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� Ladányi István

Tizenötödik menet

Ti régi férfiak, 
apáink, 
még a háború előtt születtetek, 
állati nyomorba, 
a rossz pálinkák és fogatlan apák közé,
erős és hangos apák udvarára,
áporodott szagú anyák,
gőzölgő és kiszámíthatatlan anyák
nehéz levegőjű konyháiba,
kukorica és krumpli,
görhe és ganca,
sült tök és főtt répa,
kenyér, haja, béle, háromféle
került az asztalra,
bujkálás a szalmakazalban volt a játékotok,
a földeken maradt szárkúpok nyirkos sátrában,
átkelés az összepántolt fateknőben a megduzzadt kanálison,
dohányt csempésztek a testetekre kötve,
folyóba dobták a kiskutyáitokat, 
akiknek még tegnap örültetek,
a mázolt padlón tettétek meg első lépéseiteket,
anyátok szoknyája alá bújtatok részeg apátok elől,
tirátok várt a civilizációs fordulat,
hogy csak akkor verjetek meg bennünket,
ha megérdemeljük,
meg kellett tanulnotok, 
hogy ne üssétek meg az anyánkat,
ballonkabátot viselni és nyakkendőt kötni,
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megtanulni, hogy konzervatív,
hogy elektromágneses, pozitív meg negatív,
világbéke, termelőeszközök, önigazgatású szocializmus,
el nem kötelezettek, Makariosz, Kuba, Kennedy,
bevezetni az áramot, a vizet, mélyre ásni a vízaknát,
és novemberben betakarni a vízórát meg a csöveket,
vasbetont önteni, három az egyhez, négy az egyhez, hányszor locsolni,
kivilágítani a lovas kocsit, a jobbkéz-szabályt,
levizsgázni motorra, autóra, megfelelően rögzíteni a pótkocsit,
átadni a tejet a szövetkezetben, higiénikus, zsírtartalom,
nektek kellett eladni az utolsó lovat .

Megtanultátok, hogy mi az a rádió,
bemondta, hogy véget ért a háború,
megtanultatok filmet nézni,
televíziót vettetek, és elhittétek,
hogy most már a valóságot mutatja .
Aztán szidtátok, hogy hazudik,
a fülünk hallatára gyaláztátok a bemondót,
aztán elhallgattatok, aztán anyánk azt mondta,
hogy ne is figyeljünk oda, apátok sokat ivott .

Ti régi férfiak,
apáink, 
kérges tenyerűek,
eres kezűek,
vastag ujjaitokkal
megsodrok most egy cigarettát,
és elszívom az emléketekre .

Még nem dőlt el,
folyamatosan tart,
még nem szólt a gong,
még folyik az utolsó menet, 
még lehet vitatni a füsttől alig 
látszó képernyő előtt,
Ali vagy Frazier,
Frazier vagy Ali,
ki győz, ki nyer,
még tart a tizenötödik menet,



5

Clay vagy Frazier,
Frazier vagy Clay .
Megsodrom ezt a cigarettát,
ti régi férfiak, apáink,
vegyétek szép, férfias kezetekbe,
kérges tenyeretekbe az öngyújtót, 
vastag ujjaitok közé a cigarettát,
emeljétek az ajkatokhoz eres kezeitekkel,
gyújtsatok rá, 
szívjátok mélyre,
ez az utolsó cigaretta kitart,
amíg tart ez a menet,
amíg meg nem szólal a gong,
tüdőzzétek le bátran,
hiszen erősek vagytok,
erőtök teljében,
negyvenéves, érett férfiak,
a tenyeretekbe ültetve 
fölemeltek minket a magasba,
vidám a tekintetetek,
anyáink megdörzsölik libabőrös karjaikat,
mikor rájuk pillantotok
a füsttől csillogó, összecsípett szemmel,
tüdőzzétek le, és fújjátok ki
a dúsan gomolygó füstöt az orrotokon .
Clay vagy Frazier, 
mit számít, hogy mikor kell kelni,
Frazier vagy Clay,
hosszú az éjszaka, 
alszotok pár órát,
mint máskor is, annyiszor,
aztán dolgoztok hajnaltól estig,
mint a barom,
de most még tart a meccs,
az arcotok beszíva tüdőzzétek mélyre
az isteni füstöt,
messze még a tüdőrák, 
messze a koszorúér-elzáródás,
az agyvérzés,
most még mind fiatalok vagytok,
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a legszebb korban,
gyermekeitek ott vannak körülöttetek,
fölnéznek rátok,
most ég bele csodálatos emlékezetükbe
arcotok, kezetek, borízű hangotok,
Frazier vagy Clay,
Ali vagy Frazier,
mindjárt kezdődik a tizenötödik menet,
sosem ér véget
ez az örökkön tartó viadal .

Csernik Attila: ÁCS 100
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� Marko Èudiæ

Eressza, álmom távola, 
avagy a magyar–délszláv 

komparatisztika újragondolása
Ladányi István két tanulmánykötetérõl

Ladányi István alig nyolcvan-egynéhány oldalas könyvecskéje (Hősök, 
terek. Identitáskérdések és térproblémák közép-európai regényekben. Gondolat 
Kiadó, Budapest, 2012) akár egy sikeres sűrítési eljárás példaképe is lehet-
ne: a szerző olyan  témákba, neuralgikus elméleti pontokba, értelmezési 
stratégiákba nyújt betekintést, amelyek őt jó néhány éve, de talán már jó 
néhány évtizede is intenzíven foglalkoztatják . És bár egyetemi kiadványról 
van szó, vagyis a Veszprémi Egyetem, az Universitas Pannonica – amely-
nek épp Ladányi István az egyik kiemelkedő tanára – sorozatába tartozó 
elméleti munkák egyikéről beszélünk, már a találó címadás is jelzi, hogy 
Ladányi oktatói és elméletírói munkásságába még mindig próbál becsem-
pészni (és a jelek szerint egyáltalán nem sikertelenül) olyan elemeket, ame-
lyek nem feledtetik velünk a szerző talán kissé jogtalanul háttérbe szo-
rult szépirodalmi munkásságát, vénáját . Itt most természetesen a főcímre 
utalok, amely úgy hangzik, hogy Hősök, terek. Mert, figyeljük csak meg, 
ha a szerző az ún . száraz akadémiai diskurzusnak akart volna megfelel-
ni, illetve, ha, mondjuk, klasszikus értelemben vett tankönyvet, egyetemi 
jegyzetet kívánt volna összeállítani, akkor nyilván valami „neutrálisabb”, 
ám annál inkább „sterilebb” címet választ(hat)ott volna . Ilyesmit például, 
hogy „Térpoétikai és szubjektumelméleti problémák az újabb kori közép-
európai irodalmi tradícióban” vagy valami ehhez hasonlót .

A Hősök, terek cím viszont a maga látszólagos nemes egyszerűségében 
is annyi irodalmi és kulturális allúziót generálhat az olvasóban, hogy itt 
elég lesz akár csak kettőt is megemlíteni: lehetne arra gondolni, hogy pl . 
ezzel a címadással ki szeretné hangsúlyozni azt, hogy dialogikus viszony-
ban kíván állni a kortárs magyar irodalommal, illetve arra szeretné felhív-



8

ni a figyelmet, hogy a nagy, megkövült történelmi figurák, vagyis a nagy 
történetek halála utáni posztmodern űrt szeretné valami módon kitölteni 
(ebben a kontextusban eszünkbe juthat egy hasonlóan ironikus, ám szép-
irodalmi jellegű cím, Parti Nagy Lajos Hősöm tere című műve) . A második, 
irodalmon kívüli allúzió (bár ez, megengedem, talán csak az én rossz fan-
táziám szüleménye) még az is lehetne, hogy Budapesten épp a Hősök terén 
található az egykori jugoszláv, ma szerb nagykövetség, ami még jobban 
kihangsúlyozza a könyv komparatív, délszláv–magyar vonulatát .

Ám amennyire örültem a találó főcímnek, első olvasásra annyira prob-
lematikusnak találtam az alcímet – Identitáskérdések és térproblémák közép-
európai regényekben – jobban mondva annak egy elemét . A közép-európai 
behatárolást ugyanis kissé túl tágnak, túlságosan tágnak, megfoghatat-
lannak éreztem, hiszen konkrétan magyar és délszláv (horvát és szerb) 
művekben fölmerülő problémákkal foglalkozik a szerző, a közép-európai 
jelző pedig azt is föltételezné, hogy a szerző elővesz még, mondjuk, néhány 
cseh, szlovák, lengyel, osztrák, esetleg román, szlovén és ukrán irodalmi 
alkotást, és az azokban felmerülő identitáskérdéseknek és térproblémák-
nak is teret ad . Annál inkább is problematikusnak tűnt ez a kissé föld-
rajzilag túlambicionált  alcím, mert a szerzőt azok között a nagy tudású, 
ám szerény, magas tudományos etikával rendelkező kutatók között tartom 
számon, akik, másokkal ellentétben, még véletlenül sem kontárkodnának 
bele egy másik szakterületben jártas (mondjuk egy bohemista) irodalmár 
munkásságába . Ebben – hangsúlyozom, első olvasatra – inkább egy pil-
lanatnyi intellektuális divatnak való hódolást éreztem . Aztán másodszori 
olvasásra kezdett földerengeni, hogy mégsem erről van szó, és hogy ta-
lán igaza volt a szerzőnek a címválasztásnál, hiszen a kiválasztott íróknak 
azon műveit helyezi tudatosan előtérbe, amelyekben a közép-európai mo-
tívumok tárháza, illetve a specifikusan közép-európai életérzés dominál .  

Az elmúlt évek során megbizonyosodtam róla, hogy egyáltalán nem 
hátrány, ha egy kutató személyisége magán viseli a pszichológiában az 
ún . obszesszív-kompulzív személyiségként ismert karakter néhány eny-
hébb jegyét . Ily módon ugyanis maximális alapossággal „bele tud mászni” 
egy adott problémába, türelmesen ki tudja kutatni annak szakirodalmát, 
szisztematizálni képes az arról szóló diskurzív gyakorlatokat, és hierarchi-
kus viszonyba képes elhelyezni ezeket, hogy aztán megpróbáljon a maga 
egyedi hangján megszólalni, minden divattól és tekintélyelvű „diskurzív 
ipartól” távol tartva magát . Nincs szándékomban ilyesféle „személyiség-
zavart” – magamból kiindulva –  feltételezni Ladányiról, de tény az, hogy 
visszatérő, markánsan kijelölhető problémákat dolgoz fel könyvében, és 
hogy ezekből kiindulva próbálja párhuzamba állítani különböző szerzők 
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különböző műveit . Ugyanakkor még ezekkel a párhuzamokkal is rendkí-
vül óvatosan bánik, hiszen tudatában van az erőltetett párhuzamok prob-
lematikusságának, mesterkéltségének . Annak is tudatában van, hogy a 
magyar irodalmi művek, a két kulturális közeg történeti-kontextuális kü-
lönbségeit tekintve, nem említhetőek teljesen „egy lapon” a délszláv közeg-
ben fogant alkotásokkal, még akkor sem, ha adottak a térbeli-kulturális 
kapcsolódási pontok (pl . Miroslav Krleža esetében) . Ezért Ladányi másféle 
kapocsrendszer-hálózat kialakításán munkálkodik, olyanon, amely – talán 
ezt mondani sem kell – túlmutat a tematikai hasonlóságokon, és inkább 
a művek belső poétikai mozgatórugóira, strukturális elemeire figyel foko-
zottan oda . 

Ilyen mozgatórugó például a szerzői identitás örök érvényű és min-
dig ugyanannyira problematikus kérdése, amelynek Ladányi különböző 
történelmi kontextusban és prózapoétikai megalkotottságban való megje-
lenítését próbálja elemezni Sinkó Ervin, Sütő András és Esterházy Péter 
egy-egy emblematikus művében . Különösen izgalmasak itt Ladányi azon 
fejtegetései, amelyek a trauma által meghatározott elbeszélői én megszó-
lalását elemzik Esterházy Javított kiadása kapcsán . Ricoeurre hivatkozva 
Ladányi azt mondja, hogy „[a] trauma olyan mélyreható esemény, amely 
törést okoz a személyiség alakulásában, önképében, önértelmezésében . A 
traumáról szóló elbeszélés a személyiség válságát viszi színre, és épp azt 
célozva, Ricoeurrel szólva, hogy az elbeszélés egységében, az ugyanazo-
nosság  és az őmagaság dialektikájában létrehozza az elbeszélésben fölépülő 
szubjektum dinamikus azonosságát” . Épp ez a két dolog, a trauma és a di-
namikus azonosságú szubjektum talán a legfontosabb témakörei az egész 
tanulmánykötetnek .

Ladányinak megvan ugyanis az a (szerintem újfent a szépirodalmi ér-
zékből táplálkozó) képessége, hogy egy fontos témát, rögeszmét, szinte 
aranyfonálként végigvezessen az egész könyvön, még az olyan tanulmá-
nyokon  is, amelyeknek látszólag kevés közük van az előbbiekhez . Így van 
ez például épp a traumamotívummal . S bár a kötetbe foglalt többi tanul-
mány nem foglalkozik explicite a trauma poétikai feldolgozásaival, egyál-
talán nem túlzás azt állítani, hogy ez a tanulmánykötet egyfajta irodalom-
elméleti-poétikai traumafeldolgozásoknak a tárházát és tudós elemzését 
tárja elénk . Mert amikor például Krleža Filip Latinovitz hazatérése című 
regényében elemzi a főhős problematikus identitásának mibenlétét, akkor 
az a tény, hogy a gyermek Filip voltaképpen az édesanyja trafikjában, tehát 
egy nyilvános, köztes, minden intimitást nélkülöző térben nőtt és nevel-
kedett gyakorlatilag fel, eleve egy traumatikus kiindulópontot jelent, egy 
olyan pontot, ahonnan valóban nehéz megkonstruálni egy ún . „szilárd” 
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identitást, biztos kapaszkodókkal . Vagy amikor Dubravka Ugrešić A fel-
tétel nélküli kapituláció című könyvének a muzealizáció poétikai eljárására 
összpontosító elemzését adja, nem nehéz a háttérben észrevenni a hősnő 
(vagy talán egyenesen az elbeszélő vagy maga az írónő?) állandó görcsös 
harcát az emigrációs lét sokarcú csömörével, ami ugyancsak az egziszten-
ciális trauma egy tipikus formája . 

Ám Ladányi nemcsak a címadás, hanem a finom tematikai átmenetek 
mestere is, hiszen a muzealizáción át, értelmezési útja és érdeklődési hori-
zontja az ókor óta ismert enumeráció retorikai alakzata felé halad . Számos 
irodalmi példán bizonyítja ennek az alakzatnak az előfordulását és (kulcs)-
fontosságát, rendkívül nagy elméleti tárházat mozgósítva, Quintilianustól 
kezdve Foucault-n keresztül egészen Umberto Ecóig . Itt már bátrabban 
összehozza, összeolvassa magyar és délszláv (posztmodernnek tekinthető) 
szerzők (Esterházy Péter, Danilo Kiš, Dubravka Ugrešić, Irena Vrkljan) 
gazdag enumerációs tárházát, jó néhány friss és izgalmas elméleti végkö-
vetkeztetésre jutva, amelyek közül most csak az utolsót idézném, amely 
egyben a kötet utolsó két mondata is: „A posztmodern elbeszélés nem egy 
korábban létező egész széteséséről szól, hanem arról, hogy ez az egész nem 
is létezett, hogy az egészről szóló képzet antropomorf konstrukció . Az 
enumeráció ezt teszi láthatóvá a posztmodern elbeszélésben, és ez magya-
rázza oly gyakori előfordulását .” Mégis, minden tömörsége és lényegre törő 
volta ellenére kissé befejezetlennek, nem eléggé kidolgozottnak tekintem 
a kötetnek ezt az utolsó tematikai egységét (az enumerációról szólót), és 
igazán kár – talán a kötet(ecske) előre megszabott rövidsége miatt – hogy a 
szerző nem dolgozta részletesebben föl a felmerült komplex problematikát, 
amely minimum még egy könyvnyi anyagot követelne meg . 

*
S míg a Hősök, terek tömör, precíz, szakszerűen ökonomikus nyelveze-

tével inkább az irodalmat szakmaszerűen űző embereknek szól, a valami-
vel terjedelmesebb Eresszai észrevételek (zEtna, Zenta, 2013) című, tanul-
mányokból, esszékből, kritikákból, elmélkedésekből, töprengő, önemésztő 
olvasói visszaemlékezésekből álló, lazább szerkezetű, látszólag eléggé he-
terogén kötet, rendkívül élvezetes olvasmányt nyújthat a szélesebb iroda-
lomkedvelő közönség számára is . 

Ha az előbbi Ladányi-kötet kapcsán a találékony címadást dicsérni le-
hetett, itt már egyenesen arról lehet beszélni, hogy a cím már-már a zse-
nialitás határát súrolja . És első pillantásra valóban olyannyira megtévesz-
tő – főleg azok számára, akik, mint e sorok írója, nem ismerték Herceg 
János Ereszalji észrevételek címen futó rádiós jegyzeteit az Újvidéki Rádió 
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vasárnapi Faluműsorában – hogy, amint kezembe vettem a kötetet, anél-
kül, hogy megnéztem volna a könyv hátulján levő jegyzetet, mélységesen 
szégyellve műveletlenségemet, pánikszerűen elkezdtem ókortudományi 
lexikonokban, illetve a Google-on keresgélni, hogy vajon hol volt és miről 
volt híres Eressza városa az ókori Görögországban . . . Mert Ladányi Ist-
vánt a legkülönfélébb tárgyi tudás birtokosának gondoltam (és ma is annak 
gondolom, persze) csak épp egy ilyen megtévesztő, ám annál mesteribb 
trükkre, szójátékra épp tőle aztán egyáltalán nem számítottam . 

Újfent minimum kettős jelentésről és ezeket a jelentéseket implikáló 
asszociációk halmazáról lehet beszélni a cím kapcsán: egyrészt az ereszalj 
perspektívája egy olyan rálátást biztosít az embernek a környékre (mond-
juk, a falura), amely egy eléggé átfogó képet nyújt a történésekről, ugyan-
akkor azonban marginalizálja, majdhogynem láthatatlanná teszi magát a 
szemlélődőt . Ha pedig egy (mint a lexikonokból és a Google-ról kiderült) 
fiktív Eressza nevű várost képzelünk ide (nyilván poliszról, illetve a szó 
antik értelmében vett városról lehetne itt csak szó, semmiképp sem fa-
luról, a bácskai ereszaljjal ellentétben), akkor ebben talán a szerzőnek az 
irodalmi mediterráneum felé forduló érdeklődését láthatjuk . Ha viszont 
az észrevételeket mint műfaji megjelölést helyezzük előtérbe, akkor eleve 
egy önmagát szántszándékkal marginalizáló, jegyzetelő, más könyvek 
margójára firkantó kommentátorként megjelenítő irodalmár képzete ötlik 
fel az olvasóban . Ez is lehet persze trükk, hiszen a világirodalom néhány 
legnagyobb darabja is épp más könyvek margóján jött létre . Az értelmező 
tudatosan vállalt marginális pozíciója ugyanakkor viszont minden interp-
retáció (mindenkori) esendőségét is hangsúlyozza . Talán még úgy is fel 
lehetne fogni ezt az Eresszát, mint egy olyan fiktív antik várost, ahová 
szerzőnk száműzetésbe – ma úgy mondanánk, kényszerű emigrációba – 
került, és ahonnan egy 21 . századi Ovidiusként küldözgeti feljegyzéseit . 

Nem véletlen tehát, hogy épp az ereszalj viszonylag kényelmes, ám 
marginalizált pozicionáltságából kiindulva könyve első nagyobb egységé-
nek – amelyben klasszikus és kortárs délszláv szerzők műveit elemezve 
taglalja kedvenc témáit, a tér, az elbeszélői perspektíva és a problemati-
kus identitás kérdését – Ladányi A szófa perspektívája címet adta . A szófa 
ugyanis az Ivo Andrić által mitikussá vált ćuprija (jobb szó híján magyarul 
csak híd) egy fontos része, ahonnan rálátás nyílik az egész kisvárosra (a 
kasabára) . Az sem véletlen, hogy egy újraaktualizált tizenkilencedik szá-
zadi kiváló német gondolkodó, Georg Simmel térfelfogásából és látszó-
lagos paradoxonokból épülő logikájából indul ki . A következő Ladányi 
által idézett Simmel-gondolat viszont, metaforikusan értelmezve, az egész 
könyv mozgatórugója, latens összekötő kapcsa, strukturáltságának ma-
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gyarázata is lehetne: „Gyakorlatilag és logikailag értelmetlen lenne ösz-
szekötni azt, amit nem választottunk el egymástól, sőt, ami valamilyen 
értelemben elválasztott is marad .” Ez a simmeli gondolat ugyan a hídra 
és az ajtóra vonatkozik, ám véleményem szerint legitimálja Ladányinak az 
előző könyvben már alkalmazott óvatos eljárását, azt ugyanis, hogy újra 
külön-külön tematikai egységekben taglalja a délszláv, illetve a magyar 
irodalmi műveket, vagyis, hogy most sincs szándékában erőltetett párhu-
zamokat gyártani, csak azért, hogy az immár kihalófélben lévő klasszikus 
komparatisztika hagyományos formai keretének, módszertani elvárásai-
nak eleget tegyen . Nem, Ladányi jól tudja, hogy különböző kultúrák, poé-
tikai megfontolások, történelmi kontextusok, szerzői érzékenységek szülte 
nyelvi képződményekről van szó, és ezért választja őket szét nyelvi alapon 
(a kötet első felében a szerbhorvát nyelven született művek, a könyv máso-
dik részében a magyar nyelven fogant alkotások egy-egy problémájának az 
értő elemzését olvashatjuk) .  

A délszláv művekkel foglalkozó részben Ladányi négy író, Ivo Andrić, 
Danilo Kiš, Neven Ušumović és David Albahari műveiről értekezik, a 
már említett fő kérdésköröket  (elbeszélői perspektíva, szerzői-elbeszélői-
szereplői identitás, térpoétika) járva körül, mindig valami másra helyezve a 
hangsúlyt . Ha ebből a négy tanulmányból, mondjuk, eliminációs módszerrel 
ki kellene választanom két kedvencet, akkor a Danilo Kišsel, de még inkább 
a Neven Ušumovićtyal foglalkozókra esne a választásom . Kiš kapcsán a már 
ismert tömörítés poétikája mellett az eddig még nem eléggé kiaknázott hall-
gatás poétikájáról, a hiány retorikájáról  is szól, főleg a Korai bánat kapcsán, 
ahonnan, mint észreveszi, valahogy hiányzik az apa figurája .

Neven Ušumović Makovo zrno (Mákszem) című elbeszéléskötetéből 
kiinduló tanulmányában Ladányi viszont a köztes-lét több irodalmi as-
pektusát is mesterien kiaknázza . A kétnyelvű és többkultúrájú Ušumović 
novelláskötetéből (amelyet egy posztmodern Csáth-átiratnak is lehetne 
nevezni) visszaköszön a kilencvenes évek beteges, agresszív, handabandá-
zó, giccses atmoszférája . A novellák helyszíne Szabadka . Érdemes itt egy 
hosszabb idézettel élni, amely Ušumovićnak a Csáthtal, illetve a hagyo-
mánnyal folytatott irodalmi dialógusát elemezve, véleményem szerint ma-
gába sűríti Ladányi újszerű, posztnacionalista és poszttradicionalista, ám 
ugyanakkor poszt-posztmodern komparatisztikai projektjének a vízióját is: 
„Neven Ušumović elbeszélései jól átgondolt intertextuális kapcsolódásaik-
kal összenyitják saját tereiket Csáth Géza száz évvel korábbi történetei nek 
tereivel, és létrehozzák a maguk köztes térségeit jelen és múlt, belső és 
külső világok között, de átlépik a nemzeti irodalmak, a nemzeti irodalmi 
nyelvek normáinak határait is, ahogy eltörlik a mimetikus elbeszélés-fel-
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fogás és a posztmodern textuális játékok vagy az etikailag elkötelezett és 
az önmaga autonómiáját védő irodalomfelfogás közti vélt határokat is . A 
magyar, a horvát és a szerb irodalmi és kulturális hagyományokra támasz-
kodó elbeszélések ily módon nemcsak azt teszik láthatóvá, hogy a nemzeti 
történetek erőszakot alkalmazva választják szét a szétválaszthatatlan múl-
tat, hanem a sajátban ott lévő idegent is láthatóvá teszik: ez lehet a jelenben 
lévő ismeretlen múlt, a realitásokban aktívan jelen lévő álmok és vágyak 
vagy egyszerűen az önmagunkban leválaszthatatlanul ott lévő másik .”

Az előző könyv kapcsán már szó esett arról, hogy Ladányi nemcsak a 
címadásnak, hanem a finom tematikai átmeneteknek a mestere is . Ilyen 
finom összekötő kapocsként szolgál a két nagy tematikai egység, a dél-
szláv és a magyar nyelvű művek elemzéseit tartalmazó tanulmányblokkok 
között a műfordítással foglalkozó tanulmány, amelyben a szerzői identitás 
problematikusságáról, összetett voltáról ír a műfordításban . Ladányi szá-
mos példával bizonyítja, hogy „[a] műfordítónak nem az általa olvasott 
szöveget kell fordítania, hanem azt kell közvetítenie, átvinnie a befogadó 
kultúrába, amit az általa olvasott szöveg az eredetiben közvetít, átvisz az 
eredeti kultúrába”, illetve, hogy „[a] fordítás műbe írt szerzőjének is létre 
kell hoznia a maga nyelvének és kultúrájának a határterületeiig elmenő 
kihívásait, amiért voltaképpen érdemes irodalmat olvasni” . Sejtem, hogy e 
mögött a kijelentés mögött nemcsak a kutató-elemző (szövegbe írt) Ladá-
nyi áll, hanem a pedagógus, az egyetemi tanár Ladányi is, aki zágrábi ven-
dégtanársága tartós emlékműveként horvát egyetemi hallgatóival együtt 
létrehozta és megjelentette Tolnai Ottó Balkáni babérjának kitűnő horvát 
fordítását . 

A magyar szerzőktől Ladányi Tar Sándor, Krasznahorkai László, 
Garaczi László, Bozsik Péter, Tolnai Ottó, Végel László, illetve Domon-
kos István műveit helyezi górcső alá . Ha ismét eliminációs módszerrel kel-
lene élnem, akkor azt mondanám, hogy a Tar Sándorról, Krasznahorkai 
Lászlóról, illetve Bozsik Péterről szóló írásokat tartom a legsikerülteb-
beknek, az Eresszai észrevételek szelleméhez, holdudvarához legközelebb 
állóknak . Annál is inkább, mert épp ennek a három írásnak van sokkal 
inkább esszészerű, naplójegyzetszerű, memoárszerű, illetve (napi)kritika-
szerű (mint Bozsik Gourmandiai partraszállás című verseskötete kapcsán) 
jellege, mint a többinek, amelyek komoly tanulmányokként láttak napvi-
lágot . A Tar Sándorról szóló írás kiváló, ihletett és értő előszó Tar Sán-
dor válogatott novelláinak bolgár kiadásához, a Krasznahorkai Sátántangó 
című ma már kultikus (és  szinte már agyonértelmezett) regényéről szóló 
írás pedig mesterien, a mindennapi életből kiragadott múltbéli képekkel 
próbálja megmagyarázni a regény fő motívumait, a reményt és a várako-
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zást, életszerűen felidézve a nyomasztó várakozás és reménykedés nyolc-
vanas évekbeli hangulatát Jugoszláviában és Magyarországon, a dalmát 
szigeteken töltött katonaévek és a szovjet katonákkal telezsúfolt Keleti pá-
lyaudvar emlékét . Itt az irodalmi komparatisztika kivetkőzik magából, és 
kulturális komparatisztikába csap át, ami, valljuk be, nem is árt neki . 

Még egyszer bebizonyosodott ugyanis, hogy, bármily alapos és jó is 
egy olyan tanulmány, amelyet egy már eleve elméletileg agyonfacsart, 
körüljárt témáról írnak, mindig sokkal izgalmasabb, elementárisabb él-
ményt keltő dolog egy  tehetséges szerző által jól megírt, egészen meg-
hökkentő szemszögű esszét olvasni olyan alkotásokról, amelyekről azt 
gondoltuk, hogy már nehezen lehetne valami igazán újat mondani . Még 
egy fontos motívum köti össze Ladányi e három írását: annak kihangsú-
lyozása, hogy Tarnál is, Krasznahorkainál is, Bozsiknál is, a kiszolgálta-
tottak, a meghurcoltatottak, a margóra szorultak megszólaltatása micso-
da, szinte megoldhatatlan kihívást jelent még a retorikai elhallgatások 
legnagyobb mesterei számára is . Ladányi kötete is mintha együtt élne 
elemzései tárgyaival, és néha valóban úgy tűnik, hogy a sűrítés mögött 
az irodalmat értelmező tudós sokatmondó hallgatása áll . Abban viszont 
reménykedhetünk, hogy talán egy újabb kötetből egyszer majd mégis-
csak kiderül, hogy mi az (még), amiről Ladányi ebben a kötetében oly 
látványosan hallgatott .

Csernik Attila: ÁCS 100
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� Celler Kiss Tamás

gaz

1 . Látod, hogy elburjánzott a kertünk?
Amit gondosan ápoltunk és neveltünk, most csupa gaz .
Távozásodkor azt mondtad, hogy a kertet rám hagyod,
mert a munkával töltött órákkal úgysem tudnánk elszámolni . 
2 . Olykor még most is megtörténik, hogy részeg éjjeleken kóbor 

kutyaként
csapódik hozzám az arcod, s el is tűnik egy sötét sarkon, mielőtt még
az utcai lámpa alatt szemügyre vehetném . 
3 . Már nem tudnám megmutatni, hol emelkedtek a földkupacok az 
                                                                                             arcodon,
melyik melledet fonták körbe a szőlővesszők, és azt sem tudom, melyik 
                                                                                                combodon
nőtt milyen virág .
4 . Látod, a gaz feledtetni tudja a kertet . Az egyetlen, amire emlékszem 
                                                                                                        abból
az időből, az a gondolatom, amelyet most a te szádba adok . És a te 
                                                                                        hangoddal
mondom el magamnak újra és újra .
„Műveld tovább, hiszen sok munkánk van benne .” Az istenért
sem jönnék rá arra, hogy te ilyet nem mondtál . Ebbe az egyetlen 
                                                                                      mondatba
kapaszkodom . Ebből az egyetlen mondatból faragtam magamnak kapát .
Ez az egyetlen kapa a fegyverem a gaz ellen . 
5 . Hol kezdjem? Merről, hogy jó legyen? És honnan tartsak hova?
Kacajod végigsöpri ezt a maréknyi földdarabot, ami már a szomszéd
szerint sem érték . A kerítés mögött áll és nézi, ahogy puszta
két kezzemmel esem neki a gyomnak . Egy óra munka sem kell, 
hogy bevalljam magamnak: te kettőnk gazát hagytad rám .
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6 . Látod, volt idő, amikor hozzám tartoztál . Most visszaadtalak 
önmagadnak . Igazad volt, a végén csak a közös munkával
töltött órák számítanak . 
7 .  Nekem is igazam volt, amikor becsuktam a kertkaput, 
és elmentem . Mert ez a kert már önmaga örömére sem teremne többé . 

maradékok
lassan távozol .
fel sem fogom .
barom vagyok . 
örülök, hogy visszanéztél .
(megpróbálok figyelni a füstkörökre .)
a te szemeddel látom .
hogy távozol .
örökre .
mert visszanéztél . 

a pirosról és a sárgáról
amikor elvágtad az ereidet, 
anya épp rántottát sütött,
mert éhes voltam . 
ha közelről néztem volna:
láttam, ahogy a vékony érfalak átszakadnak,
engedve a zsilettpenge nyomásának, amely 
évekig várt erre az alkalomra az ablakpárkányon .
de nem láthattam közelről, csak a 
nagyapa szólt utána, hogy menjek, nézzem
meg, mit tettél . azelőtt már sokszor elmondta, 
hogy bolond vagy .
láttam, ahogy a véredet a műanyag lavórba
csepegteted, sárga műanyag volt:
piros, sárga alapon .
aztán arra gondoltam, hogy végül is,
én is a  te véredből vagyok, ha korábban
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tetted volna meg, elfolyathattál volna engem
is . ha más nem is, a vér 
összeköt minket, egymás ereiben keringünk,
kötelékünk így átvághatatlan . 
mentősök jöttek, és tényleg, mint egy bolondot,
úgy vezettek, anya pedig kiöntötte véredet a fűre .
aztán szólt, hogy kész a rántotta, én meg mondtam, 
hogy most inkább nem ennék, mert valahogy elment az
étvágyam .
ugyanoda  öntötte a rántottát is, 
ahová az előbb a véredet:
sárga, piros alapon .
azóta, ha csak tehetem, inkább
tükörtojást eszem . 

ott
Ott légy erdő, hol irtják a fákat,
Ott légy tető, hol bontják a házat,
Ott légy étel, hol törik a tálat,
Ott légy bárány, hol vágják a nyájat .

Ha kavics akarsz lenni, csak
egy ember cipőjében légy az .
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� Szabó István

Halászok és révészek

Halott rovarokat gyűjt a sarki reklámtábla,
kék fénye percenként remegteti meg testüket .
Ha közel hajolsz, látszik a lélek barázdája,
ahogy a szikkadt kitinpáncélon süket
dobot ver a sarki izzó szála .
A halászok neonhálót feszítenek a reklámtábla falán,
és evezőcsapkodással újra
leszaggatják a rovarokat a földre,
míg tracheákat szűkít a bura .
Az éjjelt bérbe kapják,
a napjukat felszámolják napkorongra .
Fizet a reklám, kialszik az izzó .
A napkorongot a rovarok szemére akasztják .
A révész eloldja ködös kötelét a sarkon 
Álló reklámtábláról, s ellöki csónakját . 
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Vérátömleszt
I .
Az eső hosszú halakat húz a kövek közül, 
a levélrostból .
A falról leolvad a festék, földbe mar és
esőt kóstol . 
Szabad rajban jár át minden rést
a vízpára .
Bőr alá cseppet gyűjt, sarat tapos 
a vénákba . 

II .
Kartonzajban ázik alám az avar,
és a talpam ráncaiban mállik szét .
Mint gyenge hanghullám verdesi dobhártyám a szél,
és a vérembe sárga temperát kavar .
Vérátömleszt . Lassulnak a rögös erek,
ahogy a festett vérem lefedi az izmot .
Megáll minden, ami eddig ringott .
Ilyen lehet, ha hazaérek .

Egyenletes forgással
Azt mondtad, anyajegy, csak higgyem el .
A mosógépbe raktad a kezed – aputól egy lila folt .
Amikor elestünk a sárga biciklimmel, 
A sebeidnek öblítőszaga volt .
 
Aztán maradtunk, mint az öreg Gorenje . 
Forgatta dobját a hószín mosógép . 
Megnéztem, a kezed vele ritmusban remeg-e, 
Mosta, mosta a család szennyesét .
 
Már fázott a talpam a hideg csempén,
A kádszéléről le sem ért még az apró lábad .
A mosógép zúgása utalt rá gyengén,
Hogy ne aggódjunk, itt lesz anyu nemsokára . 
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Kézmosás elõtt

Felcsap a gőz, kevered a zacskós levest .
Már mindkét szemhéjadon páracsillár van .
Lehajtom a fejem, a tekinteted engem keres .
Mint egy jó anya, forogsz a konyhában .
Az öngyújtó kövét végighúzom az abroszon,
Az asztal sarkától a legtávolabbi ráncig .
Vacsora után a párnahuzatod markolom .
Tudom, hogy nem látod . A zsír csak fényben látszik.
Azt mondod, hagyjam itt a testem . Legyen . 
Az otthoni vágódeszkából faragok magamnak bordát .
Mint egy vonalkódot, nézem az ujjbegyem .
Még a tiéd vagyok, vagy csak hasonlítok rád?

Vásárnap

Piac . Nyüzsgés .
Egy ráncos kőasztalon
tejet sír egy öregasszony . 
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� Triceps

A hideghullám gyermekei
Anyám copfja (1952)

Anyám 1951 áprilisában copfba fonja a haját, és nem gondol arra, hogy 
négy év múlva kisfiút szül egy férfinak, aki hamarosan elhagyja, örök-
re . Nem gondol arra, hogy „kíméletlen emberharcos” lesz belőle, kétsze-
res Októberi díjas, aki megízleli a magány és a kínhalál minden stáció-
ját . Nem tud semmit arról sem, hol és mikor él . Állnak Pista bátyával az 
oroszlámosi fényképész lencséje előtt, komoly, szinte szomorú tekintettel, 
varratott szövetzakóban, kihajtott nyakú fehér ingben, szorosan egymás 
mellett, mint két reményvesztett Engel . Mutti derékig érő, koromfekete 
haja két copfba fonva, de csak a bal látszik, kifut lenn a fotóból . Nagyon 
szépek . Mit sem sejtenek még az eljövendő világ könnyed fazonigazítá-
sairól .

Pedig zajlik az élet, nem is akárhogyan: szerveződik az „önigazgatá-
sú szocializmus”, amikor ők, a két „deklasszált elem”, már nem járhatnak 
gimnáziumba . Gizit cipésznek taníttatják, Pistát műszerésznek . Mutti 
majd kitör, batya behajol – lesz még minden: kitüntetés, börtön, csupasz 
kavicsok az Adria partján . Keményen különbséget kell tenniük a jugoszláv 
to je život (ez az élet) és tvoj je život (tiéd az élet) között . . .

Nagyapám, Morloch Anton, sváb kőműves és parasztember, akit kita-
gadnak tehetős középgazda famíliájából, mert elveszi szegény nagyanyá-
mat, a magyar Nagy Matildot . Évekig vándorol a Délvidéken, amíg a csa-
lád utolsó előtti szálláshelyére, Oroszlámosra érkezik . Kevés földet vesz a 
Podlokány-határban, és csendesen gazdálkodik . 1952-ben egy sváb, aki 
túlélte a partizánok boszniai lágerét, okosan teszi, ha meghúzza magát . 

Részletek egy önéletrajzi regényből (1952–2012)
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Ezért a Tata és a Nagyi két gyermekükkel 1957-ig itt laknak, majd végleg 
Szabadkára települnek . 

Oroszlámos (Banatsko Aranđelovo) akkoriban 3133 lakosú bánsá-
gi falu, a magyar–szerb–román hármas határ közelében . A fennmaradt 
legenda szerint az 1003 körül erre táborozó Csanád vezérnek álmában 
oroszlán jelent meg, innen származik a neve . Csanád a Marosváron talált 
görög apátot és tíz szerzetest itt telepítette le, és Szent György tiszteletére 
monostort alapított számukra . Mindenesetre nyomorult egy hely, máig: 
szegénység, igénytelenség, világvége kocsma . Sem monyostor, sem orosz-
lány .

Nálunk nem volt „családi legendárium” – nem beszéltünk a múltról, 
életünket az évszakok változásai irányították . Nagyapámék tavasszal bú-
zát és kukoricát vetettek, nyáron gyümölcsöt szedtek és árultak a piacon, 
ősszel szőlőt szüreteltek, bort élesztettek, télen sült krumplit meg tököt 
ettünk, és Tata felolvasta a Nagy Indiánkönyvet . Még Bibliánk sem volt, 
csak egy kapcsos zsoltároskönyv, amit Ómama tízévesen kapott, és 1889 . 
április hó 17-étől írták bele szálkás kézírással, fekete tintával a lakodal-
mak, születések és temetések évszámait . Ezért én most csak anyám hajáról 
tudok írni .

A színe fakó, és már régen nincs befonva, mire megismerem . Hetedik-
ben elcsenem L’Oréal hajlakkját, és szigorúan oldalra választott sérómat, 
penge tetűsétánnyal, vastagon lefújom vele . Így megyek a Kizúr István 
Elemi Iskola tornatermébe, az első táncos délutánra, Olaszból hozott, ha-
rántcsíkos rövid ujjú ingemben, aminek plasztik cipzárját többen megcso-
dálják . A Led Zeppelin dübörög szalagos magnóról, megdöbbenek: nem 
ismerem ezt a zenét, nem tudok rokizni, nem tudom, de megmarad ben-
nem egy érzés .

Mutti leérettségizik a szabadkai egészségügyi iskolában, munka mel-
lett végzi nappalin a két évet . A lányosztály úgy dönt, hogy mindenki da-
ueroltassa be a haját, és ugyanabban a bizsu nyakláncban fényképezkedjen 
a tablóra . Anyámat bosszantja a snassz és személytelen külső, de nincs más 
választása . Megbocsátó tekintettel néz 1971-be, pedig a fotó minőségi, és 
a hangulat, általában, derűs . Csak a frizura túl perfekt, és a fény eszmé-
letlen .

Hazautazok Pestről minden hónap végén, hozom a szennyes ruhát, vi-
szem a kosztot . A második évet végzem a bölcsészkaron, és már nem mu-
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tatom meg az indexemet, mert a tanulmányi átlagom 4,57-ről 3,9-re esett 
vissza . Mutti nem kéri számon, csak elhiszi, amit mondok, amit hazudok . 
Te leszel, Lacikám, az első diplomás a családban – mondja, és a mellemet 
összeszorítja a szégyen . Nézd csak, van egy ősz hajszálam. Kihúzod? Moso-
lyog, negyvenéves . Kihúzom, mosolygok, húszéves vagyok .

Kevés a pénzünk, kell az egyetemre, ezért a Mutti aranyat csempész 
Triesztből . A banda vezetője Kis Zoli haverom nagymamája, aki min-
den vámost ismer . Zoli anyja, Ilona néni frizernő, maszek fodrászatot 
tart, eldugva a házuk udvarában . Számító, kikapós nőcske, aki nem szeret 
kockáztatni, de néhány olcsó, tizennégy karátos ékszerért cserébe hóna-
pokig mossa, vágja, tupírozza anyám haját . Akkoriban a hidrogénszőke 
a divatos .

Anya ötvenévesen teljesen megőszül, de nem ez a legszörnyűbb . Rákot 
kap, a kemoterápia után kihullik a haja . Leoperálják a fél mellét, szinte 
teljesen kopasz . A barátnői parókákat ajándékoznak neki: van közöttük 
barnásszőke, szőkésbarna, vöröses . Egyik sem tetszik neki, nem szereti 
feltenni őket . Együtt kávézunk, megbeszéljük az utolsó onkológiai ered-
ményeket . Kánikula van, próbálok vidám lenni . Vedd le, Mutti, azt a hülye 
parókát, úgysem látja senki – mondom neki . Megigazítja, és régi barátsággal 
rám nevet: Nem azért viselem, mert szégyellem, hanem mert növesztem. Hogy 
majd megint befonhassam...

Öröklöm a parókáit is, nincs szívem kidobni őket . Éveken át hurcolom, 
lakásról lakásra a négy túlélőt . Mit kezdjek velük? Már összecsomósodtak, 
színüket vesztették, semmire sem valók . Azután tavaly nyáron meghív egy 
szerb barátom Kéméndre, a művészeti fesztiváljára . Nincs ötletem, de jó 
lenne újra látni, olajos sligovicát iszogatni vele . Átutazzuk a Vajdaságot 
Marival, és az exjugó–angol–olasz társasággal bolond happeninget kere-
kítünk . Az Utolsó dadaista szimfóniában törött fülű nyúl vagyok, Mari meg 
mint Marilyn, valami csapzottszőke parókában a frufruját igazgatja . . .

Minden, ami vagy: a lelked, a szíved, az eszed, de főleg a tested időt-
len történeteket hordoz magában . Ezért nincs mit vigyázz, mikor egyszer 
copfba fonod a hajad .
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Látszatok és csontok
Látszatok és csontok, megértésükre törekszem .
A hús csak látszat, a csont az igazi arkhé:
kemény csontjaid az igazán lényegesek,
mert elrejtve bár, de egyenesen tartanak .
Az izmok, szervek, vér- és ideghálók, a bőr és végül
az álarc és viselkedés-smink – csak divatos gúnya;
mindig a kor piaca szerint változik .

Halhatatlan csontok .
Jelet hagysz rólunk a földben, fölöslegeset .
Csontjaidig értem volna .

Anyám tablóképe  
(Szabadka, 1971)
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Az álom lépcsőin (1953)
Milyen lesz a világ három évvel a születésem előtt? Milyen volt a világ 

három évvel a halálom után? Nem tudhatom pontosan, de sejteni engedi a 
megélt és élhetetlen időzár . Ki kell bányásznom emlékezetemből a jövőt, 
álmaimból a múltat . De tömbbé kristályosodtak bennem, szétzúzhatat-
lanul . Az álmok, nyomorult vagy gyönyörű konstellációi az elképzelhe-
tetlennek, mindenre emlékeznek . És mint a hús, hanyagul foszlanak le 
fagyos lelkünkről . . . Még nem láttam őket, de ezek lesznek az én feledhe-
tetlen vízióim, lidérces és mámorító álmodásaim, a jövőben .

Kint járunk nagyapával a földeken, csak mi ketten . Kicsi vagyok, 
szeretek vele lenni, nagyon . Borongós, késő ősz van, esteledik . Amed-
dig ellátok, kopár a határ . A száraz kukoricaszárak asztagba állítva, kú-
pos őrtornyok sora, védik a fagytól az alájuk húzódó verebeket, pockokat, 
szentjánosbogarakat . Bebújok én is, éppen elférek, langyos göröngyökön 
ülök . Lesek kifelé, kuncogok, Tata már messze jár, észre sem veszi, hogy 
eltűntem . Hirtelen kormos madarak raja sötétíti el az eget, varjak vagy 
kányák . Hangtalanul köröznek fölöttünk, recsegnek a szárak, ahogy ösz-
szezsugorodok, és rikoltozik, suhog mellkasomban a félelem .

Ötödikben saját szobát kapok a külvárosi hosszú parasztház hátsó vé-
gében . Keskeny, külön bejáratú helyiség, korábban zöldségeskamra volt, 
a gangról nyílik, távol a felnőttek lakrészeitől . Nincs benne, csak egy 
könyvszekrény fényezett bükkfából és egy kék-vörös Taurus gumimatrac . 
Nekem nem kell más, olvasni akarok, mindennap sokszor éjfélig falom 
a regényeket . A szekrényben, ami valójában vitrines komód, sorakoznak 
kincseim, a könyvek: Egri csillagok, És mégis mozog a Föld, Kétévi vakáció, 
Robin Hood és az Elfelejtett szigetek, amit 1966 . április 20-án kapok „ki-
tűnő tanulmányi eredményem és példás magaviseletem” jutalmául . Gau-
guin életéről szól Tahitin, és akkor még nem sejtem, hogy már én is úton 
vagyok az elérhetetlen felé . Ha lehet, ott is alszok a rideg szobácskában, 
álmodozva a fantasztikus kalandokról . Jó itt . Egyik „késő őszi esti órán”, 
túlolvasva magam, álmomban megjelennek a számok . Sorakoznak egymás 
után, végtelen kíméletlenséggel, kiszorítva tudatomból mindent . Nem is-
merem a logaritmustáblát, de megkapom előre . Nem lesz belőled, öcsi, 
senki . Reszketve futok vissza nagyszüleim hálószobájába, rácsos kiságyam 
védelmébe .

Álomtalan évek jönnek, felnövök, és elhagyom az alvó várost . Sokat 
virrasztok, lesem az éjszaka fényeit, amíg békésen szuszog mellettem vala-
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melyik kedvesem . Én is kedves próbálok lenni, nevetve mesélem a számok 
katatón támadását . Nem értik, velem vihognak . Veszélyes álomtörek ez, 
mulatságos sztori, de a zsigereimet mindig összerántja a reménytelen elve-
szettség, netovább .

A lebegés, váratlanul és rendszeresen visszatérve . Stabil talajon állsz, 
rugalmas izmokkal . Lassan előre dőlsz, mind jobban és jobban elhajolsz 
a világ síkjától . Már nem tarthat meg a gravitáció, amikor hátul, fényév-
nyire a fejedtől, felemeled a földről a jobb, majd a bal lábad . Megállsz a 
levegőben, félig ferdén, lehetetlen pózban, akár a szárnyatlan angyalok, 
és tudod, hogy nem lesz lezuhanás . A kezed előre nyújtod, mintha fejest 
ugrani akarnál, és kínos megfeszülésben, felszállsz .

Mikor a ketrecben éheztem, negyvenévesen, végül megmutatkozott 
nyersen ez a titoktalan másvilág . Napközben kétszer is elszunnyadtam a 
padlón . Azt álmodtam, egy pillanatig, hogy ketrecben alszom, a padlón . 
Egész éjjel elkerült az álom – kinyílt a szemem, hangosan vert a szívem . 
Hason feküdtem sokáig, államat a kerek párnába fúrva, karomat magam 
mellett nyugtatva, akár egy gúzsba-kötve-zuhanó . A pince mélyét figyel-
tem, fenséges és félelmes volt: a faragott kőből rakott falak és a sivár be-
tonpadló kettőse kortalanná tette . Azután a hátamra fordultam, a szívem 
verdesése nem csitult . A láthatatlan mennyezetre függesztettem a tekin-
tetem, ahol az éjszakában megbújva, ott világoltak valahol az én napjaim . 
Nem gondoltam semmire, nem álmodtam semmit .

Tizenhárom-fél álmot láttam, és mákteán felnőtt barátom kérésére, 
lejegyeztem őket . Sokat beszélt róluk, én meg csak néztem, némán . Ki-
lőttünk a hiperűrbe? – gondoltam, ő meg csak hallgatott, tétován . Zograf, 
a hipnogogikus víziók mestere, később megrajzolta az egyiket: militáns 
közhely . Féltünk, nem szégyen már . A „komikus kockák” mégis túlhalad-
ták szorongásainkat: színesek, akár a kolibrik, akár a démonok, akár a víz 
borította kurvák .

Menedékben járok, mint mindenki, mélyen az aszfalt alatt, szűkölő, 
fegyvertelen családok tömegében . Figyelnek, én pedig a teljes nyugalom 
és biztonság érzésével telve haladok át közöttük, tovább .

Megérkezem egy városba, ami talán az otthonom volt . Háborúból jö-
vök, vagy valami szörnyű helyről . Egészséges vagyok és erős . Rögtön a 
börtön épületében találom magam, ami folyosórendszerek escheri szöve-
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vénye, lefelé, a mélybe hatol . Keresem az igazgatót . Egy öreg férfiba, majd 
egy öreg nőbe botlok, de nem adnak választ, riadtan elmenekülnek . Leérek 
a létesítmény szívébe, egy szűk, bunkerszerű szobába, ami kényelmesen be 
van rendezve: kanapék, könyvespolc, rádió . A középkorú börtönigazgató 
ott iszogat a barátaival . Nem lepődnek meg a jöttömön . Elkérem a fegyve-
rét . Fényes, nagy coltot ad a kezembe . Most meg kell, hogy öljelek – mondom 
neki . Nem mozdul . A fejéhez nyomom a csövet, és meghúzom a ravaszt . 
Tompán kattan, nem történik semmi . Hirtelen nem vagyok benne biztos, 
hogy nem ezt akartam . Leülök az egyik oldalsó fotelba, hallgatom őket . 
Ölembe engedem a coltot . Tudom, hogy csőre van töltve, de már nem hi-
szem, hogy ölnöm kellene vele . Lassan, elemi erővel tör fel belőlem a sírás . 
Zokogok, siratok valamit, ami elveszett . A többiek megértően hallgatnak, 
mintha ez természetes lenne .

Napos délután Pesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karának dísztermében, diplomaosztáson . A Bécsből 
svercelt, fekete mikrokord bársonyból szabott öltöny feszül rajtam, bőr 
nyakkendővel . Ünnepélyes ceremónia, boldog hangulat, a dékán átadja az 
oklevelemet . Mindenki ott van, aki anyám halotti torára eljött, és senki 
más . Az egyik hátsó sorban ül az apám: józan és elegáns, huszonnégy éves, 
mint a születésemkor . Rámosolyog az ő Gizikéjére, de nem csókolják meg 
egymást . Valamennyien átmegyünk a Százéves étterembe, ahol remek va-
csora vár bennünket, mint az ünnepeken nagyanyámnál: gyöngytyúkle-
ves, borjúpaprikás galuskával, egészben sütött nyúl párolt almával és tökös 
rétes . Büszke vagyok rád, kisfiam – mondja sírósan a Mutti, és Forró Laci 
barátom, az atomfizikus, gyengéden átöleli a vállát . Az Egyetemi Szín-
padról idehallatszik a Spions együttes koncertje, torz gitárszóló, és Molnár 
Gergely üvöltve énekli: „nincs sanszod, válassz hát engem / most még csak az 
én késem fegyelmez / ez most még csak az én szerelmem!”1 Beomlik a boltív, és 
mint egy tűzijátékban, fényes üstökösök szállnak ki Amerika felé . Végül a 
szabadkai lakás nagyszobájában ülünk, már nincs villany se, szemben egy-
mással, anya és én . Egy bőröndre mutat: Vidd magaddal, benne van minden, 
a fényképek, az iratok és az arany. Te vagy a családban a diplomás.

Elképzelem azt az időt, amikor a végtelen roncstelepek, rozsdamarta 
metropolisok és a vegyi csapadék által tisztára mosott mezők fölött átsu-
han egy merev eleganciájú lézersugár: úton a sehonnanból a sehová – és a 
Maradék, felkapva fejét a bunkóról, az égett húsról, a mart csecsről, hi-

1 Spions: Anna Frank álma. Budapest, 1978
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deglelős csodálattal bámul rá: befogadva ezt az atmoszférában sivító fényt 
mint totális műalkotást . Megfosztva a világban-lét és önlét, a történelem 
és a művészettörténet tudatától, katartikus rémülettel és mimetikus bánat-
tal telve, talán . Igen, ez a kor lesz az én életem, az én álmaim ideje .

Anyám 1953-ban már nem fonja copfba a haját, és arra gondol, hogy 
két év múlva egy kisfiút szül, aki hamarosan elhagyja, örökre . Álmodik, 
és Szent Antal szelleme lebeg a pannon síkság felett . És tudom, mit álmo-
dott, mire elszállt a nyár .

Benes József: Már az anyaméhben II. (Kecskemét, 1990)
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Vége a realitásnak
Felálltam, és azt mondtam:
Vége a színjátéknak – kezdődhet a realitás .
Vége a valóságnak – kezdődhet az álom .

Előreléptem, és azt mondtam:
Lekerült a hús, kerüljön most le az álarc!

Levettem az álarcot, és azt mondtam:
Az Álom és a Valóság megegyezik .
Vegyetek bőven mindkettőből .

Küzdjetek az Álom realitása
és a Valóság álmai ellen!

Triceps (Lantos László) 1955-ben született Nagykikindán . Szabadkán 
érettségizett, majd az ELTE magyar-szerbhorvát-esztétika szakán foly-
tatta tanulmányait . Jugoszlávia, Svájc és Románia után, 1993-tól Budapes-
ten él . Az Opál Színház (1993) rendezője, a Szépírók Társaságának tagja 
(2009) . Kötetei: Éhségkönyv (2005), Nőket néző képek (Falcsik Marival, 
2013) . Film: Dada Univerzoom (Gasner Jánossal, 2008) .
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� Fellinger Károly

Enceladus 
János kibabrál a világgal, 
szemébe mentek könnyei, 
egyelőre nem bír kitörni
Isten a lelkiismeretéből, 
levetkőzi meztelenségét, 
természetes, hogy ezt csak
Jánosunk teheti meg, 
bár Isten gondolhat, amit akar, 
ahogy a vetés után
kizöldell a föld, 
Juli meg magára veszi, 
mint az asszonyok amúgy
levehetetlenül .

Origami

Rendet rakok fiókomban, elvárom,
hogy kezem ügyébe kerüljön egy el-
felejtett, félbehagyott vers, amit még
középiskolás koromban írtam, csak
az idő képes megállítani a
földet, a csönd ellentmondásba kerül
önmagával, csupán a szívverésem
képes beindítani, aztán nagyot
nézek, szúrós tekintetem átböki
befőttesüvegem poros fedelét,
most aztán hadd levegőzzön, azt a fűz-
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fán fütyülő rézangyalát neki, a
régi életrajzom kerül az orrom
alá, minden bizonnyal az első, nem
vagyok képes nem észrevenni, ahogy
észrevesz engem a hálás felejtés,
mint ahogy a fejemre veszem sapkám,
hiába, hisz életrajzom egy olyan
gyerek életrajza, akinek még most
sincs megírva a sorsa, leírhatatlan,
egy a tucatból, az meg már sorsszerű, mert- 
hogy kiböki a véletlen kék szemét, 
amit úgy odaszúrt a világosság .

In memoriam 
Gabriel José García Márquez

A realitás Isten
több dioptriás
szemüvege, 

tévedéseink
évelő
vadvirágok, gyomnövények, 

válogatás nélkül
lelegeli a mezőt
a lelkiismeretünk karámjából
elszabadult 
bűnbak, 

persze a karám javítását
minduntalan
másnapra hagyjuk .
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Öröklét

A csönd szájára lakatot tesz Éva, 
formában érzi magát, no végre, 
szemembe hull világtalanul a menny, 
a sehol  szívébe tartok mivégre .
Elegem volna, különben meg mindegy, 
tudom, hogy ez már a szabadság ára, 
felmászom bölcsen, mint a szelíd macska
a kulcsrakész, lelkes vadalmafára .
Így rólam szól minden, a hallgatás is, 
elviselem még, mit a sorsom kimért, 
vérszívó féreg a szívem, csak emlék, 
Istenen lapítok tűrt poloskaként .

 

Újabb haiku

Kulcsrakészen a
szabadság, olyan, mint egy
befejezett vers .

Egysoros

Igazolt hiányzó az Isten .
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� Jódal Rózsa

Megjelölve

Mellbe vágta a poshadt víz és a föléje hajló, lassan beléje haló növények 
meg bomló állattetemek tömény bűze . Megköhögtette . Az öles, hámló 
törzsű fák mögül lassan valami ködféle kezdett felszivárogni, s tejfelszerű 
lepedékkel vonta be a gyér füvű, kavicsos, teleszemetelt talajt . A rothadás 
édeskés és a rozsdásodó vasbeton éles, metszően hideg szaga keveredett, 
ismerkedett egymással közel s távol .

A férfi gyakorlott mozdulatokkal simogatni kezdte a lány vállát, sovány 
hátát . A kislány – nagyon fiatal és tapasztalatlan volt még – megpróbált 
ügyetlenül hozzábújni . Nem karolta át, csak valahogy sután a szélesnek 
vélt mellkasnak támaszkodott . 

Lassan fonta körül őket a leszálló est . Fejük felett felhőszerűen óriási 
varjúsereg húzott át, és hangos, otthonos csérogással letelepedett az alvó-
helyéül szolgáló cementporos lombok közé . 

A férfi rutinosan kigombolta a lány blúzát, majd meghökkenve csodál-
kozott rá a nevetségesen parányi, csipkés, középen nyitott, a mellbimbó-
kat szabadon hagyó, tulajdonképpen kiemelni hivatott melltartóra . Egy 
csuklásszerű krákogással elnyomta feltörő nevetését . Nem tudta, bosszan-
kodjon-e vagy meghatódjon ezen az első pillantásra is teljesen felesleges, a 
tervezők által azonban ravaszul kimódolt „kebeltartó csodán” . Elhatároz-
ta, hogy nagylelkű lesz .

– Szép vagy – mondta könnyedén, körülcsókolta, majd megpróbálta 
lehámozni a „melltartót” . 

A kislány azonban odakapott . Védekezésül teljes mellszélességgel a 
férfihoz bújt . Most már átölelte . Vékony ujjai tapogatózva ismerkedtek a 
kissé izzadságszagú kordbársony zakóval . 

– Hhmm – duruzsolta a férfi, majd két kézzel eltartva magától a tör-
leszkedőt, nagy hirtelen egy nyelves puszit adott neki . 
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A lányka elpirult, és undorodva megtörölte a száját . 
– Ez… hát ilyen… hát csak… hát… – bukdácsoltak ki belőle a meg-

hökkenés, a csalódás szavai . 
– Nem igaz! – hökkent meg a férfi is . – Te még sosem csókolóztál 

volna? – Már nevetett, hangosan, felszabadultan . – Baráték! Ilyen nincs! 
Esetleg csak a még át nem dolgozott Grimm-mesékben… Mégis, milyen-
nek képzelted? Hm?

– Hát úgy… Szájra a szájat…
– Így valahogy? – kérdezte a másik . – Te csak mondd, ha nem jól csi-

nálom – fellengzősködött visszafojtott jókedvvel, s összeszorított, nikotin-
szagú csukott száját rászorította a kislány ajkaira . 

Már mind a ketten nevettek a helyzet groteszkségén, s aztán kezdetét 
vette a „tanóra” . 

Olyan jó volt összefonódni, érezni a másik leheletét, ismerkedni bőre 
illatával, ínye ízével, hallani a szívdobbanásait…

Már szinte teljesen besötétedett . Az odvas, piros kis körrel már ki-
vágásra megjelölt fatörzsek időről időre titokzatosan megreccsentek/rop-
pantak, gyér lombjaik reménytelenül próbáltak meg hangulatosan susogni, 
lengedezni . A távolban időnként fény villant, járművek csikorogtak, fékez-
tek, dudáltak türelmetlenül, mögöttük pedig meg-megcsobbant s beton-
hoz ütődött, megtört a víz . 

A férfi az egyik fa alá terítette a zakóját . 
– Üljünk le egy kicsit… No! Gyere, telepedj ide mellém . Nem harapok!
Némi hezitálás, győzködés után végre „önfeledt” ölelkezésbe, csókoló-

zásba kezdtek . A kislány sokára úgy érezte, jó lenne így elaludni .
A férfi váratlanul felült .
– Ez mi? – kérdezte értetlenül .
– Tessék? Ja, ez? Mi lenne? A harisnyatartóm .
– Ugyan . Az nem ilyen .
– Hát olyan míderféle, haskötő vagy micsoda – mondta a lány, még 

mindig szinte félálomban . – Arra kapcsolom fel a harisnyámat .
Akkorát nevetett, hogy fejük felett megrebbentek az ágon gubbaszko-

dó madarak . 
– Míder… neked?! Amikor olyan lapos vagy, mint… mint… – Hirte-

len nem jutott eszébe a megfelelő hasonlat, de azért a jó ügy reményének 
buzgalmában már óvatosan hozzá is látott a „míder” legörgetéséhez .

– Ne! Azt ne! – ült fel hirtelen a kislány is . Egyszerre meglepettnek 
látszott, rémültnek, haragosnak . Mint aki hirtelen kijózanodott .

– Már miért ne, amikor olyan jól… – hajolt föléje lelkesen és meglehe-
tősen felhevülten újdonsült „párja” .
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A lány azonban már határozott .
– Nem szabad! 
– Nem-e? S ugyan ki tiltja meg? A jóanyád? Vagy a…
– Tudod… Hogy is mondjam… Én meg vagyok jelölve!
– Hogy micsoda? Nem értem . Mi van veled? 
– Á, semmi, semmi .
– Most mit szamárkodsz? Ha már elkezdted… Kíváncsivá tettél, de 

komolyan .
– Szóval… nekem chipem van .
– Chiped… Miféle chiped?
– Mikrochipem . 
Váratlanul zsibbadni kezdett a karja .
– Ezt most kitaláltad… Megijedtél, mi? Pedig hidd el, bennem meg-

bízhatsz, te kis… Butuskám, te . Te míderes, ódivatú, felnőttet játszó kis 
mamlasz, aki vagy . Aki mintha egyenesen a múlt századból cseppentél 
volna ide . Vagy valami meseregényből, mint holmi Mary Poppins . Na, 
gyere ide! Figyelj…

– Nem érted . Engem figyelnek .
Kezdte magát valahogy furcsán érezni, s ettől elfogta a félsz .
– Na ne! Kik? Ezek itt mind? – és gúnyos, széles karlendítéssel körbe-

mutatott a sivár s már fenyegetően sötét, elhagyatott tájon . 
– Akik belém kódolták a chipemet . Azok mindent tudnak rólam . Azt 

is, hogy hol vagyok, azt is, hogy mit csinálok éppen . 
A férfi felállt, leporolta a nadrágját .
– Valamikor régen a Facebookon olvastam erről a szamárságról, de csak 

egy szenzációhajhász cikkecskének tartottam, amelyekből tizenkettő egy tucat . 
Ugye, csak kitaláltad az egészet, hogy megijessz? Nem kell betojnod, én…

– Sokáig én sem tudtam róla . Azt sem értettem, apáék veszekedéseiben 
miért hangzik el olyan sokszor a chip szó . 

– Hát miért hangzott el?
– Mert apa nem akarta, hogy belém operálják .
– Nem akarta… Hát ki akarta?
– Anyát titokban rábeszélték . 
– Rábeszélték! Kik? Hogy lehet ilyesmire rábeszélni egy anyát? 

Chippel kutyákat, házi kedvenceket látnak el . Meg teheneket, birkákat . 
Ha jól tudom . 

– Az más . Az látszik . Nagy, sárga, elálló valami a fülükön . Ez… olyan 
rejtett valami lehet . Én sem tudom . – Váratlanul zúgni kezdett a füle, és 
eldugult az orra . Megrázta a fejét, hogy elhessegesse . – Nem, egyáltalán 
nem tudom, hogy kik, de valami olyasmikkel tömték tele a fejét, hogy ha 
egyszer esetleg elvesznék… 
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– Te! Elvesznél?
– …vagy mondjuk ellopnának… 
– No, akkor én mindjárt elloplak! Jó ötlet! . . . Tulajdonképpen már el is 

raboltalak! Hu-hu! Rettegj tőlem, te elrablott leányzó!
A kislány komoly maradt . 
– …az emberkereskedők, akik a kisbabákat gyermektelen külföldiek-

nek adják el jó pénzért… 
– Nevetséges . Kinőttél már a babakorból . Haha! Már „melltartód” is 

van!
– Ez… régen volt . Gondolom . Nagyon-nagyon régen lehetett . – A kis-

lány elmélázott . – Esetleg szervkereskedők, akik kioperáltatnák a veséimet 
vagy a májamat, lépemet… vagy mondjuk – gondolj csak bele – olyanok, 
akik koldusoknak képezik ki a kisgyerekeket, hogy…

– Micsoda szövevényes, izgalmas rémmese! Valld be, te ezt filmen lát-
tad! Egy horrorfilm sztorijával etetsz itt már vagy egy félórája, ahelyett, 
hogy… 

– …vagy mondjuk, ha nagy leszek, elszökhetnék valakivel – szere-
lemből! – Jelentőségteljesen nézett a férfira, közben igyekezett felvonni a 
szemöldökét . – Az a Valaki meg kiszöktetne külföldre, és eladna a lányke-
reskedőknek . Azok meg, képzelj csak bele… egy kupinak! – Felnevetett . 
– A kupi, az ugye, kupleráj . – Élvezte a szót, megismételte . – Kupleráj… 
Tudod: sok lányt nagy-nagy, hatalmas üvegű kirakatba ültetnek, ott kell 
magukat csupa finom cuccokban kelletniük, kínáltatniuk, pezsgőt inniuk 
meg minden…

– Ccc . Valóban hátborzongató! . . . S ezt anyád állítólag mind elhitte . De 
mondd csak: mit segít mindezen a chip? 

A nagy, sötét szemek hatalmasra tágultak .
– Ó, rengeteget! Akik belém táplálták, azok mindig tudják, hol va-

gyok, és amikor kell, egyszerűen előkerítenek . És majd hazahoznak . Úgy 
bizony .

– Akkor azt is tudják, most hol vagy .
– Persze hogy… Lefogadom . 
A férfi megtörölte a homlokát .
– Azt is tudják, miket beszélsz? Hogy éppen mit gondolsz?
– Fogalmam sincs róla, pontosan mit tudnak, mit nem, de hogy sokat, 

az biztos . Ez tutira biztos – mondta fontoskodva .
Érezte, hogy izzadni kezd a tenyere, a hónalja, sőt a talpa is . 
– Na és hol van?
– Mi?
– Hát az a bizonyos… A mikrochip . Vagy nem tudod? Ugye nem tu-

dod?! He-he…



37

Egy darabig tanácstalanul vizslatta . Mint aki nem biztos benne, el-
árulhatja-e . Közben a körmét rágta, és valami szédülésféle fogta el . A sö-
tétben már nem látta jól a férfi arcvonásait . Egyszerre félelem fogta el . 
Lehetséges, hogy aki itt áll mellette, az már nem is az, aki…

– No .
Dacosan, elszántan emelte fel a karját .
– Itt . Itt a bal könyökömnél . A bőröm alatt . 
Hirtelen fájdalom hasított a könyökébe . Odakapott, de mindjárt el is 

rántotta a tenyerét . A könyöke tűzforró volt! 
– Mutasd!
Akkor a könyöke tája váratlanul megszólalt! Nem hanggal, hanem hol-

mi morzejelfélékkel . Vagy mintha valaki a bőrébe gépelne egy üzenetet . 
Összerázkódott tőle, mert először érzett ilyet . Valahogy egyszerre viszke-
tett és bizsergett .

– „Nem! Nem szabad róla beszélned!”
Ijedten hallgatott . Befelé figyelt . Egyszerre nagyon melege lett . Patak-

zott róla a víz .
– Megkukultál?
– Hagyj… Hagyjuk… Úgyse látszik semmi . 
– Most már megnézem magamnak, ha addig élek is . Velem senki ne 

járassa a bolondját! 
– „Ne engedd, hogy hozzád érjen!”
Önkéntelenül hátralépett .
A férfi utána . Kinyújtotta a kezét, hogy megfogja .
A kislány egyre hátrált .
– Egy ilyen kis mitugrász, egy ilyen kis lapi akar velem játszani? Velem, 

aki… – fújtatott a férfi egyre mérgesebben, és ugrott egyet a rémült fruska 
felé . Közben a sötétben megbotlott valamiben, és hasra esett . – Hogy az 
a… – káromkodta el magát, de már rugózott is, hogy…

– „Nem szabad, hogy hírét vigye! A bal könyököddel – bökd meg!”
– Mit csináljak?
– Te kivel beszélsz?
– „Érj hozzá!”
A kislány a sötétben odabotorkált a férfihoz és felsegítette .
– A fene egye meg, beletenyereltem valami szúrós, nyúlós… micsodá-

ba…
A kislány könyöke egyre türelmetlenebbül lüktetett és morzézott . 

Közben rázni kezdte a hideg, fogai össze-összekoccantak . 
– „A bal könyököddel érj hozzá. Bárhol!”
A lányka, mint egy robot, engedelmesen felemelte a bal karját, és kö-

nyökével hasba taszította a férfit .



38

Az egyszeriben felfénylett, mintha izzó, olvadt fémbe mártották volna, 
hanyatt vágódott, majd egyetlen szó nélkül eltűnt! 

– Jaj! – sikított fel a kislány . – Ne hülyéskedj! Hol vagy? – kiáltotta, és 
keresgélni kezdte a gyér, hamuszín bokrok között . 

Aztán meglátta . 
Ott, ahol az előbb a férfi elterült, világosabbak lettek a fűcsomók, és 

mintha megperzselődtek volna, égett, füstös, fojtó szagot árasztottak ma-
gukból . 

– Hová lett? Mit… mit csináltak vele? – sírta el magát . – Nem! Én nem 
akartam! Én nem…

– „Nem kell tanú!”
– Tanú? Miféle tanú? 
– „Téged csak később akartunk bevetni, de most már mindegy. Magadat 

okold. Majdnem az árulónk lettél. Elkezdjük hát a kiképzésedet. Indulás!”
– Hová? Én haza akarok menni . Anyához . 
– „Nincs többé anya. Mint ahogy, ugye, apa sincs már rég. Nem kellenek 

tanúk. Érted? A tanúk veszélyesek! No, lódulás!”
Zokogva csuklott össze . Egyszerre vigasztalannak, kiszolgáltatottnak, 

árvának érezte magát . 
Már nem csak a könyöke lüktetett, dobolt, jelzett, s nem csak a karja 

fájt . Egész testét valami furcsa, sosem tapasztalt érzés tépázta . Nem tudta 
volna megmagyarázni, mit érez, de mintha egész valójában villanyáram 
cikázna oda-vissza, oda-vissza, s mintha hol itt, hol ott gyúlna fény-, fáj-
dalom- vagy veszélyérzékelő forrás benne . 

– „A kódjeled jegyezd meg: ZXQ83Y&. No, indulj már!”
Mintegy álomban tápászkodott fel .
– Hová? Merre? – kérdezte engedelmesen .
– „Bízd magad a Jelekre. Csak azokat kövesd. Mi vezetünk.”
A hangok továbbra is belülről kopogtak . Körülötte csak a süket csend 

feszült .
– „Ismételd meg a kódjeledet. Jelentkezz!”
– Itt ZXQ83Y& . Szolgálattételre jelentkezem – hallotta a saját sze-

mélytelenné vált hangját . Furcsa ürességet érzett . Emlékei kitörlődtek . 
Nem emlékezett már a férfira, de az anyjára s az életéből már megma-
gyarázhatatlan módon előbb eltűnt apjára sem . Már csak a Feladatra kon-
centrált .
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� Abdulah Sidran

Emlékszel-e Dolly Bellre?
Regény, I. rész

Amikor Chilébe indulsz
A pločei temető felé haladva, a Sabura iskolájához vezető úton, a dél-

előtti váltás diákjai letették a táskáikat, és tenyerükkel megdörzsölték csi-
pás szemüket: Hitler játszóterén egy igazi körhinta állt, kéttucatnyi faülés-
sel, amelyek vasláncokon lógtak a tetőszerkezet széles, színes peremén . A 
kopott fagerendák, láncok, deszkák és láthatatlan vezetékek halmazából a 
városnegyed reggelének csöndjébe berobbantak a trombiták, dobok, har-
monikák hangjai, amitől a megtorpant gyermektestekben fölpezsdült a 
vér . Élő, ám valószínűtlen női hang hallatszott, és a gyerekek számára is 
követhető ritmusban olyan csodálatos szavakat mondott, amitől a gyere-
kek szeme elé köd ereszkedett, és látomásaik támadtak:

„Amikor messzire indulsz, 
Chilébe, Chilébe,
tudd, hogy ott minden nő
bájos, mint egy tündér
és szép, mint egy álom.
Ajjaj, ajjaj – ott, Chilében!”

Így kezdődött, a tündérszép nőkről és a messzi Chiléről szóló dallal 
az otthon is és a haverok által is csak Dinónak nevezett Sabahudin Zolj 
tizenhetedik tavasza . A nevét Sabahudin a büszkeség fölemelő érzésével 
viselte, mert éppen neki jutott az a szerencse, hogy a családi nevek kataló-
gusából apja fivére, Sabahudin Zolj nevét kaphatta, aki grafikus, tipográ-
fus és kommunista volt, akinek élete és teste, a jasenovaci haláltábor Száva 
menti hordalékába merülve, lassan a legendák világába költözött . Az ifjú 
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Sabahudin ezen a nyáron jutott az élet, a nagybetűs Élet résnyire nyitott 
ajtaja elé – ezt a szót mindig így, nagybetűvel jegyezte le az egyébként 
hányavetien vezetett naplója lapjaira . Nem volt se kisfiú, se fiatalember, se 
férfi, se gyermek – Dino ezen a nyáron egyszerűen egy lény volt, hímnemű 
lény, akit épphogy csak elkaptak az erotikus elektromossággal teli éjsza-
kai álmok, egy lény, akinek sokat járt a szája és könnyen elsírta magát –  
e két tulajdonsága minden bizonnyal két gyermekkori élményéből kö-
vetkezett: az első a kalandregények hatalmas köteteinek éjszakába nyúló, 
orgazmatikus órákon át tartó újra meg újra történő olvasása, amely iroda-
lom, ha az ember idejekorán olvassa, oly eredményesen és kifinomultan 
fejleszti az erkölcsi ösztönöket, és amelyet, pontatlanul és igazságtalanul, 
ponyvának szokás nevezni – és a második, amelyet nehéz nevesíteni, de 
kétségtelenül szorosan kötődik a Szarajevó–Zvornik–Szarajevó-vonalon 
történő családi költözésekhez: a fabútorokkal megrakott teherautó nehéz 
brummogása, az elpotyogtatott és visszatartott könnyektől vörös szem 
égető érzése, a hányás savas szőlőíze, ott áztak előtte, egy tócsában, az 
imént elfogyasztott, sárgásfehér, szétmálló szőlőszemek, miközben a so-
főr a motort pihentette és a torkát ápolta a vlasenicai kocsmában, amely-
nek Sabahudin nem emlékszik a nevére, de amelyet, minden bizonnyal, 
Rođóhoz címeztek .

Íme, a sírós fiú szeme előtt ezen a nyáron az Élet ajtaja egy pár formás, 
egészséges, széttárt láb formájában tárult föl, amely lábak N . N .-hez tar-
toztak – a parasztlányka neve örökre Sabahudin titka maradt, más csak a 
becenevét ismerte, az terjedt el három kerületben vagy még távolabbra is, 
ki tudja, merre, a csöppet sem sík Bosznia-szerte, amerre a lány egyetlen, 
szomorú életének boldogtalan és zavaros útjai vezettek . Azt se lehetett 
tudni, hogyan esett meg, hogy ez a csinos parasztlány a Dolly Bell nevet 
viselje, de akik emlékeznek a szarajevói Istra kertmozi előtt összegyűlő 
tömegre és az ott megesett verekedésekre, azoknak az is eszébe fog jutni, 
hogy azokban az években a leghosszabban műsoron maradó varázslatos 
film az Európa éjjel című volt, amelyben, valami párizsi bárban, megjele-
nik egy valószínűtlen szépségű sztriptíztáncosnő ezzel a névvel . A fiúk, 
az ügyeletes önkielégítők, akkor ugráltak le a környező tetőkről, amikor 
a szomszédos Bezistan melletti utcákban hangtalanul, lekapcsolt fényszó-
rókkal megjelent a rabomobil, tele a logavinai és vratniki rendőrőrs tettre 
kész és jókedvű fiatal rendőreivel, élükön, természetesen, a híres-nevezetes 
Salko Ježzsel, akinek négyszeres tokával tarkított, zsíros és izzadt arcától 
és szőrös, húsos kezétől fejvesztve menekült, aki csak tudott, fiatal és idős, 
hamis és igaz, tettes és ártatlan egyaránt, a Marindvortól a Vratnikig, a 
Maltától a Skenderijáig, a Hridtől a Sedrenikig . (Azt beszélték, és eb-



41

ben kell lennie némi igazságnak, hogy egy bizonyos Tarzo – ez a speciális 
szarajevói névadás jó példája: Dragan = Drago, Tarzan = Tarzo – azt te-
továltatta a karjára, hogy: Halál Salko Ježre! Hogy ő mennyi verést kap-
hatott!)

Az élet tehát ezen a nyáron is csordogált, részben a kertmozi előtt, 
részben a Kajtez-kapunál, részben Hitler játszóterén, amelyhez, a Kovači 
mellett futva, a gyerekek a „Chilébe! Chilébe!” fölkiáltással közeledtek . 
Körben, a sírköveknél, a környező házakból kitelepedett nők üldögéltek a 
földre terített ponyvákon: a számos  villanyégő fénye, a zene ritmusát kö-
vetve, ott villogott a sárga kávéfőző dzsezvák rezén . A nők ráérő csivitelése 
nem tartott sokáig: hamarosan elkezdődtek a verekedések . A vratnikiak a 
bistrikiak ellen, a patkeiak a pirušaiak ellen, ezek azok ellen, amazok eme-
zek ellen . A ringlispíl fölötti falról először kőzápor hullott, majd bevonult 
a gyalogság botokkal és láncokkal fölfegyverkezve, és a harc test test ellen 
folytatódott . A körhintások kapkodva leállították a masinát, az ülések a le-
vegőben egymásnak koccantak, gyerekek visítozása és sivalkodása töltötte 
be a levegőt, a kávézó nők meg fedezéket kerestek a ritkásan álló sírkövek 
mögött . Sabahudint ezek a verekedések valahogy elkerülték, valamelyik 
falnak támaszkodva megpróbálta megérteni, mi is történik éppen, és föl-
fedezett egy mindig érvényes szabályt, mely szerint a körhintások a vere-
kedés után mindig más ritmusú zenét kapcsoltak be, mint amilyen a harc 
kitörése előtt szólt . Óvatosan közelített a ringlispílhez, akárcsak a többiek, 
a lassan összegyűlő tömegben egy lány arcát keresve, akinek telt és kida-
gadó keblei ott ringtak álmai sötétjében, amelyekből nyirkos öllel ébredt, 
zavaros tisztátalanságérzéssel . A lánnyal való egyetlen találkája, amelyre a 
lány el se jött, a fájdalom és a sértettség vékony hártyáját vonta Dino sze-
me elé, a gyomrában pedig ott görcsölt valamiféle érthetetlen bosszúvágy 
gombóca: most ártatlannak és butának tűnt a lány arca, végtelenül butá-
nak, és ebben, úgy tűnt számára, egy kis vigasz is lapult . És az a dal, ami 
éppen ordít a hangszórókból, mintha éppen neki, Sabahudinnak szólna, és 
ő ugyan próbálja a gondolatait valami mással elfoglalni, de ez nem sikerül 
neki, és a három tenorhanggal együtt ejti ki a szavakat, amelyek tele van-
nak a csak általa ismert fájdalommal és értelemmel:

„...A hídon várok rád,
talán mégis eljössz,
és reszketek, ha a víz
erejét nézem – 
Mint a tovatűnő folyó
Te is elmész majd mellettem...”
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Ez a dallam visszhangzik majd a fülében éjszaka is, a galambdúc ma-
gányában, amit saját két kezével épített, elfelezve a sufni belső terét egy 
vízszintes deszkalappal, amin aztán, függőleges drótfalat emelve, kiala-
kított egyrészt egy galambdúcot, másrészt egy külön lakrészt, „Dino bá-
zisát” . Az egyik oldalon a galambbúgás, szétszórt búzaszemek és tollak, 
a másikon gyertyák, elemlámpa, Az acélt megedzik, A raguzai kalóz, egy 
bizonyos Benedetto Croce Esztétikája, amely kapcsán Dino nem győzött 
csodálkozni, hogyan kerülhetett ez a könyv apja, a városi gyorséttermet 
igazgató Mahmut Zolj házikönyvtárába . Apja szeretetét Dino kétségte-
lenül bírta, akár valamiféle privilégiumokat is biztosító mértékben, de 
emberi mivoltát és életútját nem látta át tisztán . Az apa és a fia közötti 
gyakori beszélgetések minden isteni és emberi témát és történetet érin-
tettek, csak azt a színpadot takarta mindig vastag függöny, amelyen az 
eredetileg géplakatosi végzettségű, majd szakszervezeti tagból a munka-
ügyi minisztérium magas rangú tisztviselőjévé avanzsált Mahmut Zolj 
magánélete zajlott .

Nappalok és éjszakák Zoljék házában
Zoljék házában a nap anya cédulájával és az asztalon hagyott 

százdinárossal kezdődött . Fiai minden reggel csipás szemmel olvasták 
könyvelői zsinórírással írt üzenetét, amely figyelmeztetés, fenyegetés és 
kérés volt egyszerre: Kenyér 42, tej 35. A visszajáróra és Melihára vigyáz-
zatok. A fivérek mindegyike a saját dolga után indult: Kerim valahova le, 
a városba, a barátaihoz – érettségizők voltak, lemezjátszóikon a legújabb 
Paul Anka-lemezek forogtak, otthonaikban éjszakánként összejöttek inni 
és táncolni, és ezeket az alkalmakat a csodálatos zsúr szóval illették, amely-
ben Sabahudin ott érezte a női test és a félhomály illatát, de amelynek szó 
szerinti jelentése titokban maradt; behúzódott a galambdúc csöndjébe, a 
könyvei közé, amelyek közül rendre megszédülve jött elő: a barátaihoz, az 
utcára, rogyadozó léptekkel ment ki, minden saját identitástól megfosztva 
megpróbálta a világot Niko Bartula, a raguzai kalóz szemével látni, hisz az 
ő élete tűnt számára egyedül elfogadhatónak, valósnak és lehetségesnek . 
Egyszer fordult csak elő, egyetlen pillanatra, hogy forró kamasz gondola-
tait megakasztották barátja, Mansud Kotur szavai, akinek néhány napra 
kölcsönadta eme csodálatos könyv első kötetét: „Lárifári . Az első betűtől 
az utolsóig .” A legfiatalabb Zolj fiúnak, Midhat Zoljnak, az elektrotechni-
kai középiskola kedvetlen tanulójának saját üzletei voltak: lottó, ócskavas, 
lopás, bronz és réz – egyetlen, ám nehezen megvalósítható céllal: hogy 
megkettőzze a százdinárosát, majd az a kis tőke tovább növekedjen, hogy 
valami „komolyabb üzletbe” lehessen fogni . Sabahudin sok szerencsét kí-
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vánt az öccsének a pénzszaporítás nehéz munkájában, és az idősebb büsz-
kesége nem akadályozta meg abban, hogy néha szó szerint asszisztáljon, 
különböző kétkezi munkák elvégzésével: csillámmal szórta meg az újévi 
üdvözlőlapokat, háromszögletűre vágta a csomagolópapírt, amelyekből a 
csúcsos szilveszteri süvegek készültek . . .

Anyjuk reggeli írásos üzeneteiben csak a kenyér és a tej vásárlására vo-
natkozó rész volt megkérdőjelezhetetlen: a visszajáróért a fivérek nagy har-
cot folytattak különböző kitalált iskolai fizetnivalókra hivatkozva, amihez, 
hál’ istennek, nem voltak soha ötletek híján . A húguk a barakkok közötti 
udvaron játszott, és ha egyáltalán vigyázni kellett rá, akkor azt megtették a 
jótét lélek szomszédasszonyok, a Semija Zolj iránti szeretetből és sajnálat-
ból – aki a Željezničar kereskedelmi vállalat könyvelője és négy gyermek 
szenvedő anyja volt („egyik a másiknak épp csak a füléig ér”) és Mahmut 
Zolj boldogtalan felesége, akiről az volt az egyszer és mindenkorra megál-
lapított vélemény, hogy jó és rendes ember – ha nem iszik .

És mikor nem iszik Mahmut Zolj? Sabahudin, aki a naplójába azt írta: 
„A könyvekből megtanultam, hogy sokat gondolkodjam magamról” – hiába 
próbált valami törvényszerűséget találni apja lerészegedéseiben . Csak egy 
dolog tűnt bizonyosnak: veszélyes volt, amikor apja kiöltözött, tiszta inget 
húzott és vasalt öltönyt, amit alapos tisztálkodás előzött meg a mosdónál . 
Apja fekete cipőjét kenve és fényesítve Sabahudin fél szemmel apja mezte-
len focista vádliját vizsgálgatta, és azon csodálkozott, mi szépet talál apja 
abban az énekben, amelyet alig hallhatóan dudorászott, miközben ecsettel 
szappanozta igazgatói arcát, és alumíniumnyelű borotváját végighúzogatta 
sárgásbarna borostával borított arcán: „Jajce túloldalááááááááááán, a fű se 
nő talááááááááááán . . .”

Apja lerészegedéseinek fájdalommentes és boldog változata az volt – 
Sabahudin emlékei szerint –, amikor még délután hazaért, enyhén imboly-
gó járással, és már az ajtóban föltette egyikét azon kérdéseinek, amelyekre 
nem lehetett válaszolni, és ő nem is várt rájuk választ:

– Mi újság a nagyvilágban?
– Mondd el te, hadd tudjuk – mondta az anyjuk, dühöt mímelve, ami 

hamarosan valódi dühbe fordult, amikor Mahmut Zolj elkezdte kipakol-
ni zsebeiből a gyűrött bankókat, majd anélkül, hogy megszámolná, vagy 
akár csak megnézné őket, szétosztotta a fiai között, akik egy csöppet sem 
ellenkeztek .

– Ezt teszi a kocsmákban is . Nekem meg nincs mit ennem .
– A kommunizmusnak 2000-ig be kell következnie – kiáltotta felesé-

gét fölkapva Mahmut Zolj . Körbe-körbe forgott vele, veszélyesen a padló 
felé dőlve .
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– Csak te ne igyál . Nem kell annál jobb kommunizmus! – válaszolt az 
anyjuk, igyekezve megszabadulni apjuk öleléséből, miközben Sabahudin 
arca boldogságtól sugárzott, hiszen olyan helyzetben látta őket, ami akár 
boldogságra is hasonlíthatna .

Apja részegségének fájó és szerencsétlen változataira éjszaka került sor: 
anyja elfojtott sírása, majd apja sötét árnyékának körvonala az ajtókeret-
ben, és részegen matató keze a villanykapcsolón:

– Föl, gazemberek!
A fiai egyenként másztak ki a széles franciaágyból, elítéltként járultak 

az asztalhoz, amelynek élén, látszatra nyugodtan és higgadtan, ott ült az 
apjuk:

– Nők a másik szobába! – ez volt apjuk utolsó parancsa az éjszakai 
családi konferencia megkezdése előtt, amelynek „napirendjét” az aktuális 
családi bonyodalmak képezték, és amelyek a következő egyszerűséggel ke-
rültek a jegyzőkönyvbe: 1 . Kerim, 2 . Sabahudin, 3 . Midho, 4 . Egyéb . Ap-
juk arcának viasza ott olvadozott az asztal fölötti lámpa fényében, amelyet 
apró, fekete légypiszokpöttyök tarkítottak . Sabahudin nem tudta levenni 
szemét apja asztalon nyugvó kezéről: ujjait összefűzte, és ebből az ujjgu-
bancból időnként kiszabadult a jobb kéz, és az ujjak ideges kopogtatásba 
kezdtek a viaszosvászon asztalterítő mintáján .

– Hogy ne gondoljátok, hogy részeg vagyok, a gyűlést Kerim fogja 
vezetni!

A negyedik napirendi pontban beígért atyai pofonoktól való félelmében 
Kerim táviratba illő mondatokban beszélt, elhallgatva mindazt, amit el le-
hetett hallgatni, tompítva mindennek az élét: Midho egyeseit, Sabahudin 
dohányzását, saját hatáskörtúllépését, amikor öccsei vétkeit saját kezűleg 
kiosztott pofonokkal intézte el . . .

A fivérek ezeket az éjszakai konferenciákat annak alapján különböztet-
ték meg egymástól, hogy apjuk mindegyikre egy-egy új szót hozott . Olyan 
szavak voltak ezek, amelyek jelentése Sabahudin számára többnyire isme-
retlen volt, de apja végtelen ismételgetése azt eredményezte, hogy azok 
könnyen értelmet nyertek . 

– Én permanensen ezt kapom tőled . Per-ma-nen-sen! Permanensen ezt 
ígérgeted! Per-ma-nen-sen!

Így szivárogtak be Sabahudin szókincsébe azok a szavak is, amelyeket 
a kalandkönyvei világában hiába keresett volna: absztrahál, disztingvál, 
abszurd, abszolvál, digresszió . . . És gyorsan megértette, hogy az éjszakai 
konferenciák egyetlen megnyugtató kimenetele akkor lehetséges, ha az 
apjuk magától belekeveredik a digresszió hálójába, amelyből aztán a legke-
vésbé sem allegorikus történetek következtek, apja iskolás éveiről, amelyet 



45

papucsban járt végig, arról, hogyan rajzolt a pénzesebb szülők gyerekei-
nek, hogy pénzelje a tanulmányait (a tehetségéről szóló bizonyíték ott volt 
az asztalon: a gyűrött napilapok szélén kígyózó firkák, karikatúraszerű 
portrék . . .), a két hónapos beledijai raboskodása során kapott verésekről, a 
Gestapóról és a „domobránokról” . . .

– Elmúlt az Egyéb is pofonok nélkül – mondogatta Midho Sabahudin-
nak hátat fordítva, lábtól fekve, és a takaróját magára húzva, amire 
Sabahudin nem válaszolt semmit, csak igyekezett gazdaságosan kihasz-
nálni a takaró ráeső részét, miközben a fejében a következő mondat vissz-
hangzott: „Mindezt le kell majd írni egy szép napon .”

A Kajtez-kapunál
A Baščaršija papírra soha nem vetett történetének Patkéra vonatkozó 

részéből szinte bármi kimaradhatna, csak annak a két négyzetméteres be-
tondarabnak a történelmi szerepe nem, amelyhez némi elkorhadt kapufélfa 
is tartozott, amelyet simára koptatott a sok rátámaszkodó, és amelyről ved-
lett az ezredik rákent festékréteg is . Itt, ezen a helyen, a Kajtez-kapunál, 
mintha őrt állnának, úgy váltakoztak a patkei nemzedékek, és Sabahudin 
saját centrifugális pontjából vágyakozva vizslatta a történelmi kör közép-
pontját, ahol azok a fölnőttek üldögéltek, akik épp vitték a szót, miközben 
az őket hallgató tömeg előtt, a kőlépcső aljában, egyre csak nőtt az át-
tetsző, nemzedékeket összekötő nyálpocsolya . Sabahudin nem emlékszik, 
hogy valaki valaha is látta volna Kajtez béget, e sokszobás, alápincézett, 
erkélyes ház gazdáját, de arra emlékszik, hogy a dagadó nevetés pillana-
taiban az emberek feje fölött ki-kinyílt a rácsos keskeny ablak, és Emina 
asszony bánatos, megnyúlt arcáról könnyes szavak hullottak alá:

– Szégyelljétek magatokat! Kajtez bég a halálán van, ti meg itt vigad-
tok . Mi lesz a lelketekkel, hogy az Isten verjen meg benneteket!

Naplójában Sabahudin ezt a helyet kilátónak nevezte, elsősorban arra 
a funkciójára gondolva, amelyet az ő szerelmi életében töltött be („Ott 
voltam a kilátón . Nem jött arra .”) nem is sejtve, mennyire gazdag jelen-
téstartalommal bír a kitalált név, mely titkosítási törekvésének eredménye 
volt, és amellyel a Kajtez bég háza előtti betonlépcsőt illette .

A kilátó!
Míg Sabahudin haverjainak fülelő fülébe – nem tudva megkülönböz-

tetni a valósat a valótlantól, a lehetőt a lehetetlentől – századszorra kúsztak 
be Drenko Zlok, az örök önkéntes-ügyeletes mesélő erotikus vallomásá-
nak szavai, és míg egyre nőtt a fiúk előtti nyálpocsolya, a kilátó látókö-
rébe számtalan kép és arc kerül be, mind Sabahudin soha meg nem írt 
baščaršijai krónikáiba való .
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Szemben, a kartonlapokkal kifoltozott ablakkeretben, egy párna zsí-
ros textiljére könyökölve, kócosan, ősz hajjal ott volt Lejmoló Nyanya . 
Ő hetente egyszer jön ki a házból, elmegy valamelyik templom elé, ott 
összekoldulja a heti betevőjét, és visszatér kis ablakába, saját kilátójába . 
Sabahudin emlékei között, ahol Lejmoló Nyanya nevének kellene lennie, 
nagy üresség tátong, mert nem utal a származására ez a helyi szlengből 
eredő ragadványnév, ami kolduló életmódjára utal . Nagyon ritkán fordult 
elő, hogy az ablakban fölhangzott volna a hangja, a kéregető, öreges hang, 
és a hibásan hangsúlyozott hosszú oooooo árulkodott volna az asszony 
olasz származásáról .

– Nikoloooooo! Kérek egy cigit!
Erre a megszólításra Nikola Jočić reagált a szomszéd házból, aki 

Sabahudin barátjának, Mansud Kotur anyjának albérlője volt, és akinek 
sorsa összefonódott Sabahudinéval egy egész hosszú decemberre és egy 
szilveszter éjszakára, amikor Mahmut Zolj azt mondta Nikola Jočićról:

– Nem rossz fiú . De soha nem viszi semmire . Érted?
Az alkonyat közeledtével a kilátó látókörét betöltötte David Mento 

széles teste . Az utca végében, a sarok mögül bukkant föl először hatalmas 
pocakja, majd a himbálódzó fekete bőrtáska, amellyel Mento teste és csa-
ládja egyensúlyát igyekezett fönntartani . Hogyhogy a családét?, kérdezhe-
ti az, aki nem jön rá, hogy ebben a fekete, fémzáras bőrtáskában Mento 
naponta vitte haza a Pálma kávézó-cukrászda napi bevételét . A Kajtez-
kapunál álldogáló fiúk ugyanazzal a csillogó tekintettel követik majd, mint 
Mento albérlőjének, Elzának a lépteit, aki a művészeti iskola modellje volt . 
Amikor Elza elindult otthonról, az éppen ügyeletes mesélő elhallgatott, 
még ha éppen a legérdekesebb résznél is tartott – mert mivégre a szavak, 
ha az utcán ott ring előttük Elza keble, Elza csípője, térde és bokája? Míg 
a káprázatos hátsója el nem tűnt a sarok mögött, a Kajtez-kapunál mély 
csönd honolt; Sabahudin emlékszik, hogy ilyenkor még nyelni is alig mert, 
és a szemét lesütötte, mintha a cipőfűzőjét kéne megkötnie .

Belépnek majd Sabahudin látókörébe Nihada Kotur kéményseprő al-
bérlői is, egyikükkel Sabahudin jól együtt tudott énekelni a brčkói pálinka 
első poharai és a nőkről szóló örökös történetek mellett . A nap során két 
alkalommal a szomszédos utca „leveles” házából elindult és visszatért egy 
apró, vastag szemüveges asszonyka, akinek családnevét különleges élve-
zettel lehetett kiejteni: Gospićné . Sabahudin akkori nyelvérzéke nem ér-
zékelte azt az alapvető különbséget, amit a név jelentésébe és értelmébe 
a tévesen kiejtett cs hang ágyazott . A „leveles” házat és mérges kutyafal-
kával teli udvarát övező túl magas falak a Gospić-házat és életét a titok 
folyondáraival borították, amely a szomszédság női tagjainak mindig éhes 
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szájába sok falatot adott, a Kajtez-kapu előtt pedig a legfurcsább, kémke-
désről, pókerpartikról, bűnözésről szóló történeteket szülte .

– Póker, ugyan már?! Micsoda baromság! – mondja majd egyszer a hír-
hedt Emin Šintor, amikor, mintegy véletlenül, odavetődött két világjáró 
útja között . – A vénasszony vedel .

Így árulta el Šintor azt a titkot, amely miatt Sabahudin és Mansud több 
napot és éjszakát töltött el együtt, végigjárva a csak általuk ismert, padlá-
sokon kanyargó utakat, átugorva számtalan kerítést, hogy megleshessék, 
mi is történik tulajdonképpen Gospićné házában és udvarán .

A Kajtez-kapu előtt, a kilátónál, legendákat meséltek Emin Šintorról . 
Sabahudin hamar rájött, hogy sehova nem vezet az, ha megpróbálja szét-
választani a lehetségeset a hihetetlentől – és úgy döntött, hogy az Emin 
Šintorról szóló történeteket igaznak fogja tekinteni, leginkább egyetlen 
ok miatt: maga Šintor soha egyetlen szót sem ejtett önmagáról . Azon az 
éjszakán, amikor kifulladva megjelent Sabahudin galambdúcánál, hasra 
vetve magát a szén- és fűrészporban, Sabahudin megértette, hogy csak 
igaz lehet Emin Šintor titkos, sötét élete, amelyről mesélve az utcabeli 
fiúk igyekeztek az idejüket múlatni a Kajtez-kapunál . Sabahudin minden 
kísérletére, hogy valamit megkérdezzen Šintortól, egy dühös „kuss” volt 
a válasz, hajnalban aztán Šintor megragadta Sabahudin vállát, mélyen a 
szemébe nézett (Sabahudin emlékszik, hogy eközben egyre fontosabbnak 
érezte magát), és azt mondta: 

– Nem hallottál és nem láttál semmit . Anyád életére? 
– Anyám életére, Šintor, nincs para . 
Amikor Šintor később nagy ritkán megjelent a Kajtez-kapunál, 

Sabahudin úgy érezte, a levegőben ott áramlik annak az éjszakának a tit-
ka, igyekezett, nehogy önkéntelenül elárulja, hogy őt valami összeköti a 
nagy Šintorral, távolabb húzódott tőle – és úgy érezte rövid pillanatokra, 
hogy Šintor jóváhagyólag, szándékosan hunyorítva, az ő irányába nézve, 
kiejti a Sabahudin számára oly szükséges szavakat: „Így kell ezt csinálni, 
látod, megy ez neked .” Sabahudin ilyenkor idősebbnek és erősebbnek érez-
te magát, biztos léptekkel tartott hazafelé, lazán, de türelmetlenül, hogy 
mielőbb bejegyezhesse a Naplóba a kilátóban tett mai megfigyelését: Min-
den nap minden tekintetben egyre jobb vagyok.

Önkontroll
Apja sokszínű házi könyvtárának darabjai közül Sabahudin mindenfé-

le tudás iránti éhségét ezen a nyáron egy vékony könyvecske elégítette ki 
leginkább, amelynek hiányzott a borítója, megsárgult lapjai gyűröttek vol-
tak, és minden másodiknak kinőtt az a híres-nevezetes füle . Rendre nevel-
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ve önmagát, Sabahudin kisimítgatta a megsárgult oldalakat, és az értékes 
könyvet a Karijatida sorozat három vastag kötete alatt hagyta éjszakázni: 
durva papírjuk, összefogva címük súlyával (Az alkotó evolúció, A Nyugat 
bukása, Esztétika) azt eredményezte, hogy az Önkotroll tudatos önszuggesz-
tióval című könyvecskét úgy vehette reggel kézbe, mintha új lett volna .

E könyv eredetét apja könyvtárában Sabahudin szükségszerűen ösz-
szekötötte nagybátyja és névrokona, a kommunista és grafikus, jasenovaci 
vértanú Sabahudin Zolj rövid, szomorú és fényes életével . A rá való emlé-
kezésnek Mahmut Zolj házában szilárd, tárgyiasult formái voltak: a ferde, 
préselt forgácslapokból álló falon, amely számtalan tetűt és csótányt rejtett, 
díszes keretben ott lógott egy 1941-es emléklap, amely mellett Sabahudin 
nem tudott úgy elmenni, hogy meg ne álljon és el ne olvassa rajta a saját ne-
vét . A rövid borzongásokkal kísért eszméletvesztés, amely Sabahudin büsz-
keségéből fakadt, nem akadályozta meg őt abban, hogy úgy képzelje, Tito 
aláírása a pergamenes papír jobb alsó sarkában akár cirill betűs TO-nak 
(AZ-nak) is olvasható . A dívány gyomrából Sabahudin előbányászta a Gra-
fikai évkönyvek példányait, és egész nyalábbal vitt át belőlük a galambdúc 
szent nyugalmába, egyre csak lapozta ezeket a nagyméretű, sima lapokat, 
amelyek a háború előtti távoli napokról szóltak, és a hihetetlen eseményekről 
ebben a városban, ahol, íme, az ő élete is történik – mindezt addig, amíg a 
feje le nem bukott zsibbadt jobb kezére . A családi perpatvarok, valamint 
a gyakori és hirtelen szerelembe esések miatt érzett bánat Sabahudin for-
ró fejében egy-egy pillanatra fölébresztette az öngyilkosság gondolatát is: 
ilyenkor eszébe jutott a Grafikai évkönyv 1938-as példánya, amelyben rá-
akadt egy szövegre az Öngyilkosok Szarajevói Klubjáról, és azt gondolta, 
hogy csak ez hiányzik neki, ez a klub, hogy szert tegyen arra a hihetetlen 
erőre, amelyre az öngyilkosság hősi tettéhez szükség van . Maga a sors adta a 
kezébe azt a könyvecskét – és ugyan mi más lehetett, mint a sors, morfondí-
rozott Sabahudin –, amelyben benne volt minden problémájára a megoldás 
és a recept minden bajára, amelyek könyörtelenül támadták törékeny és sírós 
lelkét . Mivel eszében tartotta apja tanácsát-utasítását: „A leckét akkor lehet 
a legjobban megtanulni, ha lemásolják” – Sabahudin hangyányi betűkkel 
belerótta a Naplójába azokat a tanulságokat és bölcsességeket, amelyeket ez 
a sors rendelte könyv mutatott meg neki:

– Minden ember olyan, amilyennek magát képzeli; mindenki annyit ér, 
amennyit gondol magáról. A sikertelenségtől való félelem sikertelenséghez vezet; 
a sikerbe vetett hit sikerre visz. Az, aki hisz abban, hogy sikere lesz, legyőz 
minden útjába kerülő akadályt.

– Azok vagyunk, amit mi magunk saját magunkból megalkottunk, és nem 
azok, amivé a sors tett bennünket. 
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– A vágy nagy erő, de mindig ellenünk fordul. Ezért szabaduljunk meg a 
vágytól, csak a képzelőerő vezessen bennünket.

Az első kísérlet, amelyet Sabahudin megpróbált, azzal a céllal, hogy 
leellenőrizze a sors szabta könyv tanácsait, sikerrel járt: pontosan hétkor 
a Patke csúcsán lévő jegenye alatt megjelent az őzikeszemű kislány, aki-
nek előző nap, legyőzve lába remegését, azt mondta: „Holnap hétkor a 
jegenye alatt .” Megjelent tehát, mintha kötélen húzták volna, amelyet az 
ő képzelőereje feszített ki a jegenye és a lány roskadozó háza között, a 
fölső utcán . Megérkezett, és íme, ott áll és vár, míg ő össze-összeaka-
dó lábakkal lépdeli át azt a sík terepet, amely a lány forró, folyamatosan 
pásztázott testétől elválasztja . Hogyan kell magabiztos és erős maradni?, 
morfondírozott, miközben végtelen távolságra, egy egész méterre egymás-
tól sétáltak le a Kovačiról; szándékosan kerülte el a Patkén levezető utat, 
ahol, minden bizonnyal, ki lennének téve a tekintetek kereszttüzének és 
a Kajtez-kapu előtt álló ügyeletes társaság megjegyzéseinek . Emlékszik, 
hogy a Baščaršija felé haladva a lány folyamatosan beszélt, de hangja elhalt 
az ő belső hangjának visszhangjai között, amely azt ismételgette: Min-
den nap minden tekintetben egyre jobb vagyok. A kimondott szavak mágikus 
ereje csak akkor jelentkezett, amikor harmadszor kerülték meg Bezistant, 
amelynek falai alatt már ott sűrűsödött az alkonyat . Ettől a pillanattól 
fogva Sabahudin már föl tudja idézni a lány szavait: 

− Amikor magunk vagyunk, én engedek, hogy megfogd a kezem . Ha 
senki nem lát bennünket, megcsókóhatod az arcomat . Nem engedek, hogy a 
kezeddel bárhol megtapogass . Sabahudin érzékelte a berzenkedést, amit a 
megismételt „engedek – nem engedek” váltott ki benne – de mi ez az egy 
hiba (amelyet ő majd gyorsan kijavít!) hosszúkás arcának fényével szem-
ben, amelyet vállának meztelen, hamvas almáira hulló ruganyos fekete 
haja keretezett? A lány mandulaszeme, az a tekintet, az az – úgy tűnt szá-
mára – okos őziketekintet – ezek miatt lenyelte azt a már kimondásra váró 
megjegyzését: Nem engedek, hanem engedem . . . és nem csókóhatod, hanem 
csókolhatod – elhalasztotta ezt a mondatot egy alkalmasabb pillanatra, mert 
lesznek későbbi pillanatok, kétségtelenül, ha már ilyen jól indult minden .

A későbbi fájdalomért és bánatért, amit abban a jeges decemberben és 
szilveszteréjszakán okozott Őzike (mert ezen a néven írt róla Sabahudin a 
Naplójában), Sabahudin nem fogja okolni se a sors rendelte könyvet, amely-
nek köszönettel tartozik, hogy Őzike egyáltalán belépett az életébe és 
napjaiba, se Őzikét, aki, mégis, érzékeinek egy területén, mégis arrébb 
mozdította a nem engedek határát – hanem csakis saját magát okolhatta és 
azt a percet, amikor elhalasztotta annak a bizonyos mondatnak a kiejtését, 
amely, ha elhangzott volna, egészen biztosan az ő kezébe adja a szerelem 
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frontvonalán folytatott harcok minden fő fegyverét . A sors rendelte könyv 
beszélt, és ő gyorsan átírta a Naplójába:

− A sztoikusok a képzelőerejükre hagyatkoztak, amikor nem azt mondták: 
„Nem fogok szenvedni!”, hanem azt: „Nem szenvedek!”

− A „szeretném” szó mindig magával hozza a „de nem tehetem”-et. Ezért, 
ha valami fájdalmad van, soha ne mondd: „megpróbálom eltüntetni”; mert ha 
fölmerül a kétely, akkor elmarad az eredmény.

− Ne érdekeljen, mi az oka a betegségednek; csak állapítsd meg a következmé-
nyeit, és tégy annak érdekében, hogy megszűnjön. Tudatalatti lényed eltünteti 
majd az okot is, ha az eltüntethető.

Így harcolva lelkének betegségeivel – Naplójában világosan megkülön-
böztette a két kifejezést: a lélek betegségei és lelki betegségek – Sabahudin 
olyan becenevet kapott, amelyre nem számított, és nem más akasztotta rá, 
mint az apja, Mahmut Zolj, félrészegségének élesen látó perceiben .

– Mi újság, te kis reakciós?
Sabahudin számára az éjszakai konferenciákról, apja el-elkalandozó 

éjszakai utazásairól ismerős volt ez a szó, és azt is tudta, mennyire közel 
áll ahhoz a másik sötét szóhoz: az ellenforradalomhoz; a kegyetlen becenév 
tölcsérén át Sabahudin fülébe fájdalom csordult, könnyes szemmel fordult 
a fal felé, az 1941-es emléklap-ikon felé, ezredszer is a kipróbált imában 
keresve menedéket és megnyugvást: Minden nap minden tekintetben egyre 
jobb vagyok. Önkontroll tudatos autoszuggesztióval. Kiszaladt a házból, zo-
kogva, amikor az apja két kézzel megragadva maga felé fordította, kilökve 
tekintetéből az ikont, és azt mondta megróvó és egyben csúfolódó hangon: 
− Jobb lenne, ha azt mondanád: Minden nap minden tekintetben egyre 
nagyobb szarban vagyok .

Nő az utcalámpa alatt
Mindaz, ami ezekben az években Sabahudinnal történt, megsokszo-

rozódott vibráló lelkében: mindenről azt képzelte, hogy valami titkos je-
lentése van, és ami nyilvánvalónak tűnik, az csak csalóka álca, ami mögé 
az a nyilvánvaló dolog elrejtőzik az ő kíváncsi gondolatai elől, amelyekben 
leginkább önmagával és a világgal foglalkozott – amely világban oly eset-
lenül próbálja fölfedezni és elfoglalni saját helyét .

Amikor a Miloš Obilić utcából odaért a Kajtez-kapuhoz Šintor BMW-
jének hangja – mindenki ismerte és csodálta –, az ügyeletes társaság talp-
ra ugrott, nem is igyekeztek visszafogni azt a türelmetlen kívánságukat, 
hogy megérintsék azt a fekete fényességet, a bőrt, a masszív kormány bőr-
rel borított fogantyúját . A BMW-ről Šintor úgy szállt le, mint egy lóról, és 
Sabahudinnak úgy tűnt, hogy ez nem is az a Šintor, aki holmi üldözők elől 
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menekülve az ő galambdúcában éjszakázott, akiről történeteket szőttek, 
Vratniktól Maltáig – hanem maga Old Shatterhand személyesen, akitől 
Sabahudin éppenhogy elvált, amikor az imént összecsukta a könyvet, amit 
olvasott, és össze-összeakadó lábakkal, zavaros és forró gondolatokkal, a 
szeme elé ereszkedő ködben kilépett az utcára .  A Šintorral eltöltött éjszaka  
kimozdította a helyéből azt a gyöngécske fogódzót, amely köré Sabahudin 
pubertás-gimnazista identitása rendeződött: ahogy Šintor közeledik feléje, 
olyan léptekkel, amelyek Sabahudin számára semmiképpen nem mond-
hatók mindennapinak, hanem különlegesnek, és ahogy kezével int, hogy 
kövesse a Kotur-ház sarkáig – Sabahudin úgy érzi, ő tulajdonképpen 
Winnetou, és hogy éppen ebben rejlett tehát Šintor hasravetődésének tit-
kos értelme ott, sufnijának szénporos padlóján .

− Itt a kulcsod?
− Itt, Šintor, miért kérded?
− Utánam!
Sabahudin érzi, nőni kezdett a saját szemében is, és a BMW köré gyűlt 

fiúk szemében is: kinyílik előtte Šintor életének szezámajtaja, és most be-
léphet a kalandok gazdag barlangjába! „Miért nem szól Šintor egy szót 
se?”, tűnődött Sabahudin, miközben lassú léptekkel, egymás mögött − elöl 
Šintor, mögötte ő, Sabahudin Zolj, másodikos gimnazista − átvágtak a 
Jagodić utca macskakövén . „Miért nem szól? Hova vezet?” Sabahudin 
jobbra-balra tekingetett, azon aggódva, nehogy Šintor észrevegye nyug-
talanságát . „Jó, hogy ő megy elöl . . .” – állapította meg, attól rettegve, hogy 
ha Šintor csak egy lépéssel közelebb lenne, meghallhatná a szívverését . A 
fénykör széléről, amely a házra felfutó levelek zöldjébe akasztott, csodák 
csodájára ép villanykörtéből áradt, Sabahudin tekintetébe bekúszott egy 
piros ruha és a hozzá tartozó fekete haj, egy ismeretlen nőé, aki az omla-
dozó falat támasztotta . Sabahudin nem mert az arcába nézni: amit azonnal 
észrevett, az a szeme volt, a könnyesnek és boldogtalannak tűnő fekete, 
nagy szeme .

− Ez egy barátnőm . Nálad lesz két-három napig, amíg én el nem inté-
zek valamit, érted?

− Semmi gond, Šintor . Ahogy szeretnéd . . .
Ez a két mondat, amelyet sikerült kipréselnie remegő ádámcsutkáján, 

száraz ajkain és eltátott száján, mintha megsüketítették volna, és nem hal-
lott semmit abból, amit Šintor beszélt a szomorú szépségnek az utcai lám-
pa fényében: 

− Ez egy rendes srác . Nem kell aggódnod . Olyan, mintha az öcsémnél 
lennél, érted?

− Értem, Braco .
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− Akkor meg mit picsogsz?
− Nem akarok, Braco, sehova menni nélküled . . .
A pofon csattanása visszaadta Sabahudinnak a hallás képességét, mint-

ha az ő pattanásos arcán csattant volna, és nem a falat támasztó, síró lány 
tiszta arcán, akinek gyűrött táskája kiesett a kezéből, és a macskakövön 
szétszóródott szegényes tartalma . Sabahudin remegő kézzel emelt föl egy 
kerek dobozkát; szemének olvasóautomatája regisztrálja: NIVEA, csodál-
kozik egy pillanatra, hogy nem hallotta az üvegcsörömpölést, hisz, íme, itt 
hevernek szerteszét szóródva annak a tükörnek a darabjai, amelyben ez a 
szegény lány korábban azt a szép arcát nézte . . . Megpróbálta neki odaadni 
a táskáját, de Šintor keze valahogy pont ott volt, elvette tőle, és a lány 
melléhez vágta, amely csak most úszott be Sabahudin ködös tekintetébe . 
„Istenem, mennyire szép”, hasította bele, és ugyanebben a pillanatban a 
gyomrában érezte a tiltakozás fájdalmas szorítását . „Miért veri?” Ez a szo-
rítás megkétszereződött, amikor Šintor a vállára ejtette súlyos kezét:

− Te meg, csak óvatosan vele . Nehogy panaszkodjon rád . Amit kitalál, 
azt te azonnal megteszed . Értve vagyok?

− Értve, értve, Šintor, ne aggódj .
− Na, mehettek!
És elindult volna Sabahudin ugyanazon az úton, ha ismét útját nem 

állja Šintor ellentmondást nem tűrő, parancsoló keze .
− Nem arra . Erre .
Fordulás közben Sabahudin beleütközött a lány mellének ruganyos hú-

sába; és ahogy megroggyant a térde, úgy tűnt neki, mosoly bujkált a lány 
szemében, ott, az arca előtt közvetlenül, amelyen érezte forró, illattalan 
leheletét .

Az ujjatlan póló lenge szövetén át Sabahudint égette a lány mellének 
érintése, és ki tudja, miért és hogyan, eszébe jutott az anyja, és úgy tűnt 
neki, a hangját is hallja: „Ha egy tükör eltörik, az négy hónap szerencsét-
lenség .”

(Később, a kegyetlen önelemzés éjszakáin, ahogyan Naplójában nevez-
te a saját lelkével való foglalatosságot, elemezgette, hogyan történhe-
tett meg, hogy ezen az éjszakán egyszer sem jutott eszébe a megmentő 
autoszuggesztív formula . Arra jutott, hogy abban a pillanatban, amikor 
összeütközött a lány arcával és mellével, megtörtént a legközvetlenebb ta-
lálkozás egy női testtel, amiben csak része volt hosszú, tizenhét éve tartó 
érzéki tapasztalásában és életében . Följegyzi, hogy saját reakcióival és vi-
selkedésével nem lehet elégedett, de mindent összevetve, szigorúan véve, 
mégis normális keretek között maradt .)
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Egymás mellett lépkedve a Zija Dizdarević utca gránitkockáin, 
Sabahudin és a szomorú parasztlányka, akinek a nevét se tudta, mind-
egyikük a saját gondolataiba mélyedt, amelyek végtelenül messze voltak 
egymástól: a lány azon tűnődött, miért hagyja így ott Braco, és vajon mi-
lyen tennivalója akad, amit nélküle kell intéznie – Sabahudin pedig előre 
igyekezett menekülni és megoldani azt az alapvető problémát, amely elé 
egy ismeretlen lánnyal való várható társalgás feladata állította: miről lehet 
a lányokkal beszélgetni? Lázasan kutatott agyában a beszédtémák után, de 
mindegyik kevésnek vagy erőtlennek tűnt ahhoz, hogy áthidalja vele a fé-
lelemnek azt a mély szakadékát, amely ettől az ismeretlen, szomorú lánytól 
és már virágba borult, ruganyos testétől elválasztotta .

Egyedül a lánnyal
Hányszor, de hányszor álmodozott galambdúcának magányában a 

lányról, aki majd egy nap bejön ide, a könyvei és a galambjai közé, hangjá-
val és testével betölti majd a levegőt, amelyben ott szállong a padlás pora, 
miközben, a galambok tollruhájával együtt, levedlik az ő lelke is . Tekin-
tetét a tető egyik deszkájának nem létező pontjára szegezve építgette a 
lány alakját, haját és ujjait, száját és homlokát . Szépnek, mindenképpen 
szépnek kellett lennie, de semmiképpen nem lehetett idősebb nála, abban 
van valami kiábrándító . Megpróbálta Őzikét rávenni, hogy jöjjön el, hogy 
megmutassa neki a galambjait, de Őzike fájdalmat okozó ártatlansággal 
kérdezte: „Miért kell megvárni a sötétet?” Odavezette volna őt Sabahudin 
nappal is, de hogyan lehetett volna azt megtenni az udvari barakkokból 
leső árgus tekintetek között, az udvarra kitett sámlik között, amelyen a 
földmérőfeleségek kávézgattak, megtárgyalva a világmindenség ügyeit, 
azét a világmindenségét, amelyet az Ogrev fatelep melletti rét három ba-
rakkja alkotott, Zinhasovićék háza mellett? Erről álmodozott Sabahudin 
az elmúlt három évben attól a hétfőtől kezdve – erre egész életében em-
lékezni fog: hétfő volt –, amikor  két-három öntudatlan mozdulat után 
undorító, sikamlós folyadék ömlött fütyköséből a hasára, egész életében 
emlékezni fog rá, hogy akkor, abban a pillanatban, az érzékek egész ára-
data zúdult rá . Az érthetetlen gyönyörűség és a hasában a borzongás, az 
egész testéből útjára induló erőnek az érzése, a sarkából is és az agyából 
is a felé a forró húsdarab felé, amelyet öntudatlanul a markában tartott, 
majd végül az undor és a riadalom . Senkinek nem szólt erről egy szót sem, 
de egy csapásra érthetőbbé váltak az addig homályos részek Drenko Zlok 
kimeríthetetlen történetrepertoárjában, amelyet esténként lehetett meg-
hallgatni a Kajtez-kapunál .
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És ahogy reszkető kézzel kizárja a lakatot, Sabahudin homályos tu-
datában végigpörög ennek a három érzéki évnek a története: a nyári mozi 
melletti mészárszék tetején nyélbe ütött kollektív önkielégítések, a nagy-
méretű vászonra vetett tüzes tekintetek, ahol, íme, ebben a pillanatban fog 
megjelenni Dolly Bell, gyönyörűen és meztelenül . Valahogy nyilvánvaló-
an szégyenteljesnek érezve ezt a közös rejszolást, Sabahudin mindig azon 
volt, hogy még a film befejezése előtt lecsusszanjon az esőcsatornán, hogy 
senkinek ne kelljen a szemébe néznie, egészen másnapig, amikor ismét, 
hallgatólagos megegyezéssel, mindannyian elindultak a Kajtez-kaputól a 
Baščaršiján át a nagyvilág ajtaja felé, amelyet az Európa éjjel film nyitott 
meg számukra . – Most a baljával ő nyitja a fáskamra ajtaját, a jobbjával 
pedig már a belső retesz melletti gerendán hagyott elemlámpát próbálja 
kitapintani . Hüvelykjével elmozdítja a recés gombot a lámpa oldalán, és 
a fénypászmában föltűnnek a fölhalmozott széndarabok, a még szét nem 
hasogatott csomós tuskók, a mögöttük föltornyozott hasítottfa-fallal .

− De hol lehet itt aludni? – tette föl a kérdést, a küszöbön megtorpanva, 
Šintor szomorú csaja . Sabahudin a lámpa fényét a padlásra vezető létrára 
irányította .

− Menj csak be, mindjárt meglátod . Egyet se félj .
És ahogy elmozdította a reteszt, teste ismét a lány mellének mágneses 

mezejébe került, a lány mellbimbóinak érintését a mellkasán áramütésnek 
érezte, amelytől megremegett, egyetlen dologra gondolva: „Istenem, el tu-
dom-e viselni mindezt?” Ujjhegyével ért csak a lány bal lapockájához:

− Mutatom . Erre .
Testével a fánysugarat követve a lány szótlanul lépett a létrához, és 

Sabahudinnak egy pillanatra úgy tűnt, a lány úgy viselkedik, mint egy 
kezes háziállat: a fülében ismét hallotta Šintornak azt a veszélyes, két-
értelmű mondatát, amit végezetül mondott: „Nehogy panaszkodjon rád . 
Amit kitalál, azt te azonnal megteszed .” Ez a mondat, Šintor szájából, 
bármit jelenthetett . Elsősorban: „Nehogy valamiben hiányt szenvedjen . 
Ha dughatnékja van – dugd meg!” Sabahudin megpróbálta egy legyintés-
sel elhessenteni ezeket a túlontúl merész gondolatokat: ha az elemlámpa 
fényében az ő arcát figyelte volna valaki, azt láthatta volna, hogy lehunyja 
a szemét és rövid, határozott mozdulattal csóválja a fejét . A lány azonban 
már elindult fölfelé a létrán, alacsony sarkú cipőjével tapogatva ki a foko-
kat, és Sabahudint ismét magával ragadta a félelem: az elemlámpa fényé-
ben, ahogy a lány egyre följebb lép, egyre inkább látható lesz mindkét lába, 
a térdhajlatnak az az izgató puhasága és a comb, egy lány combja, a soha 
nem látott comb! Ott a bugyija is! Jaj nekem, édes jó anyám! Sabahudin 
szívének fülsiketítő dobolása betöltötte a fáskamra egész terét, szétvetet-
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te a falait, és szétterjedt az álomba merült barakkok közötti csöndben, 
elárasztotta Kovačit, lehömpölygött a Baščaršiján egészen Bezistanig, a 
nyári moziig és a mészárszék bádogtetejéig . Hirtelen azt kívánta – ó, bár-
csak megtehetné! –, hogy megérintse duzzadt fütykösét, amely olyannyira 
ágaskodott a létra teteje felé, éppencsak hogy megérintse, és belőle máris, 
mint egy tűzoltócsőből, kispriccelne a megkönnyebbülést hozó áradat .

– Nem látok én itt egy kukkot se .
– Hallod-e, komám, az orromig se látok!
– Itt vagyok . Jövök – suttogta Sabahudin, suttogással igyekezve elrej-

teni teste reszketését, és elindult föl a létrán, mímelt köhögés okán meg-
megállva, és így szándékosan lassítva a fölérkezést .

A fénysugárral odamutatott a matracra, ahova a lány leülhetett, és ő ezt 
meg is tette, némán, egyetlen kérdés vagy fölösleges mozdulat nélkül .

– Fogd meg egy kicsit . Világíts ide .
A gázlámpa fényében, amelyet Sabahudin Besim bácsi pincébe szám-

űzött lomjai között zsákmányolt, már a padlás egész, szűk terét látni lehe-
tett, és ugyanebben a pillanatban onnan, a galambdúc dróthálója mögül, 
megmentőként, fölhangzott a galambok búgása . A lány fölemelte a fejét, 
körbefordult, és meglátta a háló mögött Sabahudin tollas állatseregletét, 
ahonnan a burukkolás hallatszott – és arcát elöntötte a hirtelen boldogság 
mosolya .

– Szép itt nálad . . .
– Mondtam . . . Ez az én bázisom . Az meg a galambdúc .
A lány csöndben körbenézett Sabahudin bázisán, a falakat, a könyves-

polcot, a fölötte sötétlő Csillagos ég térképét . Nem szólt semmit a közepén 
fekete ponttal ellátott fehér kartonlap láttán se, amely rajzszögekkel volt 
odafogatva a deszkára (amit a fiú a hipnotikus gyakorlataihoz használt) . 
Sabahudin óvatosan, szinte lopva figyelte a lány arcának és tekintetének 
mozgását – ő maga behúzódott a szembesarokba (minél távolabb akart 
lenni a lány testétől, amely nem tért ki, ha el kellett menniük egymás mel-
lett) . „Milyen szép, istenem, milyen szép!” Miközben magában megfogal-
mazta és kimondta ezt a mondatot, a lány arca felé fordult, és Sabahudin 
látta nagy, kerek szemét: úgy tűnt, eltűnt belőle az a nedves visszfény, amit 
a könnyek okoztak . Csak a pupillája mélyén fénylett két pontszerű sugár .

– Nem vagy éhes?
Megvonta a vállát, mint akinek mindegy, és Sabahudin úgy gondolta, 

inkább megkérdi még egyszer: 
– Tényleg nem vagy éhes?
– Nem . Nem tudom . Éppen tudnék valamit enni, csak álmos nem va-

gyok .
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Sabahudin lábujjhegyen osont végig az alvó barakk hosszú deszkafo-
lyosóján, és már megpróbálta összefoglalni az aznap esti történések hevét, 
kibogozni rejtett értelmüket, mert biztos volt benne, hogy van valami ér-
telmük . Eszébe jutott apja egyik részeg bölcsessége: „Minden mindennel 
kapcsolatban van .” Amikor egy kenyérdarabbal és három paprikával visz-
szatért a bázisra, és azt látta, hogy a lány, térde fölé csúszott szoknyával, 
már alszik is, akkor gyorsan elkapta a tekintetét a bőréről, és hangtalanul 
a matrac mellé tette az ételt .

Megvirrad-e vajon?
Megszondázva saját lelkének borús tengerét, Sabahudin különleges ké-

pességet fedezett föl magában: bármikor képes volt átköltözni egy másik 
lénybe, egy másik élő emberi lénybn, majd annak a gondolatait gondolni 
tovább, annak a szavait használni . Naplójába ezt írta: „A lelkem úgy visel-
kedik, mint valami folyadék .” Fülébe utcán, menet közben elkapott beszél-
getések töredékei költöztek, és ő ezeket rakosgatta össze, tovább haladva, 
értelmes egésszé, saját belső, második hangjával . (Ott, a Varteks bolt előtt, 
két hang jutott a füléig, az anyáé: „Menjünk be, nézzük meg . . .” és a fiáé: 
„Dehogy megyek . Menj be, és nézd meg te .” És Sabahudin, Marindvor 
felé haladva, folytatta magában a beszélgetést: az anya, majd a fiú monda-
tait egészen addig, amíg ki nem találta, hogy az anya nézelődne, a fiú meg 
vásárolna . A fiú tehát iskolába jár itt, Szarajevóban, az anyja látogatóba 
jött, és venne a fiának valamit, talán éppen nadrágot, ha sikerül valami 
olcsót találni, de a fiú röstell ki-be járkálni a boltokba, megtapogatni az 
árut, aztán nem venni semmit . . .) Sabahudinnak úgy tűnt, napról napra nő 
ez a képessége, hogy a dolgoknak megismerje az okát, a kimenetelét és az 
értelmét, és közben zsugorodik ösztönös lényének az a tere, amelyből szá-
mos, hiábavaló, de fájdalmas bánat és félreértés következett . Saját gyakori 
és hirtelen  szerelembe eséseit megpróbálta kapcsolatba hozni ezzel a fölfe-
dezett képességével, hogy tudniillik más lényekbe tud költözni . „Amikor 
szerelmes vagyok – írta a Naplójába – csak annyit jelent, hogy egy olyan 
emberbe, egy olyan lénybe költözöm, aki őt szereti .” Úgy tűnt, látja a lélek 
útjának íveit, spiráljait és kanyarait, és hogy hamarosan elérkezik az a nap, 
amikor, végre, mindent tudni fog: mi honnan jön és hogyan keletkezik, és 
hová sodródnak az emberi lelkek a szerelem törékeny ladikján . Ezt jegyez-
te föl: „A szerelem egy alma, amelyet a kezemben tartok! És annak adom, 
akinek akarom .” 

Miközben hiába próbál elaludni, mozdulatlanul fekve a ráeső harma-
dán annak a franciaágynak, amelyen a fivéreivel osztozott, éber és világos 
tudatának  tükrében látja azoknak a lányoknak az arcát, akiket megaján-
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dékozott ezzel az almával – a szerelemmel . Zorica duci, kerekded arcát, 
akinek a vállára hajtotta a fejét a zvorniki iskola udvarában, a fészerben 
álló halottaskocsi plüss ülésén, akkor is rettegett, hogy hallani a szíve za-
katolását . A tükörben elhomályosodnak, egymásba úsznak  és darabokra 
hullanak  a lányok arcai, akik ez után a másodikos élmény után léptek az 
életébe, a halottaskocsis emlék után, és ő eltűnődik: minek a jelen, mi-
nek az előrevetülése lehetett az a halottaskocsi, ahol, a poros gerendákra 
köpködve, elszívta első cigijét, és először reszketett a szerelemtől? A ga-
lambdúcban, nyári fekhelyén, fáradtan és nyugodtan, most egy nő alszik, 
akiről nem tud semmit azonkívül, hogy Šintor hozta oda, hogy néhány 
napig marad, hogy Šintor eljön majd érte, és hogy elképesztően, elviselhe-
tetlenül szép . A lány alszik – Sabahudin virraszt, a lány arcával éber szeme 
előtt, virraszt, és kezével meg-megérinti mellkasán a forró sebeket, azokat 
a helyeket, ahol megégette a lány rugalmas mellének érintése . Föntről, a 
Zinhasović-házban lévő vegytisztító fölötti utcai lámpa sárgásvörös fénye 
végigcsorog a Halimbašić utca macskakövén, a barakkjuk előtti udvaron, 
majd darabokra törve betéved a szobájukba is, ezért Sabahudin látja alvó 
fivérei arcát . „Nekik fogalmuk sincs, mi történik”, gondolja, és az irigység 
helyett valami felsőbbrendűség kezd benne mozogni . Hosszan állt az ab-
laknál, átcélozva, mint valami kétcsövűvel, a húgy sugarával az alacsony 
ablakkereten . Fönt, az ég kék magasában ott zizegtek a csillagok, balra, a 
távolban, egymást ugatták az éjszakai kutyák, mozgásukra Sabahudin az 
ugatásuk hangjából következtetett: most a pločei temető sírjai közt vezető 
meredek macskakövön mennek fölfelé, most átmennek Pločén, bemennek 
az Alijagić utcába, eltűnnek Miščin dzsámija mögött . . . A beállt végtelen 
csöndben Sabahudin úgy érezte, egyedül van az egész világon . Hihetetlen-
nek tűnt, hogy ott, az udvari sötétség végében, a barakk alacsony tetejének 
vonalában, a Zolj család fáskamrájának deszkafalai mögött – ott fekszik, 
alszik, lélegzik egy nő meztelen teste . Álom lenne? Nem, a heréiben ér-
zett ólomsúly és húgycsövének zsibbasztó szúrása egyértelmű bizonyíték . 
Megvirrad-e vajon?

Az átvirrasztott éjszaka az aggódó fáradtság és titok árnyékát vonta 
Sabahudin arcára; szemében sós homokszemeket érzett, amelyek miatt 
folyton pislognia kellett, pupillái a megkönnyebbülés elégedettségével fo-
gadták be a fényt . Ahogy kiugrott az ablakkereten, úgy érezte, az udvar 
tárgyai nagyobbak és mások lettek: a tyúkólak, a fém kátrányoshordók, az 
ablakok alatti padok . . . Gyors, nesztelen léptekkel osont el az ablakok alatt, 
szívében valami megfoghatatlan szűköléssel . A kamrában minden ugyan-
olyan volt, mindent a helyén talált, mintha az éjjel mi sem történt volna; 
fentről a galambok szokásos, jól ismert reggeli burukkolása, a deszkák ré-
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sei között betűző éles fénysugarak, bennük a millió lebegő porszemmel és 
a létra, a tegnapi létra . . .

Fölkukkantott a padlóba vágott résen, és az első, amit meglátott, az 
üres, gyűrött derákalj volt: a fájdalom átlós ostorcsapása suhintott végig a 
bal vállán és a szívén, mélyen belemarva a hasüregébe is . Csak álmodtam 
volna?, fogalmazódik meg benne a kérdés, még mielőtt a drótháló mögül 
fölcsattanna a lány vidám hangja – a szavai egyetlen pillanat alatt boldog-
sággal töltötték el a szívét:

− Hékás! Te meg mit bámulsz?
A nő a galambdúc padlóján ült, az elszórt búzaszemek és elpotyogta-

tott galambszar között, kezében Sabahudin kedvenc galambjával, a fehér 
zombori pörtlivel .

− Semmit, csak nézem, hol vagy .
− Aztán minek?
− Muszáj . Šintor megfojt .
− Milyen Šintor?
Sabahudin a nyelvébe harap, mert már-már kimondta, hogy hát az, 

aki idehozott, de eszébe jutott, hogy a lány tegnap este, a leveles ház alatt 
Šintort Bracónak szólította; és az jutott eszébe: „Šintor egy szakállas poént 
vetett be, erre Szarajevóban már egy lány se bukna, még hogy Braco!” 
Mintha nem hallotta volna a kérdést, Sabahudin elfoglalja magát a lány 
vacsorának szánt reggelijéből maradt kenyérmorzsa és paprikamagok ösz-
szesöprésével és földre szórásával . De hiába .

− Milyen Šintorról beszélsz, te?
− Tőle vettem ezt a pörtlit .
− Milyen pörtlit most meg?
− Azt, ami a kezedben van . A nőstény pörtlit . Az izmirit .
− Jaaaaa – ezt! Szép .
Sabahudin föllélegzett . A beszélgetés elkanyarodott Šintor titkának 

leleplezésétől . Majd megtudja később, valamikor – gondolta –, de nem 
tőlem .

− Hogy hívnak?
A lány hangtalanul elnevette magát, és Sabahudin elcsodálkozott, 

hogy ez az oktalan nevetés is megszépíti . Nem logikus, gondolta . 
− Dolly Bell – válaszolta összeszorított fogsorral, amelynek fehérében 

ott virított egy sárga kukoricaszem .
− Hülyéskedsz . Komolyan kérdezem . Én Dino vagyok .
− Komolyan mondom . Dolly Bell .
Sabahudin megpróbált ugyanolyan naivan válaszolni .
− Ha jól tudom, Dolly Bell szőke .
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− Na és . Én is lehetek szőke . Bracónak fodrászszalonja van Milánóban .
Šintor verekedései, legendás csalásai, átverései és rablásai régóta köz-

szájon forogtak, de ezt Sabahudin most hallotta először: fodrászszalon! 
Milánóban! Šintor életében minden elképzelhető és lehetséges volt, de ez 
mégis lehetetlennek tűnt . Az arcába meredt, és megértette: hisz ez a lány 
mindent elhisz!

Šintor után kutatva
„Hisz ez a lány mindent elhisz”, gondolta Sabahudin, és azt érezte, 

a galambdúc-bázisának imént még végtelennek tűnő tere összeszűkül és 
zsugorodik . Hiába igyekezett találni egy pontot, ahol megnyugodhatna a 
tekintete: a levegő telítve volt a lány ártatlan, szép arcával, mindenhonnan 
néma tekintetének két parazsa villant elő . Sabahudin arra gondolt, hogy a 
legokosabb az lenne, ha kint keresne valami munkát, és a szabad levegőn 
mindent alaposan átgondolhatna, megtalálhatná a módját, hogyan vészel-
hetők át a napok Šintor érkezéséig, miközben nem kéne semmiben mellé-
fogni, nem kéne leleplezni Šintor hazugságait . De ugyanabban a pillanat-
ban azt is világosan látta, hogy ha kimegy, akkor öt perc múlva már vissza 
kívánna jönni, és csak bajban lesz, mert ki kell találnia valami kifogást a 
visszatérésre . „Ha legalább elkezdene valamit mesélni . . .”, fogalmazódott 
meg benne a kívánság .

– Hányadikos vagy?
– Óh, régen abbahagytam én a sulit .
– Én a hatodikat fejeztem be .
– Csak?
– Nem csak . Ez most a második . A második gimi, érted?
– Nem buktál meg egyszer se?
– Dehogy buktam . Jeles voltam . Most egy kicsit lemaradtam . Hülye-

ségek miatt .
Az ismét beállt csendben Sabahudin megértette, hogy a lány kedvet-

lensége mögött csak egy kérdés bujkál: hol van és mit csinál Braco-Šintor, 
és főként mikor jön .

– Elmenjek megkeresni?
A lány kezéből fölröppent a pörtli-galamb, és Sabahudin megrettent 

az apró, gyors léptekkel közeledő testtől . Dolly Bell odaült mellé, a lábá-
hoz, és mintha imához emelné a tekintetét, gyors és forró csókot nyomott 
Sabahudin száraz ajkának sarkába:

– Szivi vagy .
Szája sarkában a lány csókjának bélyegével Sabahudin egész nap a patkei 

haverok gyülekezőhelyeit járta végig: a Kajtez-kaput, Hamo Vejzagić 
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gumijavító műhelyét, Hitler játszóterét, a baščaršijai piacon  tornyosuló 
görögdinnyehegyet . „Látta valaki Šintort?” – ez a mondat tucatnyi alka-
lommal is elhangzott, és a megkérdezettek arcára gyanakvó mosolyt csalt: 
„Mi dolgod neked Šintorral?” Sabahudin úgy döntött, nem kérdezősködik 
tovább, hanem letelepedett a kultúrházban, az ügyeletes dominózó banda 
közé, tartva a galambdúcba való visszatéréstől . A kultúrház igazgatói szo-
bájából kikandikált az új igazgató: 

– Fiatalember, mehet egy parti?
– Nincs hozzá kedvem, igazgató elvtárs – válaszolta Sabahudin .
– Miféle világfájdalmat vettél a válladra? – faggatózott az igazgató 

Sabahudin asztalához ülve, ujjai alól az óra fogaskerekeinek surrogása hal-
latszott . Mivel már nem kerülhette el a betervezetlen sakkozást, Sabahudin 
alkudozni kezdett .

– Na jó, de csak egy ötperceset .
– Tizenötnél alább nem adjuk .
– Annyi ideig nem tudok koncentrálni . Sok a tizenöt perc .
– Az egész világ a feje tetejére állt! – kiáltotta hangosan az igazgató, a 

többiek felé fordulva az asztal mellől, és ujjával Sabahudinra mutatva, aki 
a legszívesebben elsüllyedt volna . – Nézzétek csak ezt a fiatalembert! Nem 
tud koncentrálni, ha van ideje . Ha nincs – akkor tud . Hát hogy is van ez, 
azt a rézangyalát?!

– Csak így egyszerűen . Ha tizenöt percet játszom, akkor mindenfélére 
gondolok, ha öt percet, akkor csak a sakkra . Nem így van?

– Mik ki nem derülnek ebben a bolondokházában! Na válassz, te 
pancser!

Lépegetett hát Sabahudin, az egyébként kisujjában lévő harci kedv 
nélkül, körülötte kopogtak a dominózók, a lemezjátszó hangszórója or-
dított, fiúk-lányok ébredő teste ringott a legújabb táncőrület, a tviszt rit-
musára – de Sabahudin szeme előtt csak a galambdúcbeli igéző tekintet 
lebegett . „Biztosan sír már”, gondolta, és a legszívesebben maga is sírva 
fakadt volna .

– Mattocska, fiatalember! Ez bizony az, akárki akármit mond! – tette 
közzé az igazgató saját győzelmének hírét, de a hangja beleveszett a kul-
túrház termének hangos zsivajába .

Sabahudin nem érezte szükségesnek, hogy magyarázkodjon . Az asz-
tal kemény lapján könyökölve szemlélte a dominózó társaságot és a többi 
léhűtőt, és mindenki üresnek és ostobának tűnt: mit keresek én itt, édes 
istenem? Az igazgató arcán aggódó árny suhant át: mi történik vajon ezzel 
a fiúval? Sabahudin ráemelte tekintetét az igazgatóra; megértette a ki nem 
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mondott kérdést, és gyöngécske mosolykísérlete zavart és tehetetlen váll-
vonogatássá változott .

– Megyek . Látja, hogy ma nem megy nekem a sakk .
– Látom, még szép, hogy látom – mondta az igazgató, és kikísérte 

Sabahudint a bejárat üvegajtaján át, le a betonlépcsőn, a Sandžaki utca 
simára koptatott kőlapjáig . 

Az igazgató kezét, amely a vállán nyugodott, Sabahudin zavarában 
kétszeresen is kényelmetlennek érezte . Összekeveredett benne a megértés 
összekacsintó, vállát melengető öröme és a hárítás, amit az igazgató betö-
rése váltott ki, abba a térbe, ahol a hallgatás súlyos fala mögött ott lapult 
Sabahudin titka . Mintha röntgensugarakkal hatolt volna be Sabahudin 
gondolatainak a sötétjébe, az igazgató megtorpant .

– Várj . Nem faggatlak . Csak azt akarom mondani: nekem bármit el-
mondhatsz . Ha nehéz . . .

– Hagyjon . Nincs semmi baj . . .
– Tudom . Tudom, mit akarsz mondani . De ismétlem, az én irodám 

ajtaja nyitva áll . Én is szenvedtem, tudom, milyen az . 
– Köszönöm . Sietek .
– Siess, ha sietned kell . . . és fel a fejjel! Szívós fiatalember vagy te . . .
„Szívós fiatalember vagy te” – ez visszhangzott Sabahudin fülében, 

ahogy lassan lépkedett, és a tarkóján érezte az igazgató tekintetét, golyó-
ként hatolt a koponyájába, és összeakasztotta a lábait . Úgy döntött, be-
kanyarodik Abdesthanánál jobbra, hogy megszabaduljon az őt követő te-
kintet súlyától . A zsebében kitapintotta a papírpénzeket, amelyeket Šintor 
gyűrt oda tegnap este, és úgy döntött, megszámolja . Hatezer! Elképesztő! 
Miért adott ennyi pénzt? Mintha egy hónapig nem jönne vissza . Mégis, 
hogy képzelte?!

Az alkonyodó udvaron át Sabahudin úgy közelítette meg a galambdú-
cot, mint egy vesztőhelyet . Úgy tűnt, mintha valaki megmozdította volna 
a kamraajtón lógó lakatot: a sárgarézbe vésett Elzet fölirat látható volt, 
márpedig ő nem így szokta hagyni .

– Valaki hozzányúlt a lakathoz – szólt be a csapóajtó résén át . Föntről, 
a fekhely felől, már hallotta is a lány hangját:

– Megtaláltad?
– Nem – mondta a padlóra telepedve .

Apa mindent tud?
Sabahudinnak később sokszor eszébe jutott, hogy ezen az estén (a lány 

második éjszakája volt ez Sabahudin galambdúc-bázisán) vette észre elő-
ször a lány egyszerre furcsa és mulatságos képességét, hogy akár beszéd 
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közben, egyetlen szempillantás alatt el tudott aludni . Előtte még látszott 
a lány arcán, hogy kíváncsian várja Sabahudin szavait, ezért ő kifejtette: 
„Bejártam egész Szarajevót”, majd leírta neki a helyeket, ahol megfordult, 
és az embereket, akikkel találkozott és akiket kifaggatott, vigasztaló föl-
tételezéseket talált ki, és épp amikor kimondta a „ha nem lenne valami 
dolga, nem is hozott volna ide” mondatot – rájött, hogy a lány elaludt . 
A gázlámpa fényében fehéren derengett a karja, amelyre a fejét hajtotta, 
résnyire nyílt fehér fogsora között látni vélte nyelvének sötétvörös ned-
vességét . Úgy festett ebben a pillanatban, mint egy gyerek, nemtelen volt, 
egyszerűen csak egy gyerek, aki álomba menekül a nehéz és kegyetlen 
valóságból . Sabahudin szeretett volna melléfeküdni a sárga fenyődeszkára, 
de már meg is rettent saját ötletétől . Arra gondolt, jó lenne néha nem gon-
dolkodni, hanem azt tenni, ami először az eszébe jut . „Túl sokat gondolko-
dom”, mondta csak úgy, magának, a megrovás és a gyanú eddig ismeretlen 
hangján . Elcsodálkozott, hogy hirtelen hibává változott az, amit mindig 
is jó erényének tartott: „Minden bizonnyal tévedek . Ez nem lehet hiba .” 
Nehezen állva meg, hogy valahogy, bárhogy, legalább szétszóródó hajához 
ne érve, elbúcsúzzon a hirtelen álomba merülő Dollytól, Sabahudin elfújta 
a lángot, és az elemlámpával a kezében elindult lefelé a létrán .

Hirtelen riadt föl azon a reggelen, tiszta és éber tekintettel . A konyhá-
ból behallatszott az apja halk, reggeli, borotválkozás közbeni énekhangja, 
az udvaron már kotyogtak a tyúkok, Kovačiban dübörögtek a teherautók . 
Számba véve a reggeli zajokat, Sabahudin szokása szerint megpróbálta föl-
idézni éjszakai álmát . Ezt diktálta neki, második éve, minden reggel az 
első gondolata, és keze türelmetlenül várta, hogy a Naplóba SÁ (Sabahudin 
álma) jelzéssel beírja a túlvilág történéseit . De hiába erőlködött reggeli, 
friss agyának határozott gondolata: minden oldalról a sötétség és az em-
léknélküliség vastag falaiba ütközött . „Mintha halott lettem volna”, gon-
dolta valami távoli, ismeretlen félelem rossz érzésével .

– Honnan, honnan? – a konyhaajtóban az apja szappanos arcából érke-
ző kérdés várta .

– Hogyhogy honnan? Az ágyból .
– Korán keltél ma .
– Dolgom van . . .
– A galambdúcban?
– Ááááá, nem . . .
– Haneeeeeem?
– A haverokkal . Az Ilidžára megyünk . Fürödni .
– Nem rossz . Lányok is lesznek? 
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Sabahudin gyomrába belehasított a félelem villáma: szeme előtt megje-
lent a lakat, a sárgarézbe vésett betűkkel, Elzett, fordítva, ahogyan ő soha 
nem hagyná . „Csak nem . . .?”

– Miféle lányok? Mik jutnak eszedbe, apa!
– Jól van, na . Csak kérdezem . Mit idegeskedsz mindjárt?
„Mindent tud .” Sabahudin érezte, hogyan erőtlenedik el a karja, és 

megpróbálta mozgásra bírni, anya cédulájának fölemelésével . Ködös te-
kintettel ismerte föl anyja mindennapi üzenetét a pénzről, a kenyérről, a 
visszajáróról, a tejről és Meliháról, és ebben a néhány pillanatban össze-
szedte a bátorságát a válaszhoz: 

– Nem idegeskedem . Miért idegeskednék?
– Dehogynem idegeskedsz . Mi bajod a lányokkal? A lányok olyanok, 

mint a só . Lehet nélkülük is, de valahogy ízetlen minden .
– Biztos neked van igazad, apa . . . Megyek is . . .
Már le is nyomta a bejárati ajtó fehér alumíniumkilincsét, amikor apja 

hátat fordított a tükörnek, amelyben eddig egymás arcát nézték, és odalé-
pett hozzá, alig féllépésnyire . Apja közelségének, jobb keze mozdulatának 
Sabahudin valami különös jelentőséget tulajdonított . Apja folytatta:

– Várj csak, ezt beszéljük meg . Nem így megy ez . Először is: kell pénz?
– Nem kell, apa, ugyan már .
– De kell az . Az első a financiális háttér – aztán jön a szellemi fölépít-

mény . Érted?
És ahogy ott bólogatott, mintegy egyetértve, Sabahudin érezte, hogy 

apja egy papírköteget dug a zsebébe .
– Köszi, apa .
– Nincs mit, fiatalember . Jó lesz az, majd meglátod!
„Apa tényleg mindent tud . Ez nem lehet véletlen” – gondolta, erőt 

gyűjtve egy újabb naiv kérdéshez: 
– Mi lesz jó?
– Ez, ez az Ilidža . Na, szaladj . De csak óvatosan . Érted?
– Értem, apa . Viszlát . . .
A barakk folyosóján Sabahudin nem lépkedett, hanem futott, nem fu-

tott, hanem repült . Ha apa erről tud, márpedig, úgy tűnik, tud, akkor 
Dollynak is kell tudnia valamit . Gondolhatta volna, hogy bárki fölfedez-
heti a titkot – de hogy éppen az apja?! Tegnap a Kajtez-kapunál eszébe 
jutott, hogy megosztja a titkot Mankós Kikivel, hogy megfelezi a rá nehe-
zedő súlyt – de ez, ez tulajdonképpen hihetetlen! „Csak nem beszéltem ál-
momban? De még ha beszéltem is, azt Kerim vagy Midho hallhatta csak, 
nem a fater! Egyébként sem szoktam álmomban beszélni, csak szólt volna 
már valaki, ha beszélnék . . .”
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Zihálva nyitott be a galambdúcba:
– Jó reggelt, Dolly!
– Jócskán reggel van már, az biztos!
– Figyelj! Kérdeznem kell valamit!
– Hát csak bátran!
– Ne viccelj, hanem válaszolj: járt valaki a kamrában? Hallottál vala-

mit?
– Csak te . Csak a galambokat hallom . Meg a gyerekeket . Itt szoktam 

kilesni . . .
– Senki nem járt bent?
– Hallottam volna, ha igen . Miért kérded?
– Csak . Nem fontos . Mondd, mit hozzak? Šintor hat ezrest hagyott itt . 

Mit szeretnél, ezt a pénzt neked hagyta . 
– Hozz egy görögdinnyét . Mást meg – ami eszedbe jut .
Mintha tűkön ülne, Sabahudin eltöltött este vagy húsz percet a Kajtez-

kapunál, és megtudta, hogy a nap folyamán kétszer is, szirénázva és csi-
korgó fékekkel megállt Patkén a rendőrautó, abból Salko Jež ugrott ki, és 
gallérjánál ragadva meg az első útjába kerülőt, egyetlen dolgot kérdezett:

– Látta valaki Šintort?
Mindkét alkalommal menekülésre fogta mindenki, aki csak mozdulni 

tudott, csak Mankós Kiki állt ott, hátával a falat támasztva, hónaljában a 
gumis végű alumíniummankóval:

– Nem láttam én, szavamra mondom .
– Szarok én a te szavadra – káromkodott Salko Jež, és nagy ajtócsapko-

dással visszaült az autóba .

Ott az Orion – de hol van Milánó?
Sabahudin ma sem tudná megszámlálni a napokat, amelyeket Dolly 

Bell az ő félhomályos-tollas-burukkolós deszkavilágában töltött: a na-
pok csak múltak, egyetlen végtelen nappá és egyetlen éjszaka sivatagjává 
válva, amelyekben teljesen összekeveredett a valóság tapintható világa az 
álom, a vágyak és a képzelet valótlan világával . A helybeliek és a család-
ja körében is holdkórosként jött-ment, érzékei tompák voltak a külvilág 
történéseire . Csak pillanatokra eszmélt föl, az ebédlőasztalnál, igyekezve 
lerázni apja ferde tekintetének súlyát – amelynek nem volt üzenete, világos 
jelentése . Az utcán a fal mentén közlekedett, észrevétlenül . A kötelező 
Kajtez-kapubeli üldögélést percekre csökkentette, könnyedén színlelve 
a fogfájást, amely, úgymond, hazakényszeríti . Teljesen száműzte fejéből 
a gondolatát is, lelkéből a szükségét is annak, hogy valakivel megossza 
forró titkát . Ugyan kinek és hogyan lehetne elmondani mindazt, ami a 
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galambdúcban történik? Könnyebben, mint hitte volna, Sabahudin meg-
szokta a lány  ruganyos, fiatal testének közelségét: a galambdúc szűk 
terében a lány teste volt a mozgó középpont, amely mágneses erőteret 
sugárzott, csak neki, az ő tekintetét, az ő bőrét és érzékeit célozva meg . A 
futó érintéseknek, a testek egymáshoz támaszkodásának az édességétől 
már nem akart széthasadni a szíve: ugyanaz a szív, amely korábban úgy 
zakatolt, mintha ki akarna ugrani hús-, bőr- és csontbörtönéből, most 
olvadozott, hangtalanul és nagy élvezettel . Hát kinek és hogyan is lehet-
ne erről szólni? Ki lenne a patkei haverok közül az, aki nem röhögné ki, 
ha hallaná vagy látná, hogy Dolly Bell, Sabahudin kinyújtott teste fölé 
hajolva a fiú arcát tarkító apró, fehér kamaszpattanásokat nyomkodja ki 
éppen, miközben Sabahudin oldalra fordítja a fejét, nehogy összeérjen a 
lélegzetük? És Sabahudin hosszú napokon át tartott előadást a lánynak 
a galambokról, magyarázta a különbséget az izmiri és a marutani között, 
sorolta a nemes vérre utaló ismérveket, a szem, a szárny, a csőr és a tartás 
közötti különbséget . A beszélgetés szüneteiben a galambdúc levegőjét 
Sabahudin hangja töltötte be: 

Ora, sei rimasta sola, 
piangi e non ricordi nulla, 
cerchi sulle tue piccole mani 
lentamente, lentamente...

Eközben Sabahudin maga elől is titkolni igyekezett, hogy ezeknek a 
szép olasz szavaknak a behízelgő hangzásával, amelyeknek nem tudja (de 
sejti!) igazi jelentését és pontos kiejtését, szeretné elkápráztatni ennek a 
lánynak a fülét és eszét, a lányét, aki áradásként mossa ki szívéből és lel-
kéből az önmagáról alkotott képet, azt, hogy ki is ő, hol van és mi történik 
éppen vele . A lány időnként rákérdezett: „Ez miről szól?”, és ő válaszolt: 
„A szerelemről . Azt mondja: magadra maradtál, sírj és ne emlékezz sem-
mire . . . Valami ilyesmi .”

– Te rólam beszélsz . Szórakozol velem . . . – mondta halott, bánatteli 
hangon .

Ha eddig a pillanatig kérdéses is volt Sabahudin érzéseinek a termé-
szete, az arcába futó forróság, Šintor befutó képével együtt, aki előbb-
utóbb megérkezik majd és elviszi – istenem, el fogja őt vinni!, rémült meg 
Sabahudin –, teljesen világosan mutatta, hogy már nincs visszaút, hogy a 
lelke szereti ezt a lányt, és hogy más semmi a világon nem fontos és nem 
ugyanaz, mert most már mindent ehhez kell mérni és ez alá tartozik, ez 
alá az egyszerű, kétségbevonhatatlan tény alá: szeretem őt!
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Rettentő szükségét érezte annak, hogy megfogja a lány kezét, hogy 
végigmenjenek a városon, hogy megmutassák magukat a világnak: egyek 
ők ketten, egy lélek, egy lény, egy test . 

– Kimenjünk egy kicsit? – kérdezte, és hangjában a ki nem buggyanó 
sírás könnyei elsüllyesztették a remény és a kérés csónakját .

– Hiába hívsz . Tudod, hogy nem mehetek sehova . . .
– Éjszaka van . Senki nem lát meg bennünket .
– És mi lesz, ha épp akkor talál jönni?
– Van itt, a kamra mögött, egy kilátóféleség . Mi mindent látunk – 

minket nem lát senki .
Minden remény nélkül mondta ki ezeket a szavakat, de a lány megke-

reste a padlón fekete magas sarkú cipőjét, belebújt apró, meztelen talpával, 
és ott állt a galambdúc közepén, mozdulatlan arccal, amely mintha azt 
mondaná: „Mire várunk?”

Az udvari fáskamrák teteje fölött, a Zinhasović-ház tűzfalának tövé-
ben, hamarosan két árnyék jelent meg, két egymáshoz lapuló fiatal test . 
Alattuk az alvó barakkok éjszakai nyugalma, fölöttük Szarajevó hatalmas, 
csillagos augusztusi égboltja . A lány bal keze a fiú jobb combján nyugo-
dott, a fiú meg átkarolta a lány vállát, kezét belebújtatva, érintve a nyak 
simaságát is, a lány hajába .

– Van a bázisomon egy csillagtérkép . 
– Honnan van?
– Kitéptem egy atlaszból!
Sejtette, hogy miközben ő kiejti ezeket a szavakat, a lánynak fogalma 

sincs, mi az a csillagtérkép vagy az atlasz, de úgy tűnt, ennek most, ebben a 
gyönyörű, isteni pillanatban nincs semmi, de semmi jelentősége, és hogy 
a szavak és mondatok, amelyeket a lány bal arcának forróságába suttog 
bele, csak helyettesítik azokat, amelyeket valójában mondani szeretne, de 
amelyekhez még hiányzik a bátorsága és az ereje: szeretlek, és bármit meg-
tennék érted!

– Összehasonlítottam . Az eget a térképpel . Szinte ugyanaz .
– Tényleg?
– Tényleg . Látod: az ott a Nagy Göncöl . Látod? A jobb kereke meg 

amott a bal, és amaz ott a rúdja . . .
A lány nézte, amit a bal kezével mutatott, hallgatagon bólogatott és 

időnként felé fordult, az arcába nézett, hogyan is magyarázza az égi titko-
kat és jeleket . . .

– Az ott a Sarkcsillag, látod, az a fényes, a legnagyobb .
– Látom, látom . . .
– Az meg az Orion . . .
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– Az Orion?
– Igen .
– És hol van Milánó?
– Milánó bizony Olaszországban .
– Tudtam .
Dolly úgy ejtette ki ezt, mintha éppen leterítette volna a bánat kaszája, 

és Sabahudin látta, hogy a szemét elöntötték a könnyek, amelyekben ott 
csillogott a fájdalom és a szépség száz meg száz szikrája . Miért van min-
denben annyi fájdalom?, tűnődött Sabahudin, két tenyerébe fogva a lány 
szép, eltorzult arcát .

– Nézz rám, nézz rám, kérlek . . .
A lány fölemelte nedves pilláit, és a sűrű szempillákról a fiú tenyerébe 

gördültek forró könnyei .
– Ne sírj . Könyörgöm, ne sírj .
Ekkor döntötte el Sabahudin, hogy megtesz mindent, mindent, amit 

csak lehet, és azt is, amit nem, hogy megtalálja azt az embert, akinek a 
távolmaradása ekkora fájdalmat okoz ennek a gyönyörű lánynak . A saját 
szerelmemmel majdcsak megbirkózom – gondolta –, nekem semmi nem 
fájhat jobban annál, ahogy az ő bánata fáj .

Dupla üzenet a sírásról
Šintort a saját házában keresni – ahol az udvari házikó szűk négyzeté-

ben Šintor szegény anyja élt, magányosan – épp annyi értelme volt, mintha 
pl . a Kamaraszínházban keresné, de, megtörve a bánat tehetetlenségétől, 
Sabahudin elindult Piruša felé, Šintor házába, azt remélve, hogy az anyja 
valamit csak tud majd róla, és azt el is mondja . Nekiveselkedve nyitotta ki 
a nehéz fakaput, amely fölött megcsörrent az odaakasztott fémcsengő: az 
udvar meredek, csupasz macskaköve néptelen volt, és Sabahudin megállt 
a roskadozó faküszöb előtt néhány hosszúnak tűnő pillanatra, mielőtt a 
földszintes udvari házikó kicsiny ablakában meg nem jelent Šintor anyjá-
nak kendővel övezett arca:

– Mi a baj, fiam?
„Ezt a küszöböt soha nem szokták jó hírekkel átlépni az emberek”, 

gondolta Sabahudin az asszony fakó hangja hallatán, amelyből ki lehetett 
hallani az eltökéltséget, hogy meghallgat minden  rossz és szomorú hírt, 
amit egyetlen fiáról hoznak .

– Nincs baj, anyó . Járt erre Šintor?
– Miért keresed? Jobb dolgod is lehetne .
– Csak . Járt itt mostanában?
– Dehogy járt, hogy az Isten verje meg . . .
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Az asszony elfordította a tekintetét, és Sabahudin megriadt, hogy még-
is hiába jött .

– Anyó!
– Mondd, fiam, amit el kell mondanod . . .
– Ha mégis jönne . . . Mondja meg neki, kérem . . . Mondja meg . . . Hogy 

sír . . .
– Ki sír, fiam?
– Senki . Csak ennyit mondjon: Dino járt itt, és azt üzeni neked, hogy 

sír . Csak ennyit: sír, és ő tudni fogja .
– Persze, hogy sír . Akárki is legyen – mi mást tehetne, mint hogy sír .
Sabahudin elindult kifelé az udvarról, és már nem látta Šintor anyjának 

száraz arcát, de megállította az öregasszony hangja, amely hirtelen hango-
sabb és élesebb  lett:

– Állj csak meg, fiam! Előbb fogod őt látni, mint én . Mondd meg neki, 
ha látod, mondd neki: „Šintor, sír az anyád .” Mondd neki: „Az apád is sír 
a föld alatt .” Ezt mondd el neki . Megjegyezted?

– Megjegyeztem, anyó . . .
Így indult el Sabahudin a sírásról szóló üzenetével, és most visszafelé 

jön, anélkül, hogy tudná, hova lép, egy ugyanolyan üzenettel, amelyet át 
kell majd adnia . Arra gondolt, hogy mindez, ami történik, csak álom – za-
varos és bonyolult álom, amelyben kiszárad az álmodó torka, és képtelen 
segítségért kiáltani, képtelen sírással vagy szóval félbeszakítani a rémál-
mot és meglátni, végre, a valóságot .

Már az utca végéről észrevette a Kajtez-kapu előtt gyülekező semmit-
tevők nagy és furcsán tarka csoportját . Először meg akarta kerülni őket, 
de aztán úgy tűnt neki, mintha ott, a Kajtez-lépcső betonján Šintor nevét 
emlegetnék . Odakanyarodott hát mégis, leszegett fejjel és nesztelen lép-
tekkel, fülelve . Ivan Karlović vitte a szót:

– Ha Rumaš hazudik, én is hazudok .
– Miről? – kockáztatta meg Sabahudin a kérdést .
– Hát nem hallottad? Šintort lekapcsolták a zsaruk . Rumaš mesélte . 

Személyesen rakta rá a bilincset . 
– És mit mondott, miért? – próbálta Sabahudin nyugodtan kiejteni a 

szavakat, jobb kezét a hasán tartva, mintha szeretné eltakarni a félelem 
beléhasító karmait . 

– A népet verte át . Valahol szerzett olyan földmérő rudakat és távcsö-
veket, és végigjárta a falvakat Tuzla körül, hogy állítólag utat építtet ott 
az állam . 

– És aztán?
– Aztán pénzt szedett be a parasztoktól, hogy ne az ő földjükön menjen 

át az út, hanem a szomszédén .
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– Jól kitalálta – kottyant közbe valaki lelkesen .
– Már mit, te? – kapta föl a fejét Ivan .
– Hát azt, hogy a parasztot addig kell becsapni, amíg ő be nem csap 

téged . Ez van .
Sabahudin úgy döntött, hogy nem vesz részt erről a becsületességről 

szóló vitában, fölállt, és gyufát sercintve, lassan hazafelé indult . Könnyű 
ürességet érzett a bensőjében, amelynek eredetét és okát nem értette . Ha 
egyáltalán hinni lehet bármilyen Šintorról szóló hírnek – miért könnyeb-
bülne meg ő attól, hogy Šintort bekasztlizták? Arra gondolt, hogy ebben 
az önzés kígyója ütötte föl a fejét, és úgy döntött, hogy a szégyen nehéz 
bakancsaival tiporja el: „Engem nem tehet boldoggá, ami mást boldogta-
lanná tesz .” Messzire pöckölte a csikket, mintha üveggolyóval tenné, és 
meggyorsította a lépteit, noha még bizonytalan volt, hova is kéne mennie: 
haza vagy a galambdúcba . Amennyire a galambdúc felé húzta a vágy, hogy 
Dollyval lehessen, épp annyira távol is tartotta a helytől a félelem, hogy 
nem tud neki mit mondani . Amit elmondhatna – akár igaz, akár nem –, 
azt neki nem mondhatja el . „De mégis van valami, amit megtehetek” – 
gondolta Sabahudin –, „kipuhatolhatom, hová való, van-e köze Tuzlához, 
abból talán kiderül valami . . .”

Meglepődött, hogy Dollyt a nap közepén alva találta . Lábujjhegyen 
lopózott a fejéhez, és térdét átkarolva leült a padlóra . Nézte az alvó lány 
arcát, amelyről semmit se lehetett leolvasni, és úgy érezte, minden alvó 
ember arca egy kisgyerek arcára hasonlít . „Ő tényleg egy gyerek – gondol- 
ta –, noha teste egy nőé . . .” Nem merészelte hosszan nézni ezt az érett 
testet, ismét arcára fordította a tekintetét, félig nyitott, száraz szájára, sza-
bályos, apró orrára . . .

– Dolly . . . Dolly . . .
A lány megmozdult, érthetetlenül motyogva széttárta a karját és na-

gyot nyújtózott, magasra tolva mellkasát:
– Elaludtam?
– Igen . Csodálkoztam is .
Dolly föltápászkodott, összeillesztette két lábát, és betakargatta a tér-

dét gyűrött ruhácskájával .
– Ne kérdezzek semmit?
– Mindent végigjártam . Az anyja nem tud semmit . Az utcán azt me-

sélik, hogy elment . Tuzlába .
– Tuzlába?! Mit keres ott?
– Nem tudom . Te odavaló vagy?
– Nem vagyok én sehova se való . Most már tudod . Sehova .
Lehajtotta a fejét, mintha síráshoz készülődne .
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– Megint sírni fogsz?
– Nem fogok – válaszolta, dacosan fölemelve arcát . – Meg akarok mo-

sakodni . Hozz vizet .
Sabahudin szinte gurult lefelé a lépcsőn, és menet közben kapva föl a 

padlóról a kannát és a kancsót, kifutott a kamrából .

Csernik Attila: ÁCS 100
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� Jean Baudrillard

Válogatott aforizmák – II.

A világrend mindig helyénvaló – így hangzik Isten ítélete . Mert Isten 
elment, de ránk hagyta ítéletét, ahogyan a rajzfilmen a macska hagyja hát-
ra mosolyát . 

Mindig gondolhatjuk, hogy nem holnap, hanem holnapután jön el ma-
radék életünk első napja és nem az az igazi arc vagy táj, amelyet éppen 
látunk, hanem mindig a következő . Ekképp mindig a sokadik az első és –  
egyetlen . 

Bizonyos országokban szokás szerint holt fára akasztották az embere-
ket . Azért, hogy a halott regenerálja a halottat .

Kicsit így van ez a saját kötelére akasztott halott szocializmussal is . A 
megboldogult és hullazabáló történelem áldozatokat követel tulajdon vége 
táplálásához, és a szocializmusnak jutott ez a szerep, a szocializmusnak, 
amely úgy gyökerezik mai történelmünkben, akár valami holt fa . Tehát 
van összefüggés korunk tömegkommunikációs eseményeinek terméket-
lensége és a szocializmus, ezen egyébiránt minden különösebb bűnben ár-
tatlan „fura gyümölcs” között, amely a történelem végének valószínűtlenül 
valóságos szelében himbálózik . 

Borges – vak arcú azték nő, a metafora vén tolvaja, akinek tágra nyitott 
szemén mit sem változtatnak a magnézium villanásai . A vakok mindig 
mintha kiemelnék a vízből a fejüket . De az irrealitáshoz és ravaszsághoz 
van érzékük . Biztosra veszem, hogy egyszerűen a hallás és a szag alapján 
plusz, mínusz tíz fő különbséggel meg tudja mondani, hányan hallgatják . 
Maga az előadás amolyan szent szertartás, semmi egyéb . A hallgatókat 
megsemmisíti ennek az embernek az intelligenciája, aki ravaszul mintha 
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túlvilági távolságból beszélne, mintha már meghalt volna . Elfulladt, zihá-
ló alig hallható hangja csendre ítél másokat, ahogyan ő éjszakára ítéltetett . 
Minden metaforája az éjszakával függ össze, a legszebbel, az ezeregy éj-
szakával is, mert ez már az örökkévalósághoz tartozik . Már ő is a nyolc-
vanegyedik évében jár, vagyis fél lábbal az örökkévalóságban . Ironikus és 
kegyetlen légkör érződik körülötte, nem tudom, milyen állatra hasonlít . A 
tigris kedves a szívének . Vezess egy tigrist a könyvtáradba és vakítsd meg: 
az lesz Borges . A kaliforniai hígvelejűek e vegetációjába az ő csöndjei spi-
rális lőréseket vájnak . Idézi a világot, mert már nem látja . Beszéde idézet 
csupán . Így szólt: „Life itself is a quotation .”

Mindenképpen társadalmi kómára, politikai kómára, történelmi kó-
mára ítéltettünk . Érzéstelenített halálra, érzéstelenített elmúlásra . Akkor 
meg pontosan annyi meghalni a terrorizmus görcseiben, mint kimúlni a 
sorvadásban, amelyet többé még az immunizáltaknak sem lesz kedvük fel-
idézni, annyira félnek majd tőle . 

Nem a csábítás látványa a titokzatos, hanem a saját vágya vagy a saját 
képe hálójában vergődő szubjektumé .

Csodálatos, varázslatos mozgékonyság, légies gyorsaság: ez a macska .
Minden csábítás macskaszerű . Mintha a látszatok maguktól működné-

nek, könnyedén kapcsolódva láncolatba .
A látszatok macskaszerűsége . Semmi sem bomlik szét, minden össze-

kapcsolódik benne . Mert a macskaszerűség nem egyéb, mint  a test és a 
mozgás lenyűgöző összhangja .

Azoknál a nőknél, akik élvezik a szerelmet, jobban kell szeretni azo-
kat, akik színlelik csupán az élvezetet, de a gyönyör látszata alatt megőrzik 
a szűziesség distanciáját, mert a megerőszakolásra sóvárognak . 

A mélység már nem az, ami volt . Mert ha a XIX . század végignézte 
a látszatok elpusztításának hosszú munkáját az értelem javára, erre a XX . 
században az értelem elpusztításának gigantikus munkája következett . . . 
ugyan minek a javára? Most már nem élvezzük sem a látszatokat, sem az 
értelmet .

Az elemzés az értelem (sens) elfagyasztás végeérhetetlen folyamatának 
része . Az elméletek versengése teljesen másodlagos szövetségükhöz ké-
pest a boncolás és az átlátszóság megteremtésének műveletében . Bármit 
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is elemeznek bármi módon, mindenképpen a sivár és közömbös formák 
előrevetítéséhez jutnak .

Szerencsére a butaság megmarad a referens szentélyének, az értelem 
elpusztíthatatlan menedékének . Sajnos azonban még ez az elemi erejű 
butaság sem önmaga már, hanem csak afféle ásatag szörny . Aki hisz az 
értelemben, az az értelem által vész el, vagy maga alá temeti a látszatok 
iróniája .

Már nem a hisztéria, nem is a skizofrénia és még csak nem is az üldö-
zési mánia leselkedik ránk (jóllehet ez utóbbi valószínűleg túlsúlyba kerül 
a jövőben), hanem, rövidebb vagy hosszabb távon, a melankólia . Előfutá-
rával, a hipochondriával a test és a túlterhelt, enervált, befelé fordulástól 
csüggedt szervek e nevetséges jelrendszerével . Minden rendszer, de külö-
nösen a politikai, hipochonder virtuálisan: fölemészti saját holt szerveit . 

Trieszt – az európai nihilizmus itt a tengerig lenyúló szőlők báját ölti a 
déli szélben, karszt sziklafalakkal a láthatár széléig, ahol kőolaj-finomítók 
csillognak végső megoldásként . Néhány megszületésre képtelen, túlságo-
san is cseppfolyós fogalom hányódik a hullámok taraján, a tenger ironikus 
átlátszóságán . 

A legtermelékenyebb szenvedély a féltékenység: Isten féltékeny a va-
lóságra, a látszatokra, az értelemre (sens), az értelmezésre, féltékeny a ja-
vakra és cseréjükre . De az eszmék ugyancsak féltékenyek értelmükre, a 
nők szépségükre, az áldozatok áldozati kiváltságaikra, a fogalmak pedig 
egymásra . 

Soha semmi sem ér föl a virágban álló fák, a tünékeny nappali vilá-
gosság, a szél és a halál szakadatlan ciklusa szertartásos makacsságával . A 
csend aprólékos szenvedélye . A gondolat ellentmondásos szűrő csupán .

Amikor a hó ilyen természetfölötti lassúsággal hull, akkor úgy tűnik, 
finomabb okok szólnak a halál mint az élet mellett . Csak az élet mellett 
talán több ok szól . 

Amikor minden a képzeletbeli bizonytalanság másodlagos állapota 
felé tart, végső megoldásokról álmodva azonban, amikor minden feszült-
ség föloldódik bennünk egy tudatalatti állapotban, akkor kell megtalálni 
az inerciapontot és normalizálni mindent a rombolás erejével .
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A politikusok és maga a hatalom undorító, mivel csak a mélységes 
megvetést testesítik meg, amelyet az emberek a saját életük iránt éreznek . 
Ocsmányságuk hasonlít az uralmuk alatt lévőkére, akik pontosan ezért 
találnak rá módot, hogy megszabaduljanak tőle . Hálásak lehetünk a po-
litikusnak, aki vállalja a hatalom ocsmányságát, és megszabadítja tőle a 
többieket . Ez az ocsmányság minden bizonnyal tönkreteszi őt, de úgy áll 
bosszút, hogy átpasszolja a hatalom hulláját a többieknek . Ezt az antik 
örökösödési funkciót még sohasem hazudtolták meg . 

A legszebb testi-lelki gyakorlat: csavargás egy idegen városban, bizo-
nyos világosság, titkos utak, a metropolis megviselt, mégis szűzies jelei, 
az építészeti meglepetések, fáradtság, mind az öt érzék feszült munkája, a 
járástól könnyű test, amolyan másodlagos állapot, amelyben minden intu-
íció nagyon gyorsan működik . Megmutatkozásában ragadni meg a várost, 
mielőtt színre lépne, hagyni, hogy az emberek és nyelvük ismerős módon 
lebegjen az idegen előtt . . . Aztán megjelennek a támpontok, itt-ott töredé-
kesen értelem költözik a dolgokba . Ám e megmutatkozás maga valósággal 
kéjes . Pedig ezzel vége is . A fáradtság legyőzi a másodlagos állapotot .

Csinálhatunk szép dolgokat egyszerűen azért is, hogy megszabadul-
junk tőlük . Gőg és hiúság nélkül, egyszerűen csak hogy túl legyünk rajtuk: 
tehetetlenségemet tettekkel űzöm el . Ez ördögűzés csupán, így szabadulok 
meg a létezés nehéz szubsztanciájától . Amit így teszünk, annak nem lehet 
hasznos vagy emlékezetes következménye . Arról van szó, hogy kimerítsük 
az életet, a nemiséget, az energiát, az emlékezetet, amíg nem késő . 

Minden fájdalomban vagy örömben a titkos vágy munkál, hogy minél 
előbb végezzünk velük, egy pillanatra átéljük a létezés alóli feloldozás ki-
elégülését . Minél gyorsabban végzünk, annál hosszabb a feloldozás .

Minden életnek két útvonala van: egy lineáris és megfordíthatatlan, az 
öregedésé és a halálé – és a másik, az elliptikus és a megfordítható, ugyan-
azon képek burjánzása láncolatban, amely nem ismeri a gyermekkort, sem 
a halált, sem a tudattalant, és semmit sem hagy maga mögött . E láncolat 
folytonosan hatja át a másikat, és néha egy szempillantás alatt eltörli annak 
még a nyomait is . 

A tárgynak a vágy hiányán alapuló függetlensége létezésemben egy-
beesik az érzelem megszűnésével . Érzelemmentes kívülállás, a szánalmas 
közléskényszer nélkül . A radikalitás szabbati formája . 
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Az időtől megfordíthatóságát várhatjuk mindössze . A sebesség, a gyor-
sulás nem egyéb, mint az idő megfordításának álma . Azt reméljük, hogy 
az idő, ha felgyorsítjuk, örvényleni kezd, akár valami folyadék . Igaz ugyan, 
hogy miután a lineáris idő és a történelem visszavonult, nem hagyott egye-
bet maga után, csak  a kommunikációs hálózatok és a divat pillanatnyisá-
gát, ami elviselhetetlen . Csupán valami idő fölötti mozgás nyomvonalai 
maradtak meg, néhány rövid szekvencia, néhány sokféleképpen értelmez-
hető pillanat, amilyeneket a fizikusok figyelnek meg bizonyos elemi ré-
szecskéknél .

Minden nő kivételes, törékeny, ellenállhatatlan, erkölcstelen, ragyogó, 
kielégíthetetlen . De figyelemmel minderre és akár szép, akár csúnya, e 
vonások ellentétes látszatát is hordozza, amellyel meg kell férnünk, akár 
valami fatális hívság mindennapi végzetével .

Olyanok leszünk, mint a macskák, amolyan közönyös háziasítás élősdi 
lényei . A társadalmi közeg jótékony melegében történelmi szenvedélyeink 
föloldódnak egy mesterséges bensőségesség fényében, és félig nyitott sze-
münk már csak a tévé békés képsoraira figyel . 

Meghalni semmiség . Az eltűnést kell megtanulnunk .
A halál a biológiai véletlen műve – nem nagy ügy . Az eltűnés magasabb 

rendű szükségszerűségtől függ . Ne hagyjuk a biológiára eltűnésünk meg-
szervezését . Eltűnni: ez nem jelent mást, mint rejtélyes állapotba jutni, 
amely nem az élet és nem is a halál . Néhány állat nagyon jól csinálja ezt és 
a bennszülöttek, akik még életükben tűnnek el az övéik szeme elől . 

Csak a dolgok görbülete emlékezetes, de ez nem jelenik meg nekünk 
soha . Az elmélkedésnek valójában két formája van: az egyik megtiltja az 
emlékezés és az objektív jelentés minden formáját .

Minden tárgy, hely, arc, amely annyira hozzánk tartozik, hogy meg-
erősíti magányunkat, és amelyeket kénytelenek vagyunk szeretni, mert 
nincsenek utódaik . Gyökeret vertek bennünk, gyökeret vertünk bennük: 
létrehozták körülöttünk a hétköznapiság optikai illúzióját . Legföljebb, 
mint a tükör,  életünk szimmetriáját fordíthatják meg . 

Az írás igazi öröme abban a lehetőségben rejlik, hogy egy egész feje-
zetet feláldozunk egyetlen mondatért, egy egész mondatot egyetlen szóért 
és az egészet föláldozzuk egy mesterséges hatásért vagy fölgyorsulásért az 
űrben . 
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Ma a dolgok egyetlen forradalma már nem dialektikus meghaladá-
sukban rejlik, hanem a terrorizmus, az irónia vagy a szimuláció x .-edik 
hatványára emelésében . Már nem a dialektika, hanem az eksztázis vilá-
gát éljük . Ezek szerint a terrorizmus az erőszak eksztatikus formája, az 
állam a társadalom eksztatikus formája, a pornó a szexualitás eksztatikus 
formája, az obszcenitás a jelenet eksztatikus formája stb . Olybá tűnik, a 
dolgok elveszítették céljukat, kritikai meghatározottságukat, és már csak 
megkettőződhetnek eltúlzott és átlátszó formájukban . Virilio tiszta hábo-
rújának esete: irreális, virtuális és mindenütt jelen való háború eksztázisa . 
Egészen az űrkutatásig nem létezik semmi, ami ne e világ szétrombolása 
volna . Mindenütt a potencialitás, a rombolás vírusa győz, és a közönyösség 
eksztázisa felé ragad minket . 

Emésztő csönd .
A test éhségének palástolt dobpergése fölzabálja a szibériai éjszaka 

gyilkos csendjét . 
A bizonytalan helyen létezés érzése, bárhol az Urál fölött . Az éj járja az 

útját: maga az éjszaka szintén amolyan űrben elveszett tárgy – ásatag zajok 
kerek és körkörös ajkainak mozgása .

Az észak–dél e képzeletbeli vonalát, amelyet átlépve a tegnapból a hol-
napba kerülhetünk, ugyanabban az órában, miért is a Csendes-óceán kö-
zepén húzták meg, ahol csak a halaknak, a hajóknak és a viharoknak van 
joguk átlépni?

Léteznek spirituális formák, amelyek ugyanígy hatolnak át rajtunk; át-
léphetjük-e őket szellemileg? 

Belebolondulnánk, ha sohasem feledkeznénk meg róla, hogy a föld 
minden pontjának egyidejűsége csak álom, vagy ha az éjszakát pályán 
mozgó lokális tárgynak tekintjük, amely minden irányban átszelhető .

Az interkontinentális repülés szellemi Odüsszeia .
Az igazi sivatag, tehát az igazi bűvölet a 10 000 méteres magasság, 

ahonnan a föld kék és geológiai fényében látszik, mint valami embertelen 
lényegiség, amelyen nincs más támpont, mint a folyók kanyargása vagy a 
domborzati egyenetlenségek, és ahol tökéletesen rögzült az idő, ha törté-
netesen ugyanabba az irányba repülünk, mint a nap . 

A dolgok és a szavak között az a különbség, hogy a valóság evolutív, 
míg a nyelv mutáns . A nyelvben valami nem folytonosan működik együtt a 
dolgokkal: utóbbiak járják útjukat, ám adott pillanatban egy bizonyos szó 
meghatározott értelmet ölt, míg a másikban mintegy véletlenül el is veszti 
azt . Bizonyos dolgok szintén megjelennek és eltűnnek, meglepetésszerűen 
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egyik állapotról a másikra térnek át, olyan megszakítottság szerint, amely 
semmiképpen sem a véletlen műve, hanem másik szükségszerűségé . Éle-
tünknek ugyancsak két hullámhossza van . Az egyiken a tervek és az esemé-
nyek logikusan követik egymást . A másik görbült, értelmetlen, ugyanazok 
az események térnek vissza szakadatlan, ugyanaz a bűn válik halhatatlanná 
egy egész dinasztiában, ugyanaz az idegbetegség állandósul még az uno-
kákban is . Az egyik életünkben egyenesen haladunk, a másikban körben 
forgunk . Amikor  a két vonal keresztezi egymást, teljességgel kritikus pil-
lanat következik be . S a boldogság tetőpontja, amikor fedik egymást .

A testnek meg kell tanulnia a lassítás, a megállás, a mozgás átmeneti 
felfüggesztése, a rögzülés, a lassúság alakzatainak kifejlesztését . A felgyor-
sítás alakzatainak kimunkálásában mesterek vagyunk, de semmire sem 
megyünk a mozgás pillanatnyi felfüggesztésében, ahogy az állatok teszik 
vagy a szertartások (a pekingi Operában a mozgás nem a tehetetlenség 
következtében hal el, hanem eléri a tökéletes mozdulatlanságot, a mozdu-
latlanság abszolút tetőpontját) . 

Nézzük meg a tornászok nehézségeit, amikor talajt fognak . Még a leg-
jobbaknak sem sikerül, és ez várható is, mert a tornásznak, minthogy röpté-
nek tetőpontján nem képes teljesen súlytalanná változni, ezen állapot meg-
felelőjét a talajon kell visszaadnia, a visszahullás eksztázisában . A talajnak 
a tornász teljes energiáját el kell nyelnie (ez a macskák titka) . Vagy képesek 
vagyunk teljes visszaugrásra, vagy egyáltalán nem ugrunk vissza, minden 
tehetetlenségi energiánk kiadásával pillanatnyi mozdulatlanságra vagyunk 
képesek, akár valami hang, amely visszhang nélkül elnyelődött (a fekete 
színben, a fekete testben pontosan a fény teljes elnyelésének fogalma bűvöl 
el minket, amely egyenértékű a test mozdulatlanságának szédületével) .

Az energia elnyelésének, a mozgás fölfüggesztésének ez a művészete 
a lassításnak és tragikus hatásának művészete is . E lassításról a gyorsítás 
kedvéért mondtunk le . 

A nőnek járó egyetlen szerep a szent prostitúció szerepe . E radikális 
odaadás elragadtatott idegenséggel párosul . Szükséges, hogy egyszer egy 
nő anyagi formát öltsön az életedben, mintha egy másik világból jönne, 
és így szóljon hozzád: szeretlek, te pedig elfogadd anélkül, hogy tudnád 
a nevét . Szükséges, hogy egyszer egy fogalom vagy egy szó megjelenjen 
mintegy álmodban, és egy csapásra megnyerjen magának . Mert ha a nyelv 
elcsábítja a képzeletet vagy hat rá, akkor a szavakat is át kell adni a szent 
prostitúciónak . A gyöngédség egyedüli megnyilvánulásai ezek, amelyekről 
egy vak sors irántunk bizonyságot tehet . 
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Sohasem ártatlan tett megnevezni a dolgokat, mert ez kiveti őket tulaj-
don létükből a nyelv eksztázisába, amely már végüket jelenti .

A véletlenről folytatott vita ellen .
Determinizmus, indeterminizmus?
Mire jó a véletlent objektív folyamatként ragadni meg, ha egyszer iro-

nikus folyamat? Persze létezik, de az okok és okozatok patafizikájaként . 
És a végzetszerűség ugyancsak létezik, szimultán módon . Csupán az a 
különbség, hogy a végzetszerűség iróniája nagyobb, mint a véletlené, ezért 
magasztosabb és csábítóbb . 

Tündöklő és jeges napfény, mint a hold a havon, vagy a sirályok tragi-
kus kiáltása egy februári alkony zöld tengerén .

Miért lett kulturális tény a debilisek debilitása, míg a sokkal félelmete-
sebb közönséges butaság nem háborít fel senkit? 

A bürokrácia társadalmi téren megtalálta a hullamerevség legjobb al-
kalmazását . Mi valami jobbat találtunk ennél: a hulla-rugalmasságot, ame-
lyet már a gyakorlatias jezsuiták is alkalmaztak, akik hulla-rugalmassággal 
hozták forgalomba a kegyelmet a világi körökben . Ma már az elektronika 
helyettesíti a kegyelmet, ez cirkulál a társadalmi hálózatokban, a halandó-
ság hatalmas és rugalmas rendszerében, amely alapul szolgál nekünk . És 
csodákat művel ugyanaz a stratégia, mint a jezsuitáké: a közöny . 

Bizonyos embereknek az élet végeérhetetlen, és ami végeérhetetlen, 
annak nincs értelme . Hogyan is található meg az élet ideje? Másoknak az 
élet már véget ért, mielőtt elkezdődött volna . Amolyan absztrakt sávon 
zajlik, az időbeliség teljes kizárásával . Ekképp bizonyos életek haszontala-
nul áldozzák föl céljukat és vesznek el eredetük emlékeiben . 

Végeérhetetlen a napok ismétlődése . Az éjszakáké nem annyira . Az 
éjszakák sorának valószínűleg van értelme, míg a napok sora sehová sem 
vezet . Éppenhogy csak fölkél a nap, és a lét azonnal kihuny . A dolgok csak 
megjelennek, és a lét mindjárt véget is ér . 

A férfi mitológiák veszte, de a női emblémáké is – egy transzszexuális, 
nárcisztikus káprázat javára, amely mindkét nemben közös és a homosze-
xualitás hamis látszatát kelti . 



79

A nőiesség csábítási utalása önmagára . A férfi viszont csak a nő tükrére 
utalhat, de ez már foglalt .

A csábítás a tárgy közvetlen és megalázó kisugárzása, a metafora vége, 
egy elvarázsolt világ stratégiája, egy illúzió győztes föltámadása, amely vé-
get vet az értelem dialektikus révületének és a történelem túlzottan naiv 
cselvetéseinek . 

Ez az arc! Tíz év múlva már nem emlékszem a szeme színére . De látom 
az utcán, álmaimban, sok egyéb arc kicsinyített másában, amelyek egyszer 
csak hasonlítani kezdenek rá . 

Milyen jó eltűnni a tömegben! Még jobb, mint a transzcendenciában 
(Isten) fickándozni, mert ez csírázás az immanenciában . A tömeg! Alka-
lom az egyénnek, hogy az eltűnésről álmodozzon, elidegenedését és elve-
szített szubjektivitását panaszolva . Vajon nem evégre találtuk-e föl?  Mert 
mi találtuk föl ugyanúgy, ahogy a televízió kék és hideg fényét, hogy a 
képernyő előtt ülve feszülten figyeljük egy végérvényes esemény fölvillanó 
jelét . 

Ha egy nő jelezni akarja, hogy elcsábítható, nem feltétlenül kell hajlan-
dóságot mutatnia a megerőszakolásra, és ne várjuk tőle a vereség, az alul-
maradás jeleit sem, hanem egyszerűen csak az elgyengülés jeleit, amelyek 
minden egyedi esetben csak ezt jelenthetik: megengedem, hogy elcsábíts . 

Ennyiben a férfi továbbra sem független a nőtől: az elgyöngülés ezen 
apró, ibolyántúli jele nélkül még meg sem kísérelhető a csábítás . Talán a 
lesütött szem ez a jel, a szűzies viselkedés a leheletfinom utalás . A csábítás-
ra ösztönzés mindig a látszólagos szendergés ébresztésére sarkall . 

A hétköznapi tapasztalás úgy hull, akár a hó . Anyagtalanul, kristá-
lyosan, mikroszkopikusan betakar minden egyenetlenséget . Elnyeli  a 
hangokat, a gondolatok, események visszhangjait, néha elsöpri a hirtelen 
élénkséggel föltámadó szél és belső fényt bocsát ki, gonosz fluoreszkáló vi-
lágosságban fürdetve az alkonyi homály bizonytalan formáit . Látni az idő 
havazását, a behavazott gondolatokat, látni a sarkköri hajnal csöndjének 
megvilágosodását, átadni magunkat a mindent eltakaró fehérség szédü-
letének . 

E feljegyzések kedvenc fantazmája: később, másutt olvassák őket, ami-
kor én már nem leszek . Egyébiránt már mostantól úgy olvashatók, mint 
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a maradék élet kis műve . Minden gondolat az utolsó, minden bejegyzés a 
vég utolsó vonása, minden ötlet el is tűnik, mihelyt megjelenik, mint ez a 
bolygó, amely hajnalok és alkonyok sorából áll . Nem létező feltételes foly-
tonosság számos parcellája, amely csak a halál után talál magára . 

Ma az egyetlen szenvedély a szimultán életek sokaságának szenvedélye . 
Az életmódok, helyek, szerelmi modalitások anamorfózisának vagy me-
tamorfózisának szenvedélye . Minden tárgy egyedi és képzeletünk kime-
rítésére pályázik . De nincs mit tenni: át kell térnünk egyikről a másikra . 
Értékes minden táj, de nincs mit tenni: váltogatni kell őket, és ma az igazi 
érték az interkontinentális repülésben van, amely egyesíti őket . Az igazi 
érték az egyik életről a másikra való áttérésben rejlik, nem pedig abban, 
hogy egyetlen életünkben haljunk meg .

Szemünk netán csak afféle fényérzékeny lemez, amelyet halálunk után 
eltávolítanak és másutt hívnak elő, majd élettörténetként valami pokolbéli 
mozi vásznára vetítik, vagy mikrofilmként  a csillagközi űrbe küldik . 

Egyetlenegy dolog óv meg minket a változástól: a száműzetés . Az irre-
alitásban vagy a világ másik végén, a melankóliában vagy Délen – a szám-
űzetés csodálatos és kényelmes . 

Csak a száműzötteknek van hazájuk . Olyanokat is ismerek, akik csak 
10 000 kilométerre vannak igazán közel hazájukhoz, miután saját test-
véreik űzték el őket . A többiek nomádok, akik tulajdon árnyékuk után 
futnak a kultúra sivatagában . 

John normálisan nő, csak nem beszél, szülei nem csekély keserűségére . 
Úgy tizenhat éves korában egyszer csak mégis megszólal, a délutáni tea 
idején: „Egy kis cukrot kérek .” Mire édesanyja csodálattal: „De John, hát 
eddig miért nem mondtál semmit?”

– Eddig minden rendben volt .
Ha minden tökéletes, akkor fölösleges a nyelv . Így van ez az állatoknál 

is . Ha egy nap majd beszélni kezdenek, akkor azért teszik, mert akkorra a 
világ számukra elveszítette tökéletességét . 

Ha a parapszichológiai vagy földöntúli jelenségek igazak, vagy egy-
szerűen kézzelfoghatók lennének, azon nyomban teljes hévvel kellene a 
hívükül szegődnünk . Szinte érthetetlen volna, hogy akár egyetlen másod-
percet is fecsérlünk egyéb dolgokra . Ám ugyanez érvényes a tudományra 
is . Ha a tudomány az, ami, és az igazság az, aminek állítják, akkor megér-
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demlik a föltétlen szenvedélyes csodálatot . Ám erről szó sincs . Nemhogy 
a tömegek, de még a tudósok sem szegődnek a tudomány túlzottan lelkes 
hívéül . Csak viszonylagos szenvedélyt érzünk az igazság iránt, amolyan 
hanyag, nemtörődöm kötődést, mint az irracionális jelenségek iránt . Csak 
a tudomány érvényének fölfüggesztése ébreszthet hirtelen érdeklődést, de 
ez a felfüggesztés szenvedélye . Ma ennek az az oka, hogy még a tudósok is 
elismerik: a tudomány nem jelent kiutat .

Mi, az élők, sohasem vagyunk mezítelenek – a tekintet, a hang már 
ékszerek . Csak a szégyenben vagyunk mezítelenek, amikor nem működik 
a nyelv . Meg a halálban, amely a legnagyobb sértés . A holtak sem indulnak 
soha mezítelenül leghosszabb álmuk felé . A nő sem alszik soha mezítelenül –  
mindig van rajta valami ékszer, festék, krém, az alvás szakadéka ellen vé-
delemül szolgáló ékítmény . 

A fák közönye történelmi pillanatban . Az álmok közönye az interpre-
tációval szemben . A nép közönye saját diadalával szemben . A test közönye 
a forradalommal szemben . Az arcok azonosságának metafizikai fölfény-
lése a forradalom másnapján . A vonások nem változtak . Valami heves, 
látványos fölfénylést várnánk és tessék, mintha az ember a saját húgával 
feküdne le, mindez semmit sem változtat az életen . 

A legkülönfélébb iskolák és ízlések gyűlöleteinek, cinkosságainak, 
vetélkedéseinek összefonódása teszi, hogy az intellektuális világ min-
den atomja, amely világ egyébiránt a túlzott figyelem homlokterében és 
rossz lelkiismeretben él, elsősorban önmagát kedveli, és megveti az összes 
többit . Mérhetetlen ellenségeskedés uralkodik itt, mintha ezer meg ezer 
egymásba gabalyodott mérges kígyó nyüzsögne közlekedőedényekben . 
E mikrotársadalom ékítménye a másik szétszaggatása és az intellektuá-
lis szentélybe való belépés próbatétele a gyűlölködésre és kizárólagosságra 
kötött szerződés . Provinciális szenvedély, amelynek hitványságát még csak 
fokozza kifejezőeszközeinek finomsága . Csodálatos paradoxon marad, 
hogy a szépség és igazság zavarba ejtő effektusai is tapasztalhatók itt, az 
emberi kapcsolatoknak e trágyadombján, amely paradoxon a perverz ef-
fektusok vagy az erény cselvetéseinek számlájára írandó . 

A nagy rakás információ mögött alig látszik, mi történik az aktualitás 
egén . De mi történik a nem aktuális égen? Itt nincs kritikai distancia, itt 
csak vegytiszta distancia van . Ez már nem állít elő ellenvetéseket az esz-
közökkel és a célokkal szemben, hanem létrehozza az okok elpusztításá-
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nak effektusát . A tiszta distancia visszahúzódik az objektumtól a radikális 
objektivitásba . Új szenvedélyek bukkannak napvilágra, amelyek csúcsán a 
humor, az objektív véletlen, a csillagászati bonyolultság, a bűvölet, az alle-
gória, az ellipszis, a közöny és a türelmetlenség szenvedélye tündököl . 

Siettetni a halált . Az állati mozdulatlanná dermedéstől az első keresz-
tények messianisztikus görcseiig, akik belefáradtak a mennyek ígéretének 
kivárásába, és a saját halálukkal akarták siettetni az Eljövetelt . 

Ugyanaz az ígéret rejlik bármely öngyilkosság vagy haláleset mögött: 
megannyi csalás, hogy Istent a vég siettetésére csábítsák . Csapdát kell ál-
lítani, hogy eltereljék Isten figyelmét a történelemről . Az eretnekek töké-
letes eszközt találtak föl a célra, hogy Istentől megvonják a várakoztatás 
eszközét, és közvetlen felelősség elé állítsák .

A terrorizmus sem tesz egyebet: közvetlen tett útján próbálja csapdába 
ejteni a hatalmat, nem várja meg a történelem végét . A vég eksztatikus 
pozíciójába helyezkedik, remélve, hogy így hozza létre az Utolsó Ítélet kö-
rülményeit . Erről szó sincs, de a kihívás csodálatos .

Nincs-e ennek a követelménynek valami derengő fénye a mai vilá-
gunkra nehezedő katasztrófa globális fantazmájában? A feladatok erősza-
kos megoldásának követelménye, ahelyett, hogy hagynának mindent va-
lami hiperrealitásba száguldani? Ha a homályosan látott célok elsiklanak 
előlünk, ha világos, hogy az üzenetnek sohasem lesz elég ideje ahhoz, hogy 
elérje a történelem végét, mert e vég időközben már bekövetkezett (még 
mindig Kafka Messiásának története ez: túl késő, mindig túl késő), akkor 
siettessük a halált, siettessük a Messiás eljövetelét, hamisítsuk meg a dol-
gokat, gyorsítsuk föl az idő múlását . A beteljesülés türelmetlenségében az 
ígéret, mint titkos intuíció, mindenképpen szintén hamis és ördögi . 

Nagyon féltem a Barcelonából hazafelé tartó repülőn, amely tele volt a 
Baleári-szigetekről származó idős emberekkel . Sok öreg hölgynek ez volt 
életében az első repülőútja, kicsit mintha Lourdes-ba mentek volna – és 
köztudomású, hogy az ilyen repülők zuhannak le általában . 

Karattyolásuk, fecsegésük, ostoba civakodásuk, mélységes csalódottsá-
guk a katasztrófa előérzetét váltotta ki belőlem, ahogyan a butaság közel-
sége majdnem mindig .

Valamely kapatos társaság idegekre menő zsivajgása mindig sértés a 
magasztos díszlettel szemben, különösen ha repülőről nézzük . Tisztelet-
lenségük a sztratoszferikus, lassú és szuperszonikus siklás iránt – valószí-
nűleg ez a legszebb metafora haladásunk sebességét illetően –, elemzése-
ink természetfölötti hasznosítása iránt (őseink számára a transzcendencia 
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a hegységben volt, számunkra a repülés folytonosságában, a vízszintesen 
haladó függőlegességben, a mozgó magasságban), buta közönyük mindez-
zel szemben valahogy az isteni büntetést hívta ki maga ellen, és én merőn 
bámultam ki a repülő apró, kerek ablakán, hogy Istent eltérítsem bosszuló 
szándékától .

Divatjamúlt archaikus, közönyös szellemiség . Mindebben finom taga-
dást érzek, mintha minden egyéb méltatlan volna, minden ítélet tagadását . 
Ezt a formát már gyermekkorom, ifjúkorom óta merevnek, gyávának, fel-
színesnek, felelőtlennek, műveletlennek és nem kívánatosnak érzem . 

Ragaszkodtam-e valaha is ilyen könyvekhez? Megmozdult-e bennem 
akár szikrányi érzés efféle nők iránt? Volt-e kedvem valaha is fölfedezni 
ilyen országokat?

Csak a dolgok embertelensége hatott meg, de ezt képtelen voltam át-
vinni a saját életembe . Ezt a megítélést olvastam ki az események, az arcok 
melankóliája, a vállalkozások hívsága és fölöslegessége tonalitásának gör-
bületéből . Még csodálkozom a tükrön, amelyet másoknak tudunk tartani, 
a szerelmes vagy ironikus képen, ahogyan időnként megjelenünk egymás 
tükrében .  

Álmomban láttam a szolgaság arcát . Tompa tekintetű, mélykék szemű 
nő . Két mellbimbója nem egyforma . Mindig van egy mosolya a legszegé-
nyebb embereknek, és finoman vonszolja magát a végtelen felé . 

A világvége botránya nem következik be, mivel a létezést már meg-
ítélték és jóvátehetetlennek találták . Eszerint a világot végérvényesnek, 
az ítéletet immanensnek, az igazságtalanságot pedig megfellebbezhetet-
lennek kell tekintenünk . Mindennek semmi köze a dolgok természetes 
menetéhez, hanem csak az állati etikához, amely átitatja az emberi lény 
útvesztőszerű zsigereit és azt akarja, hogy az igazságost válasszák el az 
igazságtalantól, a jót a rossztól, és végre győzzön a legigazabb, a leghü-
lyébb és a legszentimentálisabb rend . 

Márpedig fölösleges várni . Diadalmaskodjanak csak mindenütt a leg-
hülyébb dolgok . Pontosan ez az Utolsó Ítélet . 

Mindezek a szegény, szánalmas öregek, akik végre megszabadulva a 
nemiségtől és a munkától, azt remélték, kicsit kipihenik magukat az élet 
iránti közönyben és a közeledő halál bűvöletében, ami egyébiránt a roha-
mos öregedés legbiztosabb módja . De nem adatik meg számukra az átme-
netnek e megkönnyebbülése, nem, mert mindvégig üldözik őket vágyaik 
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ébrentartásával (kívánjatok valamit, élvezzétek az életet, soha sincs késő!), 
a további elbutítással, (színház, mozi, filmklubok, „szabad” viták, jóga, 
XVI . századi zene) – szóval mindent elkövetnek annak érdekében, hogy 
tökéletesen elbutulva haljanak meg . 

Vigasztaló jelek: a győzelemtől való félelem után, amely a sportolót 
megakadályozza a sikerben, a hatalomtól, a hatalom gyakorlásától való fé-
lelem után, amelynek még a politikai osztály is számos jelét mutatja, az 
esélytelen versenyző szerepébe pottyanva elérkezik a tudás hanyatlása . E 
lúdtalpas bálvány a célba érve reszket a saját árnyékától is . 

Az álom továbbra is a leghevesebb szenvedélyeket lépteti színre, míg a 
valóságos élet nem nagyon ismeri őket . Az álom talán friss, időtlen ener-
giatartalék az élet fázisainak hátterében (és netán a halálon túl is folytató-
dik), vagy csupán egy megfáradt vágy friss hallucinációja? Másként szólva: 
két életvonalunk van; az egyik nem biológiai, az időtlen ifjúságé, ezt éljük 
át álmainkban, a másik a szerves életé és halálé, a tartamé és az emlékezé-
sé, amellyel fakó és halálos létünket azonosítjuk? Semmilyen összefüggés 
nem volna e két alapvető szekvencia között? Vagy az első csak a másik 
kivetülése, lázálomszerű beszéde, amint a pszichoanalízis véli? 

Az első hipotézis felé hajlok: két tökéletesen eredendő és egymástól 
független létünk van (de nem pszichológiai megkettőződésről van szó) . 
Lehetetlen, hogy bármelyik interpretálni tudná a másikat . Ezért fölösleges 
a pszichoanalízis . 

A test és a gondolkodás között van kölcsönhatás . Minél gyöngébb a 
test, minél inkább eluralkodik rajta a szerves nyomorúság vagy az egész 
gépezet kopása, annál szabadabban és kalandosabban szárnyal a gondol-
kodás . Neki is megvan a maga időtlen fiatalsága, amelynek semmi köze 
az ifjúkorhoz . A gondolkodás nem egészségből és vitalitásból él, hanem 
világosságból és gőgből, és a testi gyöngeség ösztönzi ezt a világosságot 
és gőgöt . 

A könyvnek úgy kell törtrészeire bomlania, ahogyan a sokkhelyzetek 
sokszorozódnak meg . Úgy kell töredékesednie, ahogy a hologram ha-
sad szilánkokra . Úgy kell összetekerednie, ahogy a kígyó tekeredik az ég 
dombjaira . Minden stílust szét kell zúznia . Meg kell semmisülnie az olva-
sásban . Nevetnie kell álmában . Forognia kell sírjában . 
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Ha van olyan faj, amelyből még a gyermekekénél is inkább vértanút 
csináltak, akkor ez a játékszereké, amellyel a gyerekek hallatlan nemtö-
rődömséggel bánnak . (Mikor lesz már oltalmazó alapítvány kegyetlenül 
bántalmazott, vértanú tárgyak számára?) A játékok a hosszú lánc utolsó 
szemét jelentik, ahol a kegyetlen istenségek érintkeznek engesztelő áldo-
zataikkal, az urak rabszolgáikkal, a felnőttek a gyermekekkel, a gyermekek 
pedig játékszereikkel, a zsarnoki uralom azon körülményei között, amely a 
lényeket egymással összeköti . Sőt ez az egyetlen erős szimbolikus láncolat, 
amelynek segítségével egy magasabb hatalom önkényének áldozata tovább 
adja az önkényt egy alacsonyabb fajnak, és e sorozat egy tehetetlen tárgyon 
végződik, mint a játékszerek és mindenható entitásból indul ki, mint az 
álcázott istenségek, akiket minden bizonnyal az emberek találtak föl, hogy 
igazolják ezt az egész nyomorúságos láncolatot . 

Végül mindent a mentálhigiénia kedvéért teszünk . A mentálhigiénia 
szerint gondolkodunk, hogy megőrizzük az intellektuális formát . Mentál-
higiéniai alapon élünk nemi életet, hogy megőrizzük a szexuális formát . 
Mentálhigiéniai alapon élünk a társadalomban, hogy a hasznára lehes-
sünk . Minden tevékenységünk e célszerűség mentén sorakozik fel . A mo-
dern lény elavultságra ítéltetett, akár a hadianyag, mégis állandóan műkö-
dőképesnek kell lennie . Miért? Semmiért . A termelés rendszere talán nem 
ugyancsak terjedelmes szerkezet, amelyet a munkások mentálhigiéniájáért 
működtetnek? 

Mindkét nembéli ülepek bőrét tanulmányozni az erős nemi inger fe-
szült állapotában nagyszerű kutatási téma lenne a terméketlen és funkci-
onális jövőben . 

A hatalom és a döntés embereivel való érintkezés továbbra is leírhatatlan 
ellenérzést vált ki . Mintha az ürülékkel, a testet öltött ürülék formájával, 
valami megnevezhetetlen anyaggal érintkeznénk, és először is azt kérdez-
zük, miből van és honnan származik történetileg szent jellege? Honnan 
származik a politikustól való undor érzése? Talán abból az érzésből, hogy 
mesterségesen vetettek alá minket a sajátunkénál sokkal ostobább akarat-
nak, és ezért funkciója eleve méltatlan? Hogyan képes a döntési funkció 
egyszerűsítés nélkül hatni a szellemi mechanizmusokra?

A politikai karizma nem feltétlenül a tiszta tárgyból áradó ellenállha-
tatlan erő kegyelmi karizmája, mint amely egy nőtől származik, hanem 
nem „kegyelemteljes” akarat, amely dicsfényét és erejét az önként vállalt 
szolgaságból meríti . Ez pedig igaz minden intézményre: a katonai, egyhá-
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zi, orvosi és mostanában a pszichoanalitikai intézményre is, de különösen 
igaz a politika intézményére, amely az akarat minden gyöngeségének leg-
nyilvánvalóbb hallucinációja . 

A hatalom embereinek léte mindenféleképpen igazolható, mégis igaz, 
hogy ártalmas e tárgy, mert megbocsáthatatlan, ami igazolja . 

Gyerekes kétségbeesés: az a nő, akivel álmomban találkoztam, szen-
vedélyesen szerettem és akinek megadtam a címemet – de mindjárt rá is 
jöttem, hogy hamis címet adtam meg és már éreztem is, hogy semmi esé-
lye, hogy rám találjon sem az álomban, sem pedig a való életben . De akkor 
miért, miért adtam hamis címet neki? És még ébredés után is egész nap 
nehéz volt a szívem . 

Amikor a jég összeáll, minden ürülék a felszínre jön . Hasonlóképpen: 
amikor a dialektika megfagyott, azt láttuk, hogy a dialektika minden 
szent ürüléke a felszínre emelkedik . Amikor a jövő, sőt a jelen megfagy, a 
felszínen látjuk majd a múlt minden ürülékét .

Mindannak fölöslegességét, ami a médiából jön, annak a ténynek a 
lehetetlensége vezényli, hogy üresen maradjon ez a színtér . Zene, spor-
tok, fények, reklám, információ, film, bemondónő . . . – a képernyő meg-
töltésének nincs alternatívája – ha csak nem a megfellebbezhetetlen űr . 
Visszatértünk a bizánci korba, amikor a bálványimádás képek sokaságával 
leplezte a tényt, hogy Isten már nem létezik . A legkisebb műszaki hiba, a 
bemondónő legapróbb hibája azért megy eseményszámba, mert föltárja az 
űr mélységét, amely e kémlelőablakon át leselkedik ránk . 

Megszűntek már a nagy gyilkos járványok . Egyetlenegy helyettesíti 
valamennyit: az emberi lények sokasodása . A túlnépesedés amolyan lassú 
és ellenállhatatlan járvány, a pestis és a kolera fordítottja . Remélhető csu-
pán, hogy magától megszűnik, ha már jóllakott az élőkkel, ahogy a pestis 
szűnt meg hajdan, amikor már jóllakott a hullákkal . A szabályozásnak 
ugyanaz a reflexe működne az élet túltengésével szemben, mint amelyik 
valaha a halál túltengésével szemben működött? Csak az élet túltengése 
sokkal halálosabb . 

A felhők intenzív élete a földkerekség egyik legszebb látványa . Hülye 
tulajdonságuk viszont, hogy állandóan követik a széljárást . De megbízha-
tatlanok . Itt a partvidéken megesik, hogy szembefordulnak a széllel, amely 
nem tudja őket megállítani, sem megakadályozni abban, hogy megfelleb-
bezhetetlenül beárnyékolják a vidéket és a tengert .
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Nem csupán páraburkolatot jelentenek, hanem védik is a bolygót meg 
zűrzavaros nyúlványait . Belőlük jönnek a viharok, az esők, az árnyék és a 
lelkifurdalás . Repülőről nézve hófehérek, taszigálják egymást, akár a jég-
hegyek, összeolvadnak, és csak légköri a rendeltetésük . Erős elektromos 
töltésükön kívül figyelemre méltó még e mozgó tömegek tékozló fölösle-
gessége . 

Az a társadalom, amely megengedi, hogy valamely ocsmány esemény 
megszülessen a pöcegödréből és növekedjék a felszínén, olyan, mint az az 
ember, aki nem reagál rá, hogy légy mászik az arcán vagy nyál csurog a 
szájából . Epilepsziás vagy halott . 

A test napról napra nehezebb, napról napra sűrűbb lesz, szinte ész-
revehetetlenül, alig változtat a súlyán s a formáján, így telik meg halá-
los súllyal, amely hozzáadódik az élethez szükséges terheléshez . Mintha 
elhagyná a rugalmasság, hogy átadja helyét a gravitációnak . Távolodik a 
tánctól, és közeledik a tömeghez . Távolodik az eredendő mozgástól, és 
közeledik a halálhoz . 

Bizonyos értelemben a gyermek valóban a faj folytatása . Egyéb érte-
lemben azonban a faj biológiai hulladéka . Minél inkább előrehaladunk a 
változás, a genetikai újítás és a divat rendjében, minden nemzedéknek an-
nál irreálisabb gyermeket szülni és szerves növekedését biztosítani . Ennek 
az eseménynek a naivitása, lassúsága nem áll arányban tapasztalatainkkal .

„A jelek nem a véletlenből születtek”: ez a reklámszöveg jelent meg 
falainkon . Azt akarja mondani, hogy a jelek az engedelmeskedés szükség-
szerűségéből születtek? Nélkülük minden csak zavaros és önkényes játék 
lenne? A valóság tehát a véletlen műve? A jelek a társadalmi élet végzetsze-
rűségét vagy egyszerű szükségszerűségét jelentik? Ez a rejtélyes kis mon-
dat valóban fölvet néhány kérdést . De érdemes-e felelni rájuk?

Mindig ugyanaz az álom . Nyugodt tengerparton néhány másodperc-
re (a lenyugvó nap járásához hasonló sebességgel) mesébe illő vihar je-
lei . Az ernyedt tengert hirtelen élénk fény világítja meg, nagy jégfelhők 
gomolyognak, hatalmas hullám közeledik, amely tragikus magasságban 
megdermed, mielőtt lecsapna az ember világára . Ezúttal elhalt a homokos 
parton . De legtöbbször halálos csöndben elborítja a várost . 
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Az öregedés nem bizonyos biológiai esedékesség közeledése . Hanem 
az egyre hosszabb spirál, amely elválaszt minket ifjúságunk fizikai és intel-
lektuális elevenségétől . Egy nap a spirál görbülete annyira kitágul, hogy a 
visszaútnak már semmi esélye . Az élet tetőpontja belevész a térbe . Ugyan-
akkor a hajdani örömök visszhangja már távolabbról hallatszik . Az öröm 
öröme elmosódik . Már csak a nosztalgiában élnek a dolgok, és visszhang-
juk egy tovatűnt élet visszhangja lesz . Ez az öregkor kezdete . 

Bizonyos rendszerek fönntartják maguknak az erőszak monopóliumát . 
A szocialisták viszont a morális komikumot tartják fönn maguknak . Ezért 
elég nehéz gúnyolódni rajtuk . Viszont dicsekvésre sincs okuk, mert az em-
bereknek valószínűleg azon nincs kedvük nevetni, ami már idők homá-
lyába vész, és visszavonhatatlanul a múlté . Márpedig sehol sincs megírva, 
hogy a hatalom kisajátít magának egy funkciót, a nevetségesség funkcióját, 
amely általában a közerkölcs állapotával függ össze, és amelynek útján a 
közvélemény döntő mértékben kialakul . 

A hatalmat mindenütt látni kell, hogy azt az illúziót kelthesse: lát . Ez 
hamis . Nem lát semmit . Olyan, akár a peep-show-ba zárt nő . A hatal-
mat foncsor nélküli tükör választja el a társadalomtól . Lassan forog, lassan 
vetkőzik, a legsikamlósabb testtartásokat veszi föl, nem gyanítva, hogy a 
másik kukkolja, és titkon maszturbál . 

Nietzsche Isten halálával tusázik, nekünk viszont már csak a politika, a 
történelem elhunytával van dolgunk . Ez a haláleset patetikus formát ölthet 
(68 . május), de minden bizonnyal utoljára akkor . Hatvannyolc májusa az 
események hosszú folyamatát avatja föl . Akik nem élték meg, soha sem 
fogják megérteni, mi történik ma, fölhígított formában, ahogy mindazok, 
akik nem élték meg Isten halálát, mit sem érthetnek az értékek lábadozá-
sából . 

Forrás: Cool Memories, I. Éditions Galilée, Paris, 1987



89

� Bányai János

Vers és napló ötvözete
Harkai Vass Éva: Ami feltárul s ami nem. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2013

Harkai Vass Éva, a Vajdasági Írók Egyesülete Koncz István Irodalmi 
Díjával kitüntetett költő Ami feltárul s ami nem című kötete naplóverseket 
tartalmaz, ami újszerűnek tűnő költői forma és műfaj, hiszen két egymás-
tól igencsak távolba látott irodalmi beszédformát egységesít, a naplót és 
a lírát, vagyis egy alapvetően prózai beszédmódot, hiszen a napló szinte 
kivétel nélkül prózai beszédmód, prózai akkor is, ha csak magánhaszná-
latra készül, és akkor is, amikor a nyilvánosság számára . Ezenkívül még 
álnaplók is vannak . Az álnapló prózai irodalmi forma, míg vele szemben 
a líra hagyományosan az időtlent jeleníti meg, az időtlen jelent, ezért lép-
het túl az időn, de egyúttal a téren is, hogy egy általánosnak tekinthető 
téridőben jelenjen és szólaljon is meg . Harkai Vass Éva ezt a két irodalmi 
formát egyesítette a naplóversekben, amely versek egyfelől tartalmazzák a 
nap adatait, közlik az időváltozást, közlik a nap múlását, részben közlik a 
napi történéseket, a magánélet történéseit is, rövidebb és hosszabb utazá-
sokról számolnak be, s ezt legtöbbször az emlékezés nyomvonalán teszik, 
hiszen a versírás jelenében a naplóba jegyzettek már a múltba tartoznak, 
elmúltak, de a versírás idejében felvillannak, ugyanúgy, ahogyan egy-egy 
jel hatására előjönnek a gyerekkori emlékek, a fürdőzés emlékei, a homok-
hegybe vájt alagutak, a fák hűvösében töltött idő gyerekkort idéző képei, 
de ugyanígy lépnek be az ő verseibe mások versei a költői hagyományból 
vagy éppen a kortárs költészetből, ami arra is utal, hogy Harkai Vass Éva 
versei, a naplóversek, alapvetően művészversek, s ez egyaránt megmutat-
kozik mind a versek megformáltságában, mind pedig a versekben felhasz-
nált életélmények és olvasmányélmények alakjában . A naplóversek a lírai 
történésekre vetnek fényt, arra leginkább, hogy miként születik a vers, mi 
az, ami a nap történéseiből versbe kívánkozik, másfelől, hogy mi az, ami 
ezekből a történésekből versként értelmezhető . 

Harkai Vass Éva nagyon jól tájékozódik a mai magyar költészet tör-
ténéseiben, verskritikai írásai mellett a másoktól átvett szavak és képek 
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bizonyítják ezt, ami azt jelenti, hogy a maga versbeszédét a naplóversekben 
beépítette a mai magyar költészetbe, és helyet talált magának a magyar 
költészet amúgy eléggé zsúfolt égboltján . Erről szól a 2011 . április 11-én, 
hétfői napon készült költészet napi futamok című vers, amelyben egyszerre 
jelennek meg a hagyományos modernség és a kortárs költők szavai meg 
verssorai nem rejtve el egyfelől azt, hogy kiket tekint Harkai Vass Éva 
költőelődöknek és azt sem, hogy kikhez tartozik a kortársak sorában az ő 
költői beszéde . Innen ismerhető fel a költészet égboltján az az égitest, ame-
lyen az ő költészete talált magának helyet . S helyet talált magának érett-
ségével, tiszta verssoraival, távolodóban a metaforától megőrizve azonban 
a hasonlatot mint a versnek próza felé fordulásának jelét . Az odatartozás 
nem jelent hasonulást, ellenkezőleg, különbözést jelent . És az ő költészete 
határozottan modernitás utáni költészet, s éppen különbözéseivel épült be 
a mai magyar költészet világába, mert naplóversei különböznek mind a 
modernitást még fenntartó költők, mind pedig a modernitás utáni beszéd-
módokat alkalmazó költők világától . Majd így zárul a költészet napi vers: 
„nem folytatom csoda-e ha miközben / egymás után szép sorban haladva / 
a parnasszus felé lépkednek / közben évre év – lépteik zajába / belecsikor-
dul az ezredév” . A verszárlat azt jelenti, hogy a szép sorban haladó múlt 
századi és az ezredvéget túlélő költők sora halad valami ragyogó teremt-
mény felé, amely teremtmény nem más mint a megállított idő, a szavakban 
és mondatokban rögzített történés, a képekben megformált élet . 

Harkai Vass Éva naplóverse, bár művészeti és költészettörténeti kötő-
dései közvetlenek, ritmikus felépítésében a központozás nélküli szabadvers 
mintáit, a kései Kassák versképét követve épül fel, és csak emlékként őrzi 
egy-egy felvillanó rímben vagy ritmusképben a hagyományos versbeszéd 
alakzatait, de ez egyúttal azt is jelenti, hogy a naplóvershez Harkai Vass 
Éva következetesen és kitartóan adta hozzá a poétikai eszközöket, s így 
nyitottá tette a naplóverset, nyitottá egyfelől a napi történések, másfelől 
a verstörténések felé . A versek nyitottságából következik a kötet címe is, 
hiszen a napi történésekben tárul fel, ha feltárul, a líra, s ez néha megtörté-
nik, máskor meg nem, máskor nem tárul fel a lírai emlékezet és érzékeny-
ség, s ezek a napok elvesztett napok, nem mentek át lírába . A 2011 . május 
20-án, pénteki napon lejegyzett versmemoárt című versben mondja Harkai 
Vass Éva, hogy „naplóversek írása óta / kétféle nap van: naplóversre / érde-
mes és nem de akár / időmérő szerkezetként is / működik a vers: ha / egész 
hónapon át nem írsz / akár az életedből vágtak / volna ki egy darabot” . S 
valóban a naplóvers őrzi a napot, tartóssá teszi az örökösen múltba forduló 
jelent, s úgy oszlik meg a költő napja, hogy született-e naplóvers vagy sem, 
ami arra utal, hogy végül is a naplóvers ugyanolyan vers mint minden más 
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versszerű szöveg, vagyis részben függetlenedik a napi történésektől, mert 
nincs eseménytelen, történéstelen nap, minden nap történik valami, ezek-
ben a történésekben telik az élet, csakhogy nem minden történés megy át 
versbe, nem minden történés megy át naplóba, így aztán a naplóvers is, 
mint minden más vers, a pillanatnyi felragyogás függvénye, s nem is lehet 
másként, hiszen ami történik, a versszövegben történik meg, a mondás 
tartósítja a napot, a napi történéseket . De különbség van a naplóvers és 
a memoár között: „de hogyha mondjuk műfajt / váltanál és versmemoárt 
írnál / számba véve az elmúlt napokat / mint egy levágott s visszaplántált /  
testrészt kezet vagy lábat visszakapnád / a közben elveszejtett időt” . A 
memoár sem, a naplóvers sem mozdul ki az időből, az időben létezik, az 
idővel szembesül, az időt nyitja meg vagy zárja le, s ebben, az időnek való 
erős kiszolgáltatottságban, mindkét  beszédmód a lírába csap át, hiszen 
ki is lép az idő múlásának vonzásából, kilép az időtlen jelen vidékére . A 
memoár is versbe mehet át, ahogyan a napló is versként mutathatja meg 
magát, amennyiben megküzd az idővel, az idővel, ami éppen múlékony-
sága folytán közvetlenül a prózai beszéd sajátja . A próza, regény vagy el-
beszélés az idő múlását követi nyomon, szemben a lírával, a verssel, amely 
megállítja az időt, így aztán nagyon közel kerül egymáshoz napló és vers, 
leginkább abban, amit Harkai Vass Éva gondol az egyik és a másik mű-
fajról, miközben közelíti, majd egyesíti a prózát és a lírát, s ennyiben úgy 
látszik, műfajt teremtett . A múlttá a jelent című, 2011 . február 9-ét, szerdai 
napot feljegyző versben mondja a költő: „ülni egy forgószéken a jelenben / 
hol erre hol arra fordulni el / amint írod az épp történő részletet / jelenbeli 
önmagadat mindez / a megírás pillanatában már múlt / jelenben rögzített 
múlt a jövőnek” . Az idősávokat ütközteti a vers, a jelent a múlttal, ugyan-
ezeket a jövővel s az egymásra halmozott, egymásba épített idősíkokkal 
nyit kaput a költői beszéd felé, s ezt nem is rejti el, mert a jelenbeli ön-
magáról beszél, s ezzel a költői megszólalást a lírai én függvényébe állítja, 
így kötve verssé a három egymásra halmozott idősíkot . De folytatódik a 
vers, „írni / a múltról a halál ellenében / írni a halálnak vagy carpe diem / 
élni a jelent felettébb veszélyes / műfaj a napló múlttá változtatja / a jelent 
s a halálba visz / de tegyük fel hogy nem írsz naplót (verset) / csak állsz az 
ablaknál és nézed / hogy kel és nyugszik el a nap / s hogy akár így akár 
úgy a halál / felé tartasz menthetetlenül” . A naplóvers, bár egymásra hal-
mozva az idősíkokat megállítja az időt, nem nyújt védelmet, a halál és a 
semmi ott lebeg minden kimondott szó, minden megélt történés, minden 
elhallgatott esemény felett . 

A múltat is fenntartja ez a versbeszéd, erről szól a kötet egyik legszebb 
verse, a 2011 . november 19-én, szombaton és a november 20-án vasárnap 
lejegyzett beugrik és megállít a kép című vers: „ha ily ködös hideg napokon /  
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mint a mai ki sem mozdulsz / mert a hőmérő higanyszála / újra fagy-
ponthoz közelít / és különben sem történik / errefelé semmi de semmi / 
érdemleges említésre méltó / esemény ezt már jól ismered / üresen kongó 
hétvégék / sivár egyhangú vasárnapok / sőt hogy a hatást fokozd be- / val-
lod: ezt még szombaton írod” . Ebbe a sivár hétvégi tapasztalatba ugrik be 
aztán a gyerekkori kép, a hétvégi fürdőzés képe, amikor a nagy lavór forró 
vízben meztelenül áll a kislány, és a nagymama egészen közel húzódik 
hozzá, hogy közelről lássa azt, amit a kislány még rejteni akar, a meztelen-
ségét, ami egyszerre jelenti a test felfedezését és a test kiszolgáltatottságát, 
ugyanakkor azonban a gyöngédség megtapasztalása is, annak megtapasz-
talása, hogy van a test s a testnek kiszolgáltatottsága, ami egyszerre jelent 
felfedezést és szégyenkezést, örömöt és bánatot, a szüzesség őrzését, majd 
„dicstelen elvesztését”, amit nem hisznek el otthon, hiszen kislány még a 
lány, „mire fel ez / a túlzott érzékenykedés” . A kislány képének emléke 
átforrósítja a verset, valójában a versindító sivár hétvégi képből vezeti át 
a verset a múlt egyik kitüntetett tapasztalatába, az önmagára ismerés, a 
test felfedezésének képébe . Az irónia a távolságtartás nyelvi eszköze, s el-
lentétben van azzal, amivel a vers indul, majd amivel zárul valami enyhén 
megmutatkozó ironikus felhang, hiszen az emlék forróságától tartja távol 
a hideg hétvégét, és a hideg hétvégétől tartja távol a beugrott kép forrósá-
gát . Amúgy sem idegen az irónia Harkai Vass Éva naplóverseitől, jól fel-
ismerhető a Belgrád-versekben, a tengerparti versekben, a Velencét idéző 
versben, az utazásokat rögzítő szövegekben, de leginkább abban, ahogyan 
a vers felülírja Fehér Ferenc Topolya-képét . Az Ami feltárul s ami nem kö-
tetbe gyűjtött naplóversek tömör, kemény, érett költészet .
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� Bányai János

„Dokumentumpróza”
Várady Tibor: Zoknik a csilláron, életek hajszálon.  

Forum–Magvetõ, Újvidék–Budapest, 2013

Várady Tibornak a Zoknik a csilláron, életek hajszálon című könyve a 
szerző felmenőinek irattárából előkerült, minden esetben dokumentu-
mokkal, ügyvédi feljegyzésekkel, bírósági beadványokkal, ügyfelek írásos 
nyilatkozataival alátámasztott történeteket tartalmaz . Az irodalmi fikció 
és a dokumentum találkozik tehát az írásokban, és ebből a találkozásból 
olvasmányos, tartalmas elbeszélések születtek, ahol a hangsúly inkább az 
elbeszélésre esik és nem a puszta dokumentálásra, ami annak köszönhető, 
hogy Várady Tibornak regényével és esszéivel bizonyítható irodalmi kul-
túrája szólal meg a könyv lapjain . Várady Tibor, az akadémikus, egyetemi 
tanár, ezenkívül több jogelméleti és joggyakorlati tanulmány nemzetkö-
zileg számon tartott szerzője, akinek ifjúkorától kezdődően szépirodalmi 
ambíciói is vannak . Új könyvében találkozott a jog területén jártas és a 
szépirodalomban otthonosan mozgó szerző gondolkodása és írása, hiszen 
olyan történeteket mond el, amelyeknek valóságalapját iratok, periratok és 
fellebbezések, saját kezű felterjesztések és feljelentések bizonyítják, ezek az 
irattárból előkerült történetek, másfelől azonban ezek a történetek élettel 
telítettek, ami valójában azt jelenti, hogy semmiféle fikció nem teremt-
het olyan kirívó és abszurd helyzetet, amilyen helyzeteket az élet teremt-
het . Erről szó is esik a könyv egyik helyén . S ez értelmezi a könyv címét 
is, a kissé frivol „zoknik a csilláron” és az „életek hajszálon” kapcsolatot . 
Valaki az egyik szövegben a zokniját keresi, és azt a választ kapja, hogy 
a csilláron van; szemben az „életek hajszálon” drámát sejtető jelentésével 
jól tükrözi a könyvnek az iratok valóságát követő szándékát és a megírás 
drámáját, hiszen ezek a történetek valójában dokumentumok, egy hosszú 
történelmi szakasz dokumentumai, valahonnan az első világháborút meg-
előző évektől kezdődően, amikor Várady Imre, a nagyapa, megalapítja ké-
sőbb jó hírű ügyvédi irodáját, amit majd az apa, Várady József visz tovább, 
és az ő „semmit sem eldobni” természetükből következően irattárként a 
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harmadik jogász, Várady Tibor örököl, hogy ebben az irattárban kutatva, 
régi és elsárgult papírlapok, az ügyfelek és az ügyvédek feljegyzéseiből, 
bírósági ítéletekből egy korszak három háborúval tetőzött története jöjjön 
elő, amely történet persze nem történelmi tankönyvekből ismert sokszor 
elnagyolt történet, hanem közvetlenül a történelem hatása elszenvedőinek 
története, akik éppen a történelmi fordulatok, a hatalomváltás, a megszál-
lás, a látszólagos békekötés nem kevés drámát rejtő nyomására fordulnak 
ügyvédhez, hogy rendezzék családi életüket, birtokviszonyaikat, vagy ép-
penséggel életben és helyben maradhassanak . Sokan fordulnak ügyes-ba-
jos dolgaikkal – amely dolgok kimenetelén életek függnek – ügyvédhez, és 
az ügyvéd, a jog tudója, segíti őket dolgaik elrendezésében, nem mindig 
sikerrel, bár ahogyan Várady Tibor könyvéből előjön, legtöbbször mégis 
sikerrel jár az ügyvédi képviselet, mert megmarad a birtok, sikerül a vá-
lóper, akár valóságos vagy akár álválóper, sikerül a holttá nyilvánítás az 
eltűnt, valahol a háború veszedelméből elő nem került férj esetében, és se 
szeri, se száma azoknak a pereknek, amelyek éppen a háborúkat  követő 
évek változó joggyakorlatából következnek, s mindig arra mennek ki, hogy 
az ügyfél dolgai meg ügyei rendeződjenek, s ami igencsak fontos, hogy 
minden dokumentálva legyen, mégpedig eredeti dokumentumok, kézzel 
vagy géppel írott iratok, nemegyszer hosszabb vagy rövidebb jelentkezé-
sek, névjegy hátlapjára írott segélykérő üzenet formájában, s mindez va-
lahogy rendezve is; erre szolgálnak az iktatószámok, vagyis az utólagos 
olvasónak, aki ezeket az iratokat forgatja, valamilyen módon utasítást is 
tartalmaznak a dokumentumok arra nézve, hogy miként kell vagy lehet 
kezelni azokat . Iktatószámmal ellátott és nagyrészt rendbe állított doku-
mentumok teszik teljessé az egyes történeteket, mert mindezek nemcsak 
az ügy kezdetét, nemcsak az ügy menetét, hanem eredményét, a végzést 
is tartalmazzák, ami azt jelenti, hogy maga a dokumentumok elrendezése 
nyújthatott segítséget Várady Tibornak, amikor hozzányúlva a több ezerre 
duzzadt ügyirathalmazhoz történeteket, életrajzokat, kockán forgó élete-
ket elevenített fel, s ezáltal egy hosszú korszakot rekonstruált, így aztán a 
Zoknik a csilláron, életek hajszálon kordokumentumként is olvasható, visel-
kedésmódokat és magatartásokat, műveltséget és műveletlenséget, min-
dennapokat és közérzeteket, életeket és halálokat dokumentáló szöveg-
ként, amely szöveg egyszerre tekinthető azonfelül, hogy kordokumentum, 
művelődéstörténetnek, várostörténetnek, ezzel együtt egy földrajzi egy-
ség életmódja és életértelmezése leírásának, mert ezekben a szövegekben 
együtt van műveltség és műveletlenség, együtt van történelem és földrajz, 
együtt van jogelmélet és joggyakorlat . Mindehhez még valami többlet is 
járul, a pontos fogalmazás, az élethelyzetek leírásának plasztikussága, a ki-
egyensúlyozott szóhasználat, a világos mondatszerkesztés, az egyensúly a 
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felidézett történet és a felidézés módja között, ami mindegyszerűen stílus-
nak mondható . Ebben mutatkozik meg a jogtudós Várady Tibor jártassága 
a szépirodalomban, az irodalmi nyelvhasználatban és a formálás művele-
teiben . Az ügyes-bajos dolgok és életek dokumentumai persze szétszórtan 
léteznek, még akkor is, ha a jókezű ügyvéd, a nagyapa és az apa, rendbe 
is rakta azokat, formát azonban nem adtak, nem is ez volt a szándékuk 
a dokumentumok megőrzésével, hanem csak a kései utód formaérzéke 
írta át az egymás mellé állított dokumentumokat elbeszélésformává, ezért 
mondhatja egyik önmegnevező mondatában Várady Tibor a könyv anya-
gát dokumentumprózának . Más szóval, itt minden dokumentálva van, 
minden mondatnak az életben és a joggyakorlatban fedezéke van, mégis 
ennek ellenére vagy ezzel együtt nyitottak ezek a történetek a fikció felé, 
hiszen fikcióként, vagyis szépprózaként is olvashatók, s nyilván sokan lesz-
nek, akik így is olvassák . Magam is ezek közé tartozom, mert érdekeltek 
ugyan a dokumentumok, azok is, amelyeket a könyv külön reprodukál és 
közöl, azok is, amelyeket interpretál, ám ezenfelül számomra elbeszélések, 
a szó igazi értelmében prózák ezek az írások, jó formaérzékkel rendelkező 
szerző munkái, aki nem félt hozzányúlni a családi hagyaték egyik, nyilván 
rendkívül gazdag részéhez, az ügyvédi iroda tartalmaihoz .

Említettem, azonkívül, hogy ügyvédi iratok formába öntése Várady 
Tibor könyve, egyben városkép is . Jól látható ebben a könyvben Becskerek, 
az, hogy története során különféle neveket viselt, hogy végül vagy állandó-
an a becskerekiek számára Becskerek legyen, így szólítják egymás között, 
de így szólítják írásos megnyilatkozásaik során is . A névváltoztatásokkal 
együtt a városkép is változik, alakul az elmúlt évtizedek során, valójában 
egy egész hosszú évszázad során, a tizenkilencedik század végétől kezdő-
dően a huszonegyedik elejéig . Hosszú évszázad ez, három nagy háborúval, 
s mindennel, ami ezekből a háborúkból következett, mert a névváltozással 
együtt a lakosság is változik, főként persze a lakosság nemzeti összeté-
tele, hiszen egykor magyarok, németek, szerbek, zsidók lakták a várost, 
ismerték egymást és ismerték, beszélték is egymás nyelvét, közös társa-
ságok alakultak ki, rendre eljártak egymás ünnepnapjain felköszönteni 
a háziakat, a nagyapa korábban kiadott naplója, amelyből Várady Tibor 
többször idéz egy-egy bekezdést vagy mondatot, feljegyzi mindazoknak a 
nevét, akik felköszöntötték őt név- vagy születésnapján, esetleg levélben, 
netán  táviratban köszöntötték . A városlakók, megőrizve a maguk vilá-
gát, ráhangolódtak magára a városra, amit aztán a történelem fordulatai 
sorra kikezdtek, így maradt a város zsidók nélkül, aztán németek nélkül, 
s mostanában a magyarok is fogyatkazóban vannak, hogy ezáltal a város-
kép is megváltozzon, hiszen megváltozott a mindennapi használatban levő 
nyelvek aránya, megváltoztak sorra az utcanevek, szobrokat döntöttek le, 
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majd szobrokat állítottak fel, megváltoztak a szállodanevek is, eltűntek 
az éttermek és kocsmák, lassan lekoptak a városról a műveltség sajátos és 
többnemzetiségi jegyei, új város keletkezett tehát, s ennek a keletkezésnek 
szakaszait mutatja a nevezetes Várady ügyvédi irodában megőrzött do-
kumentumokból építkező prózája a kései utódnak . Megrázó az a néhány 
mondat, amelyben a Bega sorsáról beszél Várady Tibor, s megrázó az a 
kép, amelyet a már kiszáradt vagy elpocsolyásodott folyó felett átívelő sze-
repét vesztett hídról tesz említést . Jelképesnek is mondható kép ez, a vál-
tozásokról beszél, a változások irányát mutatja, azt, hogy a régi városkép 
helyére egy másik városkép lépett, s ebben a városképben már nem igazán 
van helye a múltnak, a múlt tapasztalatainak, de az értékeinek se . 

Várady Tibor könyvével emléket állított a régi Becskereknek, de emlé-
ket állított nagyapjának és apjának is, mert az egész könyvet az emlékezés 
felhangja hatja át, az emlékezésé, amely megőrizni igyekszik a múltat, vagy 
legalábbis átmenteni a múlt egy-egy részletét és darabját a jelenbe, amely 
viszont nem mindig, vagy éppenséggel nagyon ritkán mutat fogadókész-
séget a múlt felé . Emlékmű tehát a Zoknik a csilláron, életek hajszálon címet 
viselő könyve Várady Tibornak, hiszen nemcsak a városnak állít emléket, 
s nemcsak a szerző felmenőinek, hanem mindazoknak, akik ügyes-bajos 
dolgaikkal az ügyvédi irodához fordultak, mert úgy hozta az életük sora, 
hogy másként már nem is igen tudtak felelni az élet által feltett kérdésekre . 
S mindezzel együtt családtörténet is Várady Tibor könyve, jól látható ben-
ne a nagyapa és az apa alakja, főként a nagyapáé, akinek naplója sok min-
denben volt segítségére a könyv szerzőjének . Ugyanakkor önéletrajz is a 
könyv, hiszen szó esik benne a szerző gyerekkoráról, iskoláiról és egyetemi 
éveiről, de a későbbi történésekről is, mindarról, ami befolyásolta Várady 
Tibor életét, s ami rövidebbé tette az utat múlt és jelen között .
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� Piszár Ágnes

Vidor és Kaján
Balázs Attila: Szép kis történetek. zEtna, Zenta, 2014

A derű a lélek állapota, amelyet egyszerűen életörömnek nevezünk . 
Párja/ellentéte a mélabú, amely ugyancsak lélekállapot, és a kedv elsötétü-
lését jelenti . A derű és a mélabú nem járnak egyedül: a derű gyakran átcsap 
rosszkedvbe, és a mélabú se nincs meg életöröm nélkül, mert az egy idő 
után elviselhetetlen lenne . A derű és a mélabú ezen összjátékát iróniának 
nevezzük az irodalomban . Balázs Attila iróniáját sem értelmezhetnénk 
igazán, ha e két ellentétpár közül csak az egyiket is kihagynánk, mert ak-
kor csak a puszta formát kapnánk . A Kinek Észak, kinek Dél (2008) című 
nagyregény azért is mérföldkő Balázs opusában, mert e könyv megírásá-
tól előre és hátrafelé haladva érthetjük meg a szerző iróniájának lényegét . 
Újvidék történetének beatnik krónikája bevezetés a Balázs Attila-i poé-
tikába, amely életfilozófia is egyben . A történelem kataklizmáin átesett 
város története példája lehetne a felvirágzás és a bukás, az emberi tartás 
és a botrány egymást váltó vonulatának, amelyet a szerző lelkialkatából 
kifolyólag nem tud nem a derű és a mélabú kettőssége nélkül szemlélni . 
Sem Északról, sem Délről .

Balázs Attila Szép kis történetek című új könyve a nagyregény előtt és 
után írt elbeszéléseit tartalmazza . Az első, a Bolygó Kerényi című még 
közvetlenül kapcsolódik a Kinek Észak, kinek Délhez, mintegy kiszakadva 
belőle üti fel a kötet „vígan-búsan” elmondott történeteinek alaphangját . 
A hányatott sorsú, Amerikát megjárt Kerényi Frigyesnek (1822–1852), 
a mélyérzésű, de a humort sem megvető harmadrangú költőnek s annak 
életregényét megíró Pákh Albert írónak (1823–1867) állít benne emlé-
ket . Nem véletlen, hogy míg Kerényi Vidor Emil, addig Pákh Kaján Ábel 
beszélő neveken közölnek különböző vicclapokban (az előbbi verseket is, 
nem utolsósorban az Athenaeumban), miközben keblüket a haza iránti bú 
és annak jobbrafordulása fűti . A Petőfi köréhez tartozó két poéta jelentő-
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ségét Balázs Attila írja be a magyar irodalom történetébe . Álljon itt me-
mentóul Kerényi Frigyes pár verssora:

„...Vidor habok lakója lett,
Nem zengem a mit szenvedett
Vér s köny hullámiban.”

A Szép kis történetek még egy elbeszélést tartalmaz, amely a Kinek Észak, 
kinek Dél című regényhez köthető . A krónikát úgy írja meg Balázs, hogy az 
1848-as forradalom bukása után emigrációba kényszerülő Kossuthot gon-
dolkozás nélkül követő Perczel Miklós élettörténetét, mintegy rekonstru-
álva, ismét bevezessen bennünket a gyakran komor világtörténelem fo-
lyásának kis, személyre szabott, derűs hétköznapjaiba . Ez alkalommal a 
Victor Hugónak ajándékozott tengerimalac esete áll a középpontban . A 
beiktatott adoma metaszinten értelmezi Balázs Attila iróniájának lénye-
gét: „Orbán úgy vélte, a tengerimalac, amely igen igénytelen, ugyanakkor 
nagyon barátságos kis tzubák barmóca, amely mulatságos röförészésével 
képes elűzni a rusnya gondot, kimondottan hasznos a búskomorság rútul 
fityongó zoborgány madara ellen” (30) .

A magyarok a nagyvilágban című sorozatának harmadik elbeszélé-
sétől kezdve Balázs Attila elhagyja a történelmi kontextust, és szabadon 
szárnyal tovább a kerouaci úton . Prózáját valami mélabús blues dallama 
hatja át, amely áradó derűjét ellenpontozza . A történelmet sem kímélő 
beatnik-poétika aztán átcsap a történetmondás eddigi értelmének meg-
kérdőjelezésébe, amely az Amerikai történetben kulminál . A krimisorozat 
forgatókönyvét rekonstruáló kis történetben viccé teszi a bonyodalom és a 
csattanó szellemében íródó eljárásokat, nem kímélve ezáltal saját történet-
mondását sem . A bonyodalom és a csattanó nála mindig humoros, ami a 
komolyan vett irodalom utáni nosztalgiát figurázza ki . Balázs Attila ellen-
történetei így gyakran az irodalom áramával mintegy szemben íródnak, és 
prózapoétikájának középpontjában állnak .

„Néha érdemes megfigyelni, mi mindenből, illetve ki mindenből lesz 
irodalmi mű a körülmények gyakorta véletlenszerű egybejátszása folytán” 
(144) – írja a szerző az Angol krimi című elbeszélésében . A Szép kis törté-
netek keretei lehetővé teszik Gion Nándor könyvbéli találkozását a Beat-
lesekkel, a magyar származású Gregory Peck (nem Pack!) életleírásának 
összefüggéseit a legendás sorsú Eugene Arammal, miközben a szálak a 
híres Király utcában futnak össze . Balázs Attila ritkán dátumozza meg 
történeteit, érdekes lenne utánajárni megírásuk időbeli körülményeinek, 
hogy a nagyregényekhez (Cuniculus, Szemelvények a Féderes Manó emlék-
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irataiból etc .) való rejtett összefüggéseket megtaláljuk . Balázs Attilánál 
a nagyregényeknek vonzáskörük van, mintegy korszakokat képeznek az 
opusban, és ez a kis kötet poétikailag összehozza eme korszakok elbeszélé-
seinek antologikus darabjait .

A Szép kis történetek azonban korántsem a regények puszta szilánkjai . 
Példa erre a Számmörtájm című elbeszélés, amely 2007 novemberében, a 
Kinek Észak, kinek Dél befejezésének idejében íródott, és önálló egészet 
alkot . A főhős, Gina L . énekesnői karrierje az elbeszélő életrajzával párhu-
zamosan ível, a beteljesületlen szerelem balkáni mélabújával . Nem véletlen, 
hogy az elbeszélő egyetemi éveinek kezdetén Gina lestoppol a tengerre, 
ahol a Vidám Tengeri Ugorkák „jó hangú, enyhén örökzöldes-dzsesszes-
ironikus, príma dalmata bandájában” (109) lesz egy ideig szólóénekes . Az 
elbeszélő írói pályájáról nem esik szó, csak Gina fel-felbukkanásai jelzik az 
életmű állomásait, amelyből a jugoszláv háború sem maradhat ki . Balázs 
Attila autobiográfia helyett itt autopoétikát ír, mert ez a szép kis történet 
tartalmazza iróniája alakulásának minden állomását, s ezáltal a könyv egyik 
legjobb elbeszélése lesz . A szerkesztés szempontjából a Számmörtájmot a 
Yellow Submarine című elbeszélés követi, mert itt is zenéről van szó, még-
pedig a Beatlesekéről . Az Újvidéken felbukkanó sárga tengeralattjáróból 
azonban hiányzik a derűt ellenpontozó elem, amiből Balázs Attila koráb-
bi, jó humorú prózájára lehet következtetni .

Balázs Attila ellentörténeteiről szólva nem lehet kihagyni a szerző pi-
káns erotikáját . A Szerelmem, Delphine-re, a már említett Számmörtájmra 
és a már korábban olvasott a Paganini és a márkiné című igazán rövid szép 
kis történetére hívnám fel a figyelmet . Hogy Balázs életműben gondolko-
dik, azt a Szerelmem, Delphine-ből vett idézet igazolja: „Az ismerős Észak 
után kíváncsi lettem a melegebb, egyben misztikusabb, fojtott indulatok-
kal teli, William Faulkner nyomán fülledt, rejtelmes érzékiségűnek tudott 
Délre, hát hajrá!” (42) Az elbeszélő amerikai utazásai során a magyar szár-
mazású Gregory Peck révén kerül a delfinek szerelmi életéhez közel, úgy is 
mondhatnánk, testközelükbe . Nem csoda hát, hogy az „ . . .örök játékosság 
uralta pajzán lényükből” merít  Balázs Attila, aki felismerte a párhuzamot 
írói énje és a játékos delfinek szerelmi szokásai között . A kötet talán leg-
sikerültebb története a Paganini és a márkiné históriája, amelynek alcíme: 
egy kis pisiszex, muzsikaszóra . Balázs iróniájának célpontja a művészet és 
a műélvezet – ahogy ő mondja – a tűz és a víz találkozásának motívuma, 
ami értelmezésében nem lehet meg pajzán erotika nélkül .

A Balázs Attila-i irónia fogalma nem található a tankönyvekben, s 
szinte Esterházy Péter kivételével egyedülálló a magyar irodalomban . Ba-
lázs Attila nem gúnyolódik, és nem mást mond, amit gondol . Játékossá-
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ga határtalan, mintha az élet napos oldalán született volna . Életkedv és 
mesélőkedv nála együtt járnak, szemben a brutálissal, aminek érzékelé-
se mélabút vált ki belőle . Innen történetmondásában az a kettősség, amit 
olyan pontosan fogalmaz meg könyve utolsó elbeszélésében: „Azt mondják 
egyesek, akikről feltételezni lehet, hogy értenek hozzá, szóval azt állítják 
ezek az emberek, hogy miként minden mesének megvan a maga ellenme-
séje, úgy minden folyónak megvan a maga ellenfolyója . Ez általában úgy 
néz ki, hogy az ellenfolyó némelyest szélesebb, mint maga a folyó, mé-
lyen alatta kanyarog, a föld alatt, pontosan követi annak útját, ám egy-két 
megmagyarázhatatlan kivételtől eltekintve ellentétes irányba tart” (214) . 
Balázs Attila kis történetei azért szépek, mert tartalmazzák a Dunának, 
ennek az Északot és a Délt összekötő folyónak a mentét és alantját, a de-
rűnek és a borúnak eme ironikus egybejátszását .
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� Bordás Gyõzõ

Egy kiállítás utóélete

A hivatalos kommüniké szerint a március 28-án Szabadkán megnyílt 
Vajdasági Magyar Képtár (1830–1930) azoknak a magyar nemzetiségű, il-
letve a magyar művészettörténethez jelentősen hozzájáruló művészeknek 
az alkotásait dolgozza fel és mutatja be, akik a mai Vajdaság területén szü-
lettek, alkottak, kiállítottak, illetve műveik ide kerültek… 

Lélekemelő mindaz, ami a nemrég még Minerva Nyomda, illetve az 
egykori Dömötör Miksa-féle bérpalota szecessziós épületében látható . 
Annál inkább, mert szakszerűséget tükröz az anyag prezentálása, s az 
sem mellékes, hogy az eddig is ismert jelentős nevek mellett számos olyan 
alkotót „fedez fel” a képtár, akikről eddig alig tudtunk, és ezért további 
kutatásokra is késztetheti a művelődéstörténészeket . Mindez nyilván an-
nak is köszönhető, hogy a képtár – mint a tetszetős, százötven oldalnyi 
négyszínnyomású katalógusban is olvasható – „ügye a Magyar Nemzeti 
Tanács művelődési stratégiájának egyik fontos pontja, újranyitása pedig 
Magyarország Kormányának a támogatásával jön létre” . Ebből az akár 
reprezentatívnak is nevezhető katalógusból derül ki, hogy a képtár 111 
alkotó 396 alkotásának bemutatását tűzte ki célul .

E sorok írója egyike azoknak, akik annak idején látták az 1973 . novem-
ber végén nyílt, majd a következő év januárjáig tartó szabadkai kiállítást, 
amelynek címe a Magyar képzőművészek alkotásai Vajdaságban 1830–1930 
volt . A kiállítás szervezője és rendezője, valamint az akkori katalógus szö-
vegeinek szerzője Bela Duranci művészettörténész volt . Helyszínül pedig 
a régi szabadkai városházán levő Városi Múzeum első emeleti helyiségei 
szolgáltak . Az egykori kétnyelvű katalógus magyar előszavában (a kataló-
gus szövegeinek fordítója ifj . Lévay Endre művészettörténész, építész volt –  
B . Gy . megj .) ezt olvastuk: „Ezzel a kiállítással, amely a Városi Múzeum 
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művészeti osztályának 1965 óta folytatott tevékenységének eredményeként 
és a Tartományi Művelődési Közösség anyagi támogatásának köszönhető-
en jött létre, megnyílik a Vajdasági Magyar Képzőművészek Képtára… A 
képtár azoknak a magyar nemzetiségű művészeknek az alkotásait kutatja, 
gyűjti, dolgozza fel és állítja ki, akik Vajdaságban születtek vagy alkottak 
1930-ig… Bár majdnem mindig megkésve, de Vajdaságban is születtek 
[…] az alkotás szerencsésebb pillanataiban gazdag fantáziával telített, a 
hazai szépmívesek itt kiérlelt emlékművei .”

Mielőtt Duranci rátért volna a tanulmányt szakmailag indító, a XIX . 
század második felének a biedermeier művészete itteni elemzésére, egy 
mondattal igyekezett adózni az akkori politikai pillanatnak is, mondván: 
„…ma, a nemzeti egyenjogúság légkörében, s ebben a soknemzetiségű 
környezetben minden nemzet és nemzetiség kulturális örökségének  meg-
becsülése idején alapos, körültekintéssel és gondossággal fordulunk a múlt 
műértékeinek felmérése felé” .

Nos, a kiállítás 1973 . november 27-én meg is nyílt . De meglepő mó-
don a megnyitót is csak kurta,  vidéki oldalon közölt sajtóhírek előzték 
meg, jelentőségét is minimalizálva azzal, hogy ez az esemény beágyazó-
dott, mintegy mellékesen, a Városi Múzeum 25 . évfordulójának ünnepségi 
kereteibe . Akár művelődésszociológiai szempontból sem árt idézni a Ma-
gyar Szó szabadkai oldalának a megnyitó napján közölt apró betűs hírét, 
amely szerint: „A szabadkai Városi Múzeum ma ünnepli fennállásának 25 . 
évfordulóját . Gazdag ünnepi műsort tartanak . A múzeumi tanács ülését 
ma délután nyitja meg Székely Tibor igazgató, a Kultúra Székházának 
nagytermében . Utána dr . Fabijan Skenderović, a képviselő-testület alel-
nöke mond beszédet, majd díszokleveleket adnak át a múzeum munkásai-
nak, a szabadkai harmonika trió előadja Brahms ötödik és hetedik magyar 
táncát . Este a Baja környéki bunyevácok és sokácok népművészete címmel 
kiállítás nyílik a bajai Türr István múzeum anyagából . Vajdasági magyar 
képzőművészet 1830–1930 között címmel a Kultúra Székházának első 
emeleti helyiségeiben kiállítás nyílik a múzeum szervezésében .”

Csupán emlékeztetőül: annak idején a november végi rendezvények 
szinte mindegyike a közelgő, november 29-ei (azaz a köztársaság napi) 
ünnepségek sorába illeszkedett, s e szabadkai rendezvény sem lehetett ki-
vétel . Sőt . Ez a dátum az említett évben egybeesett az AVNOJ második 
ülése, tehát a jugoszláv államalapítás 30 . évfordulójával, úgyhogy illett 
is ezt valamiképpen komolyan venni, tudatosítani, s igazodni is hozzá . 
Kalapis Zoltán napilapunk ünnepi hármas számának vezércikkét is For-
dulópont címmel indítja, azonnal párhuzamot vonva a jubileumi esemény, 
a JKSZ 21 . ülése és az akkoriban megjelent, s mindenkire vonatkozó úgy-



103

nevezett titói pártlevél között . Hogy mennyire volt ez pártfeladat, avagy 
a későbbi rendkívüli odaadással értékes múltidéző könyveket, majd ezer 
életrajzot regisztráló akkori főszerkesztő túlbuzgósága, nem tudhatjuk, de 
itt a „nyilvánvaló párhuzamokról” beszélt, s az ünnepi szám tömve volt 
olyan írásokkal, hogy mit közöltek a külföldi lapok és rádióállomások az 
AVNOJ második üléséről . Továbbá lapunk hosszú interjút közölt Szabó 
Idával, akit ekkor választottak a Föderáció Tanácsának tagjává, s aki azt 
nyilatkozta, hogy „a pártlevél fordulópont, és forradalmi változásokat ho-
zott a párt életébe…”, de itt olvashattuk dr . Mészáros Sándornak A nem-
zetiségek részvétele a népfelszabadító háborúban című terjedelmes cikkét is, a 
sok hasonló jellegű írás mellett .

Joggal föltételezhetnénk,  hogy napilapunk ebben az ünnepi szám-
ban legalább hírt közöl az előző napi délutáni szabadkai rendezvények-
ről, többek között a képtár megnyitójáról is, de semmi . Pedig barátunk, 
munkatársunk, festőnk, lapunk képzőművészeti kritikusa volt a kiállítás 
fő szónoka .

Hogy az eseményt mégse fedje a teljes homály, a Magyar Szó december 
elsejei számában megjelent egy rövid hírszerű tudósítás, miszerint: „Meg-
ünnepelték a Városi Múzeum 25 . évfordulóját, amelyen az ünnepi tanács-
ülést Szekeres László, az intézet archeológusa nyitotta meg, majd Székely 
Tibor igazgató olvasott föl beszámolót, s végül Ács József ismert újvidéki 
festőművész megnyitotta a Vajdasági magyar képzőművészet 1830–1930 
című kiállítást . A tárlathoz Duranci Béla fűzött tudományos ismertetőt a 
nagyszámú közönségnek .”

S hiába keresnénk a későbbi lapszámokban is bármit e kiállításról, 
megnyitójáról, visszhangjáról . Semmi, de semmi . Nyilván Ács József sem 
önszántából cikkezik a pártlevél szellemében a művelődés és a vállalatok 
kapcsolatairól, a vajdasági művésztelepek megalakulásának 20 . évfordulója 
pedig hosszabb időre téma, hiszen ekkorra már működnek művésztele-
pek nemcsak Zentán, hanem Topolyán, Écskán, Kishegyesen (kerámiai), 
Rumán… S a lapunk számára „az iparművészet nemesítő szerepe” is fon-
tosabb, mint a szabadkai állandónak elképzelt tárlat méltatása . De kezd 
beszédtéma lenni „valamiféle szabadkai képtári ügy”, összefüggésben va-
lami főbenjáró bűnnel, a nemzetieskedéssel, a nacionalizmussal .

Hogy miért fedte homály e kiállítás körüli dolgokat, arra ma már fény 
derülhet Bela Duranci Önéletrajz Kondor Bélával – Naplójegyzetek 1962–
2008 című kötetéből . Az 1974 . január 9-ei bejegyzésében ez olvasható: 
„A Képzőművészeti Találkozó irodájában Sz . G . letaglózó hírrel várt . A 
pártbizottságban voltak megbeszélésen . Az a határozat született, hogy 
A . B . akadémiai festőnőt állandósítják a Képzőművészeti Találkozónál . 
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Elhangzott viszont valami más is, nevezetesen: »Duranci a továbbiakban 
nem dolgozhat egyedül!« . G .-t figyelmeztették, hogy alkalmatlan vagyok, 
ennélfogva bármin dolgozom, valamelyik megbízható felelős elvtárs éber 
tekintete kísér majd… Ez egyszerűen érthetetlen! Ennyi év után a mun-
kám olyan ember véleményétől függ majd, akinek halvány gőze sincs a 
szakmáról, egy kommunista dönt a sorsom felől… Állítólag azzal gyanú-
sítanak, hogy nacionalista vagyok, méghozzá horvát nacionalista! És ezt 
honnan veszik? Hol a munkatársaim, kommunista barátaim véleménye? 
Mindenki hallgat . Miért? Egyre Kondor Béla jár az eszemben . Amikor 
megismerkedtünk, az ő Magyarországát a sztálini diktatúra szolgálatában 
álló kommunisták ellenőrzése alá rendelt tábornak neveztük . Az én Ju-
goszláviám pedig valamiféle tájékozódási pontnak számított a szocialista 
társadalomban lehetséges szabadság kérdésében . Nálunk proklamációval 
szavatolták az alkotás szabadságát… Akkor ez most mit jelentsen?” (248) .

Duranci volt Szabadkán az első diplomás művészettörténész . Lazar 
Trifunović tanítványaként 1963-ban diplomázott a Belgrádi Egyetemen  
A román stílus a magyar építészetben és szobrászatban című munkájával . 
Közben Dévics Imrével Szabadkán megalapították a Képzőművészeti 
Találkozó máig működő intézményét, a Városi Múzeum munkatársaként 
pedig már 64-ben megszervezte Kondor Béla (Pesten létrejött barátsá-
guk révén) rézkarcainak kiállítását . 1966-ban megrendezte Nagy István 
(1873–1937) Vajdaságban fellelt képeinek, főleg pasztelljeinek kiállítását, 
s megírta a Nagy István Jugoszláviában című tanulmányát, három évvel 
később Pechán József- (1875–1922) emlékkiállítást szervezett, 1972-ben 
Gyelmis Lukács (1899–1979) kortárs festő kiállítását szervezte meg, s 
ugyanebben az évben megrendezte a Szabadka festészete (1945–1970) 
című kiállítást is . Közben kiállítási katalógust készített többeknek, Ács Jó-
zsefnek (1914–1990), B . Szabó Györgynek (1920–1963), Balázs G . Árpád-
nak (1887–1981), Stipan Kopilovićnak (1877–1924), feldolgozta Szabadka, 
Zombor és Nagybecskerek művészettörténetét . Rendszeresen publikált, 
többnyire szaklapokban, az újvidéki Matica srpska és a belgrádi Nemzeti 
Múzeum évkönyvében, de a zágrábi Peristilben és a budapesti Művészet és 
Műemlékvédelem című folyóiratokban is .

S ekkor érik be a gondolat, hogy megrendezze az említett mintegy száz 
évet átfogó, az itteni magyar művészek alkotásaiból létrehozandó, állan-
dónak tervezett kiállítását . Azzal a nem titkolt szándékkal, hogy szinteti-
zálja a Vajdaságban tevékenykedő „magyar” jelzővel illetett festők, szob-
rászok, grafikusok és építészek munkásságát, mintegy keresztmetszetet 
adva mindarról, amit addig fellelt . S itt e „magyar” megnevezést – mint a 
katalógusából is kiderül – eléggé, ma már úgy mondhatnánk, metafiziku-



105

san használja, hiszen azokat érti alatta, akik valamiképpen kapcsolatban 
álltak a München–Bécs–Pest–Nagybánya képzőművészetének szellemisé-
gével, függetlenül attól, mennyire voltak „magyarok, németek, szerbek, 
horvátok, zsidók, románok, örmények, egyebek” .

Csak néhány név a már említetteken kívül, akikre ráirányította a 
szakma figyelmét: Jakobey Károly (1826–1891), Than Mór (1828–1899), 
Streitmann Antal (1850–1918),  Eisenhut Ferenc (1857–1903), Juhász 
Árpád (1863–1914),  Mesterházy Kálmán (1867–1898), Telcs Ede (1872–
1948), Stipan (István) Kopilović (1877–1924),  Oláh Sándor (1886–1966), 
Farkas Béla (1894–1941), Baranyi Károly (1894–1978)… Ezenfelül ő kezd 
elsőként foglalkozni a vajdasági építészeti szecesszió remekeivel, mint 
amilyenek a szabadkai városháza és a zsinagóga, a palicsi együttes, a zentai 
tűzoltószertár, az újvidéki ún . Vasember ház… S értekezik a Lechner 
Ödön tanítványaiként itt tevékenykedőkről, a zombori Pártos-Puncsmann 
Gyulától (1845–1916), az apatini születésű Raichle J . Ferencig (1869–?), 
a szabadkai Képzőművészeti Találkozó mai épülete, a gimnázium és a 
kaszinó (amelyben ma a Városi Könyvtár székel) tervezőjéről . Duranci ki-
állításának szakmai tanácsadója az ismert művészettörténész, dr . Solymár 
István, a budapesti Magyar Nemzeti Galéria igazgatója volt .

Valahogy mindez mintha egy kicsit sok lett volna az akkori szabadkai 
politikai vezetésnek, pontosabban túlméretezettnek tűnt az az 51 képző-
művészeti név és a bemutatott 138 alkotás (itt egy apró filológiai pontosí-
tást kell tennünk: Acsádi Ilona nem szerepelt ama bizonyos két művével 
a kiállításon, derül ki Duranci munkafüzetéből, mint ahogy ezen sem, 
így tehát akkor ötven alkotó 136 alkotással volt jelen), s ebben már-már a 
„nacionalizmus” jeleit vélték fölfedezni . De – mekkora paradoxon – nem 
magyar, hanem horvát nacionalizmussal vádolták Durancit, lévén bunye-
vác anya és horvát apa gyermeke .

Nos, mindez a múlté, de nem szabad szó nélkül hagyni, mert évekre 
pecsételte meg a jelentős tudással rendelkező, s minden bizonnyal sokáig 
egyetlen művészettörténészünk szakmai pályáját . Szerencsére nem örökre, 
mert a „szabadkai kéz” nem ért el Újvidékig, úgyhogy Duranci maradt a 
Forum Képzőművészeti Díj bírálóbizottságában, folyóiratunkban, a Híd-
ban 1976-tól rendszeresen publikálhatott, ismét nyithatott meg kiállításo-
kat… A Kondor-könyv egy 1975-ös naplóbejegyzésében Duranci ezt írja: 
„Az Üzenetben megjelent a Nagy István Szabadkán című írásom – Dinka 
Viktor álnév alatt! Állítólag Bela Duranci aláírással nem engedélyezték a 
közlését . Megkérdem tisztelettel, akad-e olvasó, aki ne tudná, ki ír Nagy 
Istvánról egy szabadkai folyóiratban? Hát igen, saját városomra nem terjed 
ki az újvidéki Forum köré csoportosuló magyar értelmiségiek oltalma .” 
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Ennyit röviden a nem éppen szerencsés múltról . Viszont itt a „poraiból 
föltámadott” kiállítás, bővülve . A mai katalógus előszava szerint immár 
111-re nőtt az alkotók és 396-ra a bemutatott alkotások száma! Hogy a 
szám impozáns, nem vitás, de az sem, hogy ezt a tárlatot (remélhető-
leg immáron állandót) szakmailag valóban megalapozottan készítette a 
Ninkov K . Olga vezette csapat, Szűcs Györgynek, a budapesti Magyar 
Nemzeti Galéria szaktanácsadójának felügyeletével . Mert ezen az új hely-
színen az egykorinál gazdagabb, bizton állíthatjuk, reprezentatív kiállítás 
született . Az impozáns mennyiségen túl a szakszerű elrendezés, a többször 
tematikus vagy szerzői blokkokba való sorolás a szembetűnő, s az, hogy a 
képek „megtisztítva”, restaurálva láthatók . Magyarán, a már-már oxidáló-
dott komor színek most „élőbbek”, ami nyilván Korhecz Papp Zsuzsanna 
festő-restaurátor érdeme, a látványterv pedig Boros Viktóriát dicséri, aki 
vizuális megoldásainak köszönhetően ügyesen kiképzett „zsákutcákat” (is) 
formált egy-egy összefüggő blokk kiépítésének érdekében . Erre azért is 
szükség volt, mert néhány festőnk szinte kiállításnyi képpel szerepel .

Összehasonlítva a negyven évvel ezelőtti kiállítással, Pechán József az 
akkori kilenc helyett itt harminchárom festménnyel van jelen, Oláh Sán-
dort (1886–1966) az egykor hét helyett most húsz festménye mutatja be, 
Juhász Árpádot (1863–1914) a három helyett most tizenhárom, Telcs Ede 
(1872–1948) az akkori kettő helyett itt tizenegy alkotással szerepel… Ezek 
persze számbeli mutatók, de mi az, ami minőségében is emeli e kiállítás 
színvonalát?  Jakobey Károly (1825–1891) kúlai festőnek annak idején csak 
egy oltárképe volt a tárlaton, most viszont a hat kiállított alkotása között 
olyan monumentális festményei is láthatók, mint az egész alakos gróf Szé-
chenyi István vagy  Deák Ferenc (270×180 cm) 1862-ben festett képei . A 
zombori Juhász Árpád munkássága (aki Molonyai Dezső A magyar nép 
művészete című kötet illusztrációival szerzett hírnevet magának) is job-
ban áttekinthető az itt kiállított tucatnyi munkájával és játékfigurái val . 
Vonatkozhat e megállapítás Eisenhut Ferencre (1857–1903), a Zentai csata 
festőjének képeire (az arány nála 1:19) éppúgy, mint az édesanyját Szabad-
kán gyakran látogató (s végső soron Hangya Andrást is felfedező) Herman 
Lipótra, akinek most öt képét láthatjuk . De leginkább a szabadkai Balázs 
G . Árpádra (1887–1981), aki a maga harmincöt képével (köztük a 8 Ady-
vers illusztrációval) a legteljesebben prezentált festőnk . S említhetnénk 
az itt tizenhárom képpel szereplő zombori Husvéth Lajost (1894–1956), 
aki állatfigurás festményeinek révén lett ismert . A kiállítást látva talán 
a Farkas Béla (1894–1941) tematikus pasztelljeiből összeállt blokkot kell 
kiemelni, ami egy kamarakiállítás anyagát is kitehetné . Ugyancsak dicsé-
retes, hogy több olyan ismert szerző képeit is megtekinthetjük, akiknek 
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a magyar festészetben nevük van, de csak úgy kötődnek szűkebb, vajda-
sági pátriánkhoz, hogy képeik valami módon ide kerültek, s beépültek a 
szabadkai múzeum gyűjteményébe . Így láthatunk egy-egy alkotást Csók 
Istvántól, Feszty Árpádtól, Iványi-Grünwaldtól, Szőnyi Istvántól, rajzo-
kat Medgyessy Ferenctől, könyvtervet Sassy Attila-Aiglontól, s akkor még 
nem is említettük, hogy Csáth Géza-Brenner József (1887–1919) képző-
művészként itt épült be az egyetemes képzőművészeti életbe is a maga majd 
egytucatnyi rajzával . Az egykori tárlathoz viszonyítva újdonság, hogy itt 
láthatjuk például Szirmai Antal (1860–1927) egész alakos Kossuth- és II . 
Rákóczi-képét, Mednyánszky László (1852–1919) Tájképét vagy Neográdi 
Antal (1861–1942) akvarelljeit .

Mint a fentiekből is kiderül, a látogatót nem hagyja közömbösen a 
képtár, éppen ezért észrevételek is megfogalmazódnak . E sorok írójában 
fölvetődött a kérdés, hogy ha a Duranci-féle 73-as kiállításon ott volt, ak-
kor most miért hiányzik a szabadkai születésű Mesterházy Kálmán (1857–
1898), aki – több forrásból is tudjuk – naturalista képeivel hívta föl magára 
a figyelmet, de ő volt az első, aki fontos szerepet játszott a vidék képző-
művészeti életének megszervezésében . Sőt, egyes adatok szerint, 1881-ben 
Szabadkán ő szervezte meg az első képkiállítást, s ennek mintájára rendezi 
meg Uroš Predić egy évvel később Újvidéken, majd Streitmann Antal és 
Kézdi-Kovács László Nagybecskereken azt a kiállítást, amely tulajdon-
képpen megelőzte Hollósy Simon (a festészet müncheni tanára) tanítvá-
nyainak 1896-ban megrendezett kiállítását . 

A kihagyottak között van Novák Rezső (1883–1909) és az ifjabbik 
Pechán is, Béla (1906–1988), akinek a korai munkássága 1930 előtt 
bontakozott ki . A két müncheni Ažbe- és Hollóssy Simon-tanítvány, 
a szabadkai Csóvits Ilona (Jelena) (1879–1951) és a már emlegetett 
bajmoki–topolyai Stipan (István) Kopilović sincs képviselve ezen a tár-
laton . Miért? Nemzetiségi alapon többeket ki lehet zárni, vagy akár be 
is lehet venni egy válogatásba, de ennek semmi, de semmi értelme . Vi-
szont mindketten beletartoztak abba a gazdag századfordulói, minden 
nagyképűség nélkül mondhatjuk, közép-európai szellemi életbe és kép-
zőművészeti vonalba (és ide lehetne sorolni a Medgyessy-, Pankotai-, 
Izsók-tanítványt, Baranyi Markov Zlatát is), amelyet olyan jól prezen-
tál e kiállítás . Mert, ha a nevekből indulnánk ki: Czigány Dezső is 
Wimmer, Aczél Henrik Austerlitz, László Fülöp Laub… Minderre 
a gazdagon illusztrált és az életrajzokban kellő alapossággal eligazító 
szövegek is figyelmeztetnek . Ami megint csak Ninkov K . Olga érde-
me, mint ahogy az is, hogy az életrajzokat kiegészítő irodalomjegyzék 
mellett az elektronikus hozzáférhetőséget is föltünteti .
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Egy könyvészeti észrevételünk is lenne: ha a kiállítás címe Vajdasági 
Magyar Képtár – így van feltüntetve a címnegyeden is –, akkor az említett 
katalógus fedőlapján miért a Galéria szerepel? 

S végezetül: a tartalmas, kiegészített és gazdagabb kiállítás láttán az 
a kérdés is felvetődik, miért nem tolódott ki az időhatár az egykori száz 
évről most már, mondjuk, a százötven évre? Mert korszakhatárt immáron 
jelenthetne az 1980-as esztendő is . S abban az esetben figyelembe lehet-
ne venni mindazt, amit az egykori kiállítás megálmodója, Bela Duranci 
útravalóul és útmutatóul kínált folyóiratunk, a Híd 1986 . évfolyamának  
tanulmánysorozatában, s amelynek címe ez volt: Vajdaság képzőművészete . 
Adalékok a XX . századi művelődéstörténeti kutatásokhoz I–XI .
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� Pressburger Csaba

Cosmopolitan –  
kelet-európai kiadás

A szabadkai Népszínház Magyar Társulatának Kupidó címû elõadásáról

Tökéletes előadás a Kupidó, mégsem remekmű . Sziporkázó alakítások, 
kitűnő színészi összjáték, jó sztori, kiváló szöveg (tele helyzetkomikum-
mal, elsülő poénokkal), fantasztikusan egyszerű, de a célnak nagyon is 
megfelelő díszlet, sokrétű zenei aláfestés, szép kosztümök és egy pontos, 
határozott rendezés .

Csak épp a maradandóság élménye hiányzik .
Tasnádi István nemcsak megrendezte, de maga is írta a darabot . A tör-

ténet egy szvingerklubban játszódik, ahova házaspárok vagy egyszerűen 
csak párok járnak, hogy ott újfajta szexuális élményben legyen részük, új 
partnereket próbáljanak ki .

A darab főszereplője egy fiatal középkorú házaspár, Péter és Kata, akik 
életükben először járnak ilyen helyen . A jövetelük indítékát mintha csak 
egy Cosmopolitan magazinból rántották volna elő: a nő – mellesleg két-
gyermekes anya – válságban érzi a házasságát, ezért egy ilyen szabadosság 
jellemezte helyen szeretne rátalálni a válságból kivezető útra – meglehető-
sen zavaros érvrendszert vonultatva fel ennek mikéntje mellett . A férjnek, 
aki egy negyven körüli, kiégett üzletember, nem igazán fűlik a foga az 
egészhez, szívesebben menne pizzázni, mintsem hogy más nőjét kúrja a 
felesége szeme láttára . De Kata eltökélt: ezt végig akarja csinálni – bár 
az nem teljesen világos, hogy mit –, így aztán Péter, kelletlenül bár, de 
marad .

Aztán csakhamar kiderül, hogy a szvingerklub tulajdonosa és persze a 
klub szolgáltatásainak használója Péter hivatalbeli főnöke, aki már régóta 
próbálja magának megszerezni Katát; hogy Pétert hetekkel korábban ki-
rúgták a munkahelyéről, amit még a feleségének sem árult el, és sehogyan 
sem tud új munkát találni magának; hogy az egyik vendég befolyásos üz-
letember, akinek semmiből sem áll jól fizető állást szerezni Péternek . De 
hát persze mindennek ára van…
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Az előadás tehát az élet nagy kérdéseit feszegeti, melyekről rendsze-
resen olvashatunk a már említett magazinban vagy valamelyik Coelho-
regényben . Mire hajlandó az ember a boldogsága és a boldogulása érde-
kében? Mi számít megcsalásnak, és igazolható-e bizonyos esetekben a 
félrekefélés? Meddig terjed a szabadságunk, és hol az a határ, amelyet át-
lépve már a másik szabadságának kárára cselekszünk? Képesek vagyunk-e 
a másság elfogadására, vagy aberrációként éljük meg és elutasítjuk mind-
azt, ami a megszokottól vagy saját viselkedésünktől eltérő? Stb .

Hogy az előadás mégsem fullad közhelyparádéba, az alapvetően két 
dolognak köszönhető . Egyrészt a finoman kirajzolódó társadalmi miliő-
nek, másrészt annak, hogy ki-kibuknak az előadás során a szerepeket ját-
szó személyek magánéleti problémái és gyengeségei, némi mélységet adva 
az előadásnak .

A Kupidó egy tipikusan kelet-európai kontextussal operáló darab . Egy 
olyan társadalomban játszódik, amelyben még nem tanultak meg az embe-
rek élni a hirtelen jött szabadsággal . Miként a gyerekek, csak próbálgatják 
saját szabadságuk határait, és időnként megriadnak attól, amit tapasztal-
nak . Vonzza őket az új élmény, de a cselekvés pillanatában visszahőkölnek . 
Kata és Péter (Kalmár Zsuzsa és Pálfi Ervin hiteles alakításában) ennek a 
kelet-európai világnak a megtestesítői . A szvingerklub pedig az a lakmusz, 
amely előhozza szociális berögződéseiket, hiába próbálják azokat véka alá 
rejteni .

A másik fontos momentum az, ahogyan a magánéleti krízisek átszövik 
a szereplők kapcsolatait . Néhány elejtett vagy épp elhallgatott félmondat-
ból sejteni lehet, hogy a szvingerklubban tanúsított önfeledt szórakozás 
felszíne alatt külső és belső konfliktusok zajlanak . Féltékenység, ármány, 
aggodalom, szomorúság lakozik a szívekben .

Nehéz kiemelni az előadás legerősebb aspektusát, mert, mint azt már a 
bevezetőben megfogalmaztam, minden a helyén van . Igazságtalan lennék 
a zeneszerzővel (ifj . Kucsera Géza jegyzi a dalbetéteket), ha a Ledenyák 
Andrea tervezte pompás kosztümöket emelném ki, igazságtalan lennék 
a színpadi mozgásért felelős Gál Herminával, ha az egy kanapé-két fo-
tel-két sor áttetsző tusfüggöny-ledfények alkotta minimalista díszletet, 
Pintér Réka munkáját magasztalnám, de igazságtalan lennék a rendező 
Tasnádi Istvánnal is, ha a szövegkönyvet jegyző Tasnádi István sziporkáit, 
a Tarantino-filmekbe illő „okosságos párbeszédeket” dicsérném .

Sajnálnám nem felsorolni a színészeket, hiszen rendkívül kiegyensúlyo-
zott alakítást nyújtottak, és ez a „kiegyensúlyozottság” korántsem közép-
szerűséget jelent . A már említett két főszereplőn kívül G . Erdélyi Hermi-
nát láthatjuk az érzelemmentes, élvhajhász dáma szerepében, Ralbovszki 
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Csaba a céltudatos, mindenkin átgázoló bártulajdonos karakterét hozza, 
Szőke Attila a guminővel flangáló, bőrszerkós voyeurt személyesíti meg, 
Mia, a szexualitástól túlfűtött hostess szerepében Pesitz Mónikát láthat-
juk, Kovács Nemes Andor a magabiztos, joviális, de kíméletlen felsőveze-
tőt formálja meg, az alávetett női szerepét elfogadó Meryllt Pámer Csilla 
játssza, a szellemlényként repkedő Kupidót Baráth Attila varázsolja a szín-
padra (a sminkje is igazi varázslat), az Év Üzletemberének pár másodperces 
színpadi jelenléte pedig Detki Istvánnak köszönhető .

Mindnyájan egy tipikusan kelet-európai, azt is mondhatnám, magyar-
országi újgazdag réteg megtestesítői, akik a pénzért kapható gyönyörökkel 
próbálják levezetni az üzleti életben folyamatosan jelen levő stresszt, akik 
szabadossággal próbálnak kötöttségeiktől szabadulni, de nem képesek sa-
ját árnyékukon sem túllépni .

Minden tehát olyan tipikus, nincs semmi az előadásban, ami elemen-
táris erővel csapna le a nézőre, ezért az egzisztenciális kérdések feszegetése 
ellenére az alkotás megmarad a szórakoztatás szintjén . Profi munka, amit 
szívesen megnéz másodszor is az ember .

Cabaret Voltaire
Az Újvidéki Színház Neusatzer Cabaret címû elõadásáról

A pozitív utópia humortalan . Legfeljebb megmosolyogtató, ha naiv . 
Aki pozitív utópia felvázolására ragadtatja magát, az nagyon komolyan ve-
szi saját szerepét a világban, jobb őt messziről elkerülni . Számos, szándéka 
szerint pozitívnak szánt utópia ma már negatív utópiaként csapódik le . 
Nem azért, mert annyival jobb volna a mai társadalom, mint az utópiában 
felépített ideális világ, hanem azért, mert társadalmilag meghaladottnak 
vagy hamisnak gondoljuk az alapjait, amelyekre az egész konstrukció épül . 
Kell a fenének olyan „ideális társadalom”, amelyben tanítják a boldogságot, 
patkányként idomítják a gyerekeket, és szigorú szabályokhoz kötik még a 
családtervezést is! Tomasso Campanellasucks!

A negatív utópia viszont, ha hideglelős is, lehet vicces, ironikus . Befo-
gadása közben hálát adunk a sorsnak, hogy, ha nem is a lehetséges világok 
legjobbikában adatott élnünk, mégis itt lehetünk otthon ezen a sokszor 
szidott és megvetett trágyadombon, amely azért talán mégsem olyan ri-
deg, mint ama szép új világ .
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Lénárd Róbert Neusatzer Cabaret-ja pozitív utópia, mégis dől a röhö-
géstől a közönség . Hogyan lehetséges ez?

Talán úgy, hogy nem pusztán utópia . Van ugyanis egy álpropagandisz-
tikus olvasata is . Miközben a darab, szándéka szerint, egy ideális Újvidék-
képet igyekszik felvázolni, ahol kolbászból van a kerítés és – természetesen –  
lekváros minden ablak, a jelenről alkotott hamis valóságkép, vagyis a ha-
talom propagandájának karikatúraszerű felnagyításával éppen ezt a létező 
hatalmi propagandát figurázza ki a szatíra módszerével . Tehát nemcsak a 
megtapasztalt valósággal állít szembe egy ideális valóságképet, hanem a 
megtapasztalt valóság és a hatalom propagandája közötti feszültség meg-
létére is reflektál .

És ez nagyon-nagyon jó, hogy így van, máskülönben egysíkú, unalmas 
és komolykodó kiáltvánnyá silányulna az egész előadás .

Ám a Neusatzer Cabaret minden pillanata tömény élvezet . Különösen 
azok számára, akik rendelkeznek kellő helyismerettel, továbbá beszélik a 
magyar, a szerb és az angol nyelvet egyaránt . Érdemes például az ismert 
betétdalok zseniálisan átköltött szövegeinek zseniális fordítását is olvasni 
a kivetítőn . Nem tudom, ki volt az elkövető, úgy tudom, a szövegkönyv 
és nyilván a dalszövegcsokor is a társulati brainstorming eredménye, de 
ezúton is gratulálnék a névtelenségbe burkolózó dalszövegírónak és szerb 
fordítójának: nagyszerű munkát végeztek!

A láthatóan nagy élvezettel játszó színészeket is csak dicsérni tudom . 
Közülük is kiemelkedik Banka Lívia teljesítménye, aki igazi stand-up ko-
médiásként többször is képes volt nyílt színi tapsot és ovációt kiváltani a 
nézőkből, a folyamatos hahotázásról nem is beszélve .

De nem csak a színészi játék és a zenés elemek érnek meg egy misét: az 
előadás struktúrája is kiváló . A Lénárd-darabban nincs drámai szituáció, 
nincs cselekmény és állandó figurák sem, kivéve a műsor elején és végén 
felbukkanó konferansziét (Gombos Dániel alakításában) . Mert, ahogy ez 
a címből is kikövetkeztethető, az előadásnak kabaréformája van . Rövid, 
lazán egymáshoz kapcsolódó jelenetek, kuplék, sanzonok, magánszámok,  
táncos produkciók váltják egymást . Egyetlen tézis kifejtése van folya-
matban, jelesül, hogy milyen (lenne) egy ideális Újvidék, azaz Neusatz, 
Neoplanta vagy Novi Sad . Mindez tematikus egységekben valósul meg, 
kezdve a kommunális kérdésektől, az oktatásügyön, a kultúrán és a kom-
munikáción át, a rekreációs és sporttevékenységekig, valamint a szociális 
és nemzetiségi viszonyokig . Bőven akadnak politikailag korrektnek nem 
igazán nevezhető beszólások is, amelyek azonban a már említett második 
olvasatban a sokszor álszent politikai korrektség radikális lebontásaként 
értelmezhetők .
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És ha már radikális interpretációt említettünk, nem lehet szó nélkül 
elmenni amellett, hogy egyetlen évadon belül az Újvidéki Színházban ez 
már a második újvidéki identitás-dráma . Urbán András Neoplantája persze 
egészen más poétikával közelítette meg a témát, de a helyzetlátás Urbánnál 
és Lénárdnál is hasonló . Akár a jelen vagy a közelmúlt konfliktushelyze-
tei kerülnek a felszínre, akár az egyre terebélyesedő és ebből kifolyólag 
egyre nyomorultabbá váló város képe sejlik fel a mélyben, mindkét szer-
ző egy alapvetően élhetetlen városként rajzolja meg a jelenvaló Újvidéket . 
Ami belőlem ellenállást vált ki, mert én nem így élem meg ezt a várost . 
Ez az ellenállás azonban nem elutasítás, csak opponálás: érdekel Urbán és 
Lénárd látásmódja, erős érzelmeket vált ki belőlem, képes és hajlandó is 
vagyok vele nézőként párbeszédet folytatni .

A Neusatzer Cabaret hát egyszerre görbe tükör és ideálkép, a szatíra 
maró gúnya feloldódik a Szabadság sugárút helyén csöndesen csordogá-
ló csatorna gondoláinak ringásában és az utcán spontánul kitörő szam-
bázásban . Akármennyire is a valóságos város visszásságait gúnyolja, ebbe 
a gúnyrajzba nem lehet nem beleszeretni, és eljátszadozni a gondolattal, 
hogy, istenem, milyen jó is volna, ha…

Már futunk, 
pedig még meg se ijedtünk

Az Újvidéki Színház III. Richárd betiltva, avagy jelenetek Meyerhold életébõl 
címû elõadásáról

Végtelenül összetett előadást rakott az Újvidéki Színház színpadára 
Anca Bradu . Az egymásra épülő és egymást átható rétegeit lehetetlen is 
volna mind felfejteni, egy kritikának pedig ez főleg nem lehet célja, ezért 
a teljesség igényére törekvő elemzés helyett maradok az alapvonásokra és a 
kiragadott részletekre összpontosító bírálatnál .

A III. Richárd betiltva című Matei ViŞniec-darab a totalitárius rezsim 
és az ideológiamentes, úgymond tiszta művészet viszonyát boncolgatja ab-
szurd és groteszk szatíra formájában . A mindent ellenőrizni kívánó para-
noiás hatalom és a megfelelni is vágyó, de hitelességre is törekvő művész 
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konfliktusának leképződése ez a dráma . Főhőse, Meyerhold valós figura, 
a 20 . század első felének egyik legjelentősebb, mégis kevéssé ismert orosz-
szovjet színész-rendezője, aki a szocialista realizmus elutasítása miatt a 
harmincas években szembe találja magát a sztálini rendszerrel, 1940-ben 
pedig hamis vádak alapján – mint külföldi kémet – ki is végzik .

Meyerholdot a művészi igazság érdekli, nem az ideológia igazsága, 
nem a valóság tükrözése, hanem egy önálló – ha úgy tetszik: önmagába 
zárt – világ megteremtése . Amikor ez az attitűd a diktatúra kontextusában 
próbál utat törni magának, bukása szükségszerű, a konfliktus alaptermé-
szete pedig tragikomikus, abszurd és helyenként groteszk is .

A darabban Meyerhold William Shakespeare III. Richárdjának szín-
revitelével próbálkozik, de a hatalom „ellenséges aktualizálást” sejt a ke-
gyetlen és gonosz uralkodóról szóló történet fölelevenítése mögött, ezért 
végül betiltja, a rendezőt pedig börtönbe veti, majd kivégezteti . Pedig 
Meyerholdot épp az ideológiától mentes, „őszinte, tiszta gonoszság” érdek-
li, és a Shakespeare-darab címszereplőjében látja ennek, az önmagáért való 
romlottságnak a megtestesítőjét, ám a mindig éber és üldözési mániában 
szenvedő hatalom „aljas utalásokat” sejt, „külső ideológiai lerakódásokra” 
gyanakszik, és végül lecsap .

Anca Bradu határozott koncepcióval nyúlt a ViŞniec-drámához, mely-
lyel egyúttal Vszevolod Emiljevics Meyerhold emléke előtt is tiszteleg . 
Ennek a koncepciónak az egyik meghatározó vonása ugyanis éppen a 
meyerholdi módszer, a biomechanika alkalmazása . A színészek mozdula-
taikban egész testükkel vesznek részt, érzelmeiket pedig mozgásuk szüli . 
A metódus lényegéhez tartozik, hogy a forma, tehát a cselekvéssor gyakran 
ellentétben áll a tartalommal, vagyis a kimondott szavakkal . Az ellentétek 
ilyetén szintézise pedig groteszk jeleneteket hoz létre .

A módszer kiválóan alkalmas arra, hogy segítségével lavírozni lehes-
sen abszurd álom és abszurd valóság, absztrakt mozgás és célorientált 
cselekvéssor között anélkül, hogy átcsúszna az előadás posztdramatikus 
színházi produkcióba . A narrációnak tehát határozott elsőbbsége van, de 
úgyszólván szimbiózisban leledzik a mozgással, a zenével, a díszlettel és a 
fényekkel . Erre segítenek rá a színpadot határoló panelekre vetített film-
kockák metaforává csupaszított jelenetei: a csaholó kutyák és a futó ember . 
(Ez utóbbiban nem lehet nem ráismerni a biomechanika tézismondatára, 
miszerint „futásnak eredtem, majd megijedtem” .)

Ha egyetlen fogalommal kellene leírni az előadást, akkor ez a fogalom 
csakis a szinkretizmus lehetne, amely e komplex színjáték minden rétegét 
átjárja . A különbözőségek összebékítésére tett kísérletet Shakespeare, aki 
a III. Richárdban az isteni büntetést és a gátlástalan emberi nagyra törést 
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ötvözte; ezt tette Meyerhold, a hús-vér rendező, aki módszerével a formát 
és a tartalmat választotta szét, hogy azok maguktól forrjanak végül össze; 
ezt tette a darabbeli Meyerhold, aki hajlandó volt a teljes csendig redukálni 
az előadást, kompromisszumkészségét bizonyítandó, de nem engedve ab-
ból, hogy az előadásnak meg kell születnie; ezt tette ViŞniec, aki úgy űzött 
csúfot a totalitárius rendszerekből, hogy a szatírájának központi témája 
épp az ideológiamentesség lett; és ezt tette Anca Bradu, aki briliáns mó-
don ötvözte mindezt, úgy aktualizálva az előadást, hogy nem tett semmit 
az aktualizálás érdekében, legfeljebb annyit, hogy mit sem sejtve elvállalta 
ennek a darabnak a megrendezését – épp itt és épp most .

Az aktualizálás ugyanis a Szerbiát sújtó árvíznek köszönhető, és annak 
a szerbiai hatalomnak, amely az áradások áldozatainak emlékére három-
napos gyászt hirdetett, hetvenkét órára betiltva minden szórakoztató, de 
művelődési tartalmat is az országban . Meg még sok minden mást is csinált 
ez a hatalom azokban a napokban: cenzúrázott, elfojtotta a kritikát, ott 
is ellenséget látott, ahol nem volt, és miközben saját paranoiáival volt el-
foglalva, éppen ott nem tanúsított kellő éberséget és szervezettséget, ahol 
szükség lett volna rá a károk mértékének csökkentése végett .

De hagyjuk az aktualizálást és a szinkretizmust, nézzük, mit nyúj-
tott a társulat . A tőle megszokott profizmust, tökéletesen ráhangolódva 
Bradu rendezői koncepciójára . Külön ki kell emelni a börtönőrt, illetve 
a III . Richárdot alakító Magyar Attilát, aki úgyszólván lubickolt az ab-
szurd humorban és a groteszkben – ez az ő igazi terepe . Balázs Áron pedig 
Meyerhold szerepében ismét bebizonyította, hogy nem csak páratlan te-
hetséggel rendelkezik, de munkabírása is a régi .

Anca Bradunak, Matei ViŞniecnek és az Újvidéki Színház társulatának, 
úgy tűnik, szerencsés csillagzat alatt született ez a találkozása is, akárcsak 
az előző . Ugyanis szinte dátumra pontosan nyolc évvel ezelőtt mutatták be 
A kommunizmus története elmebetegek számára elmesélve című előadást . Az se 
volt könnyű darab, rövidnek se volt mondható, nem tartotta sokáig életben 
a közönség, de szakmai körökben jelentős elismerést aratott . Vélhetően a 
most bemutatott előadásra is hasonló jövő vár .
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