemes lenne lefordítani, Simon legszebb 
leírásai közé tartozik, jóllehet minden könyve metszett, szép, végtelen leírásokból 
áll, szerel ődik össze, ahogyan kis majomhoz, törpéhez, babákhoz hasonlítja az 
ebben a könyvben már tábornokot kísér ő  zsokét. A zsokék, Iglésias emlékei, szem-
ben az es ős, sáros, véres valósággal, akárha Gericault, Degas és Toulus Lotreck -fest- 
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mények lennének... Emlékszel a Grand Palais nagy Gericault-kiállítás lány-lovaira, 
amelyek előtt szinte zavarba jött az ember?! Bonnardnak is van egy zavarba ejt ő  
fehér lova: Le Cheval de cirque (1936-46), amely különben szintén a Gericault-féle, 
zavarba ejt ő, lány-lovak közé sorolandó. 

Es innen, Claude Simontól, Bonnardtól már csak egy lépés: Balthus (hiszen a Rue 
d'Alésián egy ideig valóban szomszédok is voltak — Márkus Anna mutogatta meg ne-
kem a helyeket, műterméből ugyanis szépen látni azt a kékfalú házat például, ahol 
Claude Simon élt —, ahogyan Giacomettivel is szomszédok voltak különben, aki sosem 
is mintázott lovat — kutyát mintázott, meg macskát —, de viszont ő  készítette el: a ko-
csit mint olyant. Az el őtt pedig már szinte ott ragyog a ló.) Balthus két lovas képe. 
Ugyanis Degas és Lautrec után, a XX. században, jóllehet megállás nélkül rajzolják, 
festik, mintázzák, Marino Marini kis parasztlova és Music kis karszti lovai, öszvérei 
mellett, egyetlen releváns ló létezik: Balthus két lovas képe, a 933-as La Caserne, és 
a 949-es Le Spahi et son cheval közül a — 16 évig ér ő  —: Le Spahi et son cheval! 

Tehát Balthusnál is, mint Claude Simonnál, katonaéveihez köt ődik a motívum. 
Maroccóban szolgált, ha jól tudom, mindössze 15 hónapig a 4 e Regiment de 
Tiraileurs Marocains, illetve a 7 e Regiment. de Spahis keretében.. E rövid id ő  is 
lényeges élményekkel gazdagította Balthust. El őször is egyfajta cezurát jelentett. 
A marokkói nyomor, a lótrágya, a malária, a Claude Simon h őseire emlékeztet ő  
barátok, amelyek között voltak egyszer ű  parasztgyerekek és arisztokrata származá-
súak is. Aztán a sivatag, a sivatagi fény élményét, hasonlóan mint Delacroixnak és 
Kleenek például. Valójában Marokkóból visszatérve Párizsba, beköltözve egy pad-
lásszobába, ahonnan Delacroix műtermére láthatott, tette meg az els ő  lépéseket kü-
lön útján. (Pierre Jean Juve szépen ír Balthus életének err ől a különös pillanatáról.) 
Előbb meg kellett születnie Balthusnak az egyedülálló fest őnek, Az utca című  kép-
nek, s majd csak kés őbb, a kritikusok által valójában észrevétlenül festi meg az 
általam szintén a f őművek, csúcsok közé sorolandó Spahi en son Cheval-t.. 

Tehát adva van a ló (sok skiccet készített katonakorában) és a Spahik különös, 
szinte irreáliss magas piros sapkája. Amik hol a szufikat, hol pedig Piero Della 
Franceska legmarkánsabb portréjának, a Frederigo Da Montefaltronak a vörös sap-
káját idézi. Es e két dologból születik meg a ló minden id ők egyik legszebb ábrázo-
lása, egy — jól jelezte Artaud —, Pierro Della Franceskához mérhet ő, monumentális 
kép. Jóllehet akárha csupán egy nagyobb kompozíció részlete lenne. És éppen ez, a 
kép látszólagos részlet, ahogy ma mondják, töredék volta, képes energiát kölcsönöz-
ni a kép teljes monumentalitása kiteljesedéséhez. A lóábrázolást egy lépéssel tovább 
tudja még mozdítani. Es hát arról a valami ruhaféleségr ől (pokrócra utalhat talán?) 
sem feledkezzünk meg a ló szügyén. A ló szeme és a vájt, szoborszer ű  orrlyuk. 
Valójában az egész ló szoborszer űségéről kellene beszélnünk, egy ló gipszes-márvá-
nyos mellszobráról, Sfinx-szer űségéről, ha ez az említett ruhaszer űség nem volna 
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jelezve rajta. De beszélhetnénk arról is, hogy talán éppen ez a kép až egyik legbi-
zonyosabb momentuma Balthus festészetének, ahol szuperiorikusan meghaladja 
Cezanne-t, illetve azt mondja, bizonyítja, hogy még lehetséges egy lépés. (Különben 
egyetlen almát ábrázoló képével Giacometti is ugyanezt bizonyítja, meghaladja 
Cezanne-t, jóllehet visszalopkodja, megeszi almáit, s ő  már csak egyetlen egy kis, 
árva almát fest.) Egy lépés tovább, el őre — jóllehet hátra, visszafele Pierro della 
Francesca felé, vagy akár még tovább is, a Rilkének olyannyira kedves és fontos 
Cluny-i kárpitok egyszarvúja felé. És aztán hát a Spahi puha, gumiszer ű , elérzéke-
nyült, szerelmes arckifejezésér ől sem lenne szabad megfeledkeznünk. Az arc külön-
ben nem lehetne a ló mellé állítható a vörös sapka nélkül. Ám a vörös sapka csodája 
abszolút ellensúlyozni tudja, ez az egyetlen fejfed ő  képes helyettesíteni a régi, nagy 
mesterek, Pierro della Francesca etcetera, egész kelléktárát.. (Külön írást kellene szen-
telni Pierro della Francesca fejfed őinek — a divattervez ők még ma sem érték utol, 
messze kullognak mögötte.) 

Olivér, mint tudjátok, írta T. Olivér, még meglátogatta svájci Vaud kantonbeli 
Rossinierben lév ő  otthonában Balthust. Akárha magát a XX. századot. Az egyetlen 
művészt, aki úgy tudta megélni századát, hogy végig, tehát majd 100 évig opponálta 
azt, illetve ha nem is opponálta, valami szilárd m űvet helyezett eléje, mint Cezanne 
almáival, ám az ő  lényeibe akárha vissza sikerült volna csempészni azt a spirituálisat, 
aminek a Cezanne-almák már csak jelezték a helyét (ahogy Fülep mondja, az Isten 
helyét). De sajnos, a Le spahi et son Cheval-ról nem kérdezte az agg mestert, akkor 
épp más képek izgatták, akkor még nem bukkant fel, nem uralkodott el a motívum... 

Mindennek ellenére maga a motívum lényegében továbbra is csak áttételesen mu-
tatkozott. Például el őkerült még Valéry kis könyve Degasról, s annak rövid Ló, tánc 
és fénykép című  fejezete (Degas már ismerte Muybridge felvételeit; major Muybridge-
nek nevezi). Ám a tulajdonképpeni fordulat, minden jel szerint, majd csak aznap 
történik, amikor Regény Misu épp szidja a társaságot szószátyárkodásuk miatt. 
Káromkodott, basztatta, szófosóknak nevezte őket. 

Es véletlen azt találta mondani, hogy ha rajta múlna, mindegyikük szájába: 
hackamoret dugna. 

Puhaszájúak vagytok egyt ől egyig, tette hozzá. 
Elemér, Gorotva, Zságer Jan, Jonathán, Vendel, Kafga, Szanitter és Kacsó fel sem 

figyeltek a furcsa kifejezésre, hiszen, noha akkorra már többen Gumel Jancsi strucc-
farmján zsokéskodtak, sosem hallották még azt, hogy: 

HACKAMORE 
A struccok között ugyanis nincs puhaszájú... Talán inkább a halál szót (mort) 

hallhatták ki bel őle, meg a nevermor-t; Jonathán viszont egyik versében, némileg 
leleményesebben, hamarosan a misomorra, a szerb egérméregre rímelteti például. 
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Olivér ismerte (mintha ismerte volna, jóllehet ő  csak akkor mondta, hogy ismer 
valamit, ha, már kész volt, parapálva, iktatva volt róla az Új Tolnaiban a szócikk) a 
kifejezést. Ujvidéken hallotta egyszer, amikor kisfia nagyban lovagolt még. Ó mesél-
te, hogy egy nagy, libilábi, engedetlen, ahogy mondta, vadlovat kellett kivinnie, a csa-
tornahídon keresztül, a versenypályára (az Árúmintavásáron. versenyeztek, a klub 
viszont Salajkán van), de úgy, hogy fel sem tették még neki a hackamoret. Ugyanis 
az a nagy, libilábi, vadló ráadásul: puhaszájú is volt. Lehet, hogy csak verseny el őtt 
szokták az ilyen puha- vagy, k őkemény-szájú lovaknál kicserélni a zablát, fogalma 
sem volt. (Fogalma sincs.) Es az a vadló a híd kell ős közepén levetette kisfiát, aki-
nek megrepedt a karjában a csont, ám hiába, a lovat el kellett hajtania a verseny-
re, egyik favorit volt, majd a verseny után ismét csak neki kellett visszavinnie, annál 
is inkább, mivel nem győzött. Attól az esett ől kezdve kérdezte, faggatta Olivér a 
fiát a zablák fel ől, aki egyszer a hackamore kapcsán valami vaspálcákról beszélt 
neki, meg azt magyarázta, hogy valójában kívülr ől nyomja meg a ló orrát egy vas-
pánt. Kivülről? ámult volt el Olivér: Igen, mert hát, ugy-e, a szája puha, mert látta, 
hogy az apja máris annyira azonosult ezzel a szerszámmal, hogy már szájába is dug-
ta, ugyanis addig azt hitte, a zablát, minden zablát, azért zabla, egyértelm űen száj-
ban viselik... A pofájába hiába dugod. Aztán öt-hat évig szünetelt fia lovazása, de 
a középiskola végén, Futakon, a sok disznóól pucolás, csirketenyésztési bonyodalmak 
után, már ismét visszatért a lovakhoz, úgyhogy végül is egy rövidke zobnaticai inas-
kodás után (a Bács-Toplolya melletti Zobnatica a Vajdasági lótenyésztés központja, 
amely a Trianon el őtti Magyarország negyedik ménese volt, ahol a Vojnits család, 
minden bizonnyal Széchényi hatására, a vadlovak tenyésztésér ől lassan áttért a ne-
mesebb állatok importálására. Mint Lelbach Gyula írja az Ozvegy Karcsi nyomtat-
ta Bácsország-ban, később kerül Zobnaticára Caledonian, melynek féltestvére a 
Festetich Tasziló által nevelt és a bécsi derbin nyert Fenék nev ű  ló volt Buccaneer 
egyik legszebb ivadéka... Már utaltam Ozvegy Tolsztoj utcai nyomdájára, nem 
idézem tehát tovább a cikket, csupán azt szeretném megemlíteni, hogy Olivér 
Clievelandban találkozott volt az egyik nagy Lelbach-hal, még ebédre is meghívta 
magához Az 1700-as évek végén Magyarországra költözött Lelbach család birtokába 
úgy került a zobnaticai ménes; hogy Lelbach Antal fia, Lelbach Gyula feleségül 
vette Vojnits Máté egyetlen lányát...): csikótenyésztésb ől diplomáit. Ha nem viszik 
el katonának, ahol tüzér volt, ha nem kell a behívók el ől az anyaországba menekül-
nie, talán komolyan folytatódott volna a lovasjáték, de így, sajnos megszakadt. 
Aztán megint elmúlott vagy 20 év, de T. Olivérnek azóta sem sikerült egyik lexikon-
ban, szótárban, szakkönyvben sem rábukkannia a hackamore leírására, netán 
magyar megfelel őjére. 

Arról van szó ugyanis, hogy T. Olvér már évekkel Regény Misu kirohanása el őtt: 
puhaszájúnak tudta magát (el őtte, mármint a hackamore véletlen említése, hirtelen 
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megragadása, saját szájába való dugása el őtt olykor kavicsot tett a szájába, mint 
Demoszthénesz, avagy egy Beckett-h ős), s azon dolgozott (ahogyan egy miniat űr — 
vagy képletes? — elektromos pásztort is rendelt asztalára), hogy egy valóságos 
hackamoret szerezzen — helyezzen, dugjon a szájába, ahogyan Regény Misu mond-
ta, hackamoret dugjon pofájába. Nagy pofa nem megy puha szájjal, szögezte volt le 
akkor Misu. 

Egyetlen megoldás: a hackamore. 
Jóllehet akkor már sejtette, az igazi hackamore-t nem a ló pofájába dugják. 

De hát az a hackamore, amelyet minden jel szerint Regény Misu és Olivér is elkép-
zelt, inkább valamiféle költ ői metaforává lett immár (azért is nem írták angolosan, 
az ő  szövegeikben sosem fordul el ő  az angol változat, mindig csak hakamor szere-
pel), mint valami konkrét vasakból összeszerelt szerszám. 

Emlékszik, volt egy pillanat, amikor felcsillant a remény, ugyanis kezébe került 
Herbert Csendélet zablával című  könyve, amelyet valami kis kézikönyvnek képzelt el 
Olivér. Végre, kiáltott fel, végre egy kis kézikönyv a zablákról! (Olivér könyvtárá-
ban akkor már mind inkább eluralkodtak a kézikönyvek, egész regénysorozatokat 
adott oda egy-egy semmis kézikönyvért, vezérkönyvért.) 

Igen, naivan arra gondolt, végre Herbertt ől mindent meg fog tudni a zablákról. 
De hát a költők mindig nagyobb, megfoghatatlan célokat t űznek ki maguk elé, szin-
te elképzelhetetlen, hogy ilyen kis kézikönyveket írnának, amilyenekre Olivérnek 
általában szüksége volt, amelyek egyáltalán érdekelték. 

(Valéry kagylókról, Roger Caillois kövekr ől írt könyve például ilyesmik. Valéry 
könyve nélkül Olivér meg sem tudta volna írni tanulmányát a márványkagylót raj-
zoló Rembrandtról például, de voltak kézi- és vezérkönyvei a mozdonyvezetésr ől, a 
fogvájóról, a csicsókatermesztésr ől, valamint a mézeskalács- és a kalapkészítésr ől is.) 
Erre az alapos ismeretre különben nem csak a hackamore, hanem Pierro della 
Francesca festészete miatt is szüksége lett volna Olivérnek. De szinte semmit sem 
tudott meg Herbert könyvéb ől, legalábbis nem a kantárokat, zablákat illet ően. Igaz, 
magáról Torrentiusz harlemi festményér ől sem sokat, amelyet csak 1913-ban talál-
tak meg, addig, néhány évszázadig ugyanis egy mazsolás hordó fedeleként szolgált. 
A könyv, Olivér nagy megdöbbenésére, magáról a kép mélyében csüng ő  zabláról 
csupán négy sort közöl: 

Fent pedig az a tárgy, amit először nem tudtam azonosítani, és úgy láttam, mintha egy 
régi fegyver darabja függene a falon. Behatóbb vizsgálat után lánczablának bizonyult, amit 
rendkívül makrancos lovak betörésére használnak. 

Nem vagyok benne biztos, konzultálnom kell, ugyanis mintha a lánczablát nem 
a lovak betörésére használnák. Normális zablának tudtam, amelyen alul egy állazó 
lánc van, s a huszárok használták például az egyenes vezetés végett. 
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(Nemcsak Valéry és Caillos könyvei miatt beszélek ilyenféle kis kézikönyvekr ől, 
hanem azért is, mert például Deszkál György 1881-ben, Kecskeméten megjelent köny-
vének már a címében is szerepel: a patkolástan. 1VIilyen szép lenne egy külön kis 
könyvet tudni magunkénak ezzel a címmel: Patkolástan. Abból bizony fenti, papír-
nyomatékomat, a öszvérpatkót és hát a patkószögeket illet ően is mindent megtudhat-
nék. Meg hát azért is beszélek persze az ilyesfajta könyvekr ől, mert a legkorábbi 
lovas szakkönyvek között jegyeznek egy Szabadkán nyomtatottat is, mégpedig 
1890-b ől: Bányafy Ferencz A használati, fényűzés, vadász- és versenyló ápolása és gondo-
zása, a vadász- és versenyló idomítására...) Milyen szép lenne egy külön kis könyvet 
tudni magunkénak még a Patkolástan mellett: A zablák vezérkönyve, vagy A zablák-
ról minden, illetve hát Zablatan címmel. 

Es akkor most egy pillanatra valóban ismét vissza kellene nyúlni Pierro della 
Francesca lovaihoz, nevezetesen A kereszt megtalálása csatajelenetének (Heraclius 
csatája) fekete és fehér lovainak aranyszögekkel kivert, aranypántokkal díszített 
lószerszámaihoz, illetve annak bonyolultan, részletesen, gyönyör űen ábrázolt zab-
láihoz. Az ütközetekben, csatákban, legalább is úgy tudta Olivér, a csikózabla 
valamiféle ősi változatát használták. 

Az egyiptomiaktól érkezett Itáliába, már a reneszánsz el őtt, az ún. spanyol 
zabla, ez a kétkarú emel ő, amely a ló szájpadlását nyomta. Szépen látni ezeket a 
villás emelőket, ahogyan Piero della Francesca lovainak szájában kéklenek, noha, 
mondom, ezek a zablák, kantárok fontos szerepük mellett, egyértelm űen díszekként 
is szolgáltak. Ahogyan fejfed őiről, úgy kellene külön esszét írni Piero della Francesca 
lószerszámairól is, különös tekintettel a ragyogó zablák egyszer ű  gépeire, ugyanis ezt 
a festészetet, a m űvészettörténet egyik csúcsát, tényleg lehetetlen abszolválni a 
lószerszámok, a kantárok és zablák beható ismerete nélkül. De mindennek ellenére 
Olivér fejében (s a jelek szerint Regény Misu fejében szintúgy) lényegében legtöbb 
zabla hackamorerá alakult, hiszen minden zabla, különösen a koraiak, mind gyö-
nyörűbb formájuk ellenére, egyfajta kínzószerszámok voltak valójában. Hiszen mind-
egy volt puha, nagyon érzékeny, fájó, vagy k őkemény szájú-e a ló. Ezen kívül még 
azt is le kellett tisztáznia, hogy a szájzablák között van-e hackamore, vagy kizáró-
lag azok a vaspálcákkal ellátott zablák hackamoreok, amelyek kívülr ől, az orrhát-
ra gyakorinak nyomást... Az egyik barátja, úgy magyarázta neki, hogy a hackamore 
is egyfajta spanyol kantár, mint a csikózabla, amelyet majd igazán a cowboyok fog-
nak használni, bevezetni, jóllehet egyetlen cowhoyfilmen sem tüntek fel számomra 
ezek a pálcikák, küls ő  pántok a lovak orrán, de lehet, nem jól, illetve másra figyel-
tem eddig, motyogta... 

A Kerepesi temet őben lófrálva egy napon (akkor a Hernád utcában laktunk, lak-
tak gyerekeink, fél Vajdaság; a Kerepesi temet ő  volt a legközelebbi park), minden 
bizonnyal Kosztolányi sírjától indulva visszafelé, a temet ő  belső  fala mellé sodród- 
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tani, mély magányomban, mély csöndemben, mesélte Olivér, még mindig a motívum 
körül keringve. Es akkor valami furcsa zajra lettem figyelmes. Tán a sírokból 
dörömbölnek a holtak ily ritmikusan?! tűnődtem el egy pillanatra, de aztán gyorsan 
felkapaszkodtam az egyik sírra és átnéztem a falon. A hipodromot pillantottam meg. 
Hihetetlen volt a két világ ellentéte. Hirtelen el sem is tudtam viselni. Leszállva a 
sírról (már egy kereszten lovagoltam), tovább baktatva a fal melletti sor el őtt, arra 
gondoltam, a zsokék versenyeznek itt, alant is, fejjel lefelé, a lovak a föld fels ő  
kérgét, boltját csapkodják, rugdossák patáikkal, igen, onnan e finom, tompa, ritmi-
kus zaj... 

A boulogne-i erdőben töltöttük feleségemmel azt a délutánt, jegyezte fel még 
akkortájt T. Olivér tovább lajstromozva a motívummal kapcsolatban számításba 
jövő  dolgokat, teljesen lazára engedve a gyepl őt, valamiféleképpen hagyva őket, 
maguk jelezzék, merre is tendálnak, mármint valamelyik prózai darab vagy pedig 
az Új Tolnai Lexikon irányába. Végignéztük, az óriásdaru hogyan emeli fel immár 
a harmadik betonlapot is a Roland Garosse falára Szeles Mónika nevével. Olykor 
még fel is kiáltottunk: Kicsit jobbra! Kicsit balra! (Nekem, mint ókanizsainak 
nagyon fontosak voltak ezek a táblák. Ahogyan fontos volt Sarasotába is eljutnunk. 
Talán csak még az ókanizsai önkéntes tűzoltók világbajnoksági gy őzelme, a birkózók 
eredményei, valamint Koncz István költészete, Dobó Tihamér rajzai és Nagy József 
színháza volt még Mónika tábláihoz fogható, illetve mint mindennek az ellenpontja, 
Toth Laci, Toth Eva színésznő  öccsének az a herosztrátoszi gesztusa, amikor a Szent 
Péter bazilikában szétveri Michelangelo Piétáját.) Majd leereszkedtünk a tavakhoz, 
hogy az irányítható hajókkal játszó gyerekeket, feln őtteket bámuljuk egy ideg. 
Később, észre sem vettük, a lóversenypályához sodródtunk. Megijedtünk a paták 
hihetetlen er ős ütéseit ől, ahogy ütötték, rúgták a földet, a izzó, már-már vörös, a 
bőrtakarótól megszabaduló, nyers, a száguldás által akárha megnyúzódó állattestek-
től (amelyeket immár, Balthus után, csak Bacon tudott volna megfesteni, annál is 
inkább, mivel az édesapja lovakkal foglalkozott, de hát Bacon utálta édesapját, leg-
feljebb a lovak vágóhídját lett volna hajlandó megfesteni, hiszen félbevágott állatai 
korán sem biztos, hogy csupán csak disznóknak min ősíthet ők, mint Rembrandtnál, 
lehetnek akár lovak, akár angyalok is, gondoljunk Jaques Fabien Gautier d'Agoty 
szép, színes metszetére, az Angyal anatómiájára) a ránk fröccsen ő  verejtékt ől, 
tajtéktól. Majd a bejárathoz érve: egy érdekes játéktérre lettünk figyelmesek. Egy 
játéktér tele falovakkal. Néztem a játéklovakat hajszoló gyerekeket, pénznélküli 
felnőtteket, akik kezükben újságokkal ellen őrizték a fejleményeket, egyeztettek a 
hangosbemondóval, de közben önfeledten sarkantyúzva, dühösen rugdosva, habzó 
szájjal ütlegelve a játéklovakat, néztem netán találok közöttük ismer ős, otthoni 
„zsokét" is, talán éppen Elemért vagy Jager Jeant, avagy valakit Pestr ől netán.... 

(A szöveg második része az ALIBI cím ű  folyóiratban látott napvilágot.) 
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Szajbély Mihály  

Tönkremenőben vagyok, 
nézett rám panaszosan pár hónapja a számítógép, kicsi laptop, öt-hat éve hasz-

náltam már, egyre haloványabb lett apró képerny ője, egyre szánalmasabb két mega-
bájt ramjával, nyekklett-nyaklott, hátulról meg kellett támasztani pár vastag 
könyvvel (mire nem jó a Harmonia celestis, hát még ha ráteszem a Javított kiadást, 
velük töltöttem a nyarat, Zebegényben és Dobogók őn, nagyon jól voltam akkor). 
Megtört az adapterhez vezet ő  drót is, piszkálgatnom kellett, hogy töltse az akkut, 
ami persze szintén félig halott volt már. Tönkremen őben van, ismételtem magamban, 
és izgultam, hogy veszni fog minden, sok év archivált munkája, ötletek, feljegyzések, 
meg komoly könyvek és tanulmányok, de igazából persze az el őbbiekért aggódtam, 
nem a megjelent szövegekért. 

Aztán egy szép napon, mint a mesében (valójában több napon át, egyáltalán 
nem mesébe illő  munkával) áttrógeroltam a kókadt kis adathordozóról mindent az 
utolsó kis morzsáig egy vadonatúj, böhömnagy büszke asztali gépre, amin most is 
dolgozom. Azóta nyugodt vagyok, de szomorú (így vagyok most én ebben a tekintet-
ben, más tekintetben másként), megszeretnem nem sikerült, villoghat nekem nagy 
színes monitorjával, én azért csak megöregedett kis laptopomat vágyom vissza, aki 
most már jól van, köszöni szépen, állapota nem ad okot túlzott bizakodásra, de 
stabilnak mondható, hiszen nem nyitogatja senki, nem romlik tovább. 

A fájlok trógerolásának lemezen történ ő  többnapos munkáját persze valamiféle 
kábellel alaposan lerövidíthettem volna, ezt a gondolatot azonban gyorsan elhessen-
tettem magamtól. Merthogy felébredt bennem az archivista szenvedélye, s őt egyene-
sen felizgatott a találkozások lehetősége, hogy a fájlok egyenkénti megnyitása során 
rég elfeledett gondolataimra ismerhetek. A Hogy vagy? kérdésériek perspektívájából 
pedig különösen érdekesnek bizonyult ez, mert ha rögzíteni szeretném, hogy hogy 
vagyok, mindig csak töredékét lennék képes rögzíteni annak, ahogyan vagyok, nar-
ratívát konstruálni pedig most nincsen kedvem. Nem tudom elmondani tehát, hogy 
vagyok (a számítógép el őtt vagyok, december negyedike van, reggel hat óra múlt 
tizenegy perccel, sötét van és csend, nahát ugye mégis), de látom, mi rögzült abból, 
ahogyan voltam egykor, amikor nem azért írtam le valamit, hogy rögzítsem, hogyan 
is vagyok. 

Y 

Például egészen lelkes voltam, most szinte Újra érzem a borzongató izgalmat, 
amikor unokabátyám rám maradt naplófeljegyzéseit olvasgatva pár évvel ezel ő tt. 
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bekapcsoltam a laptopot, mert mindjárt rögzíteni szerettem volna valamit, arra gon-
doltam ugyanis, hogy belőlük meg lehetne írni a nagy pesti regényt, rögzítettem és 
elfeledkeztem róla, de most talán megint azt. gondolom. 

Pesti regény 
Ágay Gyuszi történetét sokféleképpen el lehetne mesélni, pontosabban sokféle-

képpen hozzákezdhetnék ahhoz, hogy elmesélhet ővé rendezzem életének dokumen-
tumait. Piszkosszürke borítójú, régi iskolásfüzetek kockás lapjai fekszenek el őttem, 
naplófeljegyzések, találkát kér ő  vagy találkákra emlékez ő , szomorú, vágyakozó, 
boldog női levelek, összezsinegelt hivatalos iratok, kihallgatási és bírósági jegyz ő -
könyvek, a szegedi börtönévek feljegyzései. Körülöttük saját emlékeim, családi 
legendák törmelékei. Rakosgatok kint és bent, szétszerelem azt is, ami még egyben 
van, hogy azután összerakhassam a magam történetét a nagybátyámról, Agay 
Gyusziról, akit életében ki nem állhattam, felfújt hólyagnak tartottam a vadonatúj 
Skodájával és a hármashatárhegyi újgazdag legénylakásával együtt, ahol valamikor 
az 1970-es évek második felében jártam egyszer, az ül őgarnitúra rózsaszíne szépen 
harmonizált a falon látható festmény táncosn őjének lebbenő  rózsaszín ruhájával. 
Utáltam Ágay Gyuszit, pedig ma már tudom, hogy inkább csodálnom kellett volna, 
csodálnom az embert, akit semmi sem akadályozhatott meg abban, hogy élvezze az 
életet, nem volt szüksége még Salzburgra vagy az abbáziai tengerpartra sem, jó volt 
neki a Tungsram uszoda meg Rákosi és Kádár Budapestje. Mert a divat ugyan 
változik, az alsónemű  lehet finomabb vagy durvább, de a n ők meztelenül mégiscsak 
egyformák, azaz dehogyis azok, mind más és mindnek másként lehet örülni. Orülni, 
mindig és minden körülmények között, ahogyan Agay Gyuszi örült, és ahogyan Agay 
Gyuszinak örültek a nők. 

Ágay Gyuszi ma már nem él, én ,Pedig  itt ülök egyedül egy újpesti panelház 
hetedik emeletén, el őttem az asztalon Agay Gyuszi életének a dokumentumai, vasár-
nap este van, és már tudom, hogy kíméletlenül szétszedem és összerakom azt, ami 
megmaradt utána, amit tudok róla, és megalkotom bel őle a magam történetét. Mit is 
tehetnék mást? Agay Gyuszi halott, magával vitte a saját történetét, és amit hátra-
hagyott, abból már csak a sajátt történetemet rakhatom össze, a saját történetemet 
őróla. Kinézek az ablakon innen a hetedikr ől, és látom, ahogy fordul a 12-es villa-
mos, be a Görgey Artúr utcába, amit gyerekkoromban még Dózsa György útnak 
hívtak, ott laktunk a 68 szám alatt, srégen szemben a szül őotthonnal, ahol egy 
nőgyógyász diagnosztizálta, hogy magasugrás közben eltörött a karom, mert őrize-
temmel megbízott nagyanyám els ő  kétségbeesésében oda cipelt át. Most meg itt 
vagyok a hetediken, körülbelül annak a hajdani Mária utcai egyemeletes háznak a 
helyén, ahol a nagyanyám lakott, gyakran látogattuk, kinézett utánunk az ablakon 
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és integetett, amikor megint kiléptünk az utcára, mellette néha felt űnt nagyapám 
hatalmas kopasz koponyája, ki akkor már nagybeteg volt, vesezsugorodás, egy 
borzasztóan hideg télen temettük el, befagyott a Duna, és a rózsák hetek múlva is 
jégrózsává dermedten virítottak a síron. Azóta elt űnt a ház, utcák és háztömbök tűn-
tek el nyomtalanul, én meg itt ülök a hetediken, egyedül, el őttem régi családi fotók, 
naplók, levelek, Agay Gyuszi életének a dokumentumai. 

Hogyan érezte magát Ágay Gyuszi 
1952. novemberének elején? 

(Eredeti naplófeljegyzések) 

Nov. 5. Szerda 

8-kor találkoztam Kovácsnéval (Primavera), 22 éves; 5 hónapja külön él a fér-
jétől, csinos vérbeli fekete zsidó n ő . A férje ma is szereti, és vissza akarja állítani a 
házasságot. A nő  nagyravágyó, élni szeret ő, habzsoló típus. En igen flegmának mu-
tatkozok nála. Fölényes vagyok és intellektuel. Tetszem a n őnek és tudom, hogy nem 
bánná, ha az enyém lehetne, de ez id ő  szerint a körülmények, hely kérdése, még 
nincs tisztázva. Az Irányi utcában voltunk egy cukrászdában, ahol Gyöngyi most a 
kiszolgáló, és utána a Trojkában táncoltunk. Kellemes volt, de nekem már több kel-
lene. Habár a holnapi randevú megbeszélésénél ő  volt ezúttal is a kezdeményez ő . 

Nov 6. Csütörtök 

Primaverával 1/2 9-kor találkoztam. A 100 évesben evett egy pár virslit, én ittam 
egy fröccsöt. Elmesélte Waldemann Tiborral való 1947-es ügyét. Ki akarta ő t vinni. 
Szépen rajzol a nő  és sáldíszítésre jó figurái vannak. Csinos volt. Utána átmentünk 
a Pipacsba, ahol megivott két csokoládét, igen jól kezdtük magunkat érezni, mire egy 
táncból visszajövet a 3. csokoládét magára és a székre öntötte. Persze mindent ől 
elment a kedve. Fizettünk és eljöttünk. 11 óra után lehetett. En a kapu el őtt kezde-
ményeztem, hogy felmegyek hozzá, de ő  visszautasította, hogy hozzá nem lehet 
felmenni, erre én dühös lettem és anélkül, hogy valamit megbeszéltünk volna, elbú-
csúztunk. 

Nekem ezzel még nem volt vége az estének, benéztem az Astoriába, ahol Irént 
(Takács Irént a Király-utcából) találtam egyedül. Hozzáültem, majd egy rum elfo-
gyasztása után újból átmentünk a Pipacsba. Ott már csak még egy-egy rumot ittunk. 
Jól táncoltunk a kis sz őke kurvával. Akiről most meggyőződtem, hogy nem ő  figyel-
tetett, illetve jelentett engem. Három után volt, amikor hazakísértem, és őhozzá is 
fel akartam menni. 0 még rendesebb volt, mint Vera, mert bármikor szívesen lát, 
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úgy mondta, de most hajnalban ne menjek fel. Igy távoztam 1/2 4-kor haza egy 
átmulatott, sokat költött éjszaka után, n ő  nélkül. 

Nov. 7. Péntek 

Fentiek után nem is kell mondani, hogy csömörlöttem meg mindent ől. Két nőt 
szórakoztatok, viszek ide-oda, költök rájuk, tudom, hogy szimpatikus vagyok nekik, 
és amikor én kérek valamit, akkor ki úgy, ki így, kitér el őlem. Ezek a dolgok azok, 
amiket nem tudok megemészteni, amikor nem tudom elképzelni, miért ez a n ő  állás-
pontja. 

Egész nap aludtam, csúnya borús, es ős idő  volt a Nagy Októberi Szoc. Forr. em-
lékünnepe és csak délután mentem el a Bristolba. 

Itt igen nagy sikerem volt, bár ezeket a kezdeti sikereket én már megszoktam, 
nálam mindig a befejezéssel van a baj, olyan vagyok, mint egy hosszútávfutó, aki a 
táv feléig körökkel vezet a mez őny felett és amikor már mindenki gy őztesnek látja, 
kifullad és feladja a versenyt. 

Szóval megismerkedtem egy 27 éves fekete kis színészn ővel. Kutasiné, aki a 
héten szerdán már látott a Trojkában. Úgy bújt hozzám tánc közben és olyan félre 
nem ismerhető  célozgatásokat tett, hogy csak be kellett volna tenni a faszomat. Még 
azt is tudtomra adta, hogy jó meleg penzió szobája van. De speciel nekem nem volt 
hangulatom. Ugyan a Kedvesben megittunk egy feketét, fáradt és unott voltam és 
1/29-kor hazamentem, hogy majd felhívom telefonon. 

Ugyancsak jól táncoltam a kis 19 éves szintén fekete, göndör hajú szepl ős képű  
Verával, akit másnapra újból lerendeltem a Bristolba, és egy sz őke nagy seggű  lány-
nyal, akivel szintén remekül összebújva táncoltam. 

Nov. 8. Szombat 

Délután megint lementem a Bristolba. Ma viszont tiszta férfitársaság jött össze, 
úgy hogy 1/2 7-kor eljöttem, anélkül, hogy egy n ővel is táncoltam. Benéztem a Club-
ba, ahol egy általam már ismert csinos fekete n ő  van a bárpultnál. Kellemesen elbe-
szélgettünk. Dicsért és csinos fiúnak mondott. Jó érzésekkel 1/2 8-kor hazajöttem. 

Nov 9. Vasárnap 
Ma munkanap volt. Szűzi hívott telefonon. 5-kor találkoztunk. Nagy feladat elé 

állított. Vett a fiának egy kis lóden kabátot, amit a Heppnél az én közbenjárásom-
mal kell pehelybéléssel ellátnom. Ezt is el fogom neki intézni, valószínííleg. Most már 
egyenesen beszéltünk arról, hogy itt az ideje, hogy az enyém legyen. Bár kett ő s 
játék ez, „mert van olyan férfi, akit ezzel meg lehet tartani és ragaszkodóvá lesz, de 
van olyan is, aki megelégeli a n őt, és otthagyja". Mennyire igaza van, illetve barát- 

184 



nőjének Cicának, aki ezt neki mondta. De úgy néz ki, hogy nem sokáig kell már e 
nőre várni. 

Nov. 11. Kedd 

Felhívtam Primaverát, most is azonnal hajlandó volt velem találkozni. 9-kor 
futottunk össze és elmentünk a Savoyba. Kissé szemrehányást tett, hogy közel egy 
hétig nem jelentkeztem. Nyíltan beszéltem neki arról, hogy az enyém kell, hogy 
legyen. Ó is nagy válaszút el őtt áll. Egyrészt a férje könyörög, hogy jöjjön vissza 
hozzá. Mostani randevúnk el őtt is fenn volt nála, miközben fürdött, és itatta meg 
kérte, hogy jöjjön vissza. Ugyanakkor vallott a kis n őci arról is, hogy a Józsija egy 
igen pénzes n ős ember, övé volt most 3-4 hónapja, mindennel elhalmozta, 2 hete sza-
kítottak, de most úgy látszik, visszatér hozzá. Hiába, kell a dohány a n őnek. Szóval 
itt van a férj, aki visszahívja, és valószínűleg vissza is megy. Itt üzen a barátja, aki 
pénzeli, és itt vagyok én, aki nem pénzelem; és talán mégis engem szeret a legjob-
ban. Elég nehéz mindezek mellett a dolgom, de ha ügyes leszek, a n ő  az enyém lesz. 
Nagy siker lesz, ha sikerül. 12-ig együtt voltunk és szombatra beszéltünk meg új 
találkozást. 

Hogyan érezte magát Ágay Gyuszi 1952. novemberének 
27-én, csütörtökön, amikor én születtem? 

Marinál voltam fenn 6-tól 1/2 9-ig. Kettesben voltunk és kétszer már nagyon 
közel voltam ahhoz, hogy az enyém legyen, de olyan vadul tiltakozott, hogy aztán 
hagytam. Igen jól éreztük magunkat ennek ellenére, hisz az, hogy az enyém legyen, 
már biztosnak mondható, csak önmagától fél, hogy elveszti a fejét. 

Hogyan érezte magát Ágay Gyuszi 1954. március 14-én, 
vasárnap, egy héttel harmincadik születésnapja után? 

Most végigolvastam 1946-tól a mai napig írt feljegyzéseimet, és. szép kis regényt 
lehetne összehozni — jellemz ően a mai eseményekre — az itt lév ő  oldalakból. Hogy 
pár szót üzleti vonalon is írjak, a TOLLKERné1, régi helyemen igen jól megvagyok. 
Hatalmam, respektem — ha lehet mondani — még n őtt, szakszerv. elnök vagyok; s őt 
kicsit túl sok feladat, felel ősség hárul rám. De szívesen végzem, mert jó környezet-
ben, rendes emberek között vagyok. Nagyon örülök fényképez őgép-vételemnek is. 
Először novemberben a prémiumból egy kis Veltát vettem, majd januárban Békeköl-
csön nyereményből egy Zorkijt, amiket januárban eladva egy remek Kievre cserél-
tem át. Anyámmal remekül kijövök és most egy lakásleválasztás el őtt állunk. 

185 



Hogy a női dolgokat folytassam. Bizony egy hete múltam 30 éves és már egész 
másképp lépek fel egy n ővel, lánnyal szemben, mint öt-hat éve, persze az eredmény 
is más. Lassan olyan dolgok esnek meg, amiket helyesen nem folytattam, mert an-
nakidején reménytelenek voltak. Borovszky Aranka, a kis vörös lány az enyém lett 
és nagyon jó volt. De nála is sokkal többet nyújtott Takács Kata, aki szintén nyár-
ró] maradt el, közben férjhez ment, most jelentkezett; remek alakú, igen jó mozgá-
sú, nagyon érzéki n ő. Küretet csináltattam neki, illetve elközvetítettem. A férjét ől 
lett volna a gyerek, de a férjét állítólag nem szereti. Enyém lett Ica is, és egy remek 
éjszakját töltöttünk Budán a Tövis utcában barátn ője születésnapján egy remek 
budai villában. 

Palkó Leát otthagytam, mert már addig eljutottam, hogy feljött hozzám a Bacsó-
ba, meztelenre vetkőzött és egy órán keresztül kéjelegtünk, de nem akart az enyém 
lenni. Ugyancsak nem foglalkozom ezért a kis Manyival sem, akir ől pedig remek fény-
képeket csináltam. 

De hogy visszatérjek januári feljegyzéseimre, Erzsébettel január közepén szakí-
tottam, nagyon fájt neki, de túl id ős volt hozzám. Nagyon érdekesen jártam meg ba-
rátnőjével, felhívtam telefonon és utána felmentem hozzá, nemsokára azután hazajött 
a férje, rettenetes szituáció volt. 

Most a napokban várom Székesfehérvárról Ducit, akivel december vége óta, ami-
kor először az enyém lett, egy pár levelet váltottunk, és március 15-re ígérte meg, 
hogy Pestre jön. — Nagyon jó lesz. 

Szóval mindent egybevetve állandó n őm most nincs. 2-3 futó kaland is kézben — 
folyamatban — van, de egyik sem dobogtatja meg a szívemet. 

Most csöngettek, és ha Primavéra áll az ajtó el őtt, ritkuló hajú ősz kis öregasz-
szony, ráncok mögül átsejl ő  hajdani szépség, csönget, és rám mosolyog — „Megismer, 
ugye? Azért jöttem, hogy Agay Gyusziról meséljek magának."—, talán meg sem 
lepődtem volna, de nem Primavéra volt az, hanem a Kaulikné a harmadikról, a 
közös képviselő. Es alaposan meglepett engem, mert nem pénzt kért, hanem pénzt 
hozott, 950 forintot, ami visszajár a liftszerelési pénzb ől. Ahogy kés őbb hallottam a 
házban, konkrétan a Fischernét ől a másodikról, aki a vízórákat intézte, elég rende-
sen sikkaszthatott a Kaulikné és most igyekszik jóvátenni, amit lehet. Egyébként biz-
tosan érez egy kis elégtételt a Kaulikné, mert a vízóraszerelés, amit a Fischerné 
intézett (a másodikról) mégiscsak többe került 1200 forinttal a tervezettnél, és a sze-
relők már itt voltak, amikor a Fischerné kétségbeesetten járt körbe és gy űjtögetett 
még pénzt, mert addig a szerel ők nem kezdtek dolgozni, és ma mondta is a kis 
kopasz ember, aki eredetileg kezdte a vízórát szervezni, csak a Fischerné kivette a 
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kezéből a dolgot, mert ő  olcsóbbat tudott, szóval mondta ma a liftben, amikor lefe-
le menet találkoztam vele még délel őtt, hogy a Fischerné hiába mondta, hogy olcsó, 
mégsem lett az. Mondtam neki, hogy tényleg nem, mert nem akartam vitatkozni 
vele, pedig a Fischerné elintézte, hogy visszakapjuk az áfát, és ha tényleg visszakap-
juk, akkor mégiscsak olcsóbb lesz. Olyan szép ez a házbeli élet, lassan karácsonyo-
dunk, mindenki idegesedik még plusz, en plus tegnap az arabok buliztak a 
szomszédban, szinte rengett belé a parlag, fölül meg szaladgálnak a gyerekek, de csak 
tavaszig, mert kiderült, hogy a nagypapához költöztek vissza a fiatalok, mert vettek 
valami házat, amit átépítenek, „Elmentek ketten, visszajöttek négyen.", mondta az 
öreg, hoztak két saját termés ű  virgonc gyereket, a nagypapa szabadkozott is, hogy 
biztosan hangosak lesznek egy kicsit, de mondtam neki, hogy ez nem baj. Mert hát 
ettől panel a panel, ezt persze nem mondtam neki, de én valahogy élvezem az egé-
szet, figyelek, nézek körül a hetedikr ől, nézek ki az ablakból, megint fordul be a 
Görgey Artúr utcába a 12-es villamos, kivilágított ablakok kalitkáiban alakok 
mozognak, a résekből denevérek surrognak cincogva el ő, valahonnan a Danubius 
Rádió hallatszik, és komolyan mondom, van ebben az egészben valami szép. 

Itt előttem az asztali lámpa erny őjének sárga fényében Agay Gyuszi naplói, Agay 
Gyuszié, aki ugyancsak élvezte volna a panelt, ebben biztos vagyok, mert ő  mindent 
élvezett, bár aligha ért volna rá képzeletbeli vendégeket fogadni, nagyon is valósá-
gos, hús-vér vendégeket fogadott, unatkozó asszonyokat, akik ritkán érnek rá és 
főként nem kell őket feleségül venni. De hát Ágay Gyuszi életében itt még egy-két 
emeltes polgárházak álltak, és Gyuszi látogatóba járt hébe-hóba a nagyszüleimhez a 
Mária utcába, pontosabban rokonlátogatóba, merthogy Gyuszi anyja, akit Maci 
néni néven emlegetett a család, és az én nagyapám testvérek voltak, és azt hiszem, 
Gyuszi valahogy oldalágon örökölt is valamit nagyapám véréb ől, mert nagyapám is 
szerette az életet, a futballt, az italt és n őket, és egyáltalán, ahogyan szert tett a nagy-
anyámra, az nem volt akármilyen dolog, amint a nagyanyám sem lehetett akármi-
lyen nő . 

Erre a Maci nénitől örökölt régi, barna tónusú fényképeket rakosgatva jöttem 
rá, rakosgattam a képeket, mert akkor nyílt meg Pesten a Mai Manó fotógaléria, és 
én kíváncsi voltam, vannak-e a Maci néni fényképei között a Mai Manó padlástéri 
.világítóablakos m űtermében készültek . Ilyet sajnos nem találtam, találtam viszont 
néhány fotót egy csodálatos n őről, azonnal beleszerettem, nagyon bele tudok szeret-
ni szép régi n őkbe szép régi fényképeken, el őször Kisfaludy Attala fényképére buk-
kanva éreztem ezt, amikor Kármán Fannija után kutattam a könyvtárban. A Maci 
néni fényképei között talált n ő  csodálatos volt, egyszer ű  kockás reformruha, nagyon 
tiszta és átszellemült tekintet, és mégis valami titkos, bujkáló szenvedély, amit ha 
keres az ember, nem lel a vonások között, nem néven nevezhet ő, de ott van mégis, 
mint Lou Andreas-Salome, vagy Alma Mahler-Werfel, az ő  képeiket csodálva érez- 
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tem valaha ilyet, talán azért is sejtettem a Maci nénit ől rám maradt fénykép tiszta 
tekintete mögött mindjárt szenvedélyt, és furcsa, buja érzelmeket. 

A fotót következ ő  vasárnap elvittem apámékhoz a szokásos családi ebéd alkal-
mából, hátha ő  tudja, ki lehet ez a n ő , és tudta is mindjárt, hát a nagyanyád, mond-
ta, én meg kis híján megkövültem, az ember beleszeret a saját nagyanyjába, még ha 
csak fényképen is, furcsa érzés, nem nagyon jó, meglep őnek elég meglepő . De leg-
alább megtudtam apámtól, hogy a nagyanyám tényleg nem volt akárki, pontosabban 
akárki is lehetett, merthogy lelencgyerek volt, a lelencb ől került a nevel őszülőkhöz 
Szabadkára, elmagyarosodott bunyevác keresked őkhöz, idősödő  és gyermektelen 
házaspárhoz, akik egy szatócsbolt jövedelméb ől éltek és nagyon szerették a kis 
Rózsikát, akit öt és fél hónapos korában hoztak haza az árvaházból. Több gyerek 
közül választhattak, és ők persze a legszebbet választották. A szép csecsem őkből több-
nyire csúnya gyerekek és még csúnyább feln őttek lesznek, de a nagyanyám kivéte-
lesen nem lett csúnyább, s őt egyre szebb, és a derék bunyevác nevel őszülők előbb 
örömmel, majd kissé rémülten nézték ezt a szépséget, mert nem szerették a felt ű-
nést, a nagyanyám pedig még alig múlt tíz éves, amikor már felt űnést keltett a Kos-
suth utcai korzón, miközben jött haza a barátn őivel az iskolából. Egy ízben a Bárány 
kávéház teraszán ott üldögélt Csáth Géza, aki akkor már orvostanhallgató volt 
Pesten, most hazalátogatott pár napra, mert Pesten csak zenekritikusként lehetett 
köze a zenéhez, a szabadkai szimfonikus zenekarban viszont ő  volt az els ő  hegedűs, 
és aznap este éppen koncert volt, már túljutott a délel őtti próbán és most ott ült 
unokabátyjával, Desirével. a Bárány teraszán a kora tavaszi simogató napfényben, 
idegeit kellemesen borzolták az esti fellépés el őizgalmai (Hommage á Mészöly Mik-
lós), és a lányokat nézegették, akiket csapatostól csak ki a korzóra a hirtelen jött 
napfény, persze a nagy lányokat, amikor egyszer csak arra jött a nagyanyám, haza 
az iskolából, ott viháncolt vagy négy-öt leányka társaságában a korzón, kockás fla-
nelruhában, kis kalapban és kigombolt kabátban, a gesztenyeszín haján megcsillant 
a fény, és Csáth megbabonázottam nézte ezt az égi tüneményt, Kosztolányi pedig, aki 
gyakrabban járt haza, tudta azt is, hogy a kis Milisits lány az, a Rózsika, akib ől 
hamarosan a város legszebb eladó lánya lesz. És tudták ezt a nevel őszülők is, és már 
előre féltek a sok kér őtől, még inkább a sok szélhámostól, meg hogy Rózsikának 
talán nem fog-e a fejébe szállni a dics őség, és nem szalad-e majd túl nagyot a lova, 
merthogy a feltűnésnél csak a botrányt utálták jobban, és Rózsika szépséges feje 
fölött a botrány borús felh ők látták gyülekezni. Igy aztán nagyon megkönnyebbül-
tek, amikor Rózsika tizenhatodik születésnapja után nem sokkal jelentkezett náluk 
a gazdag tótfalusi parasztbirtokosnak, Zsitván Józsefnek a nagydarab és lapátkez ű  
fia, hogy ő  bizony feleségül venné a Rózsikát. És elmagyarázták Rózsikának, hogy 
ezt a partit nem szabad elszalasztani, mert. János, ahogyan a fiút hívták, 100 hek-
tár föld örököse, és hogy mégiscsak megelégszik azzal a kis hozománnyal, amit ők 
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adni tudnak Rózsikával. És Rózsika, akinek ugyan nem volt különösebben rokon-
szenves a nagydarab fiú, de nem volt különösebben ellenszenves sem, meg ami még 
fontosabb, nem volt a láthatáron senki, aki igazán megdobogtatta volna a szívét, szó-
val Rózsika igent mondott, és két hónap múlva Tótfalu apraja-nagyja összegy űlt a 
nagy napra, amikor Zsitván Jóska fia oltárhoz vezeti a szabadkai Milisits Rózsikát. 

Történt pedig, hogy az én nagyapám, akkor még fiatal ember és frissen végzett 
villanyszerelő, éppen az esküvő  napján érkezett Tótfalura. Nem egyedül persze, és 
nem is villanyszerelői minőségben, hanem tiznehányad magával, mint a Rákospalo-
tai Atleticai Club footballcsapatának alapító tagja. 

(Hajdani feljegyzéseim itt megszakadtak, és most nem írom őket tovább. A történet végé-
ről annyit, hogy amikor nagyapám, meglátta Rózsikát friss félje karján, fehér menyasszonyi 
ruhában, amint kilépnek a templom kapuján és megállnak a jórészt máris részegen hujjoga-
tó, vasárnapi díszbe öltözött, enyhén degenerált képet mutató násznép el őtt, földhöz vágta a 
kalapját, és azt mondta: „Ez a nő  az enyém lesz!" És az övé is lett, mesélte az apám,-
csinált neki egy gyereket, „Az vagyok én.", mondta az apám, és aztán valami különleges 
egyházi engedéllyel elvált a férjét ől, és törvényesen is hozzáment a nagyapámhoz. Es mesélt 
apám még sok mindent, amit én most itt tényleg nem mesélhetek el.) 
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Ninkovné K. Olga lPlárin 

Ajánlom és köszönöm 
Tóth Thiel Margitnak 

Tóth Margit és gyűjteménye, 
a 30 éves „Tóth József alapítvány" 

A nagy és világhírű  gyűjteményekkel szemben írásunk témájáúl szolgáló — kicsi-
nek is nevezhet ő  gyűjtemény, zentai és szabadkai szemszögb ől is szemlélhető . 
Nekünk, vajdaságiaknak, fontos m űvészettörténeti adatbázis. Olyan értékes m űveket 
tartalmaz, amely Zenta és Szabadka két világháború közötti m űvészeti életére, 
valamint a zentai m űvésztelep húsz évére világít rá. A gy űjtő  és öccse mellett, a 
gyűjteménnyel kapcsolatban a vajdasági képz őművészet két markáns alakja, Hangya 
András és Acs József bontakozik ki. Az els ő  volt a gyűjtemény bábája, a második 
pedig a pártfogója. Persze ők is egy nagy és értékes kölcsönhatás részesei. Mind ahogy 
az örökösök is, mi magunk, azok lehetünk. • 

Tóth Margit Zentán született 1912-ben — az idén ünnepli kilencvenedik 
születésnapját — Tóth Mihály (1886-1918) helybeli ácsmester és felesége Etelka 
első  gyermekeként. Amikor édesapja az I. világháború áldozatává vált, tesvéreivel, 
Erzsébettel (1913), Józseffel (1916-1935) és Etelkával (1919) árván maradt. Nehéz 
anyagi körülményeik miatt, minden gyermeknek korán kellett munka után nézni, 
főleg Margitnak — a legid ősebbnek, és Jóskának — a család egyetlen férfitagjának. 
Margit 1933/34-ben Szabadkára került és keresked őként dolgozott, a neves Engler 
üzletben, a másik két lány 1936-39 között Belgrádban kapott munkát az Elba gyár-
ban, Jóska pedig az elemi iskola négy osztálya után asztalos segédnek szeg ődött a 
zentai Weiner Lipót-féle bútorgyárban. Itt alkalma nyílott a m űbútorfaragás, illetve 
a fafaragás, valamint a kötelez ő  rajzórák által a rajzolás m űveletének megisme-
résére. Hamar kiderült tehetsége. A nemrégiben elhunyt Tripolszky Géza, a Tóth 
család gyermekkori szomszédja, emlékeiben őrizte Jóska, helybéli figurákat ábrázo-
ló szénrajzait, amelyeket az utcabeli kerítéseken lehetett látni, Risz Ilonka néni 
pedig azt mesélte, hogy a fiú „m űterme" a kukorica-góre volt, ahol gyors mozdula-
tokkal faragta kis fa figuráit. A szomszéd gyerekek szerettek Tóthékoz járni, mert 
Etelka néni, hasonlóan gyermekeihez, kedves és nyílt természet ű  ember volt. 
A látogatók között akadt akit-a család m űvészet iránti szeretete ragadta meg, mint 
például Szlavni ć  Nestort (1921-...) a kés őbbi amatőrfestőt, aki azt vallotta, hogy a 
művészetet itt szerette meg. Az sem lehet véletlen, hogy Margitért két fiatal, tehet-
séges fest ő  is rajongott. Els őként, 1929-től, a zentai Vladica Nikoli ć  (1909-1986) 
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aki abban az id őben többször is megfestette a Margit arcképét: az egyik kép Margi-
tot matróz ruhában mutatja be, és ma a szabadkai Városi Múzeum tulajdonában 
található (1. kép) 1, a másik, művészileg erőteljesebb, tehát kés őbb készült — pontosan 
.1931-ben, s az alanyt iskolaköppenyben 
ábrázolja (2. kép) 2 . 1965-ben került az 
újvidéki Szerb Illatica Képtárába a néhai 
Bácsaki Képtár többi 277 művével együtt3 . 
Margit néni, ahogyan most én hívom, 
leveleiben így írt Vladicáról: „Jól emlék-
szem, romantikus, és szép ifjúkori kap-
csolat volt a miénk, de két éven belül vége 
lett, különböző  helybéli rosszindulatú int-
rikák miatt. Az én portrémat dl. Jovan 
Milekics szabadkai műgyűjtő  vette meg 
Bácskai Képtárába, miután Vladica szép 
sikereket ért el önálló kiállításával a belg-
rádi Cvjeta Zuzori ć-ban." Levelében két 
fotót is mellékelt Vladicáról és zentai 
mű terméről, ami nagy értéknek bizonyul, 
ha tudjuk, Zenta két világháború közötti 

2. kép 

1. kép 

képzőművészeti életére eddig kevés fény 
derült. 

Margit néni másik ifjúkori hódolója, 
az 1933-ban Szabadkán felfedezett nagy 
rajztehetség, a szintén szegény sorsból 
fakadt Hangya András (1912-1988) volt. 
Szabadkán ismerkedtek meg, miközben 
Margit ott dolgozott. Ocsét Jóskát, vala-
mint annak barátját Almási Gábort is ő  
megismertette meg vele 4. Jóska, ezt meg-
előzően, 1931-ben, a zentai bútorgyár-
ban kötött barátságot Almási Gáborral 
(1911-1994), a tehetséges fiatal m űbútor-
faragóval, akib ől a későbbiek során í a 
vidék els ő  nagy szobrászm űvésze lett. Ot 

követve került Jóska 1933-ban Szabadká-
ra, Sípos tesvérek bútorgyárába. Itt folyta- 
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Hangya András, Tóth Margit és Almási Gábor 
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tódott művészi fejlődése. Almásival feljárt Oláh Sándor fest őművész mű termébe, 
aholy gyakran ült modelt. Ekkor festett róla Almási arcképety, hogy Jóska is ez id őtájt 
festehette egyetlen megmaradt képét, egy férfi arc-képet. Margit, Hangya által ké-
szült kisméretű  arcképe (3. kép) 7  is eb-
ben az id őben készülhetett. A kép emléket 
állít plátói kapcsolatuknak, mert alul e 
következő  feliratot őrzi: „Margit emlé-
kezz". Az idő  vasfoga, talán éppen ennek 
a rövid üzenetnek köszönhet ően, nem 
feledtette el a két fiatal nemes és szép 
kötődését, amelyre ugyan fátyol borított 
először a lány, majd a fiú házasságkötése. 
Az üzenet magyarázatot ad még két 
Hangya kép tartalmára is: az egyik a sza-
badkai dr. Vinko Per čić  gyűjteményben 
található tempera vázlat, amely fák alatt 
ülő  párt ábrázol — a fest őt, aki bal kezé-
vel átkarolva támasztja meg a válára 
boruló lányt (4. kép) 8. A lány külleme — 

4. kép 

3. kép 

szépsége és viselete — Margitra utal, 
mintahogy a kép datálása (1934), és az a 
tény, hogy Tóth Margit kés őbbi képgyűj-
teményéből került el ő  egy másik hasonló 
olaj-festmény (5. kép) 9. Ezen is, sudár fák 
alatt bújik meg egy pái. A matróz pólós 
fiú, fejét a föjéle hajló lány ölében hajt-
ja, arcuk ugyan nem látható, mégis tud-
juk, a festő  és a néhyi kép tulajdonos, 
Margit volt az ihletadó. Levelezésünk so-
rán, Margit néni egy 1934-ben készült 
fényképet is küldött, amely közepén ő  áll, 
oldalán öccsével, és Hangya Bandival. 
A levélben hozzáfűzi: „Hangya Bandi az 
én és az öccsém jó barátja volt, akiben 
meghízhattam, s akivel barátságom öcsém 
halála után is folytatódott. Neki minden 
bánatomat elmondhattam, mert jószív ű  
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5. kép 
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ember volt és megértett engem. Amikor Belgrádba került Dobrovics Péter rajztan-
folyamára (1936), néhányszor meglátogattam, annál is inkább, mivel két húgom is 
Belgrádban dolgozott akkor. Kés őbb, amikor Bandi folytatta tanulmányait az Aka-
démián (1937) vasárnaponként eljártunk a belgrádi Bólyai Farkas egyetemi kör tánc 
rendezvényére, s ott Boschánnal és Accsal is találkozhattunk. Szerettem Bandi aka-
démiai mű termében is eljárni..." S hogy olyankor kiállításokat is látogattak, kés őb-
bi gyűjteményének katalógusának els ő  sorai árulkodnak: „A képz őművészet iránti 
érdeklődésem és őszinte vonzódásom nagyon régi eredetű . Egy döntő  eseménnyel 
kezdődött a festészet elb űvölő  hatása. A harmincas évek közepén egy velem egyko-
rú fest ővel barátkoztam. Fiatal volt, tele idealizmussal és ambícióval. A m űvészet 
iránti szeretetet át akarta vinni másokra is. Abban az id őben egy nagy méret ű  kiál-
lítást rendeztek Belgrádban, s ezt, a fest ő  hosszas rábeszélésére, együtt néztük meg. 
Vagy kétszáz mű  mutatta be az olasz reneszánsz kiváló alkotásait. Az ismert olasz 
mesterek tájképeivel és portréival nem tudtam betelni. ...Megkapott a festészet 
varázsa, mely azóta is hatalmában tart... A kiállítás megtekintése után szenvedélyes 
képgyűjtő  lettem. Szenvedélyemnek persze akkor még igen gyenge anyagi fedezete 
volt. A képek azonban, ha lassan is, de szaporodtak." 10  Ezek a sorok Hangya 
András szerepének bizonyítékai, Tóth Margit gazdag gy űjteményének kialakulásá-
ban. A gyűjtő  visszaemlékezései szerint az els ő  megszerzett darabok között volt a 
szintén zentai, Jenovác Pistának, a zentai városházát ábrázoló festménye". 

Így indult útnak az a gy űjtemény, amely ma egyedülállóan őrzi gyűjtőjének zen-
tai  és szabadkai m űvésznemzedékének korai alkotásait. Sajnálatos azonban az a tény, 
hogy amikor ezen nemzedék tagjai a második vilgháború utáni képz őművésze-
tünket megalapozták, már hiányzott közülük az egyik legtehetségesebb, Tóth József 
(1916-1935). Tóth yIargit öccsének tehetségét 1934-ben fedezte fel a közvélemény 
egy akkoriban divatossá vált karitatív akció során (Hangyát is hasonlóképpen fedez-
ték fel 1933-ban). Egy zentai Újság 1934-ben hírt ad arról, hogy Sz őke Béla állator-
vosi egyetemi hallgató, Schwarzer Gyula végzett jogász és Tripolszki Aladár orvos-
tanhallgató a hadiárva szobrászm űvész sorsát kezükbe vették és elhatározták, hogy 
nagyarányú segélyakciót indítanak, hogy Tóth tanulását lehet ővé tegyék és zágrábi 
tartózkodását biztosítsák — miután Iván Mestrovics neves Zágrábban él ő  szobrász-
művészünk látta négy szobrát, javasolva a zágrábi képz őművészeti iskolába való 
beíratkozását. 12  A cikk, még közli, hogy „a Politikában is megjelent hír 'szerint, a 
fiatal tehetséget, a szegény asztalosinast, magához veszi egy évre Mestrovics Iván, a 
világ legnagyobb szobrászmíívésze". A Híd, baloldali vajdasági magyar folyóírat, 
augusztusban kiállítást is szervezett a tehetséges kezd ő  művészek megsegítésére a 
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zentai Royal Szállóban, ahol Tóth József szobrai is ki voltak állítva 13. A kiállítás 
teljes anyagi és erkölcsi sikerrel zárultl`l, úgy hogy Tóth József 1934 szeptemberé-
ben valóban Zágrábban lelte magát. Szeretteinek innen címzett levelei színesen 
beszélnek a következ ő  hónapokról. Gimnáziumba is jár, sokat tanul és rajzol, egy 
orvostól tanul anatómát, s közben szegényessen él, sokat éhezik és fázik, s végül meg-
betegszik 15 . Kénytelen hazatérni. 1935. június 10-én hunyt el, amir ől a Híd szerkesz-
tősége is megemlékezik. 16  1952-ben, amikor Palicson megrendezik a Magyar Unnepi 
Játékok keretében a Vajdasági Magyar Képz őművészek. seregszemléjét, Tóth Józsefet 
sem marad ki a sorból. Aztán, a hatvanas évek végen felé fedezik fel újra m űvész-
körünk agilis tagjai, s 1970-ben egy zentai emlékkiállítás után megjelenik monog-
ráfiája is. 17  Ez ad ötletet az 1955 óta Németországban él ő  Tóth Margitnak, hogy 
csaknem négy évtizedes gy űjtő  'munkájának eredményét, szül ővárosának, Zentának 
ajánlja föl. Ajándékgyűjteményét öccsenék nevére keresztelte. Az ajándékozást 
ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a kollekció a célnak megfelel ő  képtárban legyen 
elhelyezve, aminek köszönhet ően — a kérésnek eleget téve — a város végre valóban 
képtárat és új múzeumi épületet kapott. Történt ez 1972-ben, amikor a zentai — és 
egyben Jugoszlávia els ő  háború utáni példamutató művésztelepe már kerek húsz évek 
sikeressen működött, egy úgyszíntén értékes gy űjteményt is létrehozva ezzel. A Vaj-
daságban, Tóth Margit gesztusa nem volt egyedülálló. A szakirodalom szerint az 
1945-től 1985-ig terjed ő  id őszakban több mint negyven képz őművészeti gyűjteményt 
ajándékoztak a köznek 18. Ezek száma különösen 1961 után növekedett meg, amikor 
Ujvidéken külön épületet kapott. Pavle Beljanski képz őművészeti gyűjteménye. 
Zomborban is ezt követ ően jött létre a Milan Konjovi ć  Képtár; 

Tóth József újrafelfedezésében és az adomány létrejöttében annyi esztend ő  táv-
latából megállapítható, hogy Tóth Margit sógorának, Ács József (1914-1990) fest ő -
művésznek, pedagógusnak, újságírónak és m űvésztelep szervez őnek centrális szerep 
jutott. Mint említettük már, a Tóth lányok Belgrádban ismerték meg az ott tanuló, 
vajdasági származású fest őművész növendéket, aki majd feleségül veszi egyik őjüket, 
Etelkát. Rövid helycserék után, Zentán telepdtek le, és miután Acs József is kivet-
te a részét az 1952-ben Palicson sorrakerül ő  Vajdasági Magyar Képz őművészek ret-
rospektív seregszemléjének szervezésében, ugyanazon évben sikerült neki létrehozni 
Zentán Jugoszlávia els ő  háború utánni művésztelepét. Röviddel utána áthelyezték 
Újvidékre, hogy ott az Iparm űvészeti Fő iskola igazgatója  lei en, egyészén 1956-ig, 
amikortól nyugdíjbavonulásáig a Magyar Szó, vajdasági magyar napilap képzőművé-
szeti felelőse — kritikákat és beszámolókat ír, képz őművészeti nevel őiskolát vezet. 
Mű terme is a Forum Kiadóházban helyezkedett el. Tehát, nem volt nehéz t űzközel- 

196 



ből indítványoznia és kiviteleznie a Tóth József monográfiát, melynek anyagát ő  ma-
ga válogatta. Amúgy az egész vajdasági képz őművészeti élet aktív kísér ője és részt-
vevője volt, főleg a zentai és topolyai művésztelepek vezéregyénisége. Természetes 
hát, hogy Tóth Margitnak, immár mint rokonnak, aki 1955-ös németországi 
kikültözése után id őnként hazalátogatott 
Zentára, Ács József s az általa állandóan 
támogatott zentai m űvésztelep művé-
szei segítették gy űjtőtevékenységében. Az 
ajándékgyűjtemény katalógusában Margit 
minderről így vall: ,,Életemnek másik 
döntő  eseménye 1955-ben volt, amikor 
családostól együtt külföldre költöztem, 
Alig, hogy elhagytam szül ővárosomat, 
olyan honvágy kerített hatalmába, mely-
től a mai napig nem tudtam szabadulni. 
Minden erőmet arra összpontosítottam, 
hogy sok tájképet szerezzek a szül őföld-
ről, a Vajdaságból. Azt akartam, hogy az 
idegenben, a képeken keresztül velem le-
gyen Zenta és a Tisza, melyekt ől elszakad- 

Tóth Thiel Margit arcképe 

Fritz Thiel arcképe 

ni soha nem tudtam... Képgy űjteményem 
nagyra növekedett, s ez nem kizárólag 
nem az én érdemem. Kihasználom az 
alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak 
festő  ismerőseimnek és barátaimnak a 
megértésért és nagylelk űségért. Az ő  
hozzájárulásuk nélkül nem adhatnék 
Zentának ennyi képet... stb. "19 

A közel 300 képet (olaj képek, vázla-
tok, grafikák) magába foglaló adomány 
Zentára kerülésével, egyrészt a város két 
világháború közötti képz őművészetének 
elveszettnek hitt értékes részei (Vladica 
Nikolié, Jenovac Stevan, Almási Gábor), 

197 



1952-1967 

1933; 1979 

1961 

35 olaj, egyéb: 
akvarell, komb. techn. 
rajzok, vázlatok 
1 olaj, 1 dombormű  

akvarell, linóleummetszet 

különböző 	5 monotípia, 2 tempera, 
1 olaj, 1 akvarell 

1960-1966 
	

7 linóleummetszet, 4 
seriográfia, egyéb: olaj, 
pasztell, akvarell, rajzok 

1969 
	

komb. techn. 

1930 	ceruza 

másrészt a zentai művésztelep els ő  húsz évének legjobb alkotási közé tartozó m űvek 
kerültek vissza kiindulópontjukra. Abban a pillanatban, amikor az adományozás tör-
tént, a zentai múzeum képz őművészeti fundusa egyenl ő  volt magával az adománnyal, 
úgy hogy, a múzeumi tárgylista ezzel megduplázódott, valamint ha a m űvek értéké-
nek tekintetében, bátran állíthatjuk , hogy az adomány minden darabja nívós m ű . A 
legtöbb közülük Ács József munkája — számszerint 71. Ide tartozik Tóth Margit és 
férjének Fritz Thiel-nek arcképe (6. kép) 2Đ, valamint a náluk, Urbachban 1967-ben 
tett vendégség alkalmával készült akvarellek is. 

A gyűjtemény áttekintése 
S. sz. Vezetéknév, név 
	

Mun- 	A szerz ő  
(A szerz ő  születé- 	káinak opusának 	Technika 
sének és halálának száma 

	
időszaka 

helye és dátuma) 

Ács József 	71 
Topolya, 1914 
Újvidék, 1990 
Álmási Gábor 	2 
Kanizsa, 1911 
Szabadka, 1994 
Andruskó Károly 	2 
Zenta, 1915 
Balázs G. Arpád 	9 
Košica mellett, 1887 
Szabadka, 1981 
Benes József 	38 
Bajmok, 1930 

Bíró Miklós 	1 
Zenta, 1948 
Szabadka, 1975 
Daljev Mirko 	1 
Kikinda, 1909 
Gyurkovics Hunor 	2 	1978; 1979 

	
olaj 

1941 
Faragó Endre 	23 	1960; 1967 

	
7 tempera, 6 tusrajz, 
5 kollázs, egyéb: akvarell, 
komb. techn., filctoll 
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Hangya András 
Moravica, 1912 
Zágráb, 1988 
Jenovac Stevan 
Szanád, 1910 
Zenta, 1954 
Kerac Milan 
Ujvidék, 1914 
Ujvidék, 1980 
Konjović  Milan 
Zombor, 1898 
Zombor, 1993 
Koszta Rozália 
Gyulavári, 1925 
Gyula, 1993 
Kubát József 
Szabadka, 1907 
Szabadka, 1994 
Maurits Ferenc 
Újvidék, 1945 
Nikolić  Vladica 
Zenta, 1909 
Belgrád, 1986 
Oprešnik Ankica 
Vitez, 1919 
Petrik Pál 
Szabadka, 1916 
Szabadka, 1996 
Petrik Tibor 
Szabadka, 1950 
Szilágyi Gábor 
Pacsér, 1926 
Slavnić  Nestor 
Zenta, 1921 
Zenta, 1996 
Sáfrány Imre 
Moravica, 1928 
Szabadka, 1980 

	

5 	korai időszak 
(a `30-asoktól 
az `50-esekig) 

	

3 	1946 körül 

	

25 	1955-1977 

	

10 	1954-1967 

	

5 	? 

	

2 	1971 

	

2 	kezdet 
`30-asok 

	

12 	1956-1967; 

	

56 	1953-1976 

	

19 	1967-1973 

	

17 	1955-1970 

	

7 	1973, 1974  

4 olaj, 1 pasztell 

2 olaj, 1 akvarell 

14 linóleummetszet (`55-'67) 
2 olaj (14, `75) 
3 akvarell (77) 
8 olaj, 2 akvarell 

2 akvarell, 1 olaj 
1 tempera, 1 pasztell 

2 komb. techn. 

2 olaj 

7 linóleummetszet, 2 
akvarell, 2 olaj, 1 tus 
12 tempera, 11 olaj, egyéb: 
komb. techn. (homok; üveg), 
tus, tempera, pasztell 
4 olaj, 4 tempera, 4 ceruza- 
rajz, 3 filctollrajz, akvarellok 
6 tempera, 3 olaj, egyéb: 
filctoll, tus 
5 komb. techn., 
pasztell, filctoll 

3 	1960, 1961, 	3 tempera 
1964 

3 	1955 körül 	2 tus, 1 tempera 
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24. Torok Sándor 
Moravica, 1936 

25 1968-1971 12 pasztell, 1 monotípia, 
4 komb. techn., 1 olaj, 
egyéb: tempera, tus, akvarell 

25. Török István 6 1964-1968 5 linóleummetszet, 1 olaj 
Ludas-Csurgó, 1940 

26. Trumié Stojan 5 1959-1969 3 olaj, 2 filctoll rajz 
1912-1983 

26. Ismeretlen szerz ő  1 ? pasztell 

JEGYZETEK 

Vladica Nikolić : Margit. olaj-vászon, 200 x 78 cm, Szabadkai Városi Múzeum tulajdona, leltári 
száni Y-561  

2  Vladica Nikolić : Margit, 1931., olaj-vászon, 60 x 73,5 cm, az újvidéki Szerb Matica Képtárának 
tulajdona, leltári szám 2715. 

:1 Izložba radova Ba čkih umetnika — iz zbirke di. Jovana Milekića, katalog Galerije Matice srpske. 
Novi Sad 1975. 

4  Almási Gábor: Szobortalan égaljáról jöttem. Eletjel miniat űrök 36., Szabadka 1981. 

Almási Gábor: Tóth József arcképe, olaj-vászon, 32 x 25 cm, Zentai Városi Múzeum tulajdona 
leltári szám T.269) 

r, Tóth József: Micisapkás férfi arcképe, olaj-farostlemez, 32,5 x 24,5 cm, Zentai Városi Múzeum 
tulajdona 

7  Hangya András: Margit. olaj-vászon, 29 x 24 cm, signó jl:IS Hangya Bandi. Zentai. Városi 
Múzeum tulajdona. 

8 Hangya András: Pár, 1934. Tempera, 23 x 15,5 cm. sign jobbra lent: IS Hangya A. A szabadkai 
dr. Vinko Perčić  gyűjtemény része, leltári. szám I-108. 

9  Hangya András: Leány fiúval. Olaj-vászon, 65 x 50 cm. Zentai Városi Múzeum tulajdona. 

10  Tóth József Alapítvány — Fondacija Jožefa Tota. Sveska prva — Els ő  füzet. Zentai múzeum, Senta 
1972. 

11 Jenovac Stevan A zentai városháza cím ű  festménye még mindig Tóth Margit személyes tulaj-
dona Urbachban, 

12 Sentai újság, XIII. évf. 79. szám, 1934. „Tóth József'hadiárva négy szobrát mutatták be Mestrovics 
Ivánnak, a ina él ő  legnagyobb szobrászm űvésznek. A művész két szoborra azt a megjegyzést 
tette, hogy a kúszó férfi és Tóth Margit szobra is nagyon jó, de a két akttanulmány nagyon 
tehetséges alkotás. Megigérte, hogy az elhagyatott, szegény kartársa további sorsát is figyelemmel 
kiséri, kés őbb ő  maga is vezeti..." 

1`f Szentai Friss Ujság, VIII. évf. 95. szám, 1934. 
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Szentai Friss Újság, VIII. évf. 97. szám, 1934. „Az ifjúság törekvését siker koronázta, mert a ki-
tett gyűjtőíven minden különösebb felhívás nélkül több mint huszonöten jegyezték fel állandó ha-
vi adományaikat, amelynek folytán máris lehetségesnek látszik Tóth József tovább képeztetése. 
A társadalmi és kulturális egyesületek adományai még nem folytak be, de mértékadó körökt ől 
nyert érttesülésünk szerint Tóth Józsefet már szeptember havában Zágrebba küldik..." 

15 ezek a levél részletek az 1970-ben kiadott monográfiában olvashatók 

16  Szentai Friss Ujság, IX. évf. 69. szám, 1935. 

17  Tóth József, monográfia, Forum 1970. 

18 Vera Jovanović, Sudhina umetnina. Zbirke, sakuplja č i i darodavci u Vojvodini. Novi Sad 1987.. 

n Tóth József Alapítvány — Fondacija Jožefa Tota. Sveska prva — Els ő  füzet. Zentai múzeum, Senta 
1972. 

20 Tóth Thiel Margit, 1966. Olaj-farost, leltári szám T-268.  Thiel Fritz arcképe leltári szám T-7. 
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Irodalmi, művészeti, kritikai és 
• társadalomtudományi folyóirat 
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