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Sziveri János: Ebzsoltár

A sok visszafogott emberállat
minden reggel piacra jár
pénztárcájukban csörgetik az aprót
és vizslató szemmel figyelik ha valaki
papírpénzzel fizet.

Pórázon ugratva él
a szakkönyvekben megverselt társadalom.

Köztük ha újra láthatnálak
még egyszer ugyanúgy
és ugyanott
a templom elõtt
a buszmegállóban.

Amint éppen megpihentél
hirtelen feltámad a szél.

Jó uram oh engedd csaholni bár
a szerencsétleneket
akik apróval fizetnek
az utolsó doboz cigarettájukért.

TÓBIÁS KRISZTIÁN
    

TÚLIRATOK
   

Reszketõ ebedet
küldd legalább közénk
hogy ebben a sötétben
lásson és reszkessen helyettünk.

Mint önmagát számba vevõ leltár
minden nap
újraszámolom lábujjaim
mert a föld is legalább olyan messze került
szívünktõl
mint a mennyország.

Õrzi tested a meleget
az a néhány papírfecni
melyekre ki nem mondott
szavakat fûztem sánta mondatokká.

Télen nyáron áthat
a szél emléke. 

Miért teremtettél szolgahûket
mondd
mért kellett bemocskolni
a rég halott szolgák emlékét.

Láncos kutyákat
sétáltatnak a fõtereken.

Szabadítsd fel õket
legyenek rókák
a piaci forgatagban
ahol a tyúkot is 
lopni könnyebb mint pénzért venni.

Fejezd be mûved
legyen hát minden sivatag!

„A vallás, az állam, a család, a jog, a mûvészet, a tudomány is 
a termelés formái, ezért a magántulajdon megszûntével az 
ember visszatér a társadalmi létbe a vallásból...”

Karl Marx
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A KEGYHELY FÉNYEI egyelõre nyugtatnak. Mellettem egy 
idõs asszony imát mormol, már sokadszor mondja a szöveget, 
elõbb annak tartalmára figyelek, majd már csak a visszatérõ, min-
dig azonos hangsúlyra, a fohász gördülõ ritmusára, melynek értel-
me el is tûnik lassan a szavak monoton zakatolásában. Egymásra 
forgó emlékek tülekednek, hagyom õket. Közben Zonilda kivá-
lasztott egy sudár törzsû fát, hozzádõlve szinte eggyé válik vele – 
megnyugtató a közelsége. Egyébként: fekete kendõben arcok, 
régiek és evilágiak; múlt-vándorlása ez az azonosítatlan idõnek, 
amely most nem mérendõ és mércéül sem szolgál.

Imazakatolás. Egyre többen gyújtanak gyertyát, s lám, az éj-
szaka is fényesedne az igazuló akarattal feltûzött csillagokkal; 
amúgy mintha lassan forogna körülöttem minden, tündérek tánca 
erdõpázsiton, Zonilda is megperdül, hosszú palástja kissé szétnyí-
lik, arcát nem látom, csak a mosolyát – a gyertyák lángjai bennem 
is égnek. A fohász tovább zakatol, mint a döcögve elinduló vonat-
szerelvény, hogy hófödte tájon haladjon el alvó tanyák mellett, ál-
mos utasokkal, szalutáló kalauzzal... Év-magányban, huzatos tér-
ben üresen konganak a szavak, egymáshoz ütõdve, mint lejtõn 
magától guruló hintóban a viaszbábuk. De most ismét élek, rám 
boruló lüktetés, közben a tér benépesül, a fák koronái fölötti ég-
aljon pedig hangolni kezd egy zenekar...
    

NAGY CSEPPEKBEN hullott az esõ, de még egészen gyé-
ren. A középiskolás erdélyi lány, hosszú szõke haját meglobogtat-
va, két kezét kissé megemelve, mintha éppen sütkérezne. Lehunyt 
szem. Arcvonásai – belsõ mosolyra átállva – sejtések: az érinthe-
tetlen magány-öröm tisztasága. „Szeretek esõben állni” – mondta 
mégis, bár nem szóltam hozzája; szoknyája, blúza lassan átvize-
sedett, rátapadt, akárha vetkõzne, haja sötétült, karján a közben 
gyorsuló esõ gyöngyei szétpattanva cérnaszál-gyökér-ereze-
tekben csörgedeztek alá; erõsödõ mosolya megvillantotta fogait, 
nyíló ajka egy falunevet kereshetett, hegyoldalban megdõlt tele-

pülést, pirosló templomtornyával, ázott háztetõkkel, becsukódó 
ablakokkal, a deszkakerítések mögött párolgó kertekkel, a játékot 
befejezni képtelen maszatos gyerekekkel.

Bal kezét meglóbázva emelkedni kezdett, majd szoborrá me-
revedve ott lebegett elõttem; ruhájának redõzete gipszalakzatban, 
a megkeményedett arc-maszk pedig már nem enged bepillantást. 
„Ha a földön járna, nem hagyna nyomot maga után”, gondoltam, 
közben figyeltem, hogyan nõnek bozontosan vörös virágok a tér-
de fölött, mind vastagabb indázattal. Az esõ amúgy zivatarra vál-
tott, a nyári diáktanácskozás résztvevõi az udvari padok mellõl 
már nagy iramban menekültek a faluházba, engem kétoldalt eny-
hén megkerülve (vagy alattam?), mintha ott sem lennék; ajka 
ekkor ismét megnyílt, talán suttogott is valamit, a szavak azonban 
belülrõl szóltak bennem, nem mertem hangosan kimondani õket, 
ezért inkább arra ügyeltem, maradjak ott a közelében – még láttam 
alant  egy mind kisebbedõ parasztkocsit, aprósuló fehér lovaival. 
Aztán már õt sem érzékeltem, de tudtam, suhanunk valami isme-
retlen irányba...

 

  

     

KANYARGÓ UTCA apró házakkal, rendezett kertekkel, a ve-
randákon nyugágy: játékos tükörkép a tavaszról, a test sóvárgó új-
raéledésérõl, a békés hóhullásos idõk végérõl. Annyi bizonyos, 
hogy a fiú körvonalakat rajzol a szomszédos udvarban teregetõ 
asszonyról, áprilisi langyos szellõ lobogtatja e délelõttön a hatal-

SINKOVITS PÉTER
    

A RÁLÁTÓ
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mas lepedõket. E tétlen órák amúgy alkalmasak lehetnének szem-
ügyre venni a léttisztázó elképzeléseket, a vágy rejtõzõ barlang-
jait, a kéj-hullámok lehetséges színeit, meg a visszafogás átme-
netét is, melynek révén formát kaphat egy másfajta öröm – a le-
mondás mûvészete; akárha egy szelíd szoba, megfésült tûnõdés, 
virágillat, vagy éppen maga az álom, mohás sziklákon, esetleg pu-
ha lányléptek zöldellõ szamócabokrok között.

A rajz lassan alakul; a nõ megérzi, hogy figyelik, odanéz, s a 
fiú ekkor elhúzódik az ablakból. Mert egy asszonyi test a rászege-
zõdõ tekintetektõl kiegyenesedik, az arcra hirtelen redõny fut, 
melynek rései közül a nõ kikandikál, mérlegel, majd úgy folytatja 
a teregetést, mintha mi sem történt volna, holott a vérerek már 
másként lüktetnek, a térd erõsebben tart, a szembõl leleményes 
kacér lepkék szálldosnak elõ. A tekintetben kérdés: „A véletlen 
hozott erre?”, vagy így: „Hallom a megénekelhetetlent”, s ekkor a 
rajz már más, jövõ-sorsú férfi és múlt-sorsú nõ találkozása; a hol 
vékonyodó, hol vastagodó vonalak révén már ligetben járunk, a 
fény elõl egy menekülõ pár bújna meg, egymáshoz húzó csodál-
kozással, s a sok-szájú suttogás a fa ágai közé ülve kutatja tovább 
a becézõ ölelést.

    

ERVIN ÉRDEKLÕDÖTT:
– Mesélnél még ezekrõl a német nõkrõl?
Tamás éppen az Óváros tér árusaival parolázott, majd befor-

dult abba a kis utcába, amely az Arany Tigrishez vezetett. – Prága 
sehol sem lenne a német turisták nélkül – mondta elgondolkodva. 
– Elözönlik a tereket, múzeumokat, nyüzsögnek a Várhoz fel-
vezetõ lépcsõkön, rendületlenül fényképeznek, állandóan a minél 
jobb beállítást keresve, derûsek, csacsognak, közben észre sem 
veszik, hogy a helybeliek – nyilván rossz történelmi tapasztala-
taik alapján – viszolyognak tõlük, kerülik nyelvük használatát, de 
humoruk mégis felengedõ irányukban, és sunyin kacsintanak, ha 
a termetes szõkeségek élvetegen hörpintik az aranyló nedût. Aki-
rõl szóltam, most az is mutatóujjával erotikusan körözteti apró pi-
ros almáját a korsó habos felszínén, az néha alábukik, mint kapás-
kor a horgászbot dugója. Közben oldalra les, követi-e valaki moz-
dulatait: a leendõ áldozat, a kiszemelt tárgy, aki majd óramû pon-
tossággal teljesíti kötelességét. Rezgésbe jön a hús, de készülõ-

dõben a hím is – ez történik most a kissé homályos, cigaretta-szür-
kületû Arany Tigrisben, ahol papírcsíkokon újabbnál újabb, ötnél 
keresztben áthúzott vonalkák jegyzik az elfogyasztott korsók szá-
mát, közben a piros almás nõ is alkalmi társra lel egy kinézhetet-
len nációjú kamionsofõr személyében, aki minden nyelven be-
szél, egyaránt rosszul, de nagyon megnyerõen... Szótárnyi szavak 
repülnek így a végtelenbe, miként a villamos távolodó zakatolása 
hallatszik halkulóban a körúton, vagy bárhol, ahol síneken gördül 
a vágyakozás.

– Indigó ez is – állapította meg Ervin.
– Hogyan? 
– Mindezt már hallottam, mindez régen megtörtént, álom-

szerû ismétlõdések futószalagon, a vágy is kódolt, s hogy az út fe-
lén vagy végén tartunk, egyre megy, a sohasem éltek ragaszkod-
nak csak a cserélt szavakhoz, csak õk rettegnek a közelgõ vég-
ítélettõl, a bezáruló kapuktól, õk hessegetik nap mint nap a kétely-
szárnyú madarakat.

– Szerintem a másolat kérdése eléggé homályos – szólt hosz-
szabb szünet után Tamás. – Talán inkább evolúciós problémának 
tekinthetnénk. A változás, a fejlõdés nem más, mint másolat-
hibák sorozata. A genetikai képlet maradandóságra törekszik, ám 
ekkor beugrik valami, átsuhan friss tavaszi szellõként,  vagy 
mondjam így: felhõszakadás utáni párás íz. Sokak szerint ez a 
gondolat ereje. Az szab új irányt, korrigál, átlendít egy másik szfé-
rába, amelynek már mások a tulajdonságai, vezérelvei.

– Más a minõsége?
– Ezek ismétlõdõ és eltérõ archetípusok. Talán szükségtelen 

ezt vitatni. A logikailag feloldhatatlan dolgokat szintén. Mint aho-
gyan az összemérhetetlen sem mérhetõ.

– És a lét tükre?
– A lét csak ott érvényes, ahol valakiben tudatosul.
– Ennek hiányában a teremtés is felesleges vállalkozásnak 

minõsül?
– Talán azzal kezdeném – mondta Tamás –, hogy a magány 

minõségjelzõk nélküli tulajdonságvesztéshez vezet. – Eszerint 
bolygónkon az élet teremtése etikai elveket nem követett. Már-
most dilemmaként jelentkezik: a Magasságosnak volt-e egyálta-
lán terve az emberrel? S miért telik meg nehezteléssel, ha a tör-
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ténelem örvényében lázadással találja magát szemben? Hiszen a 
lázadás esély. Járható ösvény...

– Netán ez személyes ügye lenne?
– Nem tudni, mi volt eredetileg a teremtés fazekaskorongján. 

De rákerült a bûn, a büntetés is.
– És a félelem?
– Szintén. A félelem árnyékként követi létünk minden pilla-

natát, a volt és leendõ veszteségeink hírnökeként, emlékeztetõ-
ként – és figyelmeztetve, mint bóják a tengerben.

– A félelem is csak egy levethetõ hátizsák! – vetette közbe 
Zonilda, egy pillanatra félretolva az elõtte heverõ divatlapot.

– Álltál már valaha az iszony kapujában? – kérdezte tõle 
Ervin.

– Én a szándékaimra ügyelek – felelte a nõ –, felesleges kí-
sérletekbe nem bocsátkozom.

– A látszathûség is kísérlet – akadékoskodott Ervin.
– A veszélyek elkerülhetõségét egyesek pusztán megfontolás 

tárgyává tennék – vette vissza a szót Tamás. – Holott egymás mel-
lett a megbánás és a kíméletlenség, az együttérzés és a kegyetlen-
ség. Egy foglalatban a parancsolatok betartása és megszegése. Ezt 
csak a kegyszerzõ hamis dicséretek sora követheti, meg a látszat-
engedelmesség.
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– Nem ez tartja mégis össze az embereket? – formázta kérdé-
sét Zonilda.

– A rács kordában tart, ez tagadhatatlan – vélekedett Tamás. – 
A fék fontos. És lássuk be, többnyire érzelemmerevítõ rudak tart-
ják a cölöpszerkezetet. De talán nem tévedünk, ha éppen ezúttal 
emlékeztetnénk ismételten az utazásra, mint minõségre. Egyálta-
lán: az úton levésre. Amely olykor a mögöttes elhagyása a cél is-
merete nélkül. Mondhatnánk így is: a mozgás esztétikája. A len-
dület izgalma. A rátalálás esélye. Avagy: az út vezetne bennünket?

– S ha kényelmetlen az útitárs? Jogos a hûtlenség?... – incsel-
kedett Zonilda.

– Veled nem lehet komolyan beszélni – vágott közbe Ervin.
– Tévedsz – mondta most már komolyan Zonilda. – A nõi 

princípiumok kibontakozása a gondolkodó ember kialakulásával 
együtt jelenik meg az elmúlás és újjászületés jelenségkörének fel-
ismerésével és tudatosításával. A földi létezést éltetõ vágy meg az 
örökkévalóságot sugalló másvilág képe a nappal és az álomvilág 
kapcsolatában konkretizálódik. A nõi elv mindkét nagy témakör 
központi szereplõje. Egyáltalán: a nõ eggyé válik a mûködés élet-
elvével.

– Ez így egészen jól hangzik – vélekedett Tamás.
– A nõ is a természet részeként létezik – folytatta Zonilda. – A 

természet anyagaiból épül fel a teste, és eleven organizmusként 
osztja létesülésének és pusztulásának sorsát. Megtanult bánni a 
természet erõivel, kutatja lényegét és önakaratát, hiszen: életet 
hordozó egység. Választ keres ember és természet kapcsolatára. 
Újabbnál-újabb átélési lehetõségekre serkent. E metamorfózis-
szemlélet révén egyáltalán nem mindegy, ki az útitársa...

– A történelemben ez eléggé rosszul kezdõdött – morogta 
Tamás.

– Lilith még szuverenitásra törekedett – Zonilda minden szót 
külön hangsúlyozott.

– Ugye õ volt Ádám ex-neje, a fekete bombázó? – vigyorgott 
Ervin.

Zonilda tüntetõen ismét a divatlapba mélyedt.
– Õ volt az elsõ számûzött – mondta Zonilda helyett Tamás. – 

Így a nõi-férfiúi egyenrangúságra épülõ modell megbukik, az al-
kalmazkodó Éva lép helyébe.
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– Azonkívül? – érdeklõdött Ervin.
– Azonkívül megjelenik a gyûlölet és a gonoszság. Mindez 

persze nem írható csupán Lilith számlájára, de a mennyei me-
nyegzõ meghiúsul, a teremtésrõl pedig beigazolódik, hogy fer-
tõzött. A mindentudás, avagy a teremtés aktusának apró csõdje 
után viszont szemfényvesztõk hada áraszt el minden csillagös-
vényt, megbicsaklik az engedelmesség, elkerülhetetlen a meg-
újulásos helycsere, a magaslatról leszálló embervilágot keresne, 
ûrhideg korlátlan hatalmát feladván. Hallhatóvá válik az eddig el-
hanyagolt igazságosság vezérszólama, színre léphet az istenfiak 
erénye, alkimista filozófusok mandala-rajzolatának hiányzó ér-
telmezése, s harsoghatna immár akár a jog kórusa is, mert fölis-
mertetett az eddigi arctalanság misztériuma, a megújulás igénye; 
körvonalazódik a megváltás mûve.

– Számunkra mi ebbõl a lényeges? – emelte fel a fejét Zonilda.
– Megóvtuk önmagunkat attól, hogy elvesszünk a puszta tu-

datosságban, belesüppedjünk az „ésszerûség” vonzó mocsarába.
– A tudattalan és az irracionalizmus pártjára állsz?
– A végsõ kérés erre hajlik.
– Más megoldás elképzelhetetlen?
– Ha elveted, hogy létünk eredõje a büntetés és a csábítás, 

barátkozz e képlettel!
– Szirtperemrõl visszalépsz?
– Valahogy úgy.
– Egyszerre lennél kétkedõ és magyarázó?
– Az ikrek havában születtem.
– És a tengerek íze?
– Mint az arkangyalok könnye.
– És gyakran térsz, meggondolatlanul, rossz útra?
– Hagyd el a sötét lakást!
– Furcsa beszédbe bilincselõdött bámulásom...
– Ígérhetsz magadnak csírázó reményt.

TAMÁS A KÖNYVJELZÕT két lap közé helyezte, s a regényt 
maga mellé téve elaludt. Határozottan emlékezett, hogy elalvás 
elõtt a következõ sorokat olvasta:

 „Majd meglátja! Házról házra megyek, és minden élelmi-
szert lefoglalok. A polgárság majd árkot ás, és barikádokat épít. A 
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szökevényeket fejbe lövetem. Ezer ember! Tízezer ember! Mind. 
Ez nem olyan háború! Egyetlen intésre tízezer ember! Tudja, hogy 
mi az a fejedelem? A téren áll tízezer ember. Asszonyok és öregek 
és árulók és elpuhultak, nincs rájuk szükség, csak az élelmet fo-
gyasztják. Kezemet fölemelem, egyetlen sortûz, és tízezer ember 
ledõl. A várost megmentem”.

Másnap este szétnyitotta a könyvet a megjelölt helyen, de az 
néhány oldalnyival korábbi szöveget jelzett. Beleolvasott:

„Quitt Illés régiségkereskedõ és mûgyûjtõ és zálogházi be-
csüs a pincében pohárgyûjteménye számára bombabiztos fülkét 
építtetett, minden poharat szénába és papírba csomagolt, a cso-
magot sorszámmal látta el, katalógust fektetett fel”.
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Álmodott. Sorok jelentek  meg elõtte: „Igyekeztem az álmot 
a lehetõ legpontosabban lejegyezni, ám késõbb ugyanazt éreztem, 
amit valószínûleg te is, a legképtelenebb valóságot...”  Majd ké-
sõbb: „A Lélek láthatatlan és érthetetlen számomra. Sõt mi több, 
felfoghatatlan és megközelíthetetlen, értelmezhetetlen és követhe-
tetlen. Ráadásul mindent tud rólam”.

Gomolyagban furcsa fények villództak elõtte,  örvénylésük 
néha nõi alakot öltött, majd kráterszerû élettelen domborzatok kö-
vetkeztek, és ismét néhány sor: „A Teremtõ amorális, ezért külö-
nösen érzékeny az igazságosság kérdéseiben; éppen e vonatko-
zásban szorul dicséretre, mert be kell látnunk, az embertõl semmi 
mást nem kívánt meg, csak a neki járó áldozatot: az emberrel neki 
tervei nem voltak”. Fekete alapon ezüstbetûkkel ez íródott: „Az 
objektumfüggõség abszolút, bizonyíték szükségeltetik, hogy õ – a 
szubjektum – létezik”. Tamás egy másik könyv után kapkodott, 
felnyitotta: „Minél kisebb hatósugarú egy értékrendszer, annál 
kisebb az etikai akarata”.

Zonilda mélyen aludt a pamutbálákon, egyenletesen léleg-
zett. Szívesen felébresztette volna, hajnali tanácstalanságában a 
fedõrácshoz lépkedett, kinn halkan szemerkélt az esõ, olykor el-
suhant egy-egy autó, kocsmából kijövõ társaság kurjongatása 
hallatszott a távolból, kisvártatva egy ólálkodó macska feje jelent 
meg fölötte, de az állat gyorsan visszahúzódott. Tamás várt még 
egy kicsit, de a napkezdõ fények elmaradtak, halk léptek, leheve-
redett, újabb könyv, ezúttal Vergiliusról, „akinek származása 
folytán megadatott volna, hogy a helyén maradhasson, és akit 
valamely magasabb rendû végzet szülõföldjétõl elszakadni nem 
hagyott, ott maradni mégsem engedett; kiûzte onnan, ki a közös-
ségbõl, bele az emberforgatag legcsupaszabb, leggonoszabb, leg-
vadabb magányosságába, elûzte eredetének egyszerûségétõl, ûz-
te a messzeségbe, az egyre nagyobb sokféleségbe, és ha valami ez-
által nagyobb vagy távolibb lett, akkor az csupán a voltaképpeni 
élettõl való távolsága volt, mert bizony egyedül az növekedett: 
csupán a szélén járt földjeinek, csupán a szélén élt életének; nyug-
hatatlan ember lett, halál elõl menekülõ, halált keresõ, alkotást 
keresõ, alkotástól menekülõ, szeretõ és egyszersmind ûzött, a bel-
sõ és külsõ világ szenvedélyei közt tévelygõ ember, saját életében 
vendég”.
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fehér lovunknak szárnya tört
fehér lovunknak szárnya vér
fehér lovunknak lába tört
nem vágtatunk

fák királya
ágát rágják férgek
szakadékba vetné magát
gyökerei nem engedik

nap arcát mossuk könnyel
töröljük kendõvel
ujjunk hegye kiég
szemünk kiszárad

lopjuk el tõle a vidámságot
ha szépen nem adja
utolsó szavunk néma átkunk
mondjuk ki

lovad nyerítése fájdalmam
vére vérem életem
patkóm kopog kõ sírásán
elszökök tõled is

bogáncs fölsebezte nyelvem
szomjamnak itt nincs forrás
parázs szemem könnyed altatja
maradok

TÓTH MARONKA GYÖNGYVÉR
    

FEHÉR LOVUNKNAK...
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MADÁR
     
három furulya
hangja a hajnal
   
elönti fénnyel 
a vár kapuját
  
királylány ül 
a torony ablakában
   
s várja az erdõk
legszebb madarát
     
madarad szárnyát 
vér festi már
      
karcsú nyakán 
csapda a zár
    
szemének gyöngyei
pergõ könnycseppek
     
csõrébe elrejtve
marad az üzenet
   
hol lelem madaram
hûtlen lett már hozzám
    
gyémánttal etetném
harmattal itatnám
   
nem jön vissza hozzád
elfolyt annak vére
    
nem száll már válladra
nem ül az ujjadra
    

vesszek hát el én is
árva madár lettem
     
átok száll fejemre
pedig nem vétettem
    
három furulya 
síró hangja hajnal
        
elönti sugárral 
a vár kapuját

FEHÉR MADÁR

a pillanat mint kettétört gally
mozdulatlan
és fejem fölött a fehér madár
lassuló szárnycsapásokkal
elmerül egy kiáltásban
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BALLADA

magába zár a fal
köveid között nincs rés
levegõtlen fénytelenség
a nap után itt minden
nem emlékeznek rád
jártál itt tegnap is
nekem 
ezt hagytad
mutatom üres 
kezem
ne nézz szememmel 
nem adom
idegen a hidegben
vacogó mozdulat
vérem mésszel kevered
így lesz várad erõs

BÕRÖM ALATT

átlátszó bõröm
alatt barlangrajzok

sárkányok és hasonló
szörnyek képei
ruháimon is átvilágítanak

ha nem szeretsz
átharapják az ereimet

HOLD-UDVAR

három lovam legelõre 
hajtom

három kívánságom
viharba kiáltom

ezüst hold-udvar
nyírfák koronáján

ezüst korona
nyírfák hold-udvarán

parázzsal etetem
tûzzel itatom
lovaim hajnalban
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ZSOLTÁR

sípodat ha elveszíted
éneked ha kettétörik
furulyád ha tûzbe dobják
virágaid leszakítják

madarad ha csapda fogja
torkodat sírás szorítja
csuklód ha bilincs harapja
napodat éjszaka lopja

megmaradok énekednek
madaradnak hajnalodnak
üstökösnek lángolónak
partnak és öröknek

hajnalban szemed fény nem éri
a nap melegét neked nem méri
a hold elkerüli ablakod
és nem láthatsz csillagot

gondok ha hullámként csapnak
partot õrölnek és mosnak
hajód ha örvény nyeli el
engem akkor sem veszítesz el

megmaradok énekednek
madaradnak hajnalodnak
üstökösnek lángolónak
partnak és öröknek

HANG

három zúgó erdõben keresem
nyírfám gyökerét

három zúgó erdõben nem lelem
törzsének ezüstjét

õzek szemében halvány a hold
lábuk alatt csörren a csönd

keserû forrásvizek hangja vagyok
erdõdben
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– Ho-ho-hozsahanna ahaz oholvasóóónak! – lihegte lélek-
szakadva Ibn al-Mukaffa Mahfúz édesapjának, a nagytudású és 
mindig higgadt elméjû Abi-al Maarrinak a fülébe, inkább ordítva 
mintsem hangosan, ugyanis a strand hangosbemondója éppen egy 
hároméves, barna hajú, fekete szemû francia kisfiú kétségbeesett 
szüleinek fölhívását harsogta a kis Emerick megtalálásában telje-
sen érdektelen fürdõvendégek feje fölött. Mahfúz áldotta a sze-
rencséjét, hogy a számos medence és a még számosabb italki-
mérés környékén lebzselõ, vagy éppenséggel mérgezett egérként 
nyüzsgõ, vörösre sült bõrû férfiak és nõk tömegében szinte azon-
nal rátalált szülõatyjára. Igaz, nem volt különösebben nehéz dol-
ga, csak azt a helyet kellett kiszúrnia hályog-nyomorította szemé-
vel, ahol a legnagyobb az egy fõre esõ monokinis lányok száma. 
Közben még azon is volt ideje elmélkedni, hogy az ifjú frank szü-
lõket levehette lábukról a Cédrusfák Hegyén termett szõlõbõl 
erjesztett nedû, s miközben az esti lepedõgyakorlat reményében 
kacsingattak egymásra, gyermekük önállósította magukat tõlük, s 
most bizonyára valamelyik játszótér homokjába pisil, vagy éppen 
a hinták egyikébõl zuhan ki megtört szárnyalással.

– Euszébiósz Eusztathiosz mester küldött, nagytiszteletû 
atyám, hogy az hosszabbítsa életed fonalát a matuzsálemek korá-
nak véges határáig, akinek neve kimondhatatlan, hogy a paradi-
csomi hurik is olyan lenge öltözetben lessék tested és halhatatlan 
lelked minden óhaját, mint eme, Mithra, a napisten elõtt áldozó 
pucér kebelû fehérnép, s tegyenek kedvedre amikor csak azt meg-
óhajtod, hogy a mézes sörbet paradicsomi léted minden napján 
akkora készletekben álljon rendelkezésedre, miként e feredõhely 
tizenhét medencéjében hullámzik a dögletesen klórszagú és bizo-
nyára húgyízû víz, hogy alpesi pázsiton hízott ürük aranyló szaft-
ban tocsogó sültje teremjen asztalodon, miként a lángossütõ va-
gyona gyarapodik nyáridõben, füledbe himnuszokat hárfázzon 
Boreász szélisten, de csak annak utána, hogy meghallgattad a 
Négykarmú Sárkány Pagodája urának üzenetét!

– Ugyan mit akarhat a vén tökös Euszébiósz, nyögd már ki 
fiam, mielõtt még mindketten agg korunkra a sínylõk házába nem 
jutunk! – felelt messze földön híres ékesszólásával Abi al-Maarri, 
akit eme föníciai fürdõvárosban a görögül jól beszélõ kánaániták 
egyszerûen csak Monophtalmosnak, vagyis félszemûnek neveztek 
azon adottságának elismeréséül, hogy a medence peremén ücsö-
rögve fél szemével alexandriai tekercseket tanulmányozott, a má-
sikkal meg a páratlan szépségû levantei lányok és menyecskék ke-
belringásának szeizmografikus amplitúdóit véste memóriájába.

A gyermek hajlott a szóra. Nagyot és szárazat nyelt, torkában 
tikkadt sivatagot érzett, nem volt még alkalma lemosni az út porát, 
bár az is meglehet, hogy a hosszú és pompásnak egyáltalán nem 
nevezhetõ buszozás idején a légkondicionáló szárította ki nyálka-
hártyás testfelületeit. Megpróbált apja mellé guggolni, de köszvé-
nyes térde, dagadt bokája nem engedelmeskedett szándékának. 
Miután a két úszómester, az egyik egy pompás, kakaóbarnára sült 
bõrén aranypihéket villantó herceglány, Monophtalmos alaposan 
szemügyre is vette a természet eme pazar teremtményét, szóval 
miután a két vízimentõ a hullámmedencébõl partra emelte a szer-
telen ifjút, és egy hatalmas vörös félholddal megjegyzett kerekes 
székben apja mellé gurította, Ibn al-Mukaffa Mahfúz belekezdett 
az üzenet tolmácsolásába.

– Halld hát atyám az üzenetet, Euszébiósz mester óhaját!
– Aligha létezhet egyéb óhaj, mint az óhajmentesség, így nem 

látom értelmét semmiféle üzenetnek – vágott a közlendõ elébe 
Abi al-Maarri, aki nyaralása harmadik hetében már igencsak mo-
rózussá vált. Vízipipájához már vagy tíz napja nem nyúlt, estén-
ként azonban elkortyolt egy-egy palack pálmabort, ami a kelleté-
nél jobban ingerelte zilált kedélyét és satnya idegzetét.

– Atyám, hogy a magasan kúszó napkorong ölelje glóriájával 
õsz fejed, és szakállad ezüstszálai patakokként fonják körbe fe-
szes húsú ágyasaid combját, miközben rózsakelyhük bibéjét ille-
ted heves nyelvcsapásaiddal! Az üzenet valóságos – húzta szoro-
sabbra Mahfúz az elsõsegély-állomás alkalmazottaitól kapott 
frottír kaftán szárnyait.

Mi a valóság? – kérdezett nyomban vissza az aggastyán.
A valóság nem egyéb, mint a lét maga.
Akkor Euszébiósz üzenete a lét maga?

NETTITIA K. FROESE
   

ABI-AL MAARRI ÉS AZ ÜRESSÉG SÚLYA
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Úgy tûnik, igen – válaszolta a gyermek némi tétovázás után.
– Akkor azt mondd meg nekem, nedvem teremtette gyermek, 

hogy mi a lét? 
Az üzenet lenne? – kérdezett vissza az elbizonytalanodó 

Mahfúz.
Botor gondolat: a lét a nemlétnek az önmagáról alkotott illú-

ziója.

Tekintettel, hogy a türroszi és bübloszi strandokat nem csak 
vékonypénzû plebejusok, feltörekvõ menedzserek, igyekvõ pró-
bagengszterek, írhatnám kereskedõ-gyerekek látogatták, hanem 
cizellált elméjû fuvarosok, pallérozott tudású utcaseprõk, meg-
romlott látású könyvtárosok, rossz tollú zsurnaliszták, vagyis a 
semmirekellõk siserehada, a beszélgetés némely fültanújában fel-
vetõdött annak gyanúja, hogy a bütykös lábát hetek óta áztató vén 
salabakter kezében legutóbb látott fólió Halmai Tamásnak az egy 
felvonásban és hetvenkilenc koanban írt, Az üresség közepe címû 

játéka lehetett. El is határozták nyomban, hogy ha a dialógus so-
rán akár csak még egyetlen, koanra utaló bölcselet is kiböffen az 
öreg prasnya száján, veszik fürdõtörülközõjüket, nyugágyukat 
hátrahagyva, lobogó gatyaszárral, útközben letépett melltartókat 
lengetve vágtáznak a föníciai jogvédõ hivatalba, hogy feljelentést 
tegyenek a ki nem tett idézõjelek ügyében. Abi al-Maari persze 
csak röhögött magában eme lappangó szándékon, pontosan tudta, 
meddig hámozható a posztmodern hagyma, miként azt is, hogy 
milyen távolságban kell a férjnek tartózkodnia ahhoz, hogy a me-
nyecske a legkisebb ellenállást tanúsítsa szeretõjével szemben 
bujavászon bugyogója lehántása során.

– Az ólám, vagyis az örökkévalóság nyújtsa végtelenjébe böl-
csességed, megzavarhatatlan elméd zsarátnokán futkározzanak 
mezítelen talpú bölcsek hadai, atyám, elképedve állok itt ültöm-
ben, s máris leborulok határtalan bölcsességed elõtt.

– Minden tudásunk a tudatlanságunkhoz vezet közelebb, s a 
világidõ estéje az éjszakába hajlik. Mert mi a bölcsesség, ha nem a 
bölcsesség megvetése, az impulzív ösztönök diadala a szabályok 
fölött, a mákonyos tévelygés a világ vonzó és taszító dolgai kö-
zött, hogy kínok árán megszerzett kevéske tudásunknak ura le-
gyünk, ne pedig szolgája a beidegzõdéseknek és elvárásoknak, s 
az arra irányuló törekvés, hogy legyen mindez Isten nagyobb di-
csõségére – vázolta hevenyészett életprogramját a bölcs, aki az 
Efezusi betûk címû, megírandó világenciklopédiájára gondolt, 
miközben a narancsbõrös, de kéjeket ígérõ tangás tomporokon le-
geltette szemét.

– Ad maiorem Dei gloriam? Magam körül olyan világot látok, 
amelyben minden tárgy egy megtestesülés, és amióta Héraklei-
tosz, Dionüszosz és Jézus távozott napjainkból, már isteneket se 
látok a színfalak mögött – lihegte dühödten a rozoga egészségû és 
praktikus gondolkodású fiatalember.

– Necrosomnia! Halálos álom! Timberfarkasok acsarkodnak 
majd lelkedért a Seólban, a komor Ananka síkján, vagy a napfé-
nyes Tir na nÓg rónáján, mert a Valhöllbe biztosan nem kerülsz, 
ha szellemed távolra kalandozik teremtõdtõl!

Ki hát Isten? – kérdezte a megszeppent, õsz gyermek.
És ki vagy te? – felelte Abi al-Maarri.
– Ha veled vagyok, egyedül vagyok! – pityeredett el az át-
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ázott, vagy átizzadt (?) frottírkaftános, önmaga dédapjának tûnõ 
férfi. Ha többet óhajtok, hová vezet a vágy?

– A vágy egyetlen célja önmaga megszüntetése, az öndestruk-
ció kíméletlen realitása.

Arra kellene tehát törekednem, hogy semmire se vágyjam?
– Nem. A semminek kell vágyakoznia rád – mondta Abi al-

Maari, aki már nagyon megkívánt egy illatos szivarkát, de a me-
dence környékén nem volt kijelölt dohányzóhely, meg egyébként 
is eltökélte, hogy leszokik bár egy káros szenvedélyérõl. A hallga-
tózó közönség fölhördült, vérszagot érzett: dõl majd a busás juta-
lom a jogvédõtõl!

Megadom magam, nem értelek, édes szülõm!
– Nem vagyok híve a megadásnak és a kényszerû engesztelõ-

désnek, hacsak az nem kedves olvasmányom, az Ezeregyéjszaka 
meséi szellemében történik. Elméd eme válságos pillanatában se 
tehetek mást, mint okítalak, tanítalak csak minduntalan, Sahrazád 
a meséit nem csecsszopók örömére, hanem õsz koponyák böl-
csességének növelésére, s ha meg nem sértelek, Isten nagyobb di-
csõségére mondta. Halld szavát:

   

Kezük emelik imához a férfiak,
Engesztelésül a nõk meg – lábukat.
Valóban ez nagyon jámbor cselekedet:
Allahhoz emelkedik, mit a mély tartogat.
   

– Erre tanítanak tehát a könyvek, minden tudás idõkön túlra 
címzett forrásai? Minden, amit saját gyönyörünk érdekében te-
szünk, a Teremtõhöz emel közelebb bennünket? – hitetlenkedett 
az egyébként is a kételkedés bajnokának számító Mahfúz, s már 
nem zavarta nedves öltözéke, sem a kerekes szék kényelmetlen, 
fölszakadozott kárpitozása.

– Ki kell téged ábrándítanom elragadtatásodból – felelte az 
orrát piszkáló tudós ember. – A könyvek nem tanítanak egyébre, 
mint olvasásra. Van könyv, ami az ördög maga, s akad olyan, 
amelynek lapjai között a Szentlélek szárnyverdesése hallatszik, 
de a könyv mindig csak könyv marad. Az kel belõle életre csupán, 
amit elolvasol. Gondold el, ahogy a langyos májusi zápor áztatja a 
gabonaföldeket az Eufrátesz árterületén, vagy ugyanezt a Duna 
deltájában.
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Ilyen lenne az olvasás?
Nem.
– Ilyen lenne a valóság? – kérdezte az egyszerre aggastyánná 

komorodott Mahfúz.
Mondtam már.
Ilyen lenne a lét? 
Mármint a nemlét illúziója?
Ilyen lenne a vágy?
Mint a vágytól szabadulás igyekezete?
– Ez lenne a cél, megszabadulni vágyainktól és üresen téb-

lábolni a világban? Hogyan lehetne vágyak nélkül élni? Erre is 
megtanítottak tudós könyveid?

Igen.
Hogyan hát?
– Ahhoz, hogy vágy nélkül élhess, egykikõtöknek meg kell 

halnia. A vágynak vagy neked. Ez Halmai mester tanítása.
Vágyak nélkül élni boldogtalanság. Mérhetetlen üresség.
– Az üresség nem egyéb, mint a forma, és a forma sem más, 

mint üresség. Magátlansággal bíró tárgyiasság, ami mögé, miként 
mondottad, nem vetül istenek árnyéka, csak a te éntelenséged vi-
szonylatában nyer körvonalat.

Mekkora árnyékot vethet a saját éntelenségem az ürességre? 
– Akkorát, hogy az összeroppan árnyékod súlya alatt! – zárta 

le medence-párbeszédüket Abi al-Maarri, akinek már jólesett vol-
na egy rövid egészségügyi séta, lehetõleg a fürdõhely dombosabb 
tájain, ahonnét kilátás nyílik a nõi napozóra. Élveteg vég kujon, 
gondolta magáról, és ez a gondolat elégedetté tette. A közelükben 
hallgatózók nyomban szedni kezdték sátorfájukat, hûtõtáskákat 
pakoltak, a nõk lepedõnyi törülközõk alatt gurigázták le magukról 
a nedves bugyit, a férfiak visszavitték a pultoshoz a betétes sörös-
üvegeket, az istenek is zárórára készültek, egyre több felhõt raj-
zoltak az égboltra. Ibn al-Mukaffa Mahfúz is visszaszolgáltatta az 
elsõsegélyesektõl kapott, bolyhait hullató kaftánját, és megkér-
dezte:

– Ez lenne hát az üzenet, amit nagyméltóságú Euszébiósz 
Eusztathiosz mester rám bízott, azzal a megkötéssel, hogy mi-
elõbb adjam át neked?

– Ez – válaszolta a bölcs. Vagy valami más – tette hozzá.
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1. LÉGGÖMBÁRUS

Az új ideált ébresztõ forma
belibben, mint luftballon, lüktetve.
Néhány korty levegõ feszül benne:
vésztartalék, mely fölénk hajolva

fáradt fulladásunkat feloldja.
Megrettent elpattanni kész kedve:
a lepusztuló díszlet keserve
taszít a szétterjedõ nyomorba.

Már nem töpreng vízbe fúlt tervein,
az unott árus egykedvûn topog,
vonásain szétfolyó, szürke spleen.

Körötte átépülnek városok,
de nem támad folt foszlott kincsein, 
léggömbjei tátogó halrajok.

o

SCHWAMM FANNI
    

VIDÁMPARK

2. KÖRHINTA HATTYÚKKAL

Léggömbjei tátogó halrajok,
fehér, koronás hattyú, tizenhét,
mi táplálja csábító örömét,
de a csalogató élet halott.

Elpiszkolt színei maradtak ott,
egy kattogó gép árulta csendjét,
jegy ellenében hagyta, figyeljék,
ahogy nehézkesen, fájón forog.

A koronákon nincs többé arany,
szemük feketesége megkopott,
fehér szárnyakon szennyfolt, számtalan.

Hangszórójukban rejtõztek dalok,
egykor csendültek, mint bátor folyam,
áradtak száz szédülõ szólamot.

              3. KISVONAT  

Áradtak száz szédülõ szólamot
széttört szerencsénk szimbólumai
(jelkép: egyáltalán nem az, ami),
szonettek fûzére száguldozott.

Kövess kigondolt, szabályos nyomot,
a kimunkált ötlet ösvényei,
kanyargós útja messzire viszi
száz képzeted. Oly féltõn hordozod,

hát lépd vele tovább a síneket,
melyek csalogatnak kanyarogva;
titkot súgok: innen ki is vezet

vonaluk, halhatatlanságod hajolja,
erre fusd élõ igyekezeted,
ezüstös végtelenbe rohanva.
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            6. HAJÓHINTA

Gubbasztunk kelletlen kalandorok,
velünk lódul a lengõ õrület,
lassan átfordul, rettegõ, tered
látod: a helyszínt, ahogyan forog

körülötted, veled. Halk tébolyod
üvöltõ félelemmé hergeled,
hajód körül már ott keringenek,
tolongva vizsgálják állapotod

az elmúlást szimatoló legyek.
Hol vannak már a kóbor farkasok,
kik meglesték fájó félelmedet?

A fenyegetõ, zajló távolok
helyett torpannak töppedt közelek,
a lét körötted lassan elfogyott.

         7. CÉLLÖVÖLDE

A lét körötted lassan elfogyott,
egy pontra szûkült le az életed,
eltalálni így már könnyen lehet,
te vagy tán, ki a puskát ráfogod

célpontodra, de eltaláltatott,
elvégeztetett minden, ég veled,
még utoljára forró rémület
önt el, mint sebzett, meglõtt állatot.

Hát én is, én valóban meghalok?
Gondolatod a pályát loholja,
szemed elõtt a díszlet kavarog,

foszlik a fények selymes szalagja,
rezgések hullámvölgye kanyarog,
útját a föld mélyére kaparja.

4. KÖRHINTA LOVAKKAL ÉS SZARVASOKKAL4. KÖRHIN

Ezüstös végtelenbe rohanva
indul sietni mindegyik gyerek,
de felnõtté rettenve megreked
szándéka, inkább földre hajolva

egy hinta árnyékát bujdokolja,
mely lovakkal s szarvasokkal remeg,
tetejérõl hullnak a cserepek,
mézeskalácsház-fedele romba

omolja a sajgó környezetet,
kártyavárak borulnak halomba,
megtorpannak vánszorgó szekerek,

kastély omlik süppedõ homokba,
szivárványról szakadnak szeletek,
a világ is a végét forogja.

         5. FORGÓ CSÉSZÉK

A világ is a végét forogja,
a Nap körül is szédülten kering,
önmaga körül vergõdve megint
feléled önpusztító robotja.

Forgó csészék rángatnak kotyogva,
a teáskanna középen hevít,
maga körül húzkodva elkerít,
magunk körül pörgünk megbomolva.

Az elveszített nyugvópont helyett
kényszerpályán vagyunk, mert elkapott,
mint holmi önpusztító hevület,

a sors, mely tördel minden hajlamot,
lovagolnunk hatalmát nem lehet,
gubbasztunk kelletlen kalandorok.



34

8. KÖRHINTA REPÜLÕKKEL

Útját a föld mélyére kaparja
ledõlt palotád minden díszlete,
lázas tudatod búcsúzik vele,
s a fáradt, elvetélt agónia.

De hirtelen magával ragadja
maradék valód egy kör pereme,
repülõkkel díszes kerülete
így lök a fátylas, felhõs magasba.

És önfeledten csak repülsz, repülsz,
messzire száll a kétségbeesés,
alig kopott játékrepülõn ülsz,

karjaid szárnyakként kitárod, és
Napba öltözött lélekkel hevülsz,
átsugároz lassan az ébredés.
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9. ELVARÁZSOLT KAS

10. ELVARÁZSOLT K

Átsugároz lassan az ébredés,
befogad a legvégsõ állomás,
bejárata szomorú színhatás,
festett szivárványon ezernyi rés,

a csorba üvegdíszeken törés.
Valóság hát, hogy nincsen változás,
a lenthez mérten nem vár semmi más?
Tarkállik feléd, mint a tévedés

a falról függõ mûvirág-fonat.
A ráragadt por és a rettenet,
rád vigyorgó halálfejet mutat.

Minden egy fokkal ízléstelenebb,
mint amit teremthet a gondolat,
a végzet szalagja bomlik veled.

A végzet szalagja bomlik veled,
állsz repedt tükrök kereszttüzében.
Torzulsz te is, törésük keményen,
kegyetlenül mutatja, mit tehet

az elvarázsolt, bús emlékezet.
Arcod értelmed tükrözte szépen,
most csúf valód rándítja a szégyen,
feleded, hogy az igyekezeted

a jót megõrizni volt hivatott,
marcangolt bár mindig a kétkedés,
lepkehálóval kergetted a jót,

de egy percre elfogni túl kevés,
ki áll a tükrök közt, csak egy halott,
süket csend váltja fel a szívverést.

9. ELVARÁZSOLT KASTÉLY – BEJÁRAT

10. ELVARÁZSOLT KASTÉLY – TÜKÖRTEREM

Átsugároz lassan az ébredés,
befogad a legvégsõ állomás,
bejárata szomorú színhatás,
festett szivárványon ezernyi rés,

a csorba üvegdíszeken törés.
Valóság hát, hogy nincsen változás,
a lenthez mérten nem vár semmi más?
Tarkállik feléd, mint a tévedés

a falról függõ mûvirág-fonat.
A ráragadt por és a rettenet,
rád vigyorgó halálfejet mutat.

Minden egy fokkal ízléstelenebb,
mint amit teremthet a gondolat,
a végzet szalagja bomlik veled.
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11. ELVARÁZSO

12. ELVARÁZS

     

Süket csend váltja fel a szívverést,
sötét van és csend. Csak kis fényeket
bocsát ki néhány távoli keret,
apró ablakok mélyén fénytörés,

ibolya és vörös rétegezés,
mely néha lövell csak ki kékeket,
zöldeket, tejszerû fehéreket,
a színek patakján a rezzenés

halk morajjal lágy illatot lehel,
mely felidéz virágzó kerteket,
szirmok csipkéje, mint a hópehely

hull alá, ezüst lampion lebeg,
várakozásod ébreszti e hely, 
talán új tapasztaláshoz vezet.

Talán új tapasztaláshoz vezet
az út a zsúfolt bálterem felé,
ahol keringõzõ bábuk közé
került kanyargó ösvényed veled.

Az elborzasztó, bizarr képeket
készséggel porlasztanád semmivé,
kopott babák botlása, senkié
e torz bál rajtad kívül nem lehet.

Menekülsz, sokáig tán nem követ
élettelen alakokkal e félsz,
mi felszakította sajgó sebed,

mely forradást volt remélni merész,
fagyasztott enyhülést hozó jeget,
kihûlt vonalán újra útra kélsz.
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13. ELVARÁZSO

14. ELVARÁZ

Kihûlt vonalán újra útra kélsz
ösvényednek, hûvösen lengsz tova,
a félelmetes császár trónusa
elé csendes önmérséklettel lépsz.

Mindig tudtad, hogy egyszer ideérsz.
Léted száz aggodalmas sóhaja
riadta, hogy legvégül eljön a
boncolgató, elemzõ számvetés.

Nyugalmadon te is csodálkozol, 
tán megedzettek a kísérletek,
bábu szemébe nézel, nem rabol,

ki számon kérné rajtad életed.
A tér, min gyõzelmes valód honol,
halántékon lápiszkék erezet.

Halántékon lápiszkék erezet
egy forgó hordóba szüremlik át,
egy perc, és máris szédítõn dobált,
pörgése mindent semmibe vetett,

szabdalta szét maradék énemet,
mi porlásában még kiált, kiált:
csak Heldort tudjam õrizni tovább,
s akkor nem pusztul el a képzelet.

Olvassz magadba, fenséges idol,
hozzád jöttem én el botladozva,
birodalmadba érkeztem most, hol

ég szór gyémántot hét zöld sasodra,
és oltárod elé zarándokol
az új ideált ébresztõ forma.

11. ELVARÁZSOLT KASTÉLY – KUKUCSKÁLÓ

12. ELVARÁZSOLT KASTÉLY – BÁLTEREM

Süket csend váltja fel a szívverést,
sötét van és csend. Csak kis fényeket
bocsát ki néhány távoli keret,
apró ablakok mélyén fénytörés,

ibolya és vörös rétegezés,
mely néha lövell csak ki kékeket,
zöldeket, tejszerû fehéreket,
a színek patakján a rezzenés

halk morajjal lágy illatot lehel,
mely felidéz virágzó kerteket,
szirmok csipkéje, mint a hópehely

hull alá, ezüst lampion lebeg,
várakozásod ébreszti e hely, 
talán új tapasztaláshoz vezet.

13. ELVARÁZSOLT KASTÉLY – A CSÁSZÁR TRÓNUSA
    

14. ELVARÁZSOLT KASTÉLY – FORGÓ HORDÓ

Kihûlt vonalán újra útra kélsz
ösvényednek, hûvösen lengsz tova,
a félelmetes császár trónusa
elé csendes önmérséklettel lépsz.

Mindig tudtad, hogy egyszer ideérsz.
Léted száz aggodalmas sóhaja
riadta, hogy legvégül eljön a
boncolgató, elemzõ számvetés.

Nyugalmadon te is csodálkozol, 
tán megedzettek a kísérletek,
bábu szemébe nézel, nem rabol,

ki számon kérné rajtad életed.
A tér, min gyõzelmes valód honol,
halántékon lápiszkék erezet.
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15. EXIT

Az új ideált ébresztõ forma
léggömbjei tátogó halrajok,
áradtak száz szédülõ szólamot,
ezüstös végtelenbe rohanva.

A világ is a végét forogja,
gubbasztunk kelletlen kalandorok,
a lét körötted lassan elfogyott,
útját a föld mélyére kaparja.

Átsugároz lassan az ébredés,
a végzet szalagja bomlik veled,
süket csend váltja fel a szívverést.

Talán új tapasztaláshoz vezet
– kihûlt vonalán újra útra kélsz – 
halántékon lápiszkék erezet.

               15. EXIT

Az új ideált ébresztõ forma
léggömbjei tátogó halrajok,
áradtak száz szédülõ szólamot,
ezüstös végtelenbe rohanva.

A világ is a végét forogja,
gubbasztunk kelletlen kalandorok,
a lét körötted lassan elfogyott,
útját a föld mélyére kaparja.

Átsugároz lassan az ébredés,
a végzet szalagja bomlik veled,
süket csend váltja fel a szívverést.

Talán új tapasztaláshoz vezet
– kihûlt vonalán újra útra kélsz – 
halántékon lápiszkék erezet.

39

– Falunk elsõ és eredeti temploma sárból és lóganajból össze-
dögönyözött vityilló volt, amely annak a betlehemi istállónak 
õseink által elképzelt képére készült, amelyben a mi urunk, Jézus 
Krisztus világra pottyant a Szeplõtelen Szûz ölébõl. Amikor 
nagyapáink megérkeztek erre a folyó és mocsár közé ékelt szikes 
vidékre, saját családi kunyhóik felépítésével egy idõben láttak ne-
ki közös erõvel a falu templomának elkészítéséhez is. Istenfélõ 
emberek lévén eszük ágában sem volt hónapokon át pogányta-
nyán élni, ezért már az elsõ telepeshullám megérkezésének más-
napján átkelt a folyón a kialakulófélben lévõ falu háromtagú 
küldöttsége, és a városi plébániára látogatott, ahol arra kérte a 
nagyrabecsült püspök urat, hogy biztosítson a számukra legalább 
vasárnap délelõttönként egy papot, aki misét mond, mert az ember 
esendõ teremtmény, folyton bemocskolja magát, kívül-belül egy-
aránt, és amíg a napi munkától a testére ragadt piszkot esténként a 
teknõ fölött egy kis vízzel könnyûszerrel lecsutakolhatja magáról, 
addig a lelke meglötyköléséhez már csakis Isten szolgájára van 
szükség. A püspökbotjának kacskaringóiba faragott bibliai jele-
neteket simogató püspök bólogatva hallgatta végig a jövevények 
óhaját, és miután rövides gyõzködést követõen sikerült zöldágra 
vergõdni velük az ellenszolgáltatás mennyiségében és milyen-
ségében, azon nyomban rendelkezett is, úgyhogy felmenõink már 
az elsõ vasárnapon igazi pap vezényletével mondhatták el a Mi-
atyánkat és a Hiszekegyet az új környezetben. Igaz, akkor még a 
szabad ég alatt, de vénasszonyok nyarához méltó napsütéses dél-
elõtt lévén senkit sem zavart különösebben, a tél beálltáig pedig a 
lakosság nagy örömére a családi otthonokhoz hasonlóan az Isten 
háza is elkészült, így karácsonyra azok, akik idõben érkeztek és 
befértek, már saját templomukban örvendhettek a Kisjézuska 
születésének. Az éjféli misével egybekötött templomszentelõ 
alkalmából a püspök egy kisebb méretû harangot adományozott 
nyája újdonsült tagjainak. Kongatták is rendesen a falubeli suhan-
cok, annál is inkább, mert, ahogyan egymás közt mondogatták, 

SÁNDOR ZOLTÁN
   

HANGOK A FÖLD ALÓL
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olyan szép hangot adott, akár a riadót harsogó katonatrombita és a 
nõnek indult lányka torkából érkezõ csilingelés keveredése egy-
mással, bár képzeletükön kívül aligha volt alkalmuk hallani a két 
magasztalt hang valamelyikét is. Két és fél évvel késõbb azonban 
már csak merõ túlzással állhatta meg a helyét a fenti megállapítás: 
legutolsó kalimpálása során a fokozatosan halkuló harang hát-
borzongtatóan tompa, vészjósló hangokat eresztett ki magából.

 

Az történt ugyanis, hogy hitbuzgó sietségükben a telepesek lápos 
talajra építették a templomot, amely egy vasárnap reggeli szent-
misén a benne összegyûlt hívõk súlya alatt lassan süllyedni kez-

dett, s mire az áhitatgyakorlatba feledkezett érintettek észrevet-
ték, hogy mi történik, már késõ volt: a kis templomot nyájastól 
elnyelte a föld. Volt-nincs. A misérõl kimaradt, ebédet készítõ 
asszonyok, valamint az imádkozás helyett inkább a faluszéli eper-
fa hûvösében kártyázó férfiak a hír hallatán sebtében otthagyták a 
tûzhelyen kormosodó edényekben rotyogó ételt, illetve a kártya-
lapokkal tökéletes kombinációt teremtõ házi kisüstit, és morcos 
csemetéikkel a nyomukban azonnal a helyszínre siettek. Körül-
állták a néhai templom után maradt csuszamlós földterületet, és a 
megilletõdöttségtõl összeszûkült mellkasokból csak néha feltörõ 
sóhajok kíséretében, megigézve hallgatták a föld alól érkezõ, egy-
re halkuló harangszót. Az épületben rekedt szerencsétleneken már 
nem tudtak segíteni. Néhány nappal azután, hogy az ajándékba 
kapott templomharang végleg elnémult az ingoványos bánáti föld 
alatt, a faluba érkezett Ignác plébános, és az adott helyen misét 
celebrált a szerencsétlenül járt falubeliek lelki üdvéért. Az õ veze-
tésével kezdték, nem sokkal a baleset után, építeni jóval szilár-
dabb talajon a falu központjában még ma is magasodó templomot, 
amelynek befejezésére és felszentelésére csak egy bõ évtized után 
került sor, a réginek a helyén pedig a földnyelte szerencsétlenek 
tiszteletére, akik mellesleg – leszámítva a megboldogult Törõ-
csikné halva született elsõ gyermekét, akit a családi udvarban 
hantolt el az apja – a falu legelsõ holtjai voltak, létrehozták a falusi 
temetõt – magyarázta fennhangon ezekkel vagy kissé más sza-
vakkal az öreg Dudás, a falu temetõcsõsze, a faluvégi kiskocsma 
söntésének tehénkedve, miközben telhetetlenül döntötte magába 
a fehéret. Azért kérdéses, hogy épp ezekkel a szavakkal mondta-e 
el a maga által váltig hitelesnek nevezett fámát, mert a róla szóló 
történetet viszont Kõfaragó Pityuka adta tovább már a temetõ-
csõsz halála után, õ pedig köztudottan rajongott a halottakért, és 
amikor csak lehetett, szeretett szépíteni a dolgokon: nem forgatta 
ki a valóságot, csupán becsomagolta azt, mint ahogyan az ajándé-
kot szokás színes papírba bújtatni és piros masnival körültekerni, 
hogy értékétõl függetlenül vonzónak tûnjön. Bárkirõl is legyen 
szó, halála után az illetõ mindig nagyot nõtt Pityuka szemében, 
akinek ragadványneve is a holtakkal kapcsolatos foglalkozásából 
eredt: kriptákat és síremlékeket készített, azon belül is külön spe-
cialitása volt a megboldogult nevének kõbe vésése. Folyton azt a a 
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ismételgette, hogy õ úgy karcolja bele a kõbe, márványba vagy 
akár betonlapba a betûket, hogy azok tükrözzék az alattuk pihenõ 
személy egyéniségét.

A lityegõ asztalnál ülõ társaság a fejét rázva, hitetlenkedve 
nézte Dudást, a történetet mély elragadtatással egyedül csak Kõ-
faragó Pityuka hallgatta, aki a másik asztalnál lelkiismeretesen 
körmölt egy lopótök alatt, amelyet ki tudja, miféle babonából 
lógattak le a mennyezetrõl. Bizonyára az járt a fejében, hogy ha 
valaki tisztességesen megfizetné, milyen jó lenne egy templom-
formájú síremléket készíteni, amelybe belekerülne mindazoknak 
a tragikus sorsú embereknek a neve, akiket templomba csukva ért 
a halál. Milyen egyéniségek lehettek, ha annyira bele tudtak me-
rülni az imádságba, hogy észre sem vették, amikor nyelni kezdte 
õket a föld, morfondírozott magában Pityuka a faluvégi kiskocs-
mában, amikor elõször hallotta Dudás históriáját, és a késõbbiek 
során is számtalanszor. Világéletében azt vallotta, hogy a halál 
közeledése új köntöst ölt az emberre, akárcsak magának az evilági 
élet megszûnésének a pillanata is, nem szabad tehát összekeverni 
az élõ személyt a haldoklóval és a már megboldogulttal: három 
külön teremtésrõl van szó, függetlenül attól, hogy külsõleg egy-
nek tûnnek, bizonygatta minduntalan. Az elhalálozottak iránti 
lelkesedésébõl kifolyólag jogosan feltételezhetjük róla, hogy 
amennyiben megéri a kilencvenes éveket, könnyedén egyetemi 
tanár vagy akár akadémikus is lehetett volna belõle, hiszen az or-
szágban akkoriban dívó szellemi nekrofíliában Kõfaragó Pityu-
kánál már csak az említett brancs tagjai lelkesedtek jobban a hol-
takért. De sajnos nem érte meg a kilencveneseket: négy évvel az-
elõtt, hogy kezdetét vették az éjszakai sorozások, mintha érezte 
volna az emberi élet hamarosan bekövetkezõ elértéktelenedését, 
az akkor már évek óta nyugdíjas Pityuka szó szerint máról holnap-
ra átminõsült: a legfrissebb politikai fejleményekrõl beszámoló 
tévé elõtt este még ebben a világban aludt el, de reggelre már egy 
másikban ébredt.

– Öreg – szólította meg a negyvenes évei elején járó, a kör-
nyéken hírhedt focibíróként ismert Körtejóska az öreg Dudást, 
miután az befejezte mondókáját –, már megint becsiccsentettél?!

A kérdés hallatán a kis társaság hangos kacagásban tört ki. 
Egyedül csak Pityuka jegyzetelt továbbra is elmélyülten.

43

– Mondd, öreg, ma tán nem volt munka, így hát jutott idõ ba-
nyariogató mendemondák kiagyalására? – cukkolta továbbra is a 
magánál két évtizeddel idõsebb temetõcsõszt Körtejóska, mire az 
asztalnál ülõk újabb hahotázásba kezdtek.

– Kuss legyen, a kákán csomót keresõ, szájtáti sehonnaiak! – 
förmedt rájuk az öreg Dudás, mire még hangosabb lett a nevetés. – 
Röhögjetek csak, hülye barmok, tudatlanok vagytok ti még, de 
elõbb-utóbb úgyis mindannyian az én kuncsaftjaim lesztek!

– Jól van, na... – próbálta kissé lehûteni a kedélyeket Kör-
tejóska. – Azt áruld már el, te öreg, ha minden, amit elmeséltél, 
pontosan úgy történt, miért nem hallottunk róla eddig egy árva 
szót sem?

– Na látod, ha valamit nem értesz, akkor így kell cselekedni, 
meg kell kérdezni az okosabbat, hogyan is volt, és õ majd felvi-
lágosít. Kérem szépen, azért nem hallottatok semmit a falu elsõ 
templomának alászállásáról a mélybe, mert Ignác plébános már 
megérkezése napján felszólította a falubelieket, hogy errõl az 
esetrõl egy szót se szóljanak senkinek, Isten úgy segéljen titeket, 
mondta, sokkal jobb lesz, ha az utókor nem tud a történtekrõl, már 
azért se, mert a település java ment el, a becsületes, templomba-
járó jóemberek, akik pedig megmaradtak, mind-mind italozó és 
kártyázó, kizárólag bendõjükkel és alatta levõ testrészükkel fog-
lalkozó, babonás pernahajderek voltak, akiktõl azt kérte, hogy ve-
zeklés gyanánt sajátjaikként neveljék föl azt a néhány gyerkõcöt, 
akiknek szülei odavesztek az elsüllyedt templomban. Ignác plé-
bános szavait azonban csak részben szabad elfogadnunk: a teljes 
igazsághoz tartozik még az is, hogy a püspökségnek hiányzott a 
legkevésbé egy ilyen jellegû botrány, mivel a püspök úgy vélte, 
ameddig csak lehet, halogatni kell a dolgot, ha nem muszáj, kár 
lenne bárkivel is osztozni azokon a javakon, amelyek a heti egy 
miséért cserébe ütik a markát, amibõl kifolyólag a tragédia meg-
történtekor az új egyházközség még sehol sem volt hivatalosan 
bejegyezve.

Néhány percnyi hatásszünet után, mialatt csak Kõfaragó Pi-
tyuka szótagoló mormolása és plajbászának karistolása hallat-
szott, Körtejóska azt követõen, hogy egy nyeletre felhörpintette 
itókáját és üres stampedliját az asztalra csapta, a következõ kér-
dést szegezte a temetõcsõsznek:



44

– Rendben, öreg, még csak azt az egyet áruld el nekünk, egy-
szerû földi halandóknak, ha már errõl senki sem beszélt, kitõl hal-
lottál te ezekrõl a dolgokról, honnan tudsz te minderrõl?!

– Ááá... Olyanok is vannak, akikre már semmiféle tilalom 
nem érvényes...

A társaság egy pillanatra értetlenül meredt az öreg Dudásra, 
de a következõ pillanatban a másik asztaltól már megérkezett a 
magyarázat a sejtelmes kijelentésre.

– A holtak! – üvöltött fel ujjongva Kõfaragó Pityuka.
– Úgy van, kedves barátom, megboldogult kedveseink – erõ-

sítette meg a temetõcsõsz.
– A halottak?! – húzták el a szájukat a többiek.
– Úgy bizony, Isten engem úgy segéljen – válaszolta hetykén 

Dudás, és a söntés mögött ácsorgó kocsmárossal teletöltette poha-
rát egy újabb adag fehérborral.

– Várjunk csak – szólalt meg ismét Körtejóska –, azt akarod 
mondani, hogy te a holtakkal is szoktál társalogni?

– Az már csak természetes, hisz temetõcsõsz vagyok, vagy mi 
a fene!

A kis társaság tagjai az elfojtott nevetéstõl öklendezve össze-
dugták fejüket asztaluk fölött, halkan sutyorogtak, mire a Pocok-
nak becézett ifjú titán, aki még a huszadik életévét sem töltötte be, 
de máris minden hájjal meg volt kenve, kihúzta magát, és megkér-
dezte az öregtõl:

– Dudás bá’, kend ezek szerint éjjelente valamiféle varázslat-
tal feltámaszt egyes halottakat, hogy utána elbeszélgethessen ve-
lük falunk múltjáról?

– Nem egészen így van. Semmiféle varázslat sincs a dolog-
ban, és nem is én szoktam kezdeményezni a társalgást, hanem...

– Õk kopognak lentrõl! – vágott a temetõcsõsz szavába Kör-
tejóska, mire az öreg Dudást és Kõfaragó Pityukát leszámítva az 
összes jelenlévõ hangos hahotázásban tört ki.

A focibíró megjegyzése egy másfél évvel korábbi eseményre 
vonatkozott, amelyet követõen a falu lakosai azt kezdték rebes-
getni, hogy az öreg Dudás rendszeressé vált éjszakai terepszemléi 
egyikének során a temetõben összefutott magával a sátánnal, ami-
nek következtében bezápult az agya, s noha külsõleg aligha tör-
tént rajta némi változás – bár sohasem tudni, hogy mit takar az ing 
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és a gatya –, belülrõl többé nem az a személy, aki évtizedeken 
keresztül ásta, majd utána lelkiismeretesen gondozta a falubeliek 
sírjait.

Londoni lebujokban a Sex Pistols és a The Clash már elsõ 
nagylemezének hanganyagát csépelte kakastarajos rajongóinak, 
akik biztósítótûkkel díszített farmernadrágban és szögecses bõr-
dzsekiben jártak, illusztrisabb tömegszórakozóhelyeken pedig 
rózsaszín öltönyökben feszítõ fiatalemberek és citromsárga szok-
nyácskákba bújt lányok közremûködésével végképp teret hódított 
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magának a disco, amikor Bús Pali félezer falubelit a háza és a te-
metõ közti poros úton felállított hatalmas sátorba invitált egy-
szülött fia, Ödönke menyegzõjére. A meghívott vendégek zöme el 
is ment a falu minden idõk legnagyobbjának tartott lakodalmába: 
egyesek azért, mert tartoztak ezzel Búséknak, mások azért, mert 
az illem úgy kívánta meg, természetesen voltak, akik annál az 
egyszerû oknál fogva tettek eleget a meghívásnak, mert szerettek 
lakodalmakba járni, de olyanok is akadtak, akiket az eredendõ 
emberi kíváncsiság vezényelt a színes krepp-papírral díszített 
ponyva alá, ahol már a délelõtti órákban megkezdõdött a dáridó, 
hogy a délután két órára bejelentett polgári, majd az azt követõ 
templomi esküvõre – csak ebben a sorrendben volt lehetséges há-
zasságot kötni, mert a titóista rendszer bûncselekményként kezel-
te a templomi esketési szertartás lebonyolítását, ha azt polgári 
szemszögbõl nem házastársak követték el – már igen felszabadult 
állapotban induljon a násznép. A férfivendégek zömének kapóra 
jött a minden szabálytól mentes táncikálásból álló utcai felvonu-
lás a lakodalmas sátortól a községházáig, illetve a templomig és 
vissza, így kevésbé tûnt fel, hogy részben a júniushoz mérten túl-
zottan erõs napsütésnek, de annál inkább az elfogyasztott szesz-
mennyiségnek köszönhetõen még ha akartak volna, akkor sem 
lettek volna képesek dülöngélés nélkül lépkedni. A lakodalmi sá-
torba való visszaérkezéskor a vendégsereg mulatozása minden 
addigi dorbézolást felülmúlt, több száz ember ropta, ki-ki a maga 
belátása szerint a táncot, az új embert és új asszonyt, akik hirte-
lenében azt sem tudták, mi is érte õket, kistraktorra helyezték, és 
azon tolták be a számukra elõkészített helyre. Az öreg Dudás, aki 
sírásás és temetõcsõszködés mellett alkalomadtán prímásként 
maszekolt, a sátor kellõs közepén földre heveredett az örömapa 
mellé, és könyökére támaszkodva húzta fülébe a pajzán szövegû 
dalocskákat, miközben a nagy tömeg úgy visítozott és üdvrival-
gott körülöttük, hogy azt még a nyugati városok divatos disco-
táncparkettjein csurglizók és a gitárrikácsolással teli underground 
klubokban pogózók is szégyellték volna, nem csoda tehát, hogy 
senki sem vette figyelembe a kétségbeesetten mutogató és ma-
gyarázkodó gyerekeket, akik szüleik ünneplõruhájába csimpasz-
kodva próbálták rávenni a felnõtteket, hogy kövessék õket a teme-
tõbe, mert az egyik sír alól kopogás hallatszik.

A lakodalmi mulatság alatt a gyerekek a sátor körül szaladgál-
tak, bújócskáztak, magától értetõdõ, hogy a játék kedvéért idõn-
ként a temetõbe is betévedtek, ahol egyszer csak néhányuk fülét 
furcsa hangok ütötték meg. Az ütemes zaj irányába siettek, és 
alacsony életéveik ellenére gyorsan felfogták, hogy a kopogás 
lentrõl érkezik. Azonnal a lakodalmi sátorba siettek, és ráncigálni 
kezdték mulatozásba feledkezett szüleiket, jöjjenek már a teme-
tõbe, és hallgassák meg, mi történik, de a felnõttek java része tu-
domásul sem vette a hírt, és azok is, akik igen, elõször csak hitet-
lenkedve bámultak az ünneplõjüket már tisztességesen össze-
koszolt kis lurkókba, fejüket csóválva, hogy mit ki nem talál a 
gyerekfantázia. Bõ fél órának kellett eltelnie, mire néhányan 
vették a fáradságot, hogy elkísértessék magukat a szóban forgó 
helyre, és utánanézzenek a dolognak, ahol õszinte megrökönyö-
désükre azt kellett tapasztalniuk, hogy mégsem csínytevésrõl van 
szó, hanem a még illatozó, szebbnél szebb virágcsokrokkal és ko-
szorúkkal megpakolt földkupac alól tényleg kopogás hallatszik. 
Nem volt nehéz kitalálni, hogy a lakodalomra való tekintettel a 
kora délelõtti órákban eltemetett Bodó Mór sírjáról van szó, aki 
harmincadik életévében, elõzõ nap, áramütés áldozataként boldo-
gult meg. A felderítést végzõ felnõttek, miután rápirítottak a gye-
rekekre, hogy senkinek egy szót sem, diszkréten, nehogy pánikot 
keltsenek, odaszóltak a zenészeknek, hogy tartsanak pihenõt, 
majd félrehívták az öreg Dudást, és a lehetõ legnagyobb elõvi-
gyázatossággal elmondták neki, mit tapasztaltak néhány perccel 
azelõtt a temetõben, de az öreg temetõcsõsz, akinek már sikerült 
alaposan beboroznia, csak együgyûen bámult beléjük, mint aki-
nek semmi sem világos a hallottakból, úgyhogy egyikõjüknek ke-
rekperec ki kellett mondania a frankót:

– Szar munkát végeztél, öreg, felébredt az egyik halottad!
Ez volt a beszéd: Dudás a homlokához csapott, és mint akinek 

agymenése van, szitkok áradatát zúdítva a megboldogultra, aki, 
ha már egyszer letették, maradna csendben, és szagolná hallgata-
gon alulról az ibolyát, mint minden tisztességes hulla, széllel-
lobbal a temetõ felé vette az irányt, ahol a friss sír mellett lassan 
gyülekezni kezdtek az emberek. A legkisebbeknek szánt figyel-
meztetés ugyanis annyit sem ért, mint a falra hányt borsó: ahogy 
elhallgatott a zene, a kölykök villámgyorsan szétkürtölték a sátor-
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szereznie a nélkülözhetetlen dokumentumokat, sõt még a helyi 
orvosnak és az öreg Dudás segédjeinek is volt ideje beszólni, 
hogy menjenek ki a temetõbe, mert hamarosan szükség lesz rájuk, 
s a megszólítottak a falubeliekbõl összeverõdött sokaságban fel is 
tûntek, amikor a fiatal özvegyasszony sebbel-lobbal visszaérke-
zett a tetthelyre.

Mint ahogy az egy kis településen lenni szokott, a hír gyors 
szárnyakon terjedt a faluban, a lakodalmi vendégseregen kívül – 
akik ahelyett, hogy ettek-ittak és vigadoztak volna, inkább Bodó 
Mór sírjánál ácsorogtak – mások is érkeztek, úgyhogy órákon be-
lül akkora nyüzsgés kerekedett, mintha egy hatalmas utcai pocso-
dalom készülõdne: a jelenlevõk izgatottan várták a további fejle-
ményeket. Egyedül csak Bús Pali duzzogott tehetetlenségében a 
kidíszített sátor kellõs közepén, a legcifrább trágár szavak sora-
koztatásával adta-teremtettézve a hálátlan csõcseléket, akik ked-
véért õ a legdrágább szakácsokat és muzsikusokat fogadta fel, és 
akik ahelyett, hogy ünnepelnék egykéje menyegzõjét, a kriptákon 
tobzódva tátják a szájukat egy kis szenzáció után. Bús Ödönke és 
újdonsült neje, Gizus elhagyatottan ücsörögtek az ünnepelteknek 
kijáró helyen, és egymást vádolva a történtekért – igazam volt, 
amikor azt állítottam, hogy teremben kell lakodalmat ülni, civi-
lizált módra; vagy: ugye szépen megmondtam, hogy ez nem jó 
nap, várjunk még egy kicsit vele –, fáradhatatlanul civódtak, nem 
csoda hát, hogy két év sem telt bele, amikor Gizus fogta a pere-
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ban a megdöbbentõ újságot. Immár volt, aki meghallgassa õket, 
és a felnõttek többsége engedte magát elvezettetni a sírhoz, egyi-
kõjük pedig, amint megbizonyosodott a gyerekek igazáról, bicik-
lire pattant, és az elhalálozott özvegyéhez sietett. Így hát nem sok-
kal azután, hogy az öreg Dudás dühösen dobálni kezdte lefelé 
Bodó Mór sírjáról a koszorúkat és virágcsokrokat, a bánattól meg-
gyötört huszonéves özvegyasszony is a helyszínre érkezett.

– Ássa már! – üvöltött a temetõcsõszre a gyászában is szép-
séges Marika, majd félredobta kerékpárját, a sírra vetette magát, 
és két kezével kaparni kezdte a földet. – Mórikám, még egy kicsit 
tarts ki, mindjárt kiemelünk! – siránkozott, amitõl az imént még 
gondtalanul szórakozó lakodalmasoknak is könnybe lábadt a sze-
mük. – Ássa már! – förmedt újra az öreg Dudásra, tehetetlenül a 
földkupacra roskadva, mire a temetõcsõsz higgadtan felemelte, a 
szomszédos sírkõhöz támasztotta, és a következõket mondta neki:

– Nyugodj meg. Hegyezd a füled, hallasz valamit lentrõl? 
Nos? Semmi, ugye? Azért dobáltam le a virágkoszorúkat, hogy 
meggyõzõdjünk róla: a különös hang nem onnan jött, ahonnan 
véltük. Szóval nincs értelme kiásni az uradat, amit mellesleg a tör-
vény is tilt, ilyet csak bizonyos hivatalos iratok birtokában szabad, 
máskülönben sírgyalázást követ el az ember, ami miatt könnyen 
lakat alá is kerülhet. Egyébként pedig, ha engem kérdezel, ne há-
borgassuk már szegényt, jó helyen van.

– Ne magyarázzon maga nekem semmit, hanem végezze a 
dolgát! – kiáltott fel a fiatalasszony, és azon nyomban felpattant, 
de hasztalan hadonászott, hiába dorbézolt torkaszakadtából, az 
öreg Dudás, akin már nyoma sem látszott az elfogyasztott bor-
mennyiségnek, hajthatatlan maradt. Mivel látta, hogy az öreget 
úgysem tudja szép szóval jobb belátásra bírni, Marika fogta ma-
gát, biciklire ült, és elindult beszerezni a szükséges iratokat. Pech-
jére ugyanis, mivel néhány évvel korábban nem voltak hajlan-
dóak bürokráciai segítséget nyújtani neki egyik gyanús ügyleté-
nek a lebonyolításában, Bús Pali bosszúból se a falu jegyzõjét, se 
a falu tanácsának titkárát nem hívta meg fia menyegzõjére, akik 
továbbá, szombati napról lévén szó, még csak nem is dolgoztak, 
úgyhogy Marika elõször is az otthonukban kereste az urakat, de 
mivel egyikõjük sem tartózkodott odahaza, hõlészhette õket a fa-
luban. Nagy nehézségek árán ugyan, de kora estére sikerült meg-
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– Idefigyelj! Mindig tartsd szem elõtt, hogy az igazi bánáti 
magyar ember sohasem keveri össze a bort vízzel, és a szerelmet 
házassággal!

Dudás egyiket sem tette, bár, ki tudja, ha Piroska, a holdvilág 
ábrázatú szépség, ahogyan õ nevezte, kötélnek áll, a második el-
len nyilván nem lett volna semmi kifogása, amit az alábbi eset is 
alátámaszt.

A fent leírt szomorú szombatot követõ hétfõ délelõtt az öreg 
Dudás a temetõben összefutott Bodó Marikával, aki férje sírját 
csinosítgatva Kõfaragó Pityukával alkudozott egy leendõ kettõs 
síremlék árán. A temetõcsõsz meghallotta, mirõl szól a társalgás, 
és félrehívta a feketébe öltözött asszonyt.

– Elment az eszed?! – förmedt rá. – Hány éves vagy? Ele-
venen akarod eltemettetni magad?! Mit gondolsz, mennyibe kerül 
egy ekkora sírkõ elkészítése? És vajon mennyit költöttél a két 
pernahajder megvesztegetésére, hogy adjuramteremtõm módra 
azonnal kiállítsák az iratokat? – szegezte a megszeppent nõhöz 
kérdések tömkelegét a zsörtölõdõ temetõcsõsz, majd rövid hatás-
szünet után a következõt fûzte hozzá: – Vettél volna inkább azon a 
pénzen magadnak néhány új ruhát, és kerestél volna új férjet – 
mondta, majd megfordult, s ment tovább a dolgára, mintha ott 
sem lett volna, elõtte azonban még egyszer hátrakanyarította a 
fejét, és kissé szégyenlõsen megjegyezte: – Tiszteltetem a nagy-
anyádat!

– A perverz disznaja! – ordította el magát Nagyszájú Piros, 
úgy hányva magára a kereszteket, ahogyan lány korában a kukori-
cacsévéket hányta fel a kasból a góréba, amikor néhány órával ké-
sõbb unokája átadta neki az üzenetet. – Üköregapád temetésén 
annyira bámult belém, hogy amikor hazaértem, kénytelen voltam 
rögvest a fateknõbe bújni, tetõtõl talpig meg kellett mosakodnom, 
hogy letakarítsam magamról tekintetének nyomait, de ennek elle-
nére is még napokig úgy vakarództam, mint egy rühes kutya.

Az öreg Dudás egész élete során merõben más fényben emlé-
kezett vissza az esetre, amelyet, rendszerint kótyagos állapotban, 
az elkövetkezendõ évtizedek folyamán többször is felidézett ivó-
cimborái társaságában.

– Láttátok volna, hogyan festett Piroska abban az elegáns fe-
kete ruhában Kónya öregapja temetésén... Tizenhat évesen! Én 
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puttyát, és mindörökre faképnél hagyta nemcsak Búsékat, de még 
szülõfaluját is, ahová a késõbbiekben csak nagy ritkán látogatott 
el új hazájából, a napsütötte Dél-afrikai Köztársaságból.

Miután tövirõl hegyire megvizsgálta a Marika izgatottságtól 
remegõ ujjai közül átvett papirosokat, az öreg Dudás, a látottak 
ellenére továbbra is fennhangon dünnyögve, hogy nem lenne sza-
bad ilyesmihez folyamodni, intett segédjeinek, hogy lássanak 
munkához, jómaga pedig tüzet kért egy kíváncsiskodó bácsikától, 
kissé félreállt, és eregetni kezdte tüdejébõl az egyre jobban gyara-
podó földkupac fölé a füstöt, miközben Marika bánattól és em-
berpróbáló kihívásoktól kókatag orcáját figyelte. Ugyanezt tette 
akkor is, amikor segédjei a földbe vájt gödörbõl kiemelték a 
koporsót, majd a lélegzetüket visszafojtott jelenlevõk fürkészõ 
tekintete elõtt kinyitották: benne a reggel még hátvást elhelyezett 
megboldogultat hason fekve találták, aki néhány órával korábban 
csakugyan kopogtatott: ezt bizonyították a körömnyomok a ko-
porsó fedelének alsó részén, amelyeket a szerencsétlen nyilván 
kétségbeesetten kapart. Az orvos, Marika heves zokogása közepet-
te, megállapította, hogy Bodó Mór elõször csak tetszhalott volt, 
így, miután eltemették, a föld kihúzta belõle az elektromosságot, 
és õ feléledt, de mivel a koporsóban csakhamar elfogyott a levegõ, 
megfulladt, s ily módon végérvényesen is elhalálozott, mire az 
öreg Dudás Bodó Mór újbóli elhantoltatásával bízta meg embereit, 
jómaga pedig folytatta a huszonnégy óra leforgása alatt kétszer 
megözvegyült fiatalasszony kitartó fixírozását, aki felhagyott az 
összecsõdült sokaság számára oly megható jajveszékeléssel, és a 
lemenõ nap szertefoszló sugarainak fényében, zsebkendõjébe te-
metkezett arccal, méltóságteljesen állta végig férje elföldelését – 
aznap immár másodszor. Kiköpött nagyanyja, állhatatos, ha kell, 
csökönyös, ugyanakkor végtelenül fenséges, és nem utolsósorban 
gyönyörû, konstatálta a temetõcsõsz, és a felismeréstõl nagyot 
dobbant a szíve. Nem csoda, ugyanis a falubeliek körében nyílt 
titoknak számított: Nagyszájú Piros, Marika anyai nagyanyja az-
zal, hogy máshoz, és nem az éppen kinevezett temetõcsõszhöz 
ment férjhez, közvetlen oka volt Dudás örökös legénykorának. A 
híresztelésnek sokszor maga Dudás is nyomatékot adott. Ha va-
laki netán azt merészelte volna kérdezni tõle, miért nem nõsül, 
Dudás rendszeresen a következõt válaszolta az illetõnek:
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bá’t, engedélyezze neki, hogy udvaroljon a lányának. Ispa bá’nak 
semmi kifogása nem volt a dolog ellen, ha a lánya nem ellenzi, de 
Piroska végig sem hallgatta édesapját, a felé nyújtott virágköteget 
kicsapta udvarlójelöltje kezébõl, és azt üvöltötte a képébe, hogy 
soha többé ne merészelje bandzsal szemének célpontjául használ-
ni zsendülõ melleit, virágait pedig vigye vissza azokra a sírokra, 
ahonnan lopta õket. Hiába cáfolta váltig Dudás, hogy õ bárkitõl is 
bármit lopott volna életében, Piroska rendíthetetlen maradt elha-
tározásában, hogy semmiféle viszonyt nem kíván kialakítani az 
újonnan kinevezett temetõcsõsszel, pusztulj el, te rohadék, ordí-
totta torkaszakadtából, majd becsapta maga mögött az ajtót, ott-
hagyva a két férfit, hadd meresszék egymásra riadt tekintetüket az 
elemi erõként feltörõ nõi vehemencia láttán.

Dudás látogatásának egyetlen folyománya az lett, hogy meg-
sürgette Piroska férjhezmenetelét, aki ezzel a döntésével igye-
kezett mindörökre eltörölni a legkisebb lehetõségét is rajongója 
újonnani próbálkozásának. Alig fél évre Dudás sikertelen lány-
kérése után a temetõcsõsz legnagyobb bánatára Ispa bá’ férjhez 
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eggyel kevesebb voltam, azon a tavaszon kezdõdött a pályafutá-
som ebben a hálátlan, de holtbiztos szakmában. Miközben a kõ-
kemény hantokat lapátoltam a koporsóra, olykor lopva felpillan-
tottam a könnyes szemû leányzóra, akinek a látványától annyira 
felállt a palavesszõm, hogy egy idõ után szabályosan belefájdult 
saját feszülésébe. Szégyelltem is magam rendesen, ezer szeren-
cse, hogy már korábban bekoszoltam a munkásnadrágom, így le-
galább a piszoktól nem látszott át az okvetetlenkedõ, mindeneset-
re alig vártam, hogy Ignác plébános elmormolja a magáét, menten 
a temetõ szélén levõ szemétrakáshoz rohantam, és könnyítettem 
magamon.

Az összeaszott csokrok fölött elvégzett mutatványt a suhanc 
Dudás még sokszor megismételte alvás elõtt az ágyban, napköz-
ben a klozeton vagy bárhol máshol, ahol alkalom adódott rá, csu-
pán a szépséges Piroska tetszetõs idomait kellett neki lelki szemei 
elé varázsolnia, de tényleges lépésre szíve választottja irányába 
csak három évvel késõbb szánta el magát, amikor hivatalosan is 
kinevezték a falu elsõ – s mint utólag kiderül majd, egyben utolsó 
– temetõcsõszének.

Közvetlenül Ignác plébános elhalálozása után érkezett a falu-
ba Szratykó plébános, aki, miután eltemettette elõdjét, felhívta a 
falu elöljáróinak figyelmét, hogy ajánlatos lenne találni maguk 
közül valakit, aki felelni fog a temetõben lévõ sírokért: megen-
gedhetetlen, hogy egy közel fél évszázados múltnak örvendõ tele-
pülés ne rendelkezzen ilyen megbízottal, fõleg azt követõen, hogy 
immár egy szentatya is nyugszik az adott helyen. Az elöljárók 
összedugták többnyire õszülõ fejüket, de nem volt szükség kime-
rítõbb szópárbajra, a megoldás magától kínálkozott az ifjú Dudás 
személyében, aki addig mindössze felbérelt sírásóként, az elhunyt 
személy családtagjainak kisegítõjeként kereste kenyerét, így 
megélhetése a halottak számával és nem kevésbé a család bukszá-
jának mélységével függött össze.

Három nappal azután, hogy az aktuális faluelnökkel aláírta a 
temetõ karbantartásáról szóló szerzõdést, amelynek értelmében 
azontúl köteles volt minden sírnak gondját viselni a faluteme-
tõben, s amiért minden szombaton a községházán felvehette a 
hetibérét, az ifjú Dudás egy nárciszból, tulipánból és dáliából ké-
szült hatalmas csokorral állított be Piroskáékhoz, arra kérve Ispa 
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frászt hozva a véletlenül arra haladóra –, nem meglepõ tehát, hogy 
az a hír terjedt el róla a faluban: belebolondult a szüzesség õrzé-
sébe, akárcsak az öreg Dudás abba, hogy Bodó Mór kettõs elföl-
delése után rendszeressé vált éjszakai terepszemléinek egyikén 
összefutott magával a sátánnal.

Az egyszerû falusi ember semmi mással nem tudta megma-
gyarázni, hogy a temetõcsõsz immár nemcsak nappalait, hanem 
éjszakáit is a temetõben tölti, a sírok közt hál, harminc esztendeje 
vele dolgozó két segédjét csak sírásásra alkalmazza, a síremlékek 
tisztogatását egyedül végzi, miközben fennhangon beszél a fej-
fákkal, a sírhalmokon nyíló virágokkal és saját bevallása szerint a 
halottakkal, illetve azok szellemeivel is. Sokan látták, ahogyan 
egymás után a sírboltokra fekteti fejét, és kihegyezett füllel hall-
gatja, kopog-e valaki alulról, vagy pedig magába szálltan ücsörög 
a temetõben elültetett számos tuja egyikének az árnyékában, és 
hangosan azon évõdik, vajon hány személyt temetett el elevenen 
karrierje során, ha pedig nagy ritkán elmegy a boltba vagy a falu-
végi kiskocsmába, hihetetlenebbnél hihetetlenebb történetekkel 
traktálja hallgatóságát. Mindezek után, amikor három évvel ké-
sõbb – pontosan fél évszázaddal azután, hogy az elsõ sírgödröt ki-
ásta –, egy májusi reggelen Dudást holtan találták a temetõ sarká-
ban, senkinek sem ütötte meg a fülét a már kilencvenedik életévét 
taposó Varga Gergõ bácsinak a festéküzletben tett kijelentése, 
miszerint a temetõcsõszt magával vitte a sátán, kivéve az egyik 
névtelen falusi spiclinek, akinek köszönhetõen már a délutáni 
órákban, lebilincselve, akárcsak egy visszatáncoló bûnözõt, a vá-
rosi rendõrállomásra szállították a nyugalmazott szabómestert, 
ahol több órás kihallgatásnak vetették alá, és ahol elismételte, 
hogy a temetõcsõszt igenis maga az ördög vitte el, ami miatt csak 
korára való tekintettel kerülte el a fizikai bántalmazást, balszeren-
cséjére ugyanis az öreg Dudással ugyanazon a napon költözött az 
örök vadászmezõkre a néhai Jugoszlávia nemzeteinek és nemze-
tiségeinek atyja, a testvériség-egység szimbóluma is, és a minden 
apróságra lelkiismeretesen odafigyelõ belügyesek a hõn imádott 
államfõvel hozták kapcsolatba a Gergõ bácsi által emlegetett sá-
tánt. Körtejóskának több napjába – és még több baromfijába, ma-
lacába és körtepálinkájába – került, mire sikerült meggyõznie az 
illetékes urakat, hogy rövidlátó, nagyothalló és érelmeszesedéssel 
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adta lányát. Piroskám, drága Piroskám, ismételgette egész éjjel az 
ifjú Dudás az öreg Kónya sírja elõtt felhalmozódott borosüvegek 
társaságában fetrengve a porban, miközben néhány kilométerre 
odébb az áhított személy menyegzõje zajlott.

Piroska számítása teljes mértékben beigazolódott, annál is in-
kább, mert Dudás egyáltalán nem volt híve az újrapróbálkozás-
nak: egyszer elkezdett sírásással és -gondozással foglalkozni, és 
attól a pillanattól fogva sohasem kísérelt meg más jellegû vagy 
jobban jövedelmezõ munka után nézni; egy alkalommal elment 
lánykérõbe, de mivel balsikerrel járt, nemcsak hogy annál az egy 
feleségjelöltnél, hanem egyetlen másiknál sem jutott többé eszébe 
újra bedobni a horgot. Ha szabad hinni a falubeli mendemondák-
nak, akkor az öreg Dudás soha nem is hált nõvel, a rossznyelvek 
szerint pedig csupán egyszer láthatott pinát, mégpedig akkor, 
amikor a koporsóba helyezés miatt kénytelen volt kissé szétter-
peszteni a kilencvenéves Nyakigláb Lujza lábait. Lujza megha-
ladta a két métert, távoli hozzátartozóit nemigen foglalkoztatta, 
hogyan temetik el, ezért senki nem biztosított szükséges méretû 
koporsót, hanem az öreg Dudásra bízták, hogy erõszakolja bele a 
fadobozba a megboldogultat. Miután már minden mást megpró-
bált eredménytelenül, fogta a vénasszony túl hosszúra nõtt lábait, 
amennyire a koporsófal engedte, széjjeltárta, majd bokánál eltörte 
és behajlította õket.

– Undorító látvány volt. Esküszöm, hogy bibircses és tyúk-
szemes lábujjai holta után is tovább vénültek – mesélte egyszer 
ismerõseinek, akik aztán Dudás szurkálására használták fel a tör-
ténteket. Vidámabb napjaikon azzal szórakoztak, hogy az öreg 
Dudást ünnepelték, mint egyetlen férfit, akinek sikerült huzatot 
csalni Nyakigláb Lujza lábai közé, aki állítólag épp azért nõtt 
olyan magasra, mert beteges, páni félelmébõl eredõen, hogy vala-
ki szexuálisan zaklatni fogja – ugyanúgy, mint édesanyját az új 
faluba vezetõ úton, amelyen kettesben indultak el annak idején –, 
kislánykora óta mindig erõsen egymáshoz szorította a lábait. Fel-
nõtt korára ehhez még számos más sajátságos tulajdonság is páro-
sult – fennhangon beszélt a falon kúszó hernyókkal, folyton ma-
gával hordott szatyrában köveket cipelt, éjszakánként rozoga fa-
kerítésének korhadt deszkái között kukucskált az utcára, és köz-
ben túlvilági hangján bibliai citátumokat suttogott a sötétségbe, a 
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Dudás két segédjének, sem más falubelinek esze ágában nem volt 
elvállalni a kinevezést a megüresedett állásra, ami miatt a falu ta-
nácsa a temetõ rendezését és gondozását kénytelen-kelletlen a 
városi köztisztasági vállalatra bízta. A döntést heves bírálat érte, 
fõleg az idõsebb helybeliek részérõl, akik közt is a legindulato-
sabbként Kõfaragó Pityuka tûnt ki.

– Szégyen gyalázat! Hogy nem sül le a bõr a pofátokról, ide-
genek kezére adni saját halottainkat! – ordította a legközelebbi la-
kossági gyûlésen, de mély baritonjának harsogó robaja mit sem 
változtatott a tényálláson.

A temetõ körül kialakult helyzet miatt élete utolsó éveiben 
Kõfaragó Pityuka már nemigen vállalt újabb rendeléseket, de a 
jobblétre szenderültek feletti aggodalom utolsó leheletéig szív-
ügye maradt. Élete utolsó napjának délelõttjén a következõket 
mesélte kártyapartnereinek a Nyugdíjasok Klubjában:
– Idejövet benéztem a temetõbe. Áruljátok már el nekem, hogyan 
élvezhetik szeretteink a nemlét gyönyöreit ekkora felfordu-
lásban?! Az embernek megszakad a szíve, amikor megpillantja 
azt a hatalmas rendetlenséget, ami ott van, fõleg ha még emlék-
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küzdõ nagyapja nem osztályellenség, akinek nem állt szándé-
kában gyalázni az éppen elhunyt államelnököt, hogyan is tehetett 
volna ilyet, õ, aki annak idején 3393 gombot varrt fel a Népfel-
szabadító Hadsereg faluban tanyázó egysége tagjainak alkalmi 
uniformisára, nézzék, még elismerõ oklevelet is kapott ezért a 
hazafias cselekedetéért, tolta a belügyi alkalmazottak képe alá 
Körtejóska a már megsárgult papirost, ami végül is – a nem hiva-
talos jellegû aprócska ajándékokat leszámítva – perdöntõnek szá-
mított Varga Gergõ bácsi felmentésében, aki különösebb gondok 
nélkül megúszta szószátyárságát, azonban az öreg Dudás hirtelen 
elhalálozásának számos más, közvetlen és közvetett következ-
ménye lett a falu további sorsára nézve.

Elõször is, amint a temetõcsõsz örök nyugvóhelye fölött el-
mondta az imát, majd szerény kis papi lakosztályában belesüp-
pedt vörös bársonyszékébe, a hetvenötödik születésnapja küszö-
bén álló Szratykó plébános levelet írt a püspökségre, amelyben 
arra kérte közvetlen felettesét, hogy mentse fel a további szolgálat 
alól, szeretne még legalább egy rövid idõt eltölteni abban a kör-
nyezetben, ahol kisgyerekként futkosott, mielõtt magához szólítja 
az Úr. Kérése megértésre talált, úgyhogy néhány hónappal ké-
sõbb, fiatalabb kollégáira bízva a falu lakóinak lelki üdvözülését, 
Szratykó plébános egy kiadós séta után autóba ült, és mindörökre 
elhagyta a szikes bánáti vidéket.

Másodszorra, hirtelen megnövekedett a válással végzõdõ há-
zasságok száma, holott ilyesmire korábban csak nagy ritkán ke-
rült sor a faluban, és akkor is mindig nyomós ok eredményeként: 
az egyik házastárs meddõsége, szexuális tehetetlensége, esetleg 
szellemi megbuggyanása miatt. A házasságok felbomlását a babo-
nára hajlamosak azzal magyarázták, hogy az öreg Dudás misz-
tikus halála után a boszorkányságokkal foglalkozó asszonyságok 
kissé begazoltak, így jó sokáig nem mertek éjjelente fokhagyma-
füzérrel a nyakukban a temetõbe menni, és különféle rítusok lebo-
nyolításával – melyek közül legösszetettebbnek a teliholdnál az 
egyéves krédlikakas torkának elvágása számított – megkísérelni 
maguk mellett tartani férjeiket, vagy megvuduzni egyik-másik kis 
fruskát, hogy tolja arrébb pörgõ fenekét más férjurától.

Hosszú távon az eset legsúlyosabb következményeként a kró-
nikások minden bizonnyal azt jegyzik majd fel, hogy sem az öreg 
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szik is rá, hogyan festett az egész a megboldogult Dudás idejében,
hogy az Isten nyugasztalja. Akkoriban bizony nem voltak éjszakai 
huligánok a szent helyen, üres üvegek, kotonok és injekciós spric-
cek a sírok között, földbõl kirángatott, majd fordítva visszaszúrt 
keresztek, mint manapság. Dudástól bezzeg nem lehetett ilye-
neket csinálni. Miért nem?! Azért, mert õ nemcsak a pénzért vé-
gezte a dolgát, hanem hivatástudatból és szeretetbõl is! És mit 
érdemelt ki egész életnyi odaadó munkájával?! Azt, hogy a saját 
sírja nem látszik ki a gazból, amelyben tüzelõ macskák párzanak, 
és kóbor kutyák szarnak! Úgy látszik, minden szakma a legjobb 
mûvelõivel babrál ki: a legügyesebb kõmûvesek felépítik mások-
nak a kacsalábon forgó villákat, jómaguk pedig általában rozoga 
hétköznapi lakásokban tengetik földi napjaikat; a legnagyobb 
írókról sohasem írnak hozzájuk méltó könyveket, olyanokat, ami-
lyeneket õk tudtak; a legkeresettebb sebészek legtöbbjével pedig 
olyan betegségek végeznek, amelyekbõl pályafutásuk során pá-
ciensek ezreit gyógyították ki – magyarázta hevesen, majd egy 
röpke hatásszünetet tartva, immár sokkal nyugodtabban folytatta: 
– Emlékszem, egy téli este, olyan másfél évvel a halála elõtt, 
összefutottam az öreg Dudással a kocsmában. Egész idõ alatt a 
söntésnél állt, pardon nélkül dûtötte magába a fehéret, s közben a 
falu múltjáról és a holtakról regélt, ami miatt a szokás szerint 
kocsmában tanyázó Körtejóska és társai csakhamar csepülni 
kezdték a maguk modorában, hangosan röhécselve minden egyes 
szava hallatán, ami az öreget nemigen zavarta, sõt, nem túlzok, ha 
azt állítom, hogy még mulattatta is egy kicsit, s ezt a legjobban az 
bizonyítja, ahogyan arra a kérdésre reagált, hogy ki kezdemé-
nyezi közte és az elhalálozottak között folytatott párbeszédet. 
Körtejóska hangos hahotát kiváltó megjegyzésére, miszerint bi-
zonyára a halottak kopognak alulról, a nevetõgörcstõl Dudás szá-
jából kispriccelt a bor, majd miután szigorú tekintetének hatására 
elhalkult a társaság, az öreg a következõket mondta:

– Anyátok picsája, hülye szarjankók, kopogtatnátok majd ti 
is! Hiába szórakoztok velem, elõbb-utóbb úgyis mindannyian az 
én kuncsaftjaim lesztek! Basszátok meg, de bárhogyan is számo-
lom, én már többet elhantoltam, mint ahányan jelen pillanatban 
élnek a faluban!
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Ha lett volna apám és anyám, minden más lett volna. De a 
családom egy anyai nagyanyából állt, és egy anyai nagyanya nem 
elég semmire. Ráadásul ennek szinte az összes foga hiányzott, és 
amikor beszélt, folyton azt hittük, hogy mindjárt kileheli a lelkét. 
Bizonyára ebbõl fakadt az irántam érzett gyûlölete. Megérezte, 
milyen rossz benyomást tesz rám védtelen, bizonytalankodó ínye. 
De nem tudtam mit tenni az érzés ellen, így õ sem tett semmit a 
gyûlölet ellen.

Mindenesetre, egy ilyen faluban, mely soha sem volt igazán 
jóakaratú, olyan mintaszerû nagymama-unoka kettõst alkottunk, 
hogy az anyák példaként állítottak minket gyermekeik és saját 
anyjuk számára, így sarkallva mindkét felet a kölcsönös összhang 
megteremtésére.

Valóban megható volt látni minket, ahogy útra kelünk délutá-
nonként, nagyanyám és én, kéz a kézben, mosolygósan és meg-
nyerõen, ahogy megállunk a téren, hogy köszönjünk a cipésznek, 
aki bûnügyekrõl mesélt, miközben cipõt foltozott, azután a 
gyógyszertárnál, hogy a patikus megtöltse a jobb oldali zsebemet 
mézes vagy mentás cukorkával. Megható volt hallani nagyanyá-
mat, ahogy megkérdezi tõlem, lenne-e kedvem tenni egy kört a 
település egyetlen autóbuszán, így kínálva fel az örömet, hogy 
szemügyre vegyem a kecskegidát, amely mindig ott volt, kicsivel 
az utolsó kanyar elõtt, unottan, álmosan. És megható volt hallani, 
ahogy nemet mondok, nem, ma nincs kedvem, mivel valójában 
mindenki tudta, hogy azért mondok le önfeláldozó módon az út-
ról, hogy õ spórolhasson tíz centet.

Ilyenkor nagyanyám mindig megértõen mosolygott, meg-
értõen, de fogak nélkül, és fölajánlotta, hogy menjünk el a magas-
járdáig. Ez ellen már nem tiltakoztam, mert nem került pénzbe, a 
lemondás pedig nevetséges lett volna, azonkívül a magasjárda je-
lentette számomra a legkedvesebb élményt akkoriban.

A magasjárda közel volt a malomhoz. Emlékszem, a széle 
élénkvörös téglával volt kirakva, és nagyjából két méterrel volt a 
sáros utca szintje fölött. Amikor túlságosan sok száraz nap követte 
egymást, a sáros utcából poros utca lett, és nagyanyám nem akart 
odavinni, mert folyton a fülébe ment a por. Nekem meg az orrom-
ba, de én ezt elintéztem pár tüsszentéssel.

  
Még ma sem értem igazán azt a különösebb ok nélküli vonzó-

dást, amit ez a járda váltott ki belõlem. Emlékszem, hogy odalent, 
a sárban, négy vagy öt srác járta a könyörtelenség iskoláját, do-
bálták egymást azzal, ami éppen a kezük ügyébe került, mindegy 
volt, hogy az egy darab sitt vagy egy hordóabroncs. Egyik alka-
lommal egy ezek közül nagyanyám kontyán fejezte be röptét, 
majd rövid habozás után úgy döntött, hogy a földre esik. Aláza-
tosan a lábához telepedett, de elõbb még elhalmozta egy sor sza-
pora, huhogó öleléssel. Fölnevettem, amint engedett a meglepe-
tés, nevettek a lenti srácok is, és egy darabig felhagytak a vere-
kedéssel.

Amikor ilyesmi történt, nagyanyám megbüntetett a bennem 
bujkáló csínytevésért, és járda nélkül maradtam egy pár napig. 
Ezúttal is így esett. Ez volt az a pillanat, amikor hivatalosan is 
megnyitottam meditációim sorát. Már azelõtt is elmélkedtem, de 
pusztán mûkedvelõként. Gyakran gondoltam árva szerepemre, 
valamint az elõnyökre és hátrányokra, amelyeket e szerep gyakor-
lása okozott számomra. Nem én választottam, ez világos volt, de 
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nem is fogtam fel egészen. Ugyanakkor, ahogy elhatároztam, 
hogy komolyan veszem az elmélkedést, találnom kellett egy 
jelentõs, és a járdamentes órák kitöltéséhez elégséges mennyisé-
gû kételyanyagot biztosító kérdést.

Így hát, amikor befejeztem a szabadon választott témáról szó-
ló szerzeményeimet (a legyekrõl, a térdemrõl, a kürtrõl), rendsze-
rint leültem kekszet enni a baromfiudvarral szemben, és a halálra 
gondoltam. Ez valóban jó téma volt, olyan nagy, hogy nem fért a 
mûveim korlátai közé, olyan erõteljes, hogy mindig belesápadtam 
egy kicsit. Lehunytam a szemem. A nap szintén lehunyta az övét, 
és a baromfiudvar nyugovóra tért. Akkor lehetett meditálni. Mint-
hogy a téma a halál volt, mindenekelõtt fontosnak tartottam meg-
érteni. A megértéséhez pedig nincs jobb módszer, mint nem gon-
dolni semmire. Nem gondolva semmire az ember eléri a nemlétet, 
az pedig maga a halál. Nyilvánvaló volt. Így gondoltam, legaláb-
bis. De amikor úgy tûnt, hogy elérem a teljes ürességet, az énem 
teljes megszûnését, rájöttem, hogy végül is arra gondolok, hogy 
nem gondolok semmire. És, még ha a semmi is az egyetlen gondo-
latom, ez így már maga volt a minden. Természetesen ez csak egy 
megközelítõ tolmácsolása annak a fajta gyermeki gondolatvilág-
nak, amelyben akkoriban földolgoztam a benyomásokat. De lé-
nyegében errõl volt szó.

A kilencedik vagy tizedik meditáció után gyõztem meg ma-
gam két alapvetõ fontosságú dologról. Az elsõ, hogy nem létezhet 
a halál mint teljes és totális semmi. A második, hogy errõl egyféle-
képpen lehet megbizonyosodni: meg kell halni. Tulajdonképpen 
úgy gondoltam, hogy ez egy sima ügy, mert, ha meghalok, és utá-
na kiderül, hogy nincs Semmi, nem zavar majd különösebben, 
hogy tévedtem, más részrõl nem leszek olyan helyzetben, hogy 
ezen sajnálkozzam; ha pedig ellenkezõleg, van Valami, akkor 
nemcsak igazam lenne, de ennek tudatában is lennék. És ezt min-
den más érvnél fontosabbnak éreztem. Tudnám. Sokkal inkább 
voltam kíváncsi, mint gyáva. Ezért hát elhatároztam, hogy rövid 
úton meg fogok halni.

Egyik éjszaka nagyanyám, szokásához híven, nyálas puszit 
adott, és mivel ez alkalommal jól viseltem magam, és nem töröl-
tem le a nyomát a ruhám ujjával, bejelentette, hogy másnap reggel 
ismét kimegyünk a magasjárdához. Addigra elhatároztam, hogy 

meghalok, és egy séta ide vagy oda már nem igazán mozgatja meg 
azt, aki rövidesen minden utak közül a leghosszabbra indul – vagy 
a legrövidebbre, majd elválik. Mindenesetre abban a pillanatban 
eszembe jutott, hogy nem lenne rossz ötlet kihasználni a járdát. 
Végül is, ez volt, amire a legjobban vágytam, még annál a lemez-

nél is jobban, ami apámé volt, és amin O? enbach Barcaroláját 
nyüstölik, még egy doboznyi festetlen ólomkatonánál is jobban, 
akikkel a konyhában játszottam felvonulósat, és akik egyhangú-
sága miatt lettem végül antimilitarista.

Aznap korán ébredtem. Semmire sem néztem szomorú szem-
mel. Egy kísérleti haláleset miatt nem szükséges sírni vagy bú-
csúzkodni. Mielõtt elindultunk volna, örömmel készítettem egy 
alkotást A nagymama témára.

Tízkor indultunk. Türelmesen viseltem a cipésznél tett láto-
gatásunkat, sõt még a patikus szokásos cukorkái közül is elszopo-
gattam egyet. Így a jóember késõbb azt mondhatja: „Ha arra gon-
dolok, hogy szegényke ma úgy hagyott itt minket, hogy az édessé-
geim közül szopogatott egyet!”.

A magasjárda még a megszokottnál is mutatósabb volt. Mivel 
esett elõzõ este, a sár frissen csillogott, díszelegtek a téglák. A szo-
kásos gyerekek játszották odalent a szokásos háborúsdit. Egy hor-
dóbilincs szelte át a levegõt, és bár megrezzent nagyanyám kon-
tya, messze tõlünk ért földet.

Anélkül, hogy kértem volna, nagyanyám elengedte a kezem. 
Tettem néhány elõkészítõ lépést. Lenéztem, és meglepõdtem, 
hogy nem szédülök. Alapos körültekintés után kiválasztottam a 
követ, amelyre fejjel szándékoztam megérkezni.

Nagyanyám éppen valamiféle figyelmeztetést motyogott, 
amikor botlást színleltem, és leugrottam. Láncra fûzött látomások 
sora csapott ostorként a szemembe, majd rögtön iszonyúan éles 
fájdalmat éreztem.

Végül, természetesen, csak a lábam törött el, és megkarcolt 
egy tégla. De abban a pillanatban azt hittem, hogy halott vagyok. 
Hogy a halál valami. Hogy ez a Valami borzasztó. És hogy az egé-
szen magas járdáról a fájdalommal és sárral teli halálomra nagy-
anyám gyûlölete pofonok formájában érkezik.

Kertes Gábor fordítása
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Igen, Eduardónak hívnak. Azért kérdezi, hogy valahogy be-
szélgetést kezdeményezzen, és ezt meg tudom érteni. Pedig már 
régóta ismer engem, még ha távolról is. Ahogy én is ismerem ma-
gát. Onnantól kezdve, hogy elkezdtek találkozni anyámmal a Lar-
rañaga és Rivera sarkán levõ kávéházban, vagy éppen ebben itt. 
Ne higgye, hogy kémkedtem maguk után! Egyáltalán nem. Lehet, 
hogy most ezt gondolja, de csak azért, mert nem ismeri a teljes tör-
ténetet. Vagy talán anyu elmesélte? Már jó ideje szerettem volna 
beszélni magával, de nem mertem. Szóval, tulajdonképpen kö-
szönettel tartozom azért, hogy megelõzött. És tudja, miért szeret-
tem volna magával beszélni? Mert az a benyomásom, hogy maga 
rendes fickó. Anyu is jó ember volt. Nem beszéltünk sokat egy-
mással. Otthon vagy csend honolt, vagy apám hangját hallgattuk. 
Az Öreg viszont szinte csak akkor beszélt, amikor részegen jött 
haza, vagyis, majdnem minden este, és akkor inkább már kiabált. 
Mindhárman féltünk tõle: anyu, Mirta, a kishúgom, és én is. Most 
tizenhárom és fél éves vagyok, és már sok mindent megtanultam. 
Például azt, hogy akik kiabálnak, vernek és szapulnak, valójában 
szegény ördögök a lelkük mélyén. De akkoriban még sokkal ki-
sebb voltam, és ezt nem tudtam. Mirta még most sem tudja, igaz, õ 
három évvel fiatalabb nálam, és tudom, hogy éjszakánként néha 
sírva riad fel. A félelem miatt. Maga félt már valaha igazán? Mirta 
folyton azt hiszi, hogy az Öreg egyszer fölbukkan részegen, és le-
csatolja az övét, hogy megverje. Még mindig nem szokta meg az 
új helyzetet. Én viszont megpróbáltam hozzászokni. Maga másfél 
éve tûnt föl, de az Öreg már jóval korábban is ivott, és nem sokkal 
azután, hogy rákapott, elkezdett verni minket. Mindhármunkat. 
Mirtát és engem szíjjal ütött, ez eléggé fájdalmas, anyut viszont 
ököllel. Csak úgy, különösebb ok nélkül: mert túl meleg volt a le-
ves, esetleg mert túl hideg, vagy azért, mert anyu nem várt rá éb-

ren hajnali háromig, vagy túlságosan megduzzadt a szeme a sok 
sírástól. Aztán, idõvel, anyu már nem sírt többet. Nem tudom, ho-
gyan csinálta, de amikor apám ütötte, még csak az ajkába sem ha-
rapott, és sírni sem sírt, pedig ettõl az Öreg még inkább feldühö-
dött. Anyu tudta ezt, de mégsem sírt. Maga azután ismerte meg õt, 
hogy már sokat tûrt és szenvedett, de még négy évvel azelõtt is 
(pontosan emlékszem) nagyon csinos volt és dekoratív. Ráadásul 
erõs asszony volt. Néha, éjszaka, amikor az Öreg végül nagy ro-
bajjal összeesett, és rögtön horkolni kezdett, anyu és én fel-
emeltük, és elcipeltük az ágyáig. Borzasztó nehéz volt, és emellett 
olyan érzés, mintha egy halottat vinnénk. Tulajdonképpen anyu 
tartotta szinte a teljes súlyát, én talán, ha az egyik lábát meg tud-
tam emelni, rajta az összesározott nadrág és a kikötött fûzõjû bar-
na cipõ. Most biztosan azt gondolja, hogy az Öreg egész életében 
ilyen durva ember volt. De ez nem így van. Apu ellen elkövettek 
egy aljasságot, és ez tette tönkre. Ráadásul pontosan anyu egyik 
unokatestvére követte el, az, amelyik a városházán dolgozik. Nem 
tudtam meg soha, mibõl állt az aljasság, de anyu bizonyos érte-
lemben megbocsátotta az Öreg dührohamait, mert részben fele-
lõsnek érezte magát azért, hogy valaki a saját családjából így meg-
károsította. Sosem tudtam meg, miféle szemétség volt, amit a ro-
kon tett, de az az igazság, hogy minden alkalommal, amikor apu 
berúgott, úgy vetette ezt anyu szemére, mintha õ lenne az egyedüli 
felelõs. A szemét ügy elõtt egészen jól éltünk. Nem a pénzrõl be-
szélek, én és a húgom ugyanabban a lakásban születtünk (nagyjá-
ból egy bérkaszárnyában), a Villa Dolores negyed mellett, apu fi-
zetése sosem volt elég semmire, és anyu mindig csodákat tett, 
hogy ételt tudjon tenni elénk, vagy nagynéha vehessen nekünk 
egy pulcsit vagy egy pár sarut. Gyakran elõfordult, hogy éheztünk 
(ha látná, milyen szörnyû dolog az éhezés), de akkoriban legalább 
nyugtunk volt. Az Öreg nem ivott, nem vert minket, és elõfordult, 
hogy a matinéra is elvitt bennünket azokon a különleges vasárna-
pokon, amikor éppen volt pénze. Azt hiszem, a szüleim soha nem 
szerették egymást igazán. Nagyon különböztek egymástól. Apu 
elég búval bélelt ember volt már az aljas ügy elõtt is, amikor még 
nem is ivott. Néha délben kelt, nem szólt senkihez, de legalább 
nem vert minket, és nem szidalmazta anyut. Bárcsak örökre így 
maradt volna. Persze, utána megtörtént az aljasság, és apu össze-
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omlott, tekézni járt, és mindig éjfél után ért haza, bûzlött a tör-
kölypálinkától. A vége felé már ennél is rosszabb volt, mert nap-
közben is lerészegedett, már azt a lélegzetvételnyi szünetet sem 
hagyta meg nekünk. Biztos vagyok benne, hogy a szomszédok 
minden kiáltást hallottak, de senki nem szólt semmit, persze, mert 
apu nagydarab ember, tartottak tõle. Én is féltem tõle, de nem csak 
magamat féltettem és Mirtát, hanem leginkább anyut. Néha ki-
hagytam az iskolát, nem azért, mert lógni akartam, hanem hogy 
vigyázzak a házra; állandóan rettegtem attól, hogy az Öreg meg-
érkezik napközben, a szokásosnál is részegebben, és összemor-
zsolja anyut. Én nem tudtam volna megvédeni, látja, milyen vé-
kony és apró vagyok, és akkor még soványabb voltam, de a kö-
zelben akartam lenni, hogy ki tudjam hívni a rendõrséget. Tudott 
róla, hogy sem apu, sem anyu nem ilyen környezetben nõtt fel? 

A nagyszüleim mindkét ágon, talán nem mondanám, hogy sok a 
pénzük, de legalább tisztességes környéken laknak, utcára nézõ 
erkélyük van, és bidés, kádas fürdõszobájuk. Miután a dolog meg-
történt, Mirta apu anyjához, Juana nagymamámhoz költözött, én 
pedig egyelõre Blanca nagymamám házában lakom, anyu anyjá-
nál. Most szinte harcoltak értünk, de amikor apu és anyu összehá-
zasodtak, mindketten ellenezték a házasságot (most azt gondo-
lom, talán igazuk volt) és megszakították velünk a kapcsolatot. 
Azért mondom, hogy velünk, mert amikor apu és anyu meges-
küdtek, én már hat hónapos voltam. Ezt egyszer az iskolában me-

sélték nekem, és én be is törtem Beto orrát, de amikor megkérdez-
tem anyut, azt mondta, hogy így igaz. Tulajdonképpen, azért sze-
rettem volna beszélni magával, mert (nem tudom, mit fog ehhez 
szólni) maga fontos volt a számomra, egyszerûen azért, mert fon-
tos volt anyukám számára. Nagyon szerettem õt, ez természetes, 
de azt hiszem, ezt már soha nem tudom neki elmondani. Állan-
dóan csak rettegtünk, nem maradt idõ a kedveskedésre. Minden-
esetre, amikor nem látta, figyeltem õt, és mindig éreztem valamit, 
nem is tudom, valamilyen érzelmet, ami nem a sajnálat volt, ke-
veredett benne a szeretet, ugyanakkor a düh is. Dühös voltam, 
mert bár még fiatal volt, mégis úgy éreztem, tönkrement; úgy 
megroppant egy hiba súlya alatt, amit nem követett el, egy bünte-
tés súlya alatt, amit nem érdemelt meg. Talán maga is észrevette, 
de biztosíthatom, anyám okos asszony volt, mindenképp sokkal 
okosabb, mint apám, azt hiszem. És ezt láttam a legborzasztóbb-
nak az egészben: tudtam, hogy anyám pontosan tisztában van 
ezzel a szörnyû élettel, sem a nyomor, sem az ütleg, még az éhség 
sem tudta szellemileg leépíteni. Igaz ugyan, hogy mindez elszo-
morította. Néha kékes karikák voltak a szeme körül, de rögtön föl-
kapta a vizet, ha megkérdeztem, hogy van-e valami baj. Valójában 
csak tettette a haragot. Soha nem volt igazán rossz hozzám. De 
máshoz sem. Mielõtt maga fölbukkant, egyre szomorúbbnak, 
egyre tompábbnak, egyre magányosabbnak láttam. Talán ez volt 
az oka, hogy egybõl felfigyeltem a fordulatra. Ráadásul, egyik es-
te egy kicsit késõn ért haza (bár mindig jóval apu elõtt), és olyan 
szemekkel nézett rám, annyira más tekintettel, hogy egybõl tud-
tam, hogy valami történik. Mintha akkor ráébredt volna, hogy ké-
pes lehetek megérteni õt. Szorosan magához ölelt, szinte megbá-
nóan, azután rám mosolygott. Emlékszik még a mosolyára? Én 
emlékszem, igen. Annyira aggasztott ez a változás, hogy két-há-
rom alkalommal kimaradtam a munkából (a vége felé rendelése-
ket vittem házhoz egy élelmiszerboltból), hogy követhessem, és 
megtudjam, mirõl van szó. Akkor láttam meg magukat. Magát, és 
anyut. És én is boldog voltam. Lehet, hogy mások azt gondolnák, 
hogy szívtelen vagyok, és talán nincs is rendjén, hogy megörül-
tem, hogy anyám megcsalja apámat. Lehet, hogy azt gondolnák. 
Ezért nem is mesélem senkinek. De maga más eset. Maga szerette 
õt. És ez olyan volt számomra, mint valami nyeremény. Mert õ 
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megérdemelte, hogy szeressék. Maga szerette, ugye, hogy így 
van? Sokszor láttam magukat, és ebben majdnem biztos vagyok. 
Persze, az Öreget is megpróbálom megérteni. Nem könnyû, de 
megpróbálom. Sohasem tudtam gyûlölni, érti ezt? Talán azért, 
mert annak ellenére, amit tett, még mindig az apám. Amikor vert 
minket, Mirtát és engem, vagy amikor nekirontott anyunak, a ré-
mület mellett szánalmat éreztem. Sajnáltam õt is, nem csak anyut, 
Mirtát és magamat. Még most is érzem ezt a részvétet, most, hogy 
megölte anyut, és ki tudja mennyi ideig lesz börtönben. Eleinte 
nem akarta, hogy meglátogassam, de már legalább egy hónapja 
bejárok hozzá a Migueletébe, és fogadni szokott. Furcsa tisztán 
látni, úgy értem furcsa, hogy nem részegen látom. Néz rám, és 
legtöbbször meg sem szólal. Azt hiszem, hogy már nem fog verni 
engem, amikor kikerül onnan. Ráadásul, akkorra már felnõtt férfi 
leszek, sõt, az is lehet, hogy megházasodom, és gyerekeim lesz-
nek. De én nem fogom verni a gyerekeimet, nem így gondolja? 
Sõt, biztos vagyok benne, hogy apu sem tette volna, amit tett, ha 
nem lett volna annyira részeg. Maga szerint nem így van? Úgy ér-
zi, hogy mindenképpen megölte volna anyut azon a délutánon, 
amikor engem követett, hogy megbüntessen, de végül magukra 
akadt? Nem hiszem. Ne felejtse el, hogy magával nem tett sem-
mit. Csak késõbb, amikor a szokásosnál több pálinkát ivott, akkor 
támadt rá anyura. Úgy gondolom, hogy más helyzetben apám 
megértette volna, hogy anyunak kedvességre és együttérzésre van 
szüksége, és hogy õ ezzel szemben csak verést adott neki. Mert 
anyu jó ember volt. Magának ezt éppúgy tudnia kell, mint nekem. 
Ezért, amikor nem sokkal ezelõtt odajött hozzám, és meghívott 
egy capuccinóra pirítóssal, pont ebbe a kávézóba, amelyikben 
többször találkoztak akkoriban, úgy éreztem, hogy ezt el kell me-
sélnem magának. Talán nem tudott minderrõl, lehet, hogy csak 
egy részérõl tudott, mert anyu nagyon csöndes teremtés volt, és 
egyáltalán nem szeretett magáról beszélni. Most már biztos va-
gyok benne, hogy jól tettem, hogy elmeséltem. Mert maga sír, és 
most, hogy anyu már halott, ez olyan számára, mint egy jutalom. 
Anyunak, aki soha nem sírt.

Kertes Gábor fordítása
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Amílcar, öreg cimborám! Biztosan meglepõdsz kilométeres 
levelem láttán, de valakinek el kell mesélnem ezt a történetet, és 
hát, ezért vannak a barátok, nem igaz? Te is jól tudod, hogy gya-
korlatilag soha nem voltam részeges. Megerõsíti ezt az a megcá-
folhatatlan tény is, hogy eddigi negyven évem alatt csupán ötször 
rúgtam be. Ráadásul azt is megfogadtam, hogy az ötödik alkalom 
lesz egyben az utolsó is. Persze, nem akarlak becsapni, ez nem azt 
jelenti, hogy egy kortyot sem iszom hátralevõ napjaim és éjsza-
káim során, pusztán arról van szó, hogy nem fogok többet eljutni a 
részegség mámoráig. Eddig átélt berúgásaim azonban olyan kü-
lönleges természetûek voltak, hogy mindenképpen szeretném 
írásba foglalni õket az utókor számára. És úgy gondoltam, lehet-
nél te a viszontagságaim filatelistája.

Az egyik ok, amiért eltökéltem, hogy soha többet nem iszom 
le magam, az, hogy azonnal elviselhetetlen õszinteség tör rám, 
amint az agyam megmártózik az alkoholban. Szóval nem elég, 
hogy igazán lerészegedem, de megrészegít az igazság is. Truth on 
the rocks. Ez pedig rendkívül veszélyes kombináció. Még mindig 
õrzöm azt a feliratot, itt lóg a falamon, amit a madridi bolhapiacon 
vettél nekem: Jobb egy közismert részeg, mint egy anonim alko-
holista. De már döntöttem, és megvan rá a jó okom. Ittasságom 
egyik alapvetõ sajátossága, hogy soha, még teljesen elázva sem 
keltem részeg ember benyomását. Tökéletesen józannak látszom, 
pedig nem vagyok az. Gyûjteményem elsõ részegségéhez a felhá-
borodásom vezetett, a megsértett méltóságom és az igazságsze-
retetem, egy szép magánerkölcsi salade niçoise hozzávalói. Ti-
zenkilenc éves voltam, és a Torrente F. C.-ben fociztam a harmad- 
vagy negyedosztályban, nem emlékszem pontosan. A csapatban 
acélos bekket játszottam, ez divatos volt annak idején, nyilván 
most is az, csak a szóhasználat változott. Az igazat megvallva, 
mindig is altruista voltam, még akkor is, amikor kiélezett helyzet-
ben gáncsoltam a tizenhatoson belül, mert bár elterült az érintett 

MARIO BENEDETTI
         

 TRUTH ON THE ROCKS1
 

1 Az eredeti itt: Despistes y Franquezas. Montevideo, 1989, Arca
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csatár, hosszában, ahogy kell, és kissé bosszúsnak is mutatkozott, 
az összekoccantott bokájának azonban nem esett semmi baja. 
Nem hihetetlen, hogy sohasem kaptunk rólam tizenegyest? Tö-
kélyre fejlesztettem a technikámat, a szabálytalanságot mindig 
olyan pillanatban követtem el, amikor a bíró és a partjelzõk másra 
figyeltek, tulajdonképpen mindegy volt, mire. Viszont, ha bárme-
lyikük látóterébe estem, engedelmesen hagytam magam átfûzni. 
Legalábbis, a következõ alkalomig. Mindez része volt, és ezt te 
nagyon jól tudod, hiszen Albánia és Banglades szövetségi kapi-
tánya is voltál, a tizenhatoson belüli gurigázás íratlan, mégis na-
gyon is létezõ hagyományrendszerének. Ó, volt viszont egy bíró, 
egy bizonyos Gómez, aki állandóan felbõszített. Nem azért, mert 
esetleg elnézett egy leshelyzetet, vagy megítélt volna egy büntetõt 
valamelyik színészkedõ játékosnak. Ezt mind elnézzük. Azt vi-
szont nem bocsátottam meg neki, hogy mindezt pénzért csinálta. 
Amikor egyszer a Gloria Celeste ellen játszottunk, ez volt a tulaj-
donképpeni döntõ, bár hátra volt még három mérkõzés, alig egy 
méterrel csekélységem orra elõtt a következõ gyalázatot követte 
el. A sovány Robles, a Gloria legjobbja szinte az oldalvonalon ve-
zette a labdát, és már-már a szögletzászlóhoz ért, amikor láttam 
(hátvédként kísértem), és a bíró ugyanúgy látta, hogy a labda lega-
lább húsz centivel elhagyta a játékteret, ennek következtében én 
fölhagytam az üldözéssel, a szemfüles Robles viszont tovább tört 
elõre, szemtõl szembe került a kapusunkkal, és bombagólt lõtt. 
Gól, nem volt apelláta. Hiába reklamáltunk, nem volt apelláta. 
Nem mondtam semmit a Gómeznek, mégis olyan gyilkos tekin-
tettel néztem rá, hogy pusztán ezért kiállított. Akkor kezdtem el 
szemmel tartani. A spori mindig ugyanabba a Titánnak becézett 
kávézóba járt, én pedig szorosan követtem. Egy nap, amikor nem 
vette észre, hogy ott vagyok, a mosdóból távozva ezzel a két sze-
memmel láttam, hogy egy köteg bankjegyet vesz át Soca doktor 
kezébõl, aki a Gloria Celeste örökös elnöke volt, jobban mondva, 
örökös, bizonyos korlátokkal, mert a következõ évben páros láb-
bal rúgták ki a klubtól. Hagytam egy kis idõt Gómeznek, hogy el-
tegye a piszkos pénzt a nadrágja bal zsebébe, majd visszatértem az 
asztalomhoz, mintha õk ott sem lennének. Azonban két nappal ké-
sõbb megint elmentem a Titánba (a Gómez ott volt hátul, újságot 
olvasott), és leküldtem négy citromos törkölyt, egyiket a másik 

után. Hogy összeszedjem a bátorságom? Lehet, de talán inkább 
azért, hogy jól megmondjam az igazat annak a baromnak. Úgy-
hogy, amint végeztem a negyedik törköllyel, kissé nehézkesen 
ugyan, de fölálltam, odamentem Gómezhez, és hangosan azt 
mondtam neki: Idefigyeljen, maga korrupt disznó! Remélem, töb-
bet nem adja el magát, legalábbis nem a mi meccsünkön. Maga is 
pontosan tudja, hogy az a labda elhagyta a játékteret, hisz az egész 
ott történt, a szeme elõtt. A kurafinak arcizma se rándult, nem is 
állt föl, csak rámnézett, és láthatóan megõrizve nyugalmát, azt 
motyogta: Ez csak egy vélemény, de vannak más vélemények is,

van, aki azt mondja, hogy kint volt, van, aki azt, hogy nem. Arra 
viszont kíváncsi lennék, miért mondja, hogy megvettek. Miért?! – 
kiáltottam olyan üveghangon, hogy én magam tettem az ujjam a 
számra, mintha csendre inteném magamat. Hogy miért? Mert né-
hány nappal ezelõtt, pontosan ebben a kávézóban szemtanúja vol-
tam, hogy Soca doktor átadott magának egy köteg pénzt, amit ma-
ga az öröm legkisebb jele nélkül zsebre tett. Gómez nem mondott 
semmit, már-már megbánóan lehajtotta a fejét, és egy pillanat 
múlva rádöbbentem, hogy sírva fakadt. Képzeld el, voltam olyan 
hülye, hogy megsajnáltam azt a gazembert, sõt, egy kicsit meg is 
bántam a sértõ szavaimat, odaléptem hozzá, és még a kezemet is a 
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vállára tettem. Akkor viszont egészen váratlanul abbahagyta a sí-
rást, és egy valóban emlékezetes ökölcsapást mért rám. Azt hi-
szem, hanyatt estem. Azért mondom így, azt hiszem, mert csak a 
sarki gyógyszertárban tértem magamhoz, ahol szalmiákot sza-
goltattak velem. Így Gómez, miután kiosztotta azt a pofont egy 
szerencsétlen részegnek (azaz: nekem), és ezzel tisztára mosta be-
csületét, töretlenül folytatta a karrierjét, és eljutott egészen az elsõ 
osztályig. Én soha többet nem léptem pályára. És mindez azért, 
mert egyenes és szókimondó voltam, piásan szókimondó.

A második berúgásomra évekkel késõbb került sor, akkoriban 
a jónevû Iturralde & Morales stúdióban dolgoztam. Addigra már 
jól ismertem az összes balhéjukat, de velem általában jól bántak, 
és tisztességesen megfizettek. Egy reggel behívott Iturralde az 
irodájába, és azt mondta: Nézze, Soria, ma érkezik hozzánk egy 
William Roberts nevû angol kereskedõ, egy úriember, aki hatal-
mas vagyonnal rendelkezik, a sajátjával és ügyfelei vagyonával 
is. Gyakorlatilag elkötelezte magát az itteni tevékenységünk mel-
lett, ebbõl pedig mindannyian profitálni fogunk, maga is, termé-
szetesen. Sem Morales, sem én nem tudunk vele ebédelni, engem 
berendeltek egy Nagykövetségre egy másik fontos ügyben, sze-
gény Morales pedig megfázott. Így arra kérem, vigye el Roberts 
urat egy jó étterembe, természetesen a stúdió költségére, szóra-
koztassa, és tegyen a kedvére, ehhez maga nagyon is ért. Nézze, 
úgy issza a szeszt, mint a szomjas föld a vizet, azért próbáljon meg 
mindent elõteremteni a számára. Holnap gondom lesz rá, hogy 
megkössük az üzletet, de magára bízom a mai szimpátiaküldetést. 
És elmosolyodott. Iturralde esetében a mosoly egyértelmûen azt 
jelentette, hogy pont, leléphet. Így hát délben elmentem egy Re-
mek Étterembe don Williammel, aki egy ellenállhatatlanul rokon-
szenves brit arc volt, hogy baszná meg, és ezt csak azért teszem 
hozzá, mert nyilvánvaló számomra, hogy az õ küldetésszerû ve-
delése hozta meg az én szomjamat is. És, ahogy máskor, most is 
jött az õszinteségi roham. Truth on the rocks. A rohadt életbe! 
Amikor egyszerre végeztünk a harmadik whiskyvel, õt kinevez-
tük gyõztesnek, engem meg a második helyezettnek. De míg õ 
lassan, nyugodtan evett, és eközben tálalt fel egy-egy mérgezett 
kérdést, én nagyokat nyeltem (néha nem is tudtam, hogy én csa-
pok ekkora zajt vagy a ventillátor) és naiv válaszokkal kínáltam. 
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Kész agyrém ez az igazmondás, ugye? Lassan, dadogás nélkül (õ 
dadogott), köhögés nélkül (õ köhögött), prüszkölés nélkül (õ sem 
prüszkölt) egy rutinos BBC hírolvasó választékosságával (ugyan-
is egymás közt angolul beszéltünk, nemhiába töltöttem hat évet az 
Ipari Forradalmi Múzeumban), részletesen elmeséltem neki a zsa-
rolások, a csempészáruk, a csúszópénzek, csalások, fedezetlen 
csekkek és egyéb apróságok igaz történeteit, ezek ott díszelegtek 
munkaadóim, az õ jövõbeni képviselõi titkos életrajzaiban. Õ 
eközben folyamatosan bátorított, mégpedig irigylésre méltó gya-
korlottsággal, majd miután a saslikot leöblítettük vörössel, a laza-
cot fehérrel, még fölvetett néhány pótkérdést, és én megfelelõ pót-
válaszokkal szolgáltam számára. A számla hatalmas volt, de elég 
pénzt vittem magammal a stúdióból. Végezetül csak annyit mon-
dott nekem don William, hogy soha nem fogja elfelejteni ezt az 
ebédet, majd átadott egy névjegyet a birminghami címével. 
Ahogy búcsúzkodtunk, megölelt, mintha a fia lennék, és dicsérte 
a BBC kiejtésem. Másodszor végezetül: soha többet nem látták az 
országban, de még a környékén sem. Én sem találkoztam többet 
Iturraldével és Moralesszel, ugyanis még mielõtt brit cimboránk 
hazaindult volna, fölhívta õket Carrascóból, és egy megsemmi-
sítõ telefonbeszélgetést intézett hozzájuk, vélhetõen ez engem 
igen szarul érintett. Gyakorlatilag végkielégítés nélkül, jóformán 
ágyútûz közepette bocsátottak el a cégtõl. Mi másra számíthattam 
azoktól a sötét alakoktól?

A harmadik berúgásomra sok évet kellett várni, a helyszín az 
akkori otthonom, az édes otthon. Addigra már elég jól alakult a 
sorsom. Feltételezem, ismered életrajzomnak e szakaszát. Hogy 
fölfrissítsem a memóriádat: cégvezetõ-helyettes voltam egy hûtõ-
szekrénygyárban, a márkát most nem említem, még véletlenül se 
nyúlnék a levélreklám eszközéhez (soha nem volt semmi haszna). 
Konkrétan: aznap este Elisával ünnepeltük az ötéves házassági 
évfordulónkat. Õ egy üveg whiskyvel jelent meg, black label (a 
fent említett okokból itt sem említem a márkát), és gondolhatod, 
voltam olyan tapintatos, hogy koccintottam vele. A baj nem is ab-
ból származott, hogy egyszer vagy kétszer koccintottunk. A baj 
abból fakadt, hogy megittuk az egész palackot, feketecímkéstül, 
az utolsó csöppig. Truth on the rocks. Amikor végeztünk egy po-
hárral, a következõ töltetbe mindig egyre több whisky és egyre 
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kevesebb jég került, szóval már sejtettem, hogy ennek az estének 
is igazmondás lesz a vége. A whisky úgy folyt végig a testemen 
(vagyis a testemben, hallod?), mint valami õszinteségszérum. 
Csókolóztunk, ölelkeztünk, megint megcsókoltuk egymást, föl-
idéztünk egynéhányat szerelemben együtt töltött éveink mókás 
történetei közül, és amikor már minden készen állt arra, hogy ágy-
ba bújjunk, az ágy ott várt ránk, megértõen, frissen mosott lepe-
dõivel, felkészülve élénk szexuális életünk csengettyûinek halk 
szavára (hogy tetszik a metafora, kolléga?), na abban a pillanat-
ban feltartóztathatatlan hullámokban kezdett feltörni belõlem az 
igazság. Amikor kedvesen és gyöngéden azt mondtam a röviddel 
azelõtt lemeztelenített feleségemnek, hogy csöppnyi kétségem 
sincs afelõl, hogy neki van a legesleggyönyörûbb, sõt egyenesen 
eszményi teste azok közül a nõk közül, akikkel az elmúlt öt évben 
szeretkeztem, egyáltalán nem látszott rajta, hogy értékelné e cso-
dálatos és páratlan bókot, sõt, úgy kulcsolta össze elragadó lábait, 
mintha nem is a szemérme színmézét zárná el elõlem, hanem 
mindjárt Dien Bien Phu vagy a toledói fellegvár védelmére kelne, 
ezt követõen kitartó mosollyal az arcán fölkészült, hogy végig-
hallgasson. A whiskytõl és az igazságtól megrészegedve pedig ki-
tört belõlem a megzabolázhatatlan szókimondás és a lehengerlõ 
õszinteség, beszéltem neki Mónikáról, és csaknem véletlen talál-
kozásunkról Rióban (ahol üzleti úton voltam), Aliciáról, és egé-
szen rövid együttlétünkrõl egy külföldinek aligha nevezhetõ hely-
színen, Duraznóban, meséltem Rositával ûzött titkos légyottjaink-
ról (e konkrét esetben súlyosbító körülménynek számított, hogy a 
legjobb barátnõjérõl van szó), egy kellemes, Mar del Plata-i he-
temrõl (Hûtõgépgyárosok Felsõvezetõi Konferenciája), melyet 
Valeriával, a divattervezõjével töltöttem el, azonban minden eset-
ben biztosítottam õt (merthogy valóban igazmondó voltam), hogy 
e remek feminák közül egyik sem tud olyan tökéletes testet fölmu-
tatni, mint õ. Amikor már csak két név volt a listámon, hirtelen fel-
tûnt, hogy Elisa egyre kevésbé meztelen, aztán rövidesen rájöt-
tem, hogy öltözködik. Csakhamar tudatosult bennem, hogy min-
dent újra magára öltött: fehérnemût, ruhát, harisnyát, cipõt, nyak-
láncokat, órát, még a vaskos krokodilbõr tárcája is a kezében volt. 
Ennek vaskosságát nemsokára saját bõrömön is megtapasztalhat-
tam, ugyanis galád módon ezzel a tárcával verte be az orromat. A 
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szükségszerûen bekövetkezõ ajtócsapódás után megértettem, 
hogy magamra maradtam, s miközben a vér lassan elöntötte az aj-
kaimat, úgy éreztem, hogy a vérpatakban a vörösvértesteken kí-
vül ott folydogál az igazság, a szégyenteljes igazság is, meg né-
hány deci fekete címkés skót whisky. Összefoglalva: a válás két 
évig elhúzódott, mivel Elisa nehezen talált tanúkat, akik igazolták 
volna házasságtöréseimet (sem Rosita, sem Valeria nem volt haj-
landó tanúskodni), és még nehezebben tudta bizonyítani az ital-
hoz való állítólagos vonzalmamat (hisz erre oly ritkán volt példa). 
Elisa azt nem értette meg, hogy teljes szívembõl szeretem õt, és 
azok a lényegtelen félrelépések csak scherzók voltak, nyitányok,

prelûdök, végsõ soron mind csak szórakozás, egyáltalán nem fog-
hatók ahhoz a csodálatos, öt éven át zengõ szerelmi szimfóniához, 
melyet a testére és a testemre hangszereltünk. Azt hiszem, nem 
szükséges magyaráznom, miért nem nyúltam a palack után bána-
tomban. Egyszerûen beletörõdtem a megváltoztathatatlanba, és 
egy hosszú szexmentes idõszakkal kínoztam magam. Egy hétig 
tarthatott, nagyjából.

Nem is olyan rég, egy legénybúcsún rúgtam be negyedszer. 
Megnyugtatlak, már elõre rettegtem az alkohol igazától, mely az-
elõtt mindig bajba sodort. Amikor lerészegedtem, igazmondásom 
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szûrõjén keresztül bulldózerként öltött testet bennem felebará-
taim minden stiklije. Ezért fordultam el az alkoholtól és a vele 
együtt járó igazságtól. De Arturito legénybúcsúján megint meg-
történt a dolog, ezúttal vörösborral, talán ezért nem volt olyan 
szörnyû. Már a disznó viccek rázós etapjában jártunk, és bõvérû 
történeteket meséltünk egymásnak a nászéjszakákról úgy általá-
ban. Undorító pinceszagú volt mindannyiunk lehelete. A lényeges 
különbség az volt közöttünk, hogy a többiek csak a bortól rúgtak 
be, én viszont a bor mellett az igazságtól is. Amikor észrevettem, 
hogy Arturito kárára viccelõdnek, hogy képtelen és erõsen túlzó 
jóslatokba bocsátkoznak nászéjszakájával kapcsolatban, egyszer 
csak eldurrant az agyam, meg kell védenem a barátomat, gondol-
tam, ezért hangosan azt mondtam (ha berúgok, mindig felemelem 
a hangom), Arturito, igazán nem nagy dolog, ha nem hiszed, kér-
dezd meg Fermínt, õ már elég jól ismeri a menyasszonykádat. Ér-
ted, csak ennyit mondtam, még csak azt sem tettem hozzá, hogy 
bibliai értelemben ismeri. Szóval néma csönd lett, nem mondom, 
hogy síri csönd, inkább amolyan kórtermi csönd (elsõsegély). 
Fermín és Arturito egymással szemben ültek, közöttük az asztalon 
csak néhány tányér, tál, palack, pohár satöbbi volt, ezek viszont 
egykettõre átalakultak, és egykori tányérok, egykori tálak, egyko-
ri palackok, egykori poharak, egykori satöbbik lettek. A legrosz-
szabb az volt, hogy Fermín arcán látszott a bûntudat (persze, hi-
szen szigorúan az igazat mondtam), és minthogy Arturito, aki jó 
barátom, tudott arról, hogy részegségem és igazmondásom sziámi 
ikertestvérek, hát egyikük sem foglalkozott velem, merthogy én 
valójában csak a vox populi, vox Dei szerepét töltöttem be, aztán 
rögtön át is vedlettem egy, ki tudja, talán sorsdöntõ boxmérkõzés 
kiváltságos nézõjévé. Fermín a nyakánál fogva, puszta elõvigyá-
zatosságból fölkapott egy borospalackot, de Arturito egy ökölcsa-
pással a földre küldte a palackjával együtt. Aztán a võlegény átve-
tõdött az asztalon (meg sem próbálom leírni, mi csörömpöléssel), 
és a földön buzgólkodott tovább Fermín megsemmisítésén, õ vi-
szont, minthogy röptében sem ejtette ki kezébõl hirtelen került 
önvédelmi fegyverét, e helyzetében esélyt kapott rá, hogy egy jó-
kora suhintással fejbe vágja vele Arturitót, minek következtében 
elõször elhalasztották a balszerencsés esküvõt, majd végleg töröl-
ték, ugyanis, miután a menyasszony megtudta, hogy személye 

volt a leitmotiv a legénybúcsún, úgy nyilatkozott, hogy ennyi szé-
gyen és rágalmazás után (jobban tette volna, ha csak a szégyent 
említi) már soha-soha nem fog megházasodni. Ezzel szemben, 
ahogy bizonyára emlékszel rá, fél évvel késõbb feleségül ment 
egy jenki turistához, aki magával vitte Massachusetsbe. Arturitó-
val továbbra is jó barátok vagyunk, mivel úgy gondolja, hogy a pi-
ás szókimondásommal levettem a válláról egy súlyos keresztet. 
Azért fogalmaz így, mert meggyõzõdéses katolikus. Hát, látod, itt 
vagyok, most már örökre józanul.

Ja, még nem meséltem el az ötödik és utolsó esetet, pedig ez a 
legfontosabb. Otthon szívtam be, kettesben a palackkal. A cselek-
vést szándékosan, elõre kitervelt módon követtem el, ráadásul 
tudtam, hogy ez lesz az utolsó alkalom. Így az esemény fontossá-
gához illõen egy Chivast választottam (levélreklám, de már min-
degy). És lassacskán berúgtam, poharat pohár követett, és ismét 
jött a truth on the rocks. Húszpercenként a tükörbe néztem, így 
tartottam szemmel, hogyan lépdelek (vagyis, hogyan menekülök 
kétségbeesetten) az igazmondás felé. Egy elegáns, sötét öltönyt 
viseltem, nyakkendõvel. Komolyan gondoltam a dolgot. Amikor 
úgy ítéltem meg, hogy készen állok, fölemeltem a telefonkagylót, 
tárcsáztam Elisa számát, és ahogy meghallottam imádott hangját, 
azt mondtam, Elisa, én vagyok, szépen kérlek, ne tedd le. Részeg 
vagyok, csak és kizárólag azért rúgtam be, hogy higgy nekem, 
hogy tudd, az igazat mondom, ezenfelül most Carlos de la Púa Po-
mádézott választékára tett kézzel esküszöm neked, hogy soha töb-
bet nem fogok berúgni. Elisa, szeretlek, imádlak, nálad jobban 
semmit sem szeretek az életben, Elisa, jöjj vissza hozzám, õrülten 
hiányzol, ha nem jössz vissza, érzem, hogy végez velem egy in-
farktus vagy egy daganat vagy egy hemiplégia, vagy valami ha-
sonló, Elisa, szeretlek, imádlak és a többi. A vonal másik végén 
csönd fogadott, hosszú, jelentõs, spirituális, mit tudom én, igazá-
ból kurva nagy csönd. Én pedig reszkettem, tudtam, hogy ettõl a 
csöndtõl függ az életem. Végül Elisa megszólalt: Hiszek neked, 
hiszek, mert részeg vagy, és tudom, mégpedig keserû tapasztalat-
ból, hogy ilyen körülmények között igazat mondasz. Tudod jól, 
hogy én is imádlak. Hiszek neked, de csak egy feltétellel: ezután 
soha többet ne mondj nekem igazat! Esküszöm, Elisita, ezért is 
ígértem meg, hogy soha többet nem rúgok be. Az alkoholt le tu-
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dom gyõzni, az igazságot nem. Akkor azt mondta, szerelmem, én 
pedig, Elisita, és nem is mesélem tovább, mert mindkettõnk tele-
fonja megtelt nyájas szenvedéllyel. Íme, leírtam mindent, Amíl-
car. Végre más ember lettem, nem is tudom, hogy mondjam ne-
ked, józan és hazug, készen arra, hogy új életet kezdjek. Elisita, 
aki újra itt van mellettem, szintén üdvözöl. Köszönöm türelmed, 
ölellek szeretettel.

Kertes Gábor fordítása

Mario Orlando Hamlet Hardy Brenno Benedetti Farugia (Paso 
de los Toros, Uruguay, 1920. szeptember 14.): uruguayi író, 
költõ, újságíró. Egy német intézetben nevelkedik. 1938-tól 
1940-ig Buenos Aires-ben él, majd 1945-ben tér vissza Mon-
tevideóba, a Marcha hetilap szerkesztõségi tagja lesz, a lapot 
1975-ben, a diktatúrában betiltják. 1949-ben megjelenik elsõ 
novelláskötete (Ma reggel), majd 1950-ben elsõ verseskötete 
is. 1953-ban adják ki elsõ regényét Melyikünk az? címmel. 
1960-ban Tûzszünet címû regényével komoly világsikert ér el. 
1973-ban politikai okokból el kell hagynia hazáját. Tizenkét 
éves számûzetése alatt Argentínában, Peruban, Kubában és 
Spanyolországban tölt hosszabb idõt. 1997-ben az Alicantei 
Egyetem díszdoktorává választják. Napjainkig több, mint 
negyven könyve jelent meg, mûveit húsz nyelvre fordították. 
Ma Montevideóban él és alkot.

KÉPEKBE ÁGYAZOTT TÖRTÉNETEKKÉPEKBE ÁGYAZOTT TÖRTÉNETEK
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Mintha lassú, ráérõs zümmögés töltené meg
a gyerekkor illatú szobát, finoman adagolt,
mákonyos hang, mely a gép rácsozata mögül
szivárogva bársonyos hullámként terül, majd
elül a sarkok szegletében míg apránként magába
szívja a sötét, a lencsén át fénycsóva pásztáz,
lilában játszó napszín-nyaláb, amit apró kattanás
szakít meg, tollvonásnyi krikszkraksz vetül
ahogy fordul a tekercs, és a szélek mentén feslik
a vászon, lazul a feszesség, a ráncok hátán picit
torzul a kép, enyhe olajszag is terjeng talán, de
lehet, hogy csupán a képzelet játszik,
s az olajszag afféle ál-nüánsz, oda nem illõ
emlékdarab, újabb kattanás, majd ismét peregni
kezdenek a képek, melegbarnába hajló tónus,
idõnként avítt, mintha árkusra fotózták volna,
a nagymama odaveti a válla fölött, hogy minek
bámulni idegen tájakat, távoli városok épületeit,
embereket, akiket hátrahagyott az idõ, s ott
bennrekedve, a tekercs filmkockái közt
bolondoznak, akár ha cirkuszban lennének,
éppen úgy, mit jelent a szó, hogy idegen,
kérdem, amit látok egészen hasonló, mint a mi
városunk, az épületeink, az itteni emberek,
úgy ugrálnak õk is, mint az itteniek a vursliban,
lehet, meglehet, hogy hasonló, de nem ugyanaz,
biccent, nem az otthonod, ez idegen, otthon az,
amit behunyt szemmel is felismersz, az otthon
íz, illat, pillantás, ahol ismerõs a rög-roppanás,
az árnyak hossza, a víz hûse, a kutak magánya,

CSÍK MÓNIKA
   

CSÖNDZÖREJEK
   

KÓSZÓ ATTILA
FÉNYKÉPMAGÁNYBA ZÁRT VILÁGA

ahol belédívódnak mind-mind a történetek, és
minden nesz hallatán tudod, hogy jó helyen
jársz, az út hazavezet; igen, úgy, most éppen
úgy süppedek el e habos-cukros gyerekkor-
hangulatban, mintha lassú, ráérõs zümmögés
töltené meg a szobát, leheletfinoman adagolt,
mákonyos hang, mely a gép rácsozata mögül
szivárogva bársonyos hullámként terül, majd
elül a sarkok szegletében míg apránként magába
szívja a sötét, de most nincs vászon, csak a
monitor üveglap-síkja, ahol fotók sorjáznak,
színehagyottak, néha melegbarnába hajlók,
sokadszorra pörgeti õket diakockákként a gép,
és várom a szavakat, hogy rámtaláljanak, hogy
beszélhessek errõl az elõttem pörgõ világról,
amely úgy mutatja be mindazt amit két kéz
teremthet, hogy közben az alkotó, az ember csak
háttal, távozóban, puszta tájelemként van jelen,
várom a szavakat, amivel leírhatnám a látványt,
hogy gondosan fésült mondatokba foglalhassam
az idõt, az eget, a várost, a fahasábokat, a kutak
csöndjét, a mólók magányát, a dûlõutat, de csak
ízeket, illatokat érzek, s miként a régi történetek
szövetébõl lassan felfeslik a múlt, úgy bújnak
elõ a csöndbõl az apró, ismerõs neszek; jó
helyen járok, tudom, ez az út hazavezet...
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Egyetlen emlékem rólad az a hosszú, izzó sínpár. Egyetlen 
emlékem rólad, mint szélcsendben hajózó kalózok álma a száraz-
földrõl. Egyetlen emlékem rólad arab éjszakákon fénylõ újhold a 
város felett. Egyetlen emlékem rólad a nyár, a szaharai szelek.

Az alkonyat folyékony, akárcsak könnyeid, az idõ vágatlan 
filmkockákat alkot, mozgóképek tikkasztó hõségrõl, sárban szu-
szogó lábnyomok, esõzések után ragyogó délutánok, félreesõ 
állomáson való várakozások, kézfogások, érintkezések idegenek-
kel, vonaton, autóbuszon. Végtelen utazás vagy, én pedig örök 
utazó. Az emberek pedig..., az emberek citrancstól hamuszürkéig 
változó, néma temperafolt-rongybabák, az épületek, a jármûvek 
csak mozgó-pulzáló, halvány kartondobozok, színtelenek a gya-
logjárdák, ködfátyol az ég. Pillanatokra idegen minden, rideg, 
mélyráncú arcok fogadnak utamon. Mintha álomból ocsúdnék, 
érzem közelséged, párnámon narancs-hajadat. Hajad alkonyatfé-
nyébõl született színeket. Bennem mosolyod képezte, parányi 
öröm-univerzumokat. Fülemben az angyalok zenéjét.

Olykor feltûnsz egy ismeretlen arcban, álom-ráncokban rej-
tõzöl, csattogó szavakban közelítesz. Feltûnsz a forrongó úttes-
ten, mint a délibáb, csak úgy, a hõség illeszt össze szemem elõtt. 
Azt mondják, az utazás a fontos, engem az út hozzád láncolt, nem 
lázadozom, horgony vagyok, te pedig kötél, nélküled feneketlen 
tengerek vizében süllyednék egyre mélyebbre és mélyebbre, 
mindörökké. Elveszteném a napszítta, kõolajszín tengerköveket, 
a frissen vágott dohány illatú reggeleket, a verõfényes, fülledt 
nappalokat, melyeken idõs emberek idézik fel a régmúltat. Eltûn-
ne az alkonyat is, mely bennem hûségesen õrzi egyetlen emlékem 
Rólad. Ez minden kincsem.

CZIROK ATTILA
    

ALKONYAT
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A mama megint órákig rakodott, felmosta a konyhát, aztán rámkiabált, 
hogy most ne gyere be, látod, hogy minden vizes. Ebbõl már tudtam, hogy 
jön. Büdös kölniszaga van meg izzadságszaga, végigfut a hideg a hátamon, 
amikor lehajol hozzám, és a kemény, nedves bajusza az arcomhoz ér. „Mit 
csinálsz, kölök?” – szokta kérdezni, de én soha nem felelek neki.

Amikor  a mama behív ebédelni, azonnal  hullámozni kezd valami a 
hasamban, és mire leülök az asztalhoz, már kész, össze kell görnyednem a 
széken, úgy megfájdul a hasam ettõl a hullámzástól. „Húzd ki magad és 
fogd a kanalat!” – mondja a mama, és úgy néz rám, mintha szégyellné, hogy 
olyan görbe a hátam. A kölniszagú nem szól semmit, csámcsogva kanalaz-
za az ételt, a paprikás zsír a bajszára tapad, közben meg a mamára vigyorog. 
Nagy, kerek szemei vannak és azokkal úgy nézi a mamát, mintha õt is meg 
akarná enni. Ilyenkor az egész konyha kölniszagú, még az ebéd is, annyira, 
hogy alig tudok lenyelni belõle egy-két kanállal. A vége mindig az, hogy in-
kább tejet kérek a mamától. Ekkor õ nem veszekszik velem, hanem gyorsan 
megmelegíti és ideadja. Én meg fogom a bögrét és gyorsan kimegyek. A 
mama csak annyit szól utánam mindig, hogy: „Ne menj messzire!”. Úgy 
mondja ezt, mint egy rövid verset, amit már fejbõl tud. Aztán, amíg a kölni-
szagú itt van, nem is megyek be. De ma muszáj volt, hogy szóljak, mi lesz a 
pulykákkal, mert nagyon sötétedik az ég.

Nem megyek be többet. Én többet nem is megyek haza.
Mert amikor ma benyitottam a konyhába, láttam, hogy a mama hajá-

ban nincs benne a piros csat, amivel mindig összefogja a szép hosszú, szõke 
haját. A kölniszagú a széken ült, a mama pedig elõtte állt, és a haja egészen 
betakarta a kölniszagú fejét, amivel teljesen belebújt a mama blúzába. Azt 
is láttam, hogy az egyik keze csak könyéktõl látszott ki a mama szoknyája 
alól. És nem tudtam hirtelen, hogy most melyikük fuldoklik, és azt se, hogy 
mitõl, mert mindketten olyan furcsán lélegeztek. Észre se vették, hogy az 
ajtóban állok.

Most megyek a felhõkbe, biciklivel. Csak nem jó a pedálom. Pedig na-
gyon kell sietnem, hogy odaérjek, amíg a felhõk lent vannak a földön. Jó sö-
tét, fekete felhõk, úgy néznek ki pont, mint Éjország. Oda, aki bement, töb-
bet ki nem jött soha! Én se jövök ki többet a felhõkbõl. Mert ha reggelre 
megvilágosodnak, már fönt lesznek az égen. A világos felhõk mindig fönt 
vannak. De ezek, ahogy reggel fölszállnak, már visznek engem is, mert 
most belebiciklizek az egyikbe.

Kereshet a mama.

KOVÁCS JOLÁNKA
   

 MEGYEK A FELHÕKBE
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Nem télvíz idején kerültek ide. Kivárták, míg a folyó kifagy, 
elvonul az ár – amíg a táblák zajlanak –, a legelsõ cseresznye-
virág-rügyek láthatóvá válnak, amíg megindul a föld szikkadni. 
Úgy mondták, rendje van, meg módja. Két négyévszaknyi el-ván-
dorlás állt mögöttük, mire megérkeztek a dohánykertésztelephez. 
Nem sejthették, amit már mindenki verejtéke és elvadult vére tu-
datott.

A grófok folytonos és elemésztõ kapzsisága – mintha a ké-
ményekbõl kiaraszoló füst visszaáramlott volna a pernyéig, hogy 
aztán megmásíthatatlanul lángba borítson mindent – véglegesen 
eltûnt ebbõl a világból: alig egy éjjel alatt a téli, semleges levegõt 
a faggyú, az emberi hús, haj és bõr, szóval az eleve rothadásra ítélt 
test, de mindenekelõtt a megperzselõdött szõr és haj jellegzetes és 
számomra kitörölhetetlenül igaz szaga vette birtokába. Az egyet-
len, ami nem a kegyetlen pusztításról árulkodott, az engem ön-
kéntes fogságba menekített, lelakatolt melléképület volt, ahová 
az áradások, a tetõ réseibe befurakodott jégcsapok tavaszi olvadá-
sa révén napról-napra, cseppenként, több és több folyadék jutha-
tott be és el.

A vándorcigányok, nomád létükre, már mindenhez hozzá-
szokhattak, így nem csodálkoztak el ezen a magányos, összeesz-
kábált építményen. Számukra olyan lehetett az a titkokat sejtetõ 
lakat, mint egy padlóra ejtett, áttetszõ fóliadarab, mely néha meg-
csillan a homogén felületen, felhíva magára a figyelmet, de egy-
ben olyan is, hogy ha már véletlenségbõl odakerült, akkor annak 
ott is kell maradnia. Tekintetükkel inkább a beláthatatlan puszta-
ságot kémlelték. Mindhiába. Hamuesõként, tompíthatatlan szür-
keség lepett be mindent, amit csak ért, fényt ritkán görgetett mind-
ezek után erre bármi is.

Azt gondoltam, hogy amíg minden, annak rendje és módja 
szerint, gyarapodásnak indul, én itt fogok éhen dögleni. Csak 
ekkor kezdtem el kiabálni.

SUTUS ÁRON
    

ÖNKÉNTES FOGSÁGBAN
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te csak azért hagytad el az otthont,
hogy visszagörbüljön utad az érkezéssel,
mint a horgony,
és kivettél egy lakást, most költözöl.
dolgaid többé már nem hordozod
így véglegesen mozdulatlanok,
akár a temetõben nyugvó rokonok.
a lakáson túl másra is költesz.
új ruha, cseh sör, knédli
az ember végülis önmagát is csak bérli
mi meg elõször munka után a gyár tövében találkozunk.
esõkabátként terülnek ránk a vízhatlan szagok.
és nincs hova bújnod a háztömb alján
hol közös bejárattal lékelt a magány.
ma még nem láttalak. talán meglátogatlak,
úgy hallottam valami nátha öltött magára
forró nagykabátnak
félsz egy kicsit de az emberek azt mondják
nem láz ez. csak éghajlatváltozás
közben papírokat fúj a szél fõleg délnek
írjál rá valamit nehezéknek

IZSÓ ZITA
    

ÚTON
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.........................
Lehunyja szép szemét öreg Napapa, bevonja nagy vitorláit 

öreg Szélkirály. Áldott csókot lehel még kedves Napanya – 
utoljára –, s elém tárja végsõ alkonytükrét édes Víztündér. Meg-
mártózom az estködök fanyarcsípõs harmatában, s ismét üdén 
gördülök tova az Úton, miközben a horizont elnyeli az utolsó kur-
jantást.

A keleti boszorkányok ízes búcsúcsókja nedves még az ajka-
mon, de a testemen behegedt már az összes édesen sajgó karmo-
lás. Megbocsátottam, s megbocsátottak nékem. Nem maradt sem-
mi adósságom, s énnékem sem tartozik senki sem immáron. Nad-
rágzsebemben éppen csak annyi maradt, amire még szükségem 
lesz a révnél, pont amennyi kell – két kicsi obulus.

A vámnál majd még leadom két erõs horgászbotomat, kéz-
besítsék ki annak, aki majd helyettem az Öregnek ezután lelkeket 
halászgatni segít. Nékem a két karom már igen-igen elfáradott, 
nem ülök ki horgászni se többé a partra – a mai vacsorámat is a 
révésztõl várom majd éjfélkor a bárkán. Halhatatlan szellemem 
adjon még erõt az utódomnak a Folyók fölött, a Földfeletti alatt 
mindörökké, én megyek, megyek, gördülök és siklok már tova. 
Az Atyák ölére vissza, ámen.

Amott, a Hetedhét Erdõ görbületénél mindjárt, balra és lefelé 
kanyarodik majd az ösvény, és a láthatáron belevész az ezeregy 
apró sziget tompa tündöklésébe. Ahogy lassan tovalibbenek a ho-
rizontomon, egyre csak azt érzem, hogy felébredek, hogy újra el-
úszok a felhõim felé. Utoljára még felkötöm a Nyúlcipõt, s ma-
gam mögött hagyván mind a Falvakat, több búcsút én már nem is 
intek Tinéktek. De aki keres, megtalál...

Ott lakok majd ezentúl a messzi távolban. Túl az Óperen-
cián...

SZÖGI CSABA
   

TÚL AZ ÓPERENCIÁN

(ISTEN VELED, J. U.!)
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Az épület tizenöt éve lakatlan, bár valamikor a falu legszebb 
háza volt, most mûemlékké nyilvánítva pusztul. A homlokzat dí-
szítõelemeinek java szétmállott, a gipszrózsák, koszorúk a járdán 
végezték. Az ablakok helyén üresség tátong, egyetlen kivételével 
mindegyiket elhordták tüzelõnek. A szobák villanyvezetékeit szí-
nesfém tolvajok szaggatták ki a falakból, és az ajtók, a parkett is a 
közeli nincstelenek kályháit fûtötte.

A két utcára nézõ ház tizenhat ablaka közül csak egyetlen ma-
radt a helyén, rozoga redõnyével együtt. A mûemlékvédõktõl ér-
kezett hölgy feketelakkos körmével mutatott rá, és a kamerába 
mosolyogva mondta: a többi ablak is éppen ilyen volt, mint ez itt! 
Aztán egy idõs helyi lakosra fordult a kamera, akit a riporter a re-
dõnyös ablak és a mögötte lévõ szoba legendájáról kérdezett.

A házat még a második világháború elõtt a falu orvosa építet-
te a családjának, és a rendelõje is abban az épületben volt. Ott élt 
egy távoli rokonuk is, Matilda, õ a rendelõ melletti kisszobában 
lakott. Délutánonként a félrehajtott függönyszárnyak keretében, 
szobája nyitott ablakában hímzett, vagy csipkét horgolt. Nem tett 
érte semmit, de a falusiak mégis kedvelték.

A háború vége felé egy reggelre eltûnt az egész család. A há-
zat, Matilda szobájának kivételével, aminek bezárt ajtóját képte-
lenek voltak föltörni, az utolsó díszpárnáig kifosztották a falusi-
ak. Kinek egy lámpa jutott, kinek egy ibrik, és még ma is akad a 
faluban a doktorék házából emlék: a leszármazottak úgy õrzik, 
mint ereklyét, mutogatják, és közben helytörténeti érdekesség-
ként emlegetik a redõny mögötti kis szoba történetét. Matildáról 
mesélnek, aki szerintük még mindig ott ül a már porlepte, foszlott, 
pókhálós díszletei között, mert annak idején sem családjának kö-
nyörgése, sem a hivatalos fölszólítás nem gyõzte meg, hogy föl-
álljon a hintaszékbõl, és ölébõl az asztalra téve a hímzõ rámát, 
elinduljon velük a végzetük felé. Úgy beszélik, emberi erõ kevés 
volt, hogy elmozdítsák onnét.

NAGY FARKAS DUDÁS ERIKA
    

A REDÕNY MÖGÖTT MATILDA
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Hatvan éve senki sem járt abban a szobában, még a doktorék 
után hamarosan beköltöztetett jövevények sem. Az új lakók min-
dent fölforgattak, a rendelõ bútorait, az orvosi könyveket a pin-
cébe dobálták. Festettek, mázoltak, az egész ház új arcot kapott, 
és ettõl még jobban föltûnt az utca felõl is érintetlenül hagyott 
rész: Matilda szobájának ablaka. Mert ahhoz az ablakhoz sem ke-
retfestés, sem redõnylakkozás, de még pókhálózás céljából sem 
közelítettek soha! A falusiak hiába kérdeztek rá, az új lakók Matil-
da szobájáról nem beszéltek. Lassan mindenki megszokta az évti-
zedeken át csak a múló idõtõl változó, leengedett redõnyû abla-
kot. Aztán ismét háborús idõk jöttek, és a jövevények is éppen 
olyan hirtelen tûntek el a házból, mint sok évvel azelõtt a dokto-
rék. A ház ismét tolvajok prédája lett, akik mindent elhordtak, de 
érthetetlen okból, Matilda szobájának kilincsét közülük sem mer-
te érinteni senki.

A LÉTEZÉS

 IRONIÁJA
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A politikai forrongásoktól dús történelem, a helyi anekdota-
kincs, a falusi miliõ egyszerû szépsége, valamint az éles paraszt-
logika és a biblikus mozzanatok keresztezésével az emberi lét 
értelmének megragadására kifejtett igyekezet elevenedik fel és 
mosódik össze kibogozhatatlanul Tóbiás Krisztián vasjani címû 
verseskötetében. A szülõföld hol zsíros, hol szikes talajához váltig 
ragaszkodó nagyapa által elmesélt történetek a családi mitológián 
túl keserédes humorral szólnak a világmindenség mibenvalósá-
gának profán megközelítésérõl, társadalmi léthelyzetrõl és a min-
denkori önkeresõ én világbavetettségérõl, sokszor a népi bölcse-
letre jellemzõ egyszerûséggel szögezve le a lényeget: „a vasok 
vasmegyébõl valók / a józsefek józsefvárosból / a kossuthék meg 
bácskossuthfalváról / mer’ oda rakta õket az úristen / csak elmász-
káltak mindenfelé / szanaszéjjel a nagyvilágba / de be van írva a 
szívükbe aranybetûkkel / odajegyezték ki hova való / legalább 
nem tudunk elveszni / és ha elfelejtjük / csukott szemmel belené-
zünk / és kiolvassuk hogy hova menjünk haza”. Tartalmilag ho-
mogén profán evangéliumában (ez a kötet alcíme) Tóbiás Krisz-
tián egyféle epikus líraisággal meséli el egy kor és egy táj embe-
reinek a történetét: elbeszélõi költészete magvát maga a cselek-
mény adja, aminek sajátos hangvételû elmesélése képezi tulaj-
donképpen a lírát ebben a 43 „fejezetbõl” álló versfolyamban.

A szövevényes felépítésû mû gerincét, ahogyan az alcím is 
sugallja, a parasztembernek a keresztény tanok „kézzelfogha-
tósítására” kifejtett kísérletei képezik. A szakrális jellegû bibliai 
cselekmények folyamatosan keverednek a falusi ember minden-
napjait idézõ eseményekkel, új fényben láttatva azokat, valamint 
mindkét féle történetnek kibõvítve a jelentéstartományát: a bibliai 
eredetû mítoszok profanizálódásuk által közelebb kerülnek a 
falusi kisemberhez, könnyebben beivódnak annak tudatába, míg a 
parasztember apró-cseprõ hétköznapi dolgainak a szent tanokhoz 

való emelése az emberi lét fellebbezhetetlen magasztosságát idé-
zi. A két világ egybefonódása számos indíttatásból elevenedik fel 
a mûben. Elõször is a legemberibb ösztönbõl, az élni akarásból 
fûtve, amely már a nyitóversben a halál pillanatának az eljöve-
telére és a másvilág ábrázolására tisztán evilági leírást alkalmaz: 
„eljön érte a budzsák vizén keresztül a megváltó / besétál a házba / 
és angyalt csinál belõle / szárnyai lesznek / és az úristen virág-
ágyásait fogja kapálni / délbe meg kiviszik a temetõbe / kapálni 
fogja a virágoskertet / meg cigarettát sodor majd az árvalány hajá-
ból / és nagyokat köp a zsíros felhõ közepibe / ha beszippantja / és 
ítéletnapkor / a budzsák tükrében fog visszapislogni a világba”. 
Az emberiség megtisztulásáért hozott krisztusi áldozat jelentõsé-
gére hívja fel a figyelmet a Megváltó elé sietõ falusi boszorkány 
tette: „a hetis kölök lelkit / kicserélte a sajátjával / ahogy a jézus-
krisztus is / kicserélte a saját lelkit / a világéval”. A kötet negyedik 
darabja a hazugságra épülõ világ szellemes társadalomkritikája, 
népiesen bölcselkedõ hangnemben elõadott fricska a Ne hazudj! 
isteni parancsolat állandó kijátszására az ember részérõl: „hazug 
az ember fia ha akarja ha nem / hazudik / az úristen kõtábláját meg 
darabokra törik / és azzal veri agyon egyik a másikat /  azt hazud-
ják hogy ezt írják a könyvek”. A falusi ember élénk fantáziáját 
tárgyiasítja az elbeszélõ, amikor a helybeli húsgyár füstölõjéhez 
hasonlítja a poklot, leszögezvén, hogy „a bûn is ugyanolyan jó ízû 
/ mint a füstölt kolbász”. Jelentõs momentumai a kötetnek a ter-
mészeti jelenségeknek a bibliai eredetû fogalmakhoz való hason-
lítása az élete nagy részét réten töltõ paraszt részérõl, így például a 
mennydörgésben Keresztelõ János hangját véli felfedezni, az égi 
Jordán vizével kiegyenlített zuhogó esõben újrakeresztelkedni 
látja a földet, míg a hamarosan megjelenõ szivárványban glóriát 
pillant meg. A versfolyam több darabja is egy adott bibliai mítosz 
realisztikus értelmezésének a kikarikírozása a szigorú parasztlo-
gika tükrében. Ilyen a Jézus Krisztus által föltámasztott Lázárról 
szóló történet továbbgondolása is: „három napig meg volt halva / 
meg el volt temetve / és mégis visszajött / de milyen élet az / most 
mondd meg / állítólag miután föltámadt / és kimászott a sírból / 
olyan büdös volt / hogy senki se mert a közelébe menni / elkezdett 
rohadni a húsa / és az nagyon büdös volt / bebüdõsítette az egész 
falut”.

SÁNDOR ZOLTÁN
   

EMLÉKEK TARTÓSÍTÁSA

Tóbiás Krisztián: vasjani,
 zEtna, Zenta, 2008
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Fontos eleme a kötetnek a politikai szál is: elbeszélõ hõsünk 
szembeállítja magát – a falusi parasztot – mindennemû hatalmi 
szerkezettel, legyen szó mindenkori világi hatalomról, vagy te-
kintélyelvû klérusról, és a természettel harmóniában levõ, Isten-
nek tetszõ életvitelt hirdeti. A falusi élet idillikus ábrázolása leg-
megragadóbban a következõ sorokban nyilvánul meg: „Az istálló 
melegében / összekuporodva szuszognak / a parasztkölkök / és 
mindenük megvan / (...) / azt álmodják hogy egyszer majd / lótrá-
gyával / csillogóvá tapasztják a világot”, az istentisztelet kapcsán 
pedig egy helyen kiemeli, hogy „a csillagos ég alatt is lehet / mint 
a jézuskrisztus a golgotán”. A kötetben felelevenedõ Jézus Krisz-
tus egyébként sokkal több, mint a vallási hitbõl eredeztetett Meg-
váltó, Isten fia vagy vallásalapító, õ mindemellett olyasvalaki, aki 
minden pillanatban jelen van a falu életében, legyen szó arról, 
hogy az õ megfeszített hátát mázolják a derékszíjjal megvert gye-
rekekre, a szõlõbõl az õ vérét préselik ki, vagy õ az, aki a paraszt-
hoz hasonlóan reggelenként az eget és a földet vizsgálja, és mint-
ha csak egy modern újságnak nyilatkozna, „el is mondta a bib-
liának / hogy csak jó zsíros földbe / lehet belevetni a magokat”. 
Mindemellett a paraszt szemében Jézus határtalanul pozitív jelle-
ge legjobban mégiscsak az épp aktuális hatalmi struktúra szem-
behelyezésében nyilvánul meg: „jézus volt az elsõ kommunista / 
olvasd csak el / benne van a bibliában / de õ még jó kommunista 
volt / nem úgy mint ezek itt / az anyjuk picsáját nekik / az volt / ol-
vasd csak el / most meg egymást szidják / a szegény ember fia meg 
csak / fizessen / húzza az ekét / meg pakolja keresztbe a kenyere 
búzáját / hogy ráhímezhessék a bíborpalástra aranycérnával / ezek 
meg csak / isznak / meg félrebasznak / megmondta az egyik aki itt 
volt / püspök is lett belõle úgy tudom / az anyjuk picsáját azoknak / 
mondom / az anyjuk picsáját”. Az elbeszélõ hõs lelki tisztaságra 
valló naivitással elõadott történetében a bábeli nyelvi zûrzavar óta 
a néppel manipuláló politikusokról ismételten a tekintélynek fity-
tyet hányó népi bölcselet manifesztálódik: „Azt a sok kopasz poli-
tikust / mind be kéne zárni egy szigetre / hadd üssék egymást / ha 
azt akarják / üssék verjék agyon egymást / a parasztot meg csak 
hagyják békén / kaparni a földet / meg aludni / békességben”.

Vajdaságisága (még pontosabban: bánátisága) úgyszintén 
jelentõs rétegét képezi a mûnek, ami egyrészt a tájra jellemzõ szó-

használatban, a vidék oralitásának, illetve a népi hiedelemvilág-
nak a megidézésében; másrészt a titói Jugoszlávia kommunista 
rendszerére vonatkozó megnyilvánulásokban; harmadszorra pe-
dig a régió emberének ama jellegzetességében érhetõ tetten, hogy 
a folyamatos sorscsapások szülte nehézségeket rendszerint sajá-
tos, (ön)ironikus humorral oldja fel: „hátat fordítottam / hogy ha-
zamegyek elbúcsúzni / a terhes asszonytól is meg a gyerektõl is /

azt kiabálták hogy lelõnek / ha nem megyek vissza rögtön / meg 
hogy a párt is miket fog csinálni / ha én most itt pofázok / akkor 
még azt se tudtuk mi az a párt / honnan tudtuk volna / aztán meg 
kiabáltak a hátam mögött mindent / de hazamentem / és mégse lõt-
tek le / mer’ kellett a katona / mer’ sokan haltak a frontokon”. A 
kötetben több helyütt felidézett háborús emlék egyikében a szerzõ 
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sajátos módon reflektál a kisebbségi lét buktatóira, szélsõséges 
példával ábrázolva a kisebbségben élõkben normális állapotok 
közepette is gyakran felelevenedõ/felelevenített se itt, se ott-féle 
érzetet, mondván: „a partizánok fogtak meg bennünket elõször / 
megfogtak bennünket / hogy alig tudtunk elszökni / aztán meg a 
magyar katonák / rácok vagytok / rácok / azt mondták / piszto-
lyokkal meg puskákkal”, hogy a végén, mintegy önmagát definiá-
landó, leszögezze: „talpramagyar paraszt vagyok / és elég nekem 
hogy a jókaiban benne van / ahogy a petõfi szavalja mikor kitörik 
a forradalom / kapáltam a hazát eleget / és disznóvágáskor / fel-
akasztottuk a gömböst a füstölõbe”.

A sors kényszerítõ erejének többszörös hangoztatásával a 
szerzõ tulajdonképpen mindig szülõföldje emberérõl szól, aki 
által az adott helyzet elfogadása nem elfásultságra vagy beletörõ-
désre vall, hanem éppen ellenkezõleg: derekas kitartásról önmaga 
vállalására, legyen szó társadalmi státusról, anyagi helyzetrõl, de 
akár nemzeti hovatartozásról is, amit az elbeszélõ költõ úgyszin-
tén népfilozófiai hangnemben fogalmaz meg: „senki se kerül hi-
ába oda / ahova lerakja az úristen / azért rakja oda / mer’ ott van ne-
ki dolga”. S miután mindent a helyére tett, a munkából hazaérkezõ 
paraszthoz hasonlóan a mindenható úristen leül a vertfalszagú 
szobában az asztalhoz, és „fogatlan szájából cigarettafüstöt fúj / 
így tartósítja az emlékeket / hogy szép füstösek / sósak legyenek / 
az ünnepekre”. Hozzá hasonlóan vasjani címû kötetének meg-
alkotásakor Tóbiás Krisztián is ezt tette, tartósította az emlékeket: 
az egyénit, a családit és a közösségit, hogy mindig emlékezzünk 
rájuk, s miközben emlékezünk, mosolyogjunk is, hisz mosolyunk 
a leghatásosabb fegyver valamennyi kihívás ellen, amellyel éle-
tünk során szembe kell néznünk.
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Talán nem lehet véletlen, hogy Csorba Béla, a Mitrovicán, a 
Palkovljeviæ Pinki kaszárnya fogdájában keltezett versében épp 
Marcus Aureliust szólította meg ezekkel a szavakkal: „Szellemed 
elõtt, bölcs császár, meghajtom õsz fejemet: / Rád van most szük-
ségem, sztoicizmusodra a bajban, / Szilárd formákra, a sallang el-
vetésére, hogy összetartson / Nem lankadó hitem, míg a figyelõ-
lyukon által / Naponta többször megsaccolnak az õrök, tán nem is 
tudva / Arról semmit, mit jelent Syrmium: latin, / Görög, barbár 
formák, emlékek, eszmék keveréke, / Mégis egyszeri és megis-
mételhetetlen”. Ha van vajdasági magyar irodalmunkban a köz-
életi témák iránt fogékony, szociális érzékenységét sem tagadó 
költõnk, hát akkor Csorba Béla egyértelmûen az. Habár a Disznó-
szarszagú vers, elsõ kötete és Sinkó-díja, sõt, az Új Symposion 
címû folyóirat Sziveri János által vezetett szerkesztõségének 
(melynek Csorba Béla is tagja volt) 1983-as szétverése óta már 
évtizedek teltek el, s az idõközben politikussá (is) avanzsált szer-
zõ dokumentarista, úgymond újságírói, közéleti kötetekkel is je-
lentkezett, mégis, irodalmi játékossága, talán pajkossága, az Orá-
lis élvezetek címû kötetében nem az elvárt – s ebbõl adódóan sok-
szor feltehetõn csak pózból megjátszott – „komoly ember” képét 
és költõi világát mutatja, mint inkább azt a komisz és pimasz tiné-
dzsert, akit egyik epigrammájában maga is megemlít: „Kizáróla-
gos? Durva? Pimasz? – Attól / függ, kivel. Hisz kamasz. / De még 
igaza van. S ez az, mit nem / tûr meg csonk fületek.” (Egy ifjú bírá-
lóról – az Epegrammák címû ciklusból, 1995.)

Az õszülõ, 2008-ban már nem a Palkovljeviæ Pinki kaszárnya 
fogdájában a kémlelõnyílást kémlelõ Csorba Béla költõi hangja 
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ORÁLIS ÉLVEZETEK CÍMÛ VERSESKÖTETÉHEZ

Csorba Béla: Orális élvezetek,
zEtna, Zenta, 2008
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ugyanolyan pimasz, és ugyanolyan kamaszos, mint harminc, 
vagy talán immár negyven évvel ezelõtt is volt. Ez alapvetõen jó. 
Szimpatikus vonása kötetének. Örülök is annak, hogy a költõ 
visszatért Csorba Bélába. Hiszen egy-egy jól irányzott közéleti el-
kötelezettségû és a szociális problémák iránt is érzékeny versben, 
még ha olykor csak négy sorában is, sokkal többet el lehet – és 
Csorba Béla el is tud! – mondani, mint, teszem azt, hosszadalmas, 
talán már a megjelenésük másnapján érvényüket vesztõ napi poli-
tikai elemzésekkel és tanulmányokkal, vagy perbeszédekkel a kor 
ellen, amelyben élünk. A kor és a hely azonban szorosan össze-
függ, nemcsak születésünk éve, de annak helye, helyszíne is alap-
vetõen determinálja sorsunkat, életünket, költõk esetében pedig – 
költészetüket. Igen, politikusok esetében is a – politikájukat. Hi-
szen, ne feledjük, manapság, a 21. században is vannak a világ-
nak, ennek a Föld nevû bolygónak elkeseredett és elkeserítõ pont-
jai, amelyeken középkori körülmények között élnek emberek, kö-
zépkori – a modern világban egyébként könnyûszerrel gyógyít-
ható – betegségek tizedelik gyermekeiket, és középkori gondol-
kodásuk határozza meg létüket. Mert nem is határozhatja meg 
más. Apró, szinte észrevétlen kis fintor lett volna csak a sors ré-
szérõl, ha úgy határoz, hogy mi, egyes szám elsõ személyben, töb-
bes szám sokadik személyben, a költõ esetében pedig névvel és 
vezetéknévvel – Csorba Béla –, oda szülessen. Annak, ki ilyen he-
lyen születik, ma, a 21. század elsõ évtizedének immár a végén, 
esélye sincs arra, hogy megsejtse, mi is az az internet, elektro-
mosság, távközlés, mûholdak, ûrutazás... Hogy mindezeknél hét-
köznapibb dolgokat már ne is soroljak...

Csorba Bélát és költészetét ugyanígy határozza meg nemcsak 
a kor, amelyben született és felcseperedett, hanem a hely is, a kör-
nyezet, amelyben él és élt eddig is – Vajdaság. Ha választhatott 
volna, valószínûleg õ maga sem szavaz arra, hogy életútja, sorsa 
úgy forrjon össze az Új Symposion folyóirattal, és annak galád 
módon menesztett szerkesztõségével, ahogyan az a valóságban 
megtörtént. Valószínûleg õ maga is fel tudott volna vázolni sokkal 
pozitívabb, sokkal emberbarátibb, sokkal élhetõbb, sokkal kö-
zönségbarátibb forgatókönyveket is, amelyek mindegyikének vé-
gén ott van a happy end – kiderül, hogy Sziveri János él. Nos, ez az 
a forgatókönyv, amelyik immáron nem valósulhat meg.

Csorba Béla írói nemzedékét a pöffeszkedõ hatalmasságok 
annyira meg akarták leckéztetni vélt vagy valós sérelmeik miatt, 
hogy elvakultságukban késõbb már egyáltalán nem válogattak az 
eszközökben. Hiába teszi túl ezen magát az ember, hiába telnek-

múlnak immár az évtizedek, hiába a hosszadalmas költõi hallga-
tások, hiába a disznószarszag, hiába a politikusi önmegvalósítás 
és a közösségért való tenni akarás, a hely – Csorba Béla esetében: 
Vajdaság –, beleégeti magát az ember költõi lelkébe.
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Ha azt mondtuk az imént, hogy a tavaly megjelent Orális 
élvezetek címû kötetében Csorba Béla költõi hangja õszülõ fejjel 
is ugyanolyan kamaszos és pimasz, mint három-négy évtizeddel 
ezelõtt volt, akkor tegyük hozzá most ehhez, hogy ennek egyik 
oka az is, hogy a szerzõ az anyagban ugyanennek a harminc-negy-
ven évnek a termésébõl válogat. Ezzel persze nem mond ellent 
annak sem, hogy írói magatartása nem változott, hiszen hiába író-
dott egy vers a múlt század hetvenes éveiben, ha a ma megjelenõ 
kötetébe a költõ beválogatja, akkor az bizony onnantól kezdve a 
költõ mai hangja lesz. A dátumok a versek végén ebben az esetben 
már feleslegesek is, inkább csak tájékoztató jellegûek, de a költõ 
megítélése, illetve a költemények szempontjából semmilyen je-
lentõségük sincs. Én nem szeretem a dátumokat a versek végén, 
ha engem kérdez, rábeszélem, hogy hagyja el... De persze, nem 
kérdezett... Ki vagyok én, hogy hozzám forduljon tanácsért ilyen 
kérdésekben?!

A dátumok tájékoztatnak, tájékoztató jellegûek, s beavatják 
olvasójukat abba a folyamatba is, ahogyan Vajdaság, a vajdasági 
miliõ, a fent idézett versben egyszer már elvetésre ítélt politikai 
sallang szépen lassan beleégett a költõ lelkébe, a szerzõ irodalmi 
világába és – talán – világnézetébe is: „Reggel jöttek pilátusok, / 
Kezet mosó okos kosok, / Egy követ fújtak dudások, / Ananások, 
kaifások. // Veszett fejsze nyelét rakták, / Ügyes bognárok farag-
ták, / Csúf szavakba öltöztettek, / Minket bolondnak ítéltek. // 
Egyre hangzott a kiáltás, / Rádiókból az ordítás, / Megvolt a nagy 
szidalmazás, / Véghetetlen rágalmazás.” (Purgetórium tüzibe an-
nak – Sziveri Jancsinak, még egyszer; 1984. március 11.). Vannak 
itt a felsorolásban olyan – nem mindig – nagyszerû mester-
emberek is, akiknek megnevezését, munkaköri leírását akár nagy 
kezdõbetûvel is érdemes lenne leírni...

Csorba mégsem magabiztos: „De attól félek, hogy elkezdek 
könyörögni, / Sírva, térden mindent majd elárulok, / S põre éltem 
hogy sikerüljön megõrizni, / Mindenre köpök, mindent hajlandó 
vagyok!” – mondja például a Matija Beækoviæhoz címzett versé-
ben. Azért is fontos ez a vers, mert persze sok más mellett, egy-
értelmûen jelzi, hogy a szerzõ kamaszos hangja ellenére, a költõi 
világába égetett vajdasági miliõvel együtt is – bölcs. Olyan böl-
csességeket fogalmaz meg olykor „csak” bökverseiben is, ame- 
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lyek hétköznapi szinten határozták meg az elmúlt években létün-
ket, helyünket és szerepünket a világban, mint például itt is: 
„megmondja a hullámhossza / milyen hosszú hullád hossza” 
(Knini rádió, 1992.).

Nem szabad hát, hogy megtévesszen bennünket ez az õsz ka-
maszosság. Hiszen tudjuk, a kamasz sohasem azért pimasz, durva 
és kizárólagos, mert tapló volna, nem, még véletlenül sem; csak 
azért ilyen, mert még most ismerkedik a világgal, egyaránt annak 
jó és rossz, nemes és gonosz, bunkó és bölcs oldalával is. A tapló 
egy olyan jelzõ, amit csak felnõtt korban lehet „kiérdemelni”; az 
ellentmondást nem tûrõ, hatalmaskodó, pöffeszkedõ, szemellen-
zõjükön túl nem látó idõsek és öregek méltán megérdemlik, hogy 
így nevezzük õket. Ezért is nagy öröm számomra, hogy Csorba 
Béla ezzel a kamaszos hanggal, ezzel a kamaszos költõi világgal 
tért vissza a politikumból az irodalomba; mert sokkal jobb he-
lye(n) van ez utóbbiban. És azért is, mert hangvétele, magatartása, 
költõi gesztusai jelzik, hogy õszülõ fejjel sem tapló, a lelkébe és 
költõi világába égett/égetett, sorsát megpecsételõ vajdasági 
miliõvel együtt is meg tudja még súgni a kémlelõlyukon belesõ 
õröknek, hogy tulajdonképpen, vajh, mi is az a Syrmium. Legna-
gyobb sajnálatomra, nagyon sokan ma már képtelenek erre...
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KONTRA FERENC DRÁVASZÖGI KERESZTEK   
CÍMÛ REGÉNYE NYOMÁN

    
Hegyen innen, folyón túl. Pontosabban hegy és folyó között, 

mert a folyón túlra jutva hátra kellene hagyni az ígéret zsíros 
földjét, ahol a kimondatlanul maradt szavak megértésén nõ fel a 
gyermek, ahol a férfiak halnak el elõbb, ahol még értik az idõs 
asszonyok imádságait, ahol talán mindenki ugyanarra emlékezik, 
majd lassan mindent elfelejtenek. Keresztek árnyéka õrzi itt a 
múlt felfeslõ foszlányait. Papírlapokat szorongat a kéz, parcellák 
rajzát, egy egész temetõt. Megégett emberek hamvadnak, hullnak 
egyre mélyebbre az elhagyott hantok alatt, lelkük világít ezernyi 
törpe lángban, gyertyák szakadékai között bukdácsolnak a fekete 
madarak, recsegve törnek ki a szõlõkarók a hegyen, kiszáradt ku-
tak õrzik a távozók sikolyát, hóember vigyázza a tél elsõ lépteit, a 
hegyre dérfátyol borul. Itt kísértenek, akiket az örvény egykor el-
kapott. Nevek, befelé forduló arcok, seregnyi ismerõs, semmibe 
nézõ tekintet kövekbe vésetten süllyed a földbe. Saját nevük volt 
és saját életük. Úgy mentek el, ahogy éltek. Nem hagytak hátra 
mást, csak a léptüket.

Hegyen innen, folyón túl. Pontosabban hegy és folyó között, 
a sátán birodalmának szegletében. Papírlapokat szorongat a kéz, 
egy hátrahagyott gyerekkor foszlányait. Az emlékezet szavakba, 
mondatokba sûríti a múltat, csiszolt szemekként fûzõdnek lánccá 
a történetek. Egyéni sorsok végtelen sírfeliratokként itatódnak át 
a lapok rostjain. Sorsok, életek, magányos keresztek, egymásba 
torkolló történetek. Ugyanaz a kör ismétlõdik folyton elölrõl, és 
aztán vég nélküli spirálban folytatódik, saját – a mindig ugyanoda 

lépéstõl egyre mélyülõ – lábnyomai mutatják az utat a menetelõ 
elõtt. Mintha predesztinálna a föld, a hegy és folyó öle, az õsök 
jussa, a múlt hordaléka, a mindent átmentõ emlékezet. Mélységes 
mély a múltnak kútja, beszédesek a régmúlt történeteit õrzõ lapok.

  

  
Imák, mondák, legendák, balladák és mesék töredékei íródnak 
jelenné, nemzedékek szokásairól, környezetérõl, jellegzetes szó-
kincsérõl, olyan szellemi örökségrõl vallva, amely még töredé-
kességében is érdemes a meghallgatásra. Autentikus drávaszögi 
miliõ rajzolódik ki általuk, a hegyen inneniség földje, ahol az 
idõnként felbukkanó prófétacsapatok regéi nyomán képzelik csak 
el a hegy túloldalát, a mást, az idegent. A természetes és a szellemi 
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Kontra Ferenc: Drávaszögi keresztek,
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határok egybemosódnak, megjelölve a belakható fizikai, nyelvi, 
szellemi mozgásteret. A szimbiotikus együttélés során egy ponton 
túl már nem függetleníthetõ a szülõföld és az egyének sorsa, egy-
egy tragikus történet magában rejti a közösség lassú haldoklá-
sának stációit. A dátumok nélkül folyamatosan elõrehaladó cse-
lekmény látszólagos idõtlensége csavaros elbeszélõi mesterfo-
gás, hisz a sorsokat generáló ciklikus folytonosság eleve magával 
görgeti a mindent átható idõt. A Drávaszög huszadik századi 
háborúinak történeti vázán nyugvó epizódok egymáshoz adódó 
tragédiái olyan végkifejlet felé közelítenek sorról-sorra, kereszt-
rõl keresztre haladva, amely egy újkori népvándorlás elkerülhe-
tetlenségét sejteti. Az elvándorlás, a menekülés, a viszonzatlan 
szolidaritás, az ártatlan áldozatok, a méltatlan bánásmód króni-
kájává válik a szövegfolyam, porba hulló hõseinek fohásza kevés 
a túléléshez. Menni vagy maradni. A döntés nehéz, az elhatározás 
végzetes. Az ottmaradottak keresztfái mellett vethetnek számot 
múltjukkal, emlékeikkel, hajdani döntésükkel a késõbb vissza-
térõ, gyökereiket keresõ elvándoroltak, akik cipõjük talpán nem 
vihették magukkal a szülõföldjüket. A vér, a múlt, a föld kötelez. 
Új hazát csak hazudni lehet. Kitûzött, fehér zászlók a keresztek, 
keresztekké válnak mind, a keresztcipelõk. A korhadt feszületek 
lassan összezsugorodnak, mintha örökre le akarnák rázni maguk-
ról a Megváltó oktalan szenvedését, kiállnak a szögek a fából, de 
nem jön a mondabéli madár, hogy a csõrével kitépje õket.

    
  A Drávaszögi keresztek Kontra Ferenc elsõ regénye, melynek új, átdol-
gozott kiadása a kötet megjelenésének húszéves jubileumán, 2008-ban 
látott napvilágot. Izgalmas az elmúlt évek távlatából, a lejátszódott törté-
nelmi események tükrében szemlélni e leheletfinom lírai csipkézettségû 
epikus mûvet, melynek metaforavilága átkalauzolja az olvasót az irodal-
mi mûfajok, a történelem, a biblikus keresztkötõdések értelmezési lehe-
tõségeinek sokfélesége között, miközben megborzongat a sorok közt 
megbúvó váteszi sejtelem beigazolódása. Az immár „nagykorúvá” érett 
regény utóéletében teljesedett ki igazán, gömbölyödött egésszé a rárakó-
dott jelentésrétegek hatására, ugyanakkor a benne körvonalazott törté-
netalapok késõbbi mûvekben való továbbgondolásának köszönhetõen 
folytonosan lélegzõ alapmûként igazolja, hogy minden szerzõ egész éle-
te során voltaképpen ugyanazt a regényt írja.

*
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Lábadi Zsombor A lebegés iróniája címû Sziveri-szinopszi-
sában az irónia fogalmának mint a schlegeli értelemben vett per-
manens parabázisnak a Paul de Man-i értelmezése remek lehetõ-
séget teremt arra, hogy a frekventált (irodalom- és kultúr)történeti 
tények a Sziveri-opus interpretációjának ne valamiféle diakroni-
tásukban is stabil/megbízható kontrollinstanciáját alkossák, ame-
lyek ismeretében mintegy világossá válik a lírai szövegek jelen-
tése, hanem éppenséggel a kitüntetett szerepû, meghatározó fon-
tosságú retorikai alakzat mûködése konstituálja és kontextuali-
zálja azokat. Nem véletlen, hogy Lábadi Zsombor a hatvanas évek 
végén és a hetvenes évek elején jelentkezõ vajdasági magyar iro-
dalmi tendenciák jellemzésekor említi elõször könyvében a schle-
geli parabázis fogalmát: „A polemikus nyelvhasználat követke-
zetes érvényesítése a schlegeli értelmû parabázis kifejlõdését 
vonta maga után, amely elsõsorban a mûalkotás illúziójának meg-

1törésében, ellentmondásainak felszámolásában volt érdekelt.”  A 
szóban forgó kifejezés következõ alkalommal, már inkább az in-
termezzo, a pillanatnyi szünet, a vágás és az átmenet értelmében – 
a polemikus nyelvhasználattal korrespondálva – Sziverinek a ko-
rabeli, többnyire represszív hatalmi struktúrákhoz és diskurzus-
formákhoz fûzõdõ szubverzív viszonyát elemzõ szövegösszefüg-
gésben jelentkezik, rámutatva arra, hogy „A Petri beszédmódját 
idézõ költõi parabázisok, a felelõsségvállalást nem teljesen kizáró 
társadalmi-szociális implikációk Sziverinél is a kontextusra vo-

2natkoztatott pragmatikus étosz kialakulásával járnak együtt” . Az 

BEKE OTTÓ
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1 Lábadi Zsombor: A lebegés iróniája. Sziveri-szinopszis – Vajdasági 
Magyar Felsõoktatási Kollégium, Újvidék, 2008, 14. o.
2  I. m. 34. o.

Lábadi Zsombor: A lebegés iróniája. Sziveri-szinopszis,
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110 111

irónia mint az allegória narrativitásával szemben mûködõ, szin-
krón struktúrákban megnyilvánuló permanens parabázis és a Szi-
veri költészetét jellemzõ irodalmi utalások nemritkán szintén iro-
nikus parabázisai „a hatalom diskurzusát decentráló, homogeni-

3tását megbontó nyelvi alapállás”  különbözõ arculatai. A költõi 
gyakorlat tehát e tekintetben egységes, hiszen az irónia polemikus 
nyelvhasználata és a versregiszterek konzekvens kiszélesítése, 
valamint intertextuális gazdagítása egyaránt kritikai célzatú, és a 
tágabb értelemben vett hatalom homo-hegemóniájának bírálatát, 
folyamatos redukcióját, szükséges korrekcióját és megszünteté-
sét segítik elõ. A mûfajok és a konkrét költészeti formákhoz ke-
vésbé köthetõ megszólalásmódok heterogenitása és kontaminá-

4ciója szempontjából reprezentatív a Dia-dalok címû kötet , ame-
lyet Lábadi egyenesen a versnyelv radikalizálásaként határoz 
meg. A kötet „a legszélesebben felfogott kultúra (amelybe a kor-
szak politikumát is bízvást beleérthetjük) autoritásának kijátszá-

5sa, a hatalom torzulásainak, fonákságainak bemutatása” . Az iro-
dalompolitikai konspirációkkal szembeni kiállás ékes, azonban 
sajnos kevésbé ismert példája a Bábel kötet Egy körmönfont He-

6roldhoz címû verse.  „A társadalmi referenciák tudatos felhasz-
nálására utaló költészet (...) olykor túllép a kritikai megfogalma-
zásokon, és a társadalomra vetített kontraszt révén radikálisan 
ellenõrzõ, korrigáló oppozíciót tart fenn magának. Sziveri egész 
költõi mûködését a szövegtranszformáció következetes elképze-
lése jellemzi, amely a konvencionális diskurzusokat a folyamatos 
ellenbeszéd próbájának veti alá. Az így kialakuló viszonyítottság 
lehetõvé teszi a szimbolikus társadalmi gyakorlatok szemléletes 

7felülírását, korrekcióját”  – fogalmaz Lábadi.
Érdemes megvizsgálni a Sziveri-szinopszisból származó ed-

digi hosszabb-rövidebb idézetek architektúráját, a szóhasználat-

nak a verbalitásra kihegyezett látens konvergenciáját, a költõi 
gyakorlattól függetlenül is létezõ profán tapasztalat marginali-
zációját, illetve a nyelvi aktivitásnak alávetett szerepét, és a kon-
zekvenciákat összevetni az iróniának A temporalitás retorikájá-
ban olvasható mûködésmódjával. Úgy tûnik ugyanis, hogy bár

Lábadi nem fogalmazza meg egyértelmûen és kategorikusan, 
interpretációja szerint a Sziveri-versekben az irónia hatására ta-
pasztalható szubverzió és vitatkozó kedv, a represszív (és nem 
csak irodalmi-textuális) hatalommal szembeni ellenállás inkább 

3 Uo.
4 Sziveri János: Dia-dalok in Sziveri János minden verse – Kortárs Ki-
adó, Budapest, 1994, 85–138. o.
5 Lábadi Zsombor i. m. 86. o.
6 Sziveri János: Egy körmönfont Heroldhoz in Sziveri János minden ver-
se – Kortárs Kiadó, Budapest, 1994, 251–252. o.
7 Lábadi Zsombor i. m. 34. o.



112

az ars poetica és a költõi gyakorlat velejárója, az empíriában azon-
ban az irónia mintha meddõ maradna, képtelen lenne gyökeret 
verni. Nem véletlenül ír Lábadi polemikus nyelvhasználatról, 
amely elsõsorban a mûalkotás hatáskörébe tartozik, és ott is funk-
cionál. A hatalom diskurzusként jelenik meg, egynemûségét pedig 
nyelvi alapállás bontja meg. A verbalitás meghatározó és talán ki-
zárólagos szerepére utal a konvencionális diskurzusokkal szem-
beni ellenbeszéd kifejezése is. A költészet mint ellenbeszéd – tár-
sadalmi vonatkozásainak köszönhetõen – kontrollt és korrekciót 
lehetõvé tevõ pozíciót tart fenn magának, a textuális univerzumon 
belül – tehetnénk hozzá. Annál is inkább, mert nem valamiféle ta-
bula rasa állapotban történõ versírásról van szó Sziveri esetében, 
ugyanis „egész költõi mûködését a szövegtranszformáció követ-
kezetes elképzelése jellemzi”. A szövegek átalakítása útján létre-
jövõ ellenbeszéd nem az empirikus társadalmi gyakorlatot vál-
toztatja, javítja meg, hanem a szimbolikusat, és annak is csak fe-
lülírását, tehát szûkebb értelemben vett szövegszerû korrekcióját 
képes elvégezni. Önkéntelenül is felmerül a kérdés: vajon miféle 
pragmatikus étosz kialakulásával lehet számot vetni Sziverinél, 
hacsak nem magával a költõi gyakorlat önmagába záruló cél-
elvûségével? A cselekvésnek ez az erkölcse nyilván az ironikus 
költõé.

Az irónia szinkrón struktúrájú, tehát permanens parabázis-
ként repetitív módon minduntalan a szubjektum megkettõzõdését 
eredményezi. „Az irónia megértéséhez elengedhetetlen a meg-
kettõzõdés természetének tisztázása. Tudaton belüli, két én (self) 

8közötti kapcsolat ez, de mégsem interszubjektív viszony.”  Az iró-
nia empirikus és ironikus szubjektumot hoz létre a tudaton belül, 
ezek azonban nem adódnak össze egy koherens és önazonos egy-
séggé. A dividuum szintézisét ellehetetleníti a tapasztalati és a 
nyelvi aktivitást folytató, reflektív, ironikus én közötti válaszvo-
nal. „Az ironikus nyelv a szubjektumot kettéosztja egy inautenti-
kus empirikus énre és egy olyan énre, mely csak ennek az inauten-
tikusságnak a tudatát hordozó nyelv formájában rejlik. Ettõl azon-
ban nem válik autentikus nyelvvé, mivel az autentikusság tudata 
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9nem ugyanaz, mint az autentikus lét.”  A tapasztalati én inautenti-
citásáról van tudása az ironikus énnek, aki ezt a tudást nyelvi for-
mában õrzi. Nincs hatalma azonban megváltoztatni az empirikus 
én jellemvonásait és negatív szituáltságát, sem pedig annak a gya-
korlat síkján megnyilvánuló tapasztalati hiányosságairól szóló tu-
dásból önmaga számára erényt kovácsolni. Egyszerûen fogal-
mazva: egyik fél sem lesz okosabb és tapasztaltabb az ironikus 
költészet hatására. A reflexív irónia képtelen kitörni a költészet 
határai közül, és korrigálni az empirikus én gyakorlatát.

Ez az a pont, ahol a Sziveri-szinopszis iróniára vonatkozó 
szövegrészleteinek kidolgozott és befejezettnek tûnõ architektú-

10rája mögött felsejlik az archi-textúra , és a szubjektum megkettõ-
zõdésének effektusa átjárja a versek interpretációjának teljes kor-
puszát, különbséget téve annak ironikus-nyelvi és textualizált em-
pirikus dimenziója között. Az irónia mint meghatározó retorikai 
alakzat jelenik meg Lábadi interpretációjában. Összefoglaló mû-
vének címe is erre utal. Az interpretációban és az interpretáció 
által tárgyiasított irónia a Sziveri-versekben elõ-elõforduló refe-
rencialitásokat az empirikus szubjektum szintjére utalja, olykép-
pen, hogy azok az ironikus én (nyelvi) tudását alkossák, ám ne 
nyíljon lehetõség negatív konnotációiknak konszolidációjára, a 
veszélyek csökkentésére. Ha olykor úgy is tûnik, hogy hierarchiá-
ba rendezõdik az empirikus és az ironikus szubjektum, az utóbbi 
látszólagos felsõbbrendûsége ellenére sem képes korrigálni, sem 
pedig megelõzni az elõbbi ballépéseit. Tudása kizárólag reflexív-
költõi ironikus tudás. „A köznapi közléseket az irónia transzfor-
máló ereje úgy alakítja át, hogy láthatóvá teszi kontextuális kere-
teit, ideológiai alapját. Az irónia nem egyszerû leleplezés, hanem 
a nyelvi kizárás és a bennefoglalás változatos formáival, a domi-
náns ideológia hatástalanításával, összezavarásával is jelen 

11van.”  Ismételten feltûnõ a nyelvnek az iróniában játszott megha-
tározó szerepe. A kontextuális kereteket, az ideológiai alapot lát-

8 Paul de Man: A temporalitás retorikája in Az irodalom elméletei I. 
(szerkesztette Thomka Beáta) – Jelenkor, Pécs, 1996, 38. o

9 i. m. 41. o.
10 

Orbán Jolán: Dekonstrukció, filozófia, építészet = Déli Felhõ, 2000/1., 
116. o.
11

Lábadi Zsombor i. m. 15. o.
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hatóvá, tapasztalhatóvá lehet tenni, ám közben mindez mégis 
felszámolhatatlan, kiiktathatatlan alapvetõ komponens. Esetleges 
negativitásától, represszív jellemvonásaitól az empirikus szub-
jektum az irónia hatására sem szabadulhat meg. A domináns ideo-
lógia összezavarása ugyanis úgy történik, hogy a nyelvi aktivitás 
tárgyiasítja azt, izolálja és bekebelezi. A hatástalanítás pedig csak 
ezután történhet meg, a nyelvi-ironikus regiszteren belül, az em-
píriától függetlenül. „A költõi irónia politikai kontextusa a dikta-
túrák alaprétegét célozza meg, hiszen a kizárás, bennefoglalás tár-
sadalmi mechanizmusának kérdéskörét érinti. Az irónia a hatalom 
üres szólamainak, frázisainak kettõs értelmû használatával relati-

12vizálja annak értékrendszerét és eszméit.”  A relativizálás az iró-
nia által abszorbált (nyelvi) tartalmakat érinti, az empirikus szub-
jektum kontextuális keretei azonban változatlanok maradnak. Az 
irónia hallgatólagos igazságokat és elleplezett társadalmi elõfel-
tevéseket hoz szóba. Az explikáció az ironikus szubjektum tudá-
sát gazdagítja, kötelezõen megnevetteti õt, vagyis bizonyos szel-

13lemi kárpótlással szolgál.  Az empirikus én számára – tehetjük 
hozzá a Sziveri-szinopszis idevágó részletéhez. Lábadi Sziveri 
Magánterület címû kötetével foglalkozó fejezetében írja: „Az 
irónia kétirányú: szójátékból szentenciákat, létbölcsességekbõl 

14nyelvjátékot hoz létre” . Az iróniának ez a kétirányúsága az em-
pirikus és az ironikus-nyelvi szubjektum divergenciáját és a kö-
zöttük tapasztalható oszcillálást jelenti.

A Sziveri-szinopszis iróniafogalmának vázolt értelmezése 
magyarázatul szolgál az összefoglaló mû struktúrájának a költõi 
opus kibontakozására összpontosító diakronitására és a jó érte-
lemben vett, tehát operatív kontextualizációs kísérleteire. A lebe-
gés iróniája ugyanis Sziveri János köteteit idõrendben elemzi, a 
költõi opus kibomlásának kronológiáját veszi alapul, és ezt na-
gyobbára irodalomtörténeti kontextusba ágyazza. Az irónia mint 
permanens parabázis megkettõzi a szujektumot, és azt állítja, 
hogy az empirikus én tényleges szituációját nem lehet megmásí-
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tani, korrigálni, jobbá tenni, meghatározottságai ugyanis auto-
nóm hatáskörbe tartoznak, tehát függetlenek az ironikus-reflektív 
és nyelvi én tevékenységétõl. Éppen ezért van szükség az irónia 
alakzatára: az irónia a túlélés, az egzisztenciális megmaradás 
lehetõsége. „Az irónia (…) végsõ soron olyan túlélési eszközzé 
válik, amely a szûkülõ lehetõségek közepette a politikum magán-
életet is ellehetetlenítõ ideológiájának leküzdését szolgálja, azzal, 
hogy kötelezõen megnevettet, vagyis bizonyos szellemi kárpót-

15lást jelent.”  Lábadi összefoglaló mûvének kronologikus elren-
dezési módja a fókuszba állított és paratextuálisan is hangsúlyo-
zott irónia által megkettõzött szubjektum empirikus dimenzióját 
gazdagítja, teszi autentikussá. Ez az empirikus szubjektum idõ-
tapasztalata, az allegóriának mint temporális alakzatnak a narrati-
vitása. Sziveri köteteinek idõrendi sorrendben történõ vizsgálata 
az életmû kibomlását a történetek alapvetõ és kanonikus struk-
túrájába rendezi. A „lineáris, kronologikus, kezdettõl a közepet 
érintve a vég felé irányuló idõszerkezet mentén” megalkotott tör-
ténet ugyanis a „velünk született mentális alapbeállítódásunk” 

16preferenciája.  A lebegés iróniája a megkettõzött szubjektum 
empirikus aspektusát az allegória narrativitásának és a profán li-
neáris idõtapasztalatnak megfelelõen dolgozza ki. A szinopszis 
irónia és allegória kettõs játéka.

12 i. m. 44. o.
13 i. m. 102. o.
14 i. m. 163. o.

15 i. m. 102. o.
16 Torben Grodal: Történetek szemnek, fülnek és izmoknak. Videojáté-
kok, médium és a megtestesült tapasztalás in Narratívák 7. Elbeszélés, 
játék és szimuláció a digitális médiában (szerkesztette Fenyvesi Kristóf 
és Kiss Miklós) – Kijárat Kiadó, Budapest, 2008, 231. o. 
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