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Olajbogyószagú párában
áznak a hegyek, sótól
cserepes a felhõk lába,
nyûgös morajlással ébred
a tenger, nagyokat nyújtózik –
dús habot hányva, sima nyelvvel
csókol követ, partot, menekülne
saját korlátain túlra, hódítana
újat, ismeretlent, hiába: a
meder folyton visszahúzza...

*

mintha õsi bûnöket
mosna a könny, a gyûlölet
tespedt iszap-hordalékát,
felgyülemlett szív-töltetet,

s a szaporán pergõ cseppek
apránként oldva a testnek
vétkeit, magukba rejtõn 
nyelnék el végleg a múltat –

a szántók põre ráncait
mélyíti, vájja az égi
könnyesõ, hogy reggelre

fényes, gyolcsfehér lélekkel,
hóarccal, parázs szemekkel 
keljen a szelídült világ

CSÍK MÓNIKA
    

VARIÁCIÓK A REGGELRE

*

miként ébredõ szeretõk –
borulnak össze a lombok,
éji nászlepelt csipkézve
hull ki réseik közül a fény,

tej- és mézillatban ázó
bronzos selymüket kacéran
lebbenti a domb mögül
vágtázó nyárvégi szél

*

zuhanyvíz, mosdókesztyû, a tükrön sziluett,
mamusz, borosta, köldökszösz, bokszeralsó,
aftersé, szappanillat, hajzselé, vécékagyló,
férfias csobogás, szerelem a kolera idején,
párhuzam, bimbó a nyelv alatt, nyakszirt-ív,
derékvonal, tenyerek hava, csípõfeszülés,
elvis, always on my mind, redõnyrajz,
fényjáték, lepedõn változó ábra, szõnyegrojt,
folytonosság, pohár víz, pára, rúzsnyom,
peckes mell, csikló, pihe, petting, kafka-kötet,
közvetlen stílus, ívelt szemöldök, félmosoly,
mérlegelt szavak, lélektükör, tõmondat-gondolat,
vajonok, konvenciók, kávé, teafû a kanál hajlatában,
citromíz, motozás gép és csésze közt, serpenyõ,
ham and eggs, alantas koleszterin, ásványvíz,
bubitlan(!), vitalitás, vitaminok, pittyenõ mobil,
lendület, reklám-reggel, mosoly, a kertben kutya,
vajszínû atléta, ha lehet, pamut, sportosan szexis
öv, számlák, költõpénz, jegyzetfüzet, jövésmenés,
matatás zsebben, táskarekeszben, kulcskarika, fémes
csörrenés, rézkilincs, lakatként kattan egyet a zár
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*

Pillák alól részekre hullva gurul szerteszét a reggel, hogy
hangokká, színekké bomolva ébressze kicsiny halálából a várost,
fénye villanó tûkként lyuggatja a ködfüggöny lágy szövetét,
fûszeres óbor-illat vegyül a légben frissensült kenyér szagával,
azúr, vadszilva- és sáfrányszín festi a táj pompás akvarelljét,
a tárgyak, formák kontúrja egyre élesebb, porcelán-vonást ölt 
minden szembogár mélyérõl kinézõ lélek, az írisz kékje vedlõ
házsorok, utcaseprõk, gazdátlan kutyák tükre, foncsorosan csillan
akár a tócsák, vagy a járdaszegélyre erezett, nyákos csigavonal.

*

Apránként oszlik a sötét, viola-fénysávok csipkézik
olajszín, testes bársonyát az égnek, éj-neszek bélelte
odúkba, s rémálmok ködébe vesznek a tûnõ lidércek. 
Tüdõbõl, mellbõl cafrangos éllel szakad az új nap,
tenyerek havába sebként mélyülnek újra a ráncok, 
mintha tócsák szemébõl hullna az égre a könny, véli
ki föntrõl vigyázza a lassacskán ébredõ világot.

*

A korlát vaspálcáira szabálytalan
merõlegest rajzol szoknyája korca,
acélszín párhuzamokat metszõ rõt
egyenest, azaz majdnem, a csípõvonal
beleront a tiszta, hûvös geometriába,
és kétoldalt kajlává teszi a végeket,
a helyzeten mit sem javít, hogy az apró
halcsont gombot visszabújtatja, a rejtett,
belsõ kapocsra bízva immár a muszlin-
semmiséget – a kajlaság maradt, csak
derekán csusszant lejjebb a szoknya,
a köldökhatárig, alul térdközépig, de még
látni engedve a combhajlat félkörívét,
míg könnyeden lépdel a lépcsõforduló felé.

*

Akár parányi fénygolyók, görögnek
gyémántos nyálcseppek a párnán, 
megannyi gömbölyded naptükör. 
A hajnal legelsõ, apró rezdülése
táguló pupillák mélyébe vetülve
villódzó szikrákként tündököl.
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*

nem, ma reggel nem a kiporciózott,
tasakos másfél kanálnyit, bögrényi,
nyolcvan fokos vízzel azonnal ihatóra
keverve, nem, ma törökösen, findzsásat,
szemenként válogatottat, háromszor fölfõzve,
ahogy a szultán kérte a Gárdonyi-regényben,
akár az ínyencek, szakértést színlelve
szippantani bele az illatos gõzbe, hagyni,
hogy a szaglósejtek elteljenek a pörk-aromával,
s bár a gyomor nyûgös kordulással az elsõ
kortyot követeli, a szemnek kedvezni még
kicsit, aranycikornyás csészét keresni, amilyet
szecessziós, polgári szalonok asztalkáira
szervíroztak keményített fõkötõs lányok,
jó ízlésûek ma nem vesznek ilyet, hétköznap
semmi esetre, de most kell a cifraság, a míves
bögrefül, a porcelán diszkrét csörrenése, a
légies karlendítés, hogy a tintaszín fõzet
elegáns-magasról csoroghasson alá, kell a
fényes ezüstkanál is, akár egy apró szívlapát,
ami a tejszíncseppeket a sodor közepébe
terelve egynemû karamellé vegyíti a
Rorschach-tarkaságot, végül egy kockacukor,
kubista festmény, ahogy kristályonként, az élek,
majd a sarkok felé haladva apránként itatódik át,
és széthullva semmisül meg a hat és fél kortynyi
lében, amely így kész-tökélyen oly tempóban
hörpintõdik ki az utolsó cseppig, hogy az azúrkék
vattapamacsokkal kipeckelt lábujjak körmére
szépen rádermedhessen a gyöngyház-csillogás

11

J.I.-nak, a Találkozó utáni 
találkozás kapcsán

úgy vagyunk mi ketten 
mint csipesz a csipeszen
bár kapaszkodunk olykor
fûbe kõbe hintába
mégis leválunk a tömegbõl
akár cipõdrõl a talpazat
ránk illik a komorság
s másságunkról árulkodik 
a járásunk
belénk feszül a világûr 
és amikor szeretünk új 
galaxisokat teremt szívünk
rólunk lerí a kiábrándultság és 
ismerjük a szomorúságot is
ha sírnunk kell nem csak
belülrõl zokogunk mint a tengerkövek 
mi szívvel értünk és szürke-
állományunk is érzésképes
mondom lógunk mint a csipesz 
fejjel az ég felé száradunk
a kötélen álmaink
törékeny ég-vásznak

CZIROK ATTILA
    

CSIPESZ
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– Hozsanna az olvasónak! – szólt halkan az édesapja dolgozó-
szobájának ajtófüggönyét diszkréten szétlebbentõ Ibn al-Mukaffa 
Mahfúz, s máris közölte az örömhírt: – Szakácsnénk, a nádszálde-
rekú, ám dús és nem kevésbé csábos emlõkkel megáldott, vidám 
Euphroszüné Dildodata ürüpacalt készít ebédre! Meghiszem, 
hogy a Magasságos által áldott, bölcsességgel telt õsz fejedben 
most nyelved ízlelõbimbói lettek úrrá minduntalan pezsgõ agyad 
forralófazekán, nyálad máris szakálladra csorog, és remegõ re-
keszfallal várod étkezésünk idejét!

– Ölemnek gyermeke, nedvem gyümölcse, hogy a kór mind-
örökre kerülje el drága Euphroszüné és kecses kuktája, Fellatio 
Bona ölét, nyelvét, ajakát, kebelét, hónalját és testük egyéb zu-
gait, amelyeket most nyelvemre nem veszek, mindketten tudják, 
hogy a birkapacal étkeim közt kedvencem, s átkozva sírom el, 
hogy Lemúriában se bivaly, se szarvasmarha nem honosodott, pe-
dig eme bendõ-eledel a lábasjószág termetesebb fajtájának belsõ-
ségeibõl még ízletesebb és fenségesebb. Ám aki nem látta Velen-
cét, nincs is igénye Velencére, így nekünk se maradt egyéb a gyap-
ját hullató, gyakorta bogyózó, herélt kos bendõjénél. De áldás ez a 
pacalomnak kedves étel asztalunkon! Tudom, idegenkedsz tõle, 
mint bármitõl, amit én imádok: poliptól, kagylótól, kalmárhaltól, 
tintahaltól, kecskeherétõl, szárított szöcskétõl, pörkölt hangyától, 
pálmakukactól, de annak fejében, hogy ma kedvenc ételeim egyi-
kének elkészítését rendelted, én is igyekszem kedvedre tenni.

– Emlékszem, imádod az anekdotikus történeteket, elmondok 
neked egy ilyet, s ha pennád nem szárad ki halálom után, talán 
még le is írhatod valaha Lemúria népének nagyobb okulására. 
Íme a történet. Mielõtt azonban belekezdenék, kérlek, add errébb 
Sejtán cicát, ezt a dölyfös kandúrt, hogy hasát simogatva elmé-
lyülhessek a történet morotváiban – mondta Abi al-Maarri, aki e 
párbeszéd idején leplezetlenül részeg volt, hiszen a tengerparti 
fruskakalandja, amit eme történet elbeszélõje elmondott, vagy 
egyszer elmond majd a zöldfûszeres nõvel kapcsolatosan, lelom-

bozta, de gyökérig. A hollószõrû kandúr viszont éppen ebben a 
pillanatban nyávogott egy nagyot, és jobb mellsõ mancsával al-
Maarri bal lábához kapott, óvatosan, mint ahogy a mélyen alvót 
ébreszti gondos ápolója, miként a barack hull le a termõ ágról, 
huppan, de magja nem koppan a földhöz, így Mahfúz nem apja 
karjaiba, hanem a Négykarmú Sárkány Pagodája teraszára irányí-
totta Sejtánt. A kedvenc macska újra vemhes szülõje, Kifli viszont 
továbbra is a Mester (hogy a Teremtõ tartsa meg a matuzsálemi 
próféciák által jelzett végtelen idõk végeztéig!) írózsámolyáról 
lógatta gombóccá duzzadt hasát, így e bájos macskahölgy került 
az elbeszélõ ölébe.

– Van egy barátom, akivel csupán mentálisan értekezem, s aki 
hozzám hasonlóan képtelen elszakadni a természettõl. Az Acél-
város kietlen lakótelepén is a természetet óhajtja, és a helyhez 
gyökerezést barátok által mozdítja elõ.  Neki is, az õ családjának 
is két macskája van: Tigris és Eufrátesz, viszont a sagáiban nem e 
két szõrbõrrõl szólt, hanem szívéhez nõtt kutyájáról, Whiskyrõl, 
akit neki kellett eltemetnie. Ám most, midõn a pacal reményében 
korog gyomrom, inkább arról mesélek neked, ahogy a whisky te-
mette el a nyugati világ író-újságíró áldozatainak egyik legelsõjét. 
Hogy erõm legyen a meséhez, tölts poharamba abból a felbontott 
Martell Cognac-os palackból, hadd csillapítsam gyomrom köve-
telõzõ nedveinek háborgását!

Mahfúz kényszeredetten emelkedett fel ülõpárnájáról, de nem 
lehetett tudni, mi nincs kedvére, az ebédre készülõ eledel, atyja 
várhatóan elnyúló és tartalmatlan fecsegése, vagy hogy kampós 
orrát nem ütheti bele az öblös konyakos pohárba, hiszen a megvi-
lágosodás szentélyének harmadik, közel legmagasabb szintjéig 
illuminált bölcs õt nem kínálta, így sejtette, kénytelen lesz beérni 
a taburett ülõpárnája alatti üregbe rejtett, keserû levelek fõzetével 
ízesített borpárlattal. Durcásan bár, de eleget tett atyja kérésének, 
elõkapta az iratszekrény legalsó fiókjában rejtegetett palackot, de 
– kaján mosollyal – csupán kisujjnyit töltött a hasas pohárba. Abi 
al-Maarri nem vett tudomást eme rosszmájú gesztusról, középsõ 
és gyûrûsujja között alásüllyesztve a pohár oszlopos talpát, tenye-
rének kelyhébe illesztette az italos készséget, ép szeme elé emelte, 
amivel persze egészen másfelé tekintett, és szórakozottan lötyög-
tette a kehelyben a nedût. A pohárban januári havak pora ülte meg 

NETTITIA K. FROESE
    

ABI AL-MAARRI ÉS A WHISKY



14 15

az ital felületét. A levegõ is lehûlt, s mintha a fekhelyet borító szi-
bériai tigrisbõr alatt megmozdultak volna a nem létezõ, vadászok 
által szakszerûen eltávolított izmok, akárha a nagymacska farka a 
heverõ alatt heves csapkodásba kezdett volna, csak úgy röpültek 
elõ a felkavart szélvihar hajótöröttjei, a pormacskák és a koszos 
zoknik, pizsamagombok, hervadt kotonok.

– Egyszer egy bús éjféltájon, míg borongtam zsongva, fájón, s 
furcsa könyvek altatgattak, holt mesébõl vén bazár, lankadt fõm 
már le-ledobbant, mikor ím valami koppant, künn az ajtón mintha 
roppant volna a zár, „vendég lesz az”, így tûnõdtem, „azért roppan 
künn a zár, az lesz, más ki lenne már”? – kezdett mondókájába Ibn 
al-Maarri, akinek ebben a pillanatban halvány elképzelése se volt 
arról, hogy miként folytatja majd a szívszorító történetet. Még 
szerencse, hogy kezében volt a pohár, megpörgette benne az 
aranyló alkoholt, és telhetetlen torkába zúdította a verébnek is ke-
vés adagot. A hiány nyomán ki is kerekedett a szeme, ám ebben a 
pillanatban sûrû meghajlások – bár lennék minden pucsításánál 
támasza hátulról, gondolta Lemúria bölcse – közepette megjelent 
szobájában Fellatio Bona, aki érzéki ajkait folyton nyelvével ned-
vesítve kérdezte, természetesen a bocsánatkérések zuhataga mel-
lett, hogy a pacalt manióka-liszttel habarják-e be a konyhán, vagy 
inkább ússzon a maga medvehagymás, póréhagymás levében. A 
bölcs nyomban döntött, a liszt veszélyes eledel. Ám, ha némi õszi 
babér, szicíliai balzsamecet és uzsicei ráctúró belekeveredne a 
bográcsba, senki se venné rossz néven. Mondta is ezt, miközben a 
kuktának szegõdött lány tomporát paskolta, végre pedig rátért a 
témára.

– Történt egyszer, amikor Lemúrián kívül még léteztek más 
világok is, az egyik kies földrész Bostonnak nevezett városkájá-
ban vándorszínészek családjában megszületett egy fiúgyermek, 
aki az Edgar Poe nevet kapta a keresztségben, s mivel szüleit gye-
rekkorában elveszítette, nevelõszülõkhöz került, így általuk a ne-
ve kiegészült, hogy Edgar Allan Poe-ként híresüljön el úgy az iro-
dalom, mint az emberi dekadencia történetében – kezdte vélhe-
tõen hosszúra nyúló mondókáját Ibn al-Maarri, s intett fiának, 
csavarja lejjebb a rádió gombját, mert a három Gibb-fivér Massa-
chusetts címû dala túl romantikus háttérnek bizonyult tervezett 
közölnivalójához.

– Ennek az íróból lett újdondásznak, vagy slapajból sarjadt 
skriblernek csupán a szomjúsága volt miénkhez hasonlatos, a 
szesz és az ópium bennünket eltávolít a munkától, õ viszont má-
moros állapotban is villogtatta mûveltségét, különbözõ mûfajok-
ban életének rövid negyven esztendeje alatt olyan mennyiségû 
szöveget alkotott, hogy halálát követõen kutatók és olvasók nem-
zedékeinek adott munkát vagy élvezetet általuk. Romantikus sö-
tétséget teremtve maga körött írt a halálról, az elveszített kedves-
rõl, tomboló démonokról, rejtélyes gyilkosságokról, élve elteme-
tettekrõl és egyéb borzalmakról, legizgalmasabb novelláját, a sa-
ját haláláról szólót viszont nem õ, hanem az élet írta, ha elfogadod 
mesémben eme közhelyes pongyolaságot. A saját démonaival 
ádáz küzdelemben álló fiatalembert egy hajnalon eszméletlenül 
találták a Baltimore nevezetû városka egyik mellékutcájában, 
arccal a pocsolyába bukva. Kórházba vitték, ahol negyednapra 
kiszenvedett, anélkül, hogy ájulásából gondozói elõtt magához 
tért volna, így nem tudta elmondani, hogy mi történt vele, és miért 
volt rajta idegen férfi ruhája. Sokan sokfélét gondoltak halála fe-
lõl – mondta a nagybölcsességû lexikonszerzõ, a születõben lévõ 
Efezusi betûk megalkotója, aki beszéde során folyton az ajkai kö-
zé kunkorodó bajszának szálait harapdálta, és ettõl szinte érthetet-
lenné vált szava –, szóltak alkoholizmusról, beszéltek drogról, 
pletykáztak szifiliszrõl, politikai gyilkosságot rebesgettek, fe-
csegtek veszettségrõl. Az igazat viszont csak néhányan tudjuk, s 
immár elmondhatom neked, annál is bátrabban, hogy tudom, hal-
lójáratodban a fülzsír szinte áthatolhatatlan tömésként állít határt 
a külvilág hangjai és értelmed pislákoló lángocskája közé.

Edgar Allan Poe-t a pokol megrágta és kiköpte.
Úgy esett, hogy egy hûvös október eleji estén megkívánta a 

kocsma zajos melegét, felöltötte megkopott köpenyét, még a haj-
dani szerkesztõje által a Holló címû költeménye megjelenése után 
fizetett tíz dollárból vette, s nekivágott a sötét és a szemerkélõ esõ-
tõl iszamós deszkajárdáknak. Hirtelen sûrû köd lepte el a sikáto-
rokat. Edgar a ködöt szívbõl gyûlölte, akárcsak Angliát, ahol 
kényszerûségbõl töltött néhány évet. Egyre inkább ismeretlenné 
vált számára a környezet, de ezt nem a köd okozta, hanem egysze-
rûen eltévedt, ami nem aggasztotta különösebben, gyakorlata volt 
a garázdák és koldusok távoltartásában, ehhez mindig elegendõ-
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nek bizonyult elefántcsont gömbben végzõdõ sétabotja, szorul-
tabb esetben a bot üregében megbúvó, jó öreg baltimore-i acél-
penge, másfelõl pedig abban is bizonyos volt, hogy az éjszakát 
hajnal követi, s napvilágnál bárhonnét könnyedén hazatalál. Eb-
ben viszont tévedett – fejezte be gondolatát, és egy szempillantás-
nyit elmélázott a Történetek Tudója. Öreg pulóver anyagából fej-
tett gyapjúból kötött, libafos-zöld mamuszából csonka cölöpként 
meredt elõ bal lábának nagyujja, akár egy pállott-sárga gombatõ-
ke a tavaszi mezõ szomjazó füvei közül. Vagy mint egy sült lókol-
bász vége a spenótfõzelékbõl. Ibn al-Maarrit elragadta a képzelet, 
a rét jobban tetszett neki, mint a paraj, nyomban nyulakat is kép-
zelt a mezõre, azok szemében pedig, amikor közel hajoltak a fû-
szálakhoz, visszatükrözõdtek a fáradhatatlanul iramodó hangyák, 
a leveleket rágcsáló csigák és a lélegzõ klorofil párás lehelete. 
Ámde vissza kellett kanyarodni az eredeti történet medrébe, mert 
már maga is kezdte unni, meg az álom is kerülgette már, így na-
gyot húzott a konyakból, nem bajlódott a pohárral, hanem egyene-
sen a palackból, majd folytatta.
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– Poe barátunkat hajtotta a remény, hogy meleg helyre jut, ahol 
rendelhet egy flaska whiskyt, a csinos lányok egyike majd az asz-
talához ül, hamarosan elõkerül az ördög bibliája is, és ha kedvez 
neki a szerencse, a nyereménybõl némi tûzifát is vehet majd albér-
letének fûtésére. Amint mindezt végiggondolta, szinte beütötte 
orrát egy lámpaoszlopba, amirõl a sápadt, lidérctáncot járó gáz-
láng nem az utcát derítette, hanem egy cégért világított meg. A kö-
vetkezõ állt a táblán: SE’ÓL – nyitva tartás: éjjel–nappal. Noha ír 
vér is csörgedezett Poe ereiben, a nyelvet nem beszélte, így a cé-
gérrõl úgy sejtette, jó kis ír lebuj rejtõzik az ajtó mögött, ahol remek 
zugfõzdékben pancsolt whiskyt szolgálnak föl. A kocsmát bizto-
san valami kelta istenségrõl nevezték el, gondolta, és benyitott. A 
helyiségben halványvörös fény világította meg a brokátfüggö-
nyöket, egyetlen hosszú mahagónipult állt balfelõl, mögötte ruha-
tári fogasok állványai, ám az állványsoron csupán egyetlen akasz-
tó, és egyetlen szám, a 666-os volt felszerelve. A pult mögött disz-
kréten várakozó ruhatáros udvariasan megkérte a vendéget, hogy 
vetkõzzék le. Azazel – olvasta le kitûzõjérõl a recepciós nevét, és 
önkéntelenül vetkõzni kezdett. Ám nem csak köpenyét, sétabotját 
és felöltõjét helyezte a pultra, hanem mindent levetett magáról, 
cipõjébe belehajtogatta zokniját, majd áttolta a pult alatt. Mezte-
lensége nem zavarta, láthatóan tudomást se vett róla. Amikor az 
alkalmazott a nevét kérdezte, az Arthur Gordon Pym nevet diktál-
ta, amit a sötét képû, folyton mosolygó fiú föl is jegyzett a zsákra, 
amibe a ruhanemûket belehajtogatta. Az alizarinvörös egyenru-
hába öltözött ruhatáros elõrelépett a pult mögül, egy kerekes szé-
ket tolt maga elõtt, s miközben beleültette a vendéget, bizalmasan 
a füléhez hajolt, meleg hangon biztosította, páratlan élményben 
lesz része. S a kerekes szék elindult.

Ló nem húzta, gõzgép nem hajtotta, csodálkozott is a pucér 
Edgar, ám, miután elõtte szétnyílt, majd mögötte összecsukódott a 
brokátfüggöny, nem ért rá többet a témával foglalkozni. Álló és 
mozgóképek között suhant jármûve, a jelenetekrõl táblára írt 
személynevek, helységnevek vagy dátumok tájékoztattak. Vitéz 
harcosokat látott, bõr vértekben, bronzkardokkal felszerelkezve, 
akik részeg gyõzelmi mámorukban az ellenség foglyul ejtett kato-
náit herélték módszeresen, a véres golyókat a hadvezér felesége 
gyûjtötte egymás után megtelõ vesszõkosarakba, majd szinte 
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ugyanez a jelenet játszódott le a következõ teremben, a jelmezek 
és a díszletek azonban több ezer évvel késõbbi idõre utaltak: pu-
fajkás, usankás fegyveresek rohanták le a falut, a férfiakat gyerek-
tõl öregig mind összefogták, fákhoz kötözték, fülüket, orrukat, 
nemi szervüket levágták, szemüket a csajkához rendszeresített 
kanállal vájták ki asszonyaik, anyjuk, gyermekük szeme láttára, 
majd a nõket kortól függetlenül sorban megerõszakolták, a mellü-
ket úgy vágták le, hogy a sebbõl szinte derékig kilátszottak a fehér 
bordák, majd nemi szervüket is kivágták és szájukba tömték, vé-
gül élõt és holtat egyaránt lelocsoltak kerozinnal, és felgyújtották 
õket. Börtöncellákat mutató jelenetek következtek: egy székbe 
kötözött férfit úgy szúrtak tarkón, hogy a kés pengéje a szájából 
állt ki, a másik cellában egy fiatal nõ hullája hevert, mindkét mel-
lét levágták, testét szeméremdombjától torkáig fölhasították, 
hasából medúzaként bukkant elõ magzatának véres feje. Újabb 
terem, újabb rémség. Emberi hekatomba: fekete csuhás alakok 
imádsága mellett eretnekeket égetnek, száz máglya áll, rajtuk ket-
tesével a nyomorultak, vérük nem csordulhat, szólt a szabályzat, 
de ha mégis, az a vádlott bûne, tisztuljanak a tûz által. Újabb kép, 
újabb terem, halálfejes fekete zászlót lengetõ szakállas fegyve-
resek csoportja a gatterfûrész tulajdonosát saját szerszámával 
fûrészelik hosszában, hogy az él elõször heréit szakítsa le, majd 
belemarjon a medencébe, gerincbe, kiontsa a zsigereket, fölka-
szabolja a mellkast, végül a koponyát is megfelezve a földre locs-
csantsa az agyvelõt. Szemben egy szülés elõtt álló nõt rángatnak 
ki a kórházból, szuronnyal hasítják föl a mellén a hálóingét, leté-
pik róla, földre teperik, az egyik szakállas hatalmasat dobbant és 
ráugrik a domborodó, kitüremkedõ köldökû hasra, a nõ meglepett 
szemekkel, kétségbeesetten és halálra válva fölüvölt, s nyomban 
elveszíti eszméletét, mire az ugró zseni csõre tölti géppisztolyát, 
csizmájával még szélesebb terpeszbe rúgja a nõ egyébként is szét-
vetett lábát, vaginájába nyomja fegyvere csövét, és meghúzza a 
ravaszt. A következõ szobában egy meztelen férfit cibálnak vö-
rösre izzított rostélyra, és parázsban tartott fogókkal tépik vessze-
jét, mellbimbóit, majd a csemege fogytán fülét, karját, véknyát, 
míg a központi eseményt kórusként kíséri a páriák hadának vesz-
szõzése, ami során a hóhérok nem az ólomgolyóban végzõdõ, hét-
ágú korbácsot használják, ami a tengerészek számára is ismerõs 
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lett volna, hanem vaskos mángorlót, aminek nem lapjával, hanem 
élével ütnek, így a csapás szilánkosra zúzza a csontokat. Az újabb 
stációnál a Júdásbölcsõt üzemeltették a csuklyás pribékek, mez-
telenre vetkõztetett, szétfeszített lábú nõket és férfiakat rántottak 
csigán magasba, majd trapéz- és piramisformájú faácsolatra ejtet-
ték õket vissza, hogy a szerkezet éle és csúcsa a rektum, a herék, és 
a vagina táján találkozzék a testtel. A következõ szcénán egy 
dombtetõn három kereszt állt, jobb- és balfelõl két pucér férfi volt 
az ácsolathoz kötözve, míg a középsõ feszületen függõ fiatal férfi 
csuklóit és bokáját termetes vasszögekkel rögzítették a gerendák-
hoz. Sebeibõl már csak savóhoz hasonlatos víz csordogált. Az út 
egy pincébe vezetett, ahol lefegyverzett honvédeket vertek agyon 
fejszével a helybeliek. Ekkor egy hatalmas síkság következett, 
háromszáz karóba húzott harcos állt ott erdõ helyett, míg a nap-
sütést mérsékelõ baldachin alatt egy fõúri vértezetbe öltözött, 
nagybajuszú férfi falatozott elégedetten, miközben szolgái hatal-
mas legyezõkkel terelték étke fölül a vér- és ürülékszagra gyüle-
kezõ, zuhanórepülésekkel eszeveszett döngést keltõ legyeket. A 
Legyek Ura! – villant át a pokolba szakadt kerekesszék-utas 
agyán a felismerés, és nyomban eszméletét veszítette. Nem az 
elõtte felvonultatott jelenetek vették el öntudatát, hanem a kopo-
nyájába befészkelt hang, az egyetemes jajveszékelésbe és halál-
sikolyba orkesztrálódott kín harmóniája. Robogott még vele a tör-
ténelmi szellemvasút járgánya egy ideig, kanyargott századokat 
elõre majd hátra, de Edgar mindezt már nem érzékelte. Véröm-
lenytõl elboruló agya még erõlködött, igyekezett megérteni, hogy 
az általa kifundált borzalmak, kínok, szenvedések, a démonok kí-
sértése és büntetése húsvéti kifestõkönyv a történelem enciklo-
pédiájához képest, s hogy a borzalmat nem az alkohol, a szex, a 
drog, a szenvedély vagy az elvetemültség, nem az írói fantázia 
szüli, hanem kizárólag a hataloméhség kapzsi angyala. A gon-
dolat viszont már csak az értelem reflexeként fogamzott meg a 
whiskygõzös szürkeállományban, a sötétség poétája ápolói elõtt 
többé már nem tért magához. Amikor kerekes széke begördült a 
remízbe, álla mellére bukott, csapzott haja szemébe lógott, ajka 
hátrahúzódott, fogai úgy vicsorítottak, mint veszett hiénáé a 
szomjhalál keserves percében.
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A végállomásnál a vágány kétfelé ágazott. Balról egy roppant 
gödör tátongott, s ha arra kanyarodik a kerekes szék, a szakasz 
végén acélbak akasztja meg száguldását, az utas a lendülettõl ki-
repül ülõalkalmatosságából, és belezuhan a hullákkal, csontvá-
zakkal, csúszómászókkal gazdagon telített üregbe. Jobbról kár-
minvörös függönnyel takart kijárat volt található, a bejárathoz ha-
sonló ruhatárral, s itt is egy alizarinvörös uniformisban tetszelgõ 
portárs tette a dolgát, csak a kitûzõjén más név szerepelt, mint a 
bejárat õrének egyenruháján: Beliál. A szolgálattevõ szívélyesen 
üdvözölte a távozót, az alélt férfi fülébe súgta, hogy szinte szerel-
mes tisztelõje sötét verseinek és rémes történeteinek, majd azzal 
búcsúztatta, hogy módja ugyan már nem lesz rá a földön, de az 
égben keresse Gábri-Él arkangyal kegyét, mostani olcsó szabadu-
lását is neki köszönheti.

– Ez lett Poe mester végórája? – kérdezte Ibn al-Mukaffa Mah-
fúz, aki korábbi szokásával ellentétben most mindvégig éberen 
figyelte szülõatyja elbeszélését, csak elvétve turkált orrában és 
vakargatta füle tövét, s oly halkan szellentett, mint a szeráfok há-
rom pár szárnyának suhogása.

– Bizony nem! Vagy mégis? – felelt a kiszáradt torkú félvak 
elbeszélõ, az elvetélt Homérosz. – Beliál a távozó vendégre még 
rá szerette volna adni a klubba lépésekor levetett öltözékét, de a 
ruhaliften nem érkezett Allan Poe-ra címzett pakk, csak egy nyo-
morúságos ruhacsomag Arthur Gordon Pym tengerész nevével 
felcímkézve. Jobb híján ebbe öltöztette az eszméletlen testet, 
majd a függönyt félrehúzva kitárta a rézveretes cédrusajtót, és a 
hajnalodó ég alá lökte az alélt vendéget.

– Honnét tudod mindezt, ó, mindenkinél bölcsebb atyám, ha 
nem sért kérdésem, közvetlen tapasztalatból, hallomásból, vagy 
éppen az én szórakoztatásomra találtad ki eme tanulságos történe-
tet, ha meg nem bántalak vélelmemmel eme szent órán, amikor te 
már esti imádságodra készülõdsz általában, és a Négykarmú Sár-
kány Pagodájában a szolgálólányok magukra zárják kamrájuk aj-
taját, mert valami karmazsin kaftánba burkolózó szatír horgadó 
hímtagját és vízsérves heréjét lengetve kér bebocsátást heverõ-
jükhöz!

– Értem kérdésed, bár fel nem foghatom, miért keresed a való-
ság fogódzóját az elbeszélés mögött. Megnyugtatásodra viszont 
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elmondhatom – szólt a karmazsinvörös kaftánjának övét szoro-
sabbra húzó, és sérvtõl duzzadó heréjét megvakaró al-Maarri –, 
mindaz, amit az elmúlt kétszer hetvenhárom esztendõ alatt neked 
esténként elmeséltem, a valóság, a hitelesség, a megtörténtség 
legszilárdabb talajából sarjadt. Elõfordult, hogy kissé színeztem, 
csavarintottam, hegyeztem vagy tompítottam, de az elbeszélt 
világban mindennek megvolt a valós megfelelõje, amit te is, úgy-
szintén bárki ellenõrizhetett, s így esett Poe Mester esetében is. 
Halála elõtti három napon ott ültem a kórházi ágya mellett, ahová 
kikészítettem a kedvenc italát, egy palack Martell konyakot, s 
minden reggel vittem neki három szál rózsát.  Egyet neki, egyet 
édesanyja, egyet pedig tisztelettel Virginia emlékére, akit Poe 
tizenhárom éves hajadonként vett feleségül, s akit a tüdõbaj szakí-
tott ki a házassági kötelékbõl. Vittem neki persze minden reggel 
egy palack whiskyt is, de mivel környezete számára többé nem 
tért magához a kórházi ágyon, azt magam fogyasztottam el méla-
búmban.

Ez az igaz történet – fejezte be elbeszélését Abi al-Maarri. 
Vagy mégsem? – vakargatta kopasz fejét Azazel a Pokoltûz klub-
ban, amit a SE’ÓL cégtábla hirdetett az úri közönség számára.

– Kész a pacal, asztalhoz! – süvöltött át a boltívek közt Euph-
roszüné Dildodata, a dús és kívánatos keblû, magába fogadó ölû 
szakácsné hangja, s a két csevegõ máris a gyomorkeserû felé nyo-
mult. Egyikõjük a poharakat kapta elõ a pohárszékbõl,  a lustább 
aggyal megvert gyermek pedig remegõ térdekkel a sötét fõzettel 
teli palackot varázsolta elõ a számtalan rejtekhely egyikérõl. – 
Erre iszunk! – mondta Ibn al-Maarri, s nagyot köpött a szobán 
átfutó tengerimalac után.
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dobban az éj szíve a síneken s
egyre csak kullog
számolja a talpfákat a pusztába
oltott hajnali derengés
fejem felett az éghez közel kék
lombú kételyek
köröttünk táncol a füstölgõ
kikelet
tûz kell 
csak láng
csak fény
csak megnyugvás
egy falat szájrúzs ízû nevetés
derékba tört belebolondulás
jobb vállamon egy lány alszik
balról a tegnap illatú jövõ
bágyadtan leng a fülkében 
az áporodott szabadságszag
a függetlenség csalfa szép 
illúziója
dobhártyámon morrison 
játszik oidipuszt
(mother... i want to...)
a szántóföld végében 
bukowski ugatja a holdat
sorsunk zsebébe tömtük a
hálapénzzel teli borítékot
nem várunk tovább önre
mr. godot
a tû leesett a lemezrõl egyenesen 

OLÁH TAMÁS
   

DOBHÁRTYÁMON MORRISON...

bele a szénakazalba
de a koncertorgona még mindig
a hallócsontocskákkal kacérkodik
nyelvemen import hangulat
az óceánon túlról
(this is the end
beautiful friend)
édes akár a karamell cukorka
a szemgolyód helyén
savanyú mint a tisza-parti 
iszap az arcomon
furcsa tolvaj a valóság
ócska ringyó az álom
fényesen röpköd 
tündérszárnyán
a neonfényû 
hamis remény
olykor tested melegét
érzem a számban
rideg vánkos a kiábrándulás
a tüdõbe szorult oxigén
(this is the end
my only friend the end)
nevess
ez az amit akartál
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RETÚRJEGY A MENNYORSZÁGBA

„Az életet sokáig be lehet csapni, de végül
mégis azt teszi velünk, amire születtünk.”

André Malraux

reggelente lábfejem köré
gyûrõdik a
körbe-körbe álmodott lepedõ
a szövetben arcoknak felderengõ
kollázsai
emlékei magányosan rezgõ
vasárnap délutánoknak 
magukat csókoló éjszakáknak
a napzselével töltött ívlámpák alatt

ÉJSZAKAI TÁNC
     

a csípõk egymásba ágyazódnak
az éjszaka kifacsarta a törékeny
hússzivacsokat a bokacsontodat
ölelõ ér mentén legurul egy 
összezavarodott izzadságcsepp

szilánkosra tört az idõ
az ösztön mint jég hasadt magába
összeomlottak a 
kényszerképzetekbõl emelt 
partvonalak

kiáltoztunk repültünk
élveztük egymás egyszerû létét
beleszerelmesedtünk a csillagokba

(things are different today...)
nem akarok beszélni
csípõd lassú jazz ritmusra zizzen

elfáradtam
kizuhannék a tömegbõl és
belecsobbannék a napégette fûbe
hagynám hogy a föld rám kotorja magát

a lihegõ testek bekebelezik egymást
megszûnik az egyén csak az éjjelbe 
hasított alkoholmámoros boldogság 
marad
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az emberek nem változnak 
persze egy idõ után leomlik mind 
a földi hús 
s csak a kétellyel vemhes akarat
nyöszörög a koponyaprotézis
rádióhullám-törõ biztonságában
(nem érhetik el partizánt 
játszó tudatlanok)

szétmaszatolt 
benzin-rózsák

-nárciszok
-orchideák
-gombafelhõk
-szõnyegbombázások
-magas oktánszámú apokalipszisek

az aszfalton zakatoló tûsarkak alatt
a horizont lassan felöklendezi
a világosságot
s a hangsúlyos tomporú 
örömlányok megigazítják 
nylonharisnyájukat
aztán vörösbeggyé változva libbenek
tova az önkiszolgáló felé:
kenyér
tej
másfél kiló szánalom

divina commedia
isten és sztanyiszlavszkij módszere
nem sokban különbözik
(bár az elõbbi politikailag mindig részrehajló) 
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egyik mozdulat a másik után
hátamat
finoman irritálja a gyapjúpulóver
az ajtószárnyak nem verdesnek 
tovább
a festhetõ tér torkát elvágták 
a visszafelé játszott dallamok
agresszívan
ritmus és kegyelem nélkül
(édes és fájdalmas a megtapasztalás)

zuhanórepülés drága barátaim
tyúktollaim közül kiolvadt a méhviasz
elsorvadtak a kékké hallucinált egek
összedõlt minden barikád mit 
egymásból építettünk
önzetlenül
csak magunknak

a korán érkezõ busz zajosan
matat magában
az akvarellbeton felett
a táj mellein még halovány 
tanyasi ablakok 
piszmogó fényei
(lassan talán mégis belátom
hogy a lét legalább annyira
gyönyörû amennyire
felesleges)
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FAHAJAS BOLTOK

     
Már megint a kádban ülök, pedig még csak délelõtt van. Ezek 

a délelõttök a forró kádban. Munkára kellene mennem.
Nagyon világos a fürdõszobám. Sok rajta az ablak. Felkelek 

és odacsúszok az egyikhez. Ázott talpam csattog a padlón, vagy 
inkább cuppog. Nem is tudom már.

Kinézek az ablakon, s közben szemembe szúr a tavaszi szél. 
Látom a fakó mohát a háztetõkön, látom a lábaveszett admirálist, 
amint nyurga feleségét sétáltatja, a kis sarki üzleteket, ahol az árus 
nénit nehéz megkülönböztetni az aszaltszilvájától, látom a temp-
lomtorony köré tekeredõ sárga felhõket, az utcában a gyerekeket, 
akik délután prémlabdákat rugdosnak, este pedig lyukakat vájnak 
a földbe, és ott alusznak, látom a gebéket, akik maguk után von-
szolják még megmaradt életüket, látom a portugál asszonyt, aki 
mindig kint ül az ablakban, borsószemeket válogat, s akinek bá-
nata oly mélyen megülte hátát, hogy majdnem a földig görnyedve 
jár. Látom a flúgos csõszt, aki minden reggel szitkozódva küszkö-
dik az ajtózárral, s látom a tavaszi szelet, amint a nagylábú aggleá-
nyok hajába kap, s azután továbbfut, majd az utca végén balra for-
dul, s eltûnik a már láthatatlan férfiak kabátzsebeiben.

Elõttem pedig ott áll, teljes rozoga pompájában a Fahajas 
Boltok. Egy van belõle, de mindenki csak úgy emlegeti: a Fahajas 
Boltok. Talán csak gyarló emberi megszokásból. Habár a gör-
nyedt asszony azt mesélte egyszer, hogy a Fahajas Boltok nem 
ilyen bolt volt, mint most. Régen csakis és kizárólag fahajas boltot 
lehetett itt venni. Ez mára már megváltozott. Most már mindenki 
ide jár boltot venni. Viszont volt itt még egy titok. A fahajas boltok 
haja akkor még igazi hajból volt. Emberi hajból. A Boltok Ura 
hozta mindig, messzirõl a hegyekbõl. Azután összerakta a bolto-
kat, s reggel a fia kinyitotta az üzletet, s utána nem látták egész 
nap. Így ment ez napról napra.

Emlékszem a bácsira, meg a Fahajas Boltokra. Most már min-
denre emlékszem. Hiszen régen a Fahajas Boltok kádjában feküd-
tem, az õ forró vizébõl keltem, s azon az ablakon néztem ki, és lát-
tam mindent, amit látok. Semmi sem változott. Láttam magamat a 
szemközti ablakban, ázottan, üresen, s azt kívántam, ne jussak 
olyan sorsra, mint az az ember ott az ablakban, aki önmagam vol-
tam.
 

MUNJIN ANDREA
    

GONDOLATOK A KÁDBÓL
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AZ AVANTGÁRD VÉLETLEN
TALÁLKOZÁSA VELEM

Elindultam. Lassú léptekkel haladtam a macskaköves úton a 
kávézó felé. Már régen történt, de még emlékszem, egyszer itt 
futottam össze egy élcsapattal.

Azóta sok idõ múlt el, és érdekes dolgok százait láttam. Ma 
délután nagy zörejjel, csörögve-csattogva, nagy pneumatikokkal 
felszerelve haladt felém az ismeretlen, a jövõbe. Fogaskerekeket 
szórt és olajat köpködött. Acél teste megcsillant a délutáni nap-
fényben. Elõre, elõre, háborúba! Ezt hirdette, és majdnem magá-
val sodort eme isteni technika. Vállán egy mûtõasztalt cipelt. Az 
asztalon az esernyõ és a varrógép megilletõdött pofával néztek 
egymásba, találkozásukon csodálkozva. Margeritte terapeutája 
igyekezett nyugtatni õket, de nem sikerült. Õk már szabadjára en-
gedték a tudatalatti andalúziai kutyáit, akik nyelvüket a földig ló-
gatva röpködtek. Õk már felemelték az álmokat, s hagyták, hogy 
automatikus spontaneitással hulljanak alá a véletlen Istenének lá-
bai elé.

Ott volt még valaki. Büszkén ült a mûtõasztal peremén, újbort 
iszogatva, és közben üzeneteket vésett egy plasztikus edény olda-
lába, miközben a Mágneses mezõk fölborzolták az egész társa-
ságot. Az acél Isten másik vállán viszont ott ült Kandinskij és fü-
työrészett. Diszharmonikus mozgásokkal erõszakolta a vásznat. 
Elõtte két sorban kórházi, hideg vaságyak húzódtak. A Benn há-
zaspár sétálgatott közöttük undorral a száján. A lét betegség. Szét-
rágott ölek, oszló mellek, zsír és vér. Sírok ringottak az ágyak fe-
lett, a kék lovas pedig színeivel és formáival játszadozva fejezte ki 
a házaspár lelkét.

A kebel. A gépezet keblében más történt. Ott Mona Lisa ba-
juszt növesztett, ott mindenki rombolt, s mégis hittek az önmeg-
újításban. Ott a tüskés vasaló vitába keveredett az assemblage-
zsal, s közben az admirális idegesen sétálgatva rend és káosz pere-
mén, kiadó házat keresett. Ahoé! A hahóóé!

Mindennek ellenére a gépezet magabiztosan mûködött. Maga 
után egy kocsit húzott, benne kuksolt az óriáscsecsemõ a halott 
lóval, s körülöttük kirepültek az aktivizmus madarai. Haladás! 
Észelvûség!

Apró kis szálak össze-összekötik a kocsit a nagy gépezettel. 
Hagyományos narráció. Érezni lehet a dada kellemes érintését is, 
miközben felállítják a Nikkel szobrot.

S így haladtak mellettem, port keverve lelkemben. Lassan 
eltûnt a messzeségben ez a világ, irányt váltott a performance, már 
nem emlékszem, merre fordult, engem pedig otthagyott a macs-
kaköves úton.

DODEKAFÓLIA

Szeretlek. Dodekafólia. A pici kis porcelánujjaid, ahogyan 
gyengéden simogatják a zongorabillentyûket. Dodekafólia. Pici 
kis tested, ahogyan görcsbe rándul, amikor mellettem fekszel. 
Olyankor elmélkedem. Elmélkedem és félek. Félek, hogy amikor 
hozzáérek a bõrödhöz, amely olyan, mint a friss, zamatos húsra 
feszített fólia, az elhasad. Dodekafólia. Az ízed olyan, mint a sok-
éves fehérboré. Édes és savanyú. Nem kell itt dekázni. Dodeka-
fólia! Ne teáskanállal adagold nekem magad. Dodekafólia. Adj 
ide mindent, s a mindent visszakapod. Nincs várakozás, nincs ké-
tely. Dodekafólia. Te vagy a dó a hangskálán, a kezdet és a vég. 
Amikor kicsiny ujjaid ügyeskednek, olyankor véges a világegye-
tem. Ne félj, sosem leszel emlék. Te mindig te leszel. Dodekafó-
lia. Ne sírj, mert elmúlt, nevess, mert megtörtént. Gyengécske 
kulcscsontod élesen kirajzolódik a félhomályban. Beléd veszek. 
Dodekafólia. Olyan vagy, mint a füge. Piros, édes. Dodekafólia. 
Óh, azok a délelõttök a kádban... Miért szeretlek, azt kérdezed? 
Egyszerû a válaszom, de már úgyis tudod, Dodekafólia.



32 33

nem számolt a sorssal mielõtt meghalt
nem gondolta végig rendesen
a halálát a betegsége végkimenetelét
a keresztények és zsidók Istenét
nem kérte mentse meg a gyerek miatt
legalább ha már nincs apja azért
egy kicsit könyöröghetett volna
a gyerek felnõ és azt se tudja
melyik szobában feküdt utoljára
mit látott a szeme milyen
képzõdményeket a halála elõtt
és csak néha jár arra a temetõk
kijáratánál mindig elcsodálkozik
a sok sír mellett az anyja fekszik itt.
     

LENGYELEK
Zitának

     
fordítsunk Heinét, azokat
a verseket, amik, miután
lebénult a költo, nyerték el
végleges formájukat, ne a
szonetteket, szabályhoz
semmi kedvem, vagy inkább
fordítsunk O’ Harát, beteg
költok verseibol, a legvidámabb
írások közül válogassunk, kéjelegve,
angolból, franciából, a lengyelekre
is gondoljunk, akikkel megesett,
nem volt hazájuk, földrészeket
jártak be örök-hazátlanok, igen,
gondoljunk a lengyelekre.

AYHAN GÖKHAN
    

ANYA

KÖZÖS FÜRDÉS
Zitának

     
reggel az jutott eszembe, mennyire
fürödnék veled, mosnám meg a tested,
nyúlnék a combod közé,
hónaljpelyhek, hajlatok közé,
szappanoznám a hátad a gerinc mentén,
dörzsölném szivaccsal a szép melleid, 
élvezném össze a kádat magammal,
szégyen és görcsök nélkül,
a víz ráncossá szeretné a bõröd,
a gondolataid, kívánatos halak
úsznának egy közös képzelõerõben,
a szeretkezés gondolatára leikráznának,
intimebb, síkosabb mondataink,
a kád oldalán a vízkövek,
a feloldódás lehetõségét készíti elõ,
mint a szerelem is megnyugvás
a halál gödröcskéi elõtt.

    

SÉTA
Zitának

      
sétálunk összeér a két arc
szél fúj jégtáblák a Dunán
úsznak mint mi a sötétben
megölellek mert így szokás
nem mintha lennének
szabályaink a törékeny víz
a part mentén a lábunk elé
fröccsen bámuljuk a szerelem
összegömbölyödött állatként
óvatos törékeny vagy kézmeleg
fut az arcodon végig a hídon
a lámpákból az elsõ fények.
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semmi sem bódítóbb ma este mint ez a korty gyûlölet

amitõl hangjegycsillagrendbe omlik a harag
s meglovagolja elmém csapongó telivéreit
mint szunnyadó vulkán repedezett testébõl elõtörõ áradat
menekülnek
hevenyészett tutajba tákolt dallamok

KIMI HÄÄPPE
    

HANGOK

VELENCE
      

csatornák szennyes vizében ébred a hajnal
míg zápfogakba mászik a hangyák serege
       

Szent Márk
gondolákkal
kéjeleg
    

DALI
     

vérerek másznak a horizonton
mintha Salvador Dali hangján
kántálnának valahol a ködben
majd
elérve a Vénusz ragyogó pontját
elpattannak
s fekete esõcseppek hullanak a földre
melyet kiöregedett emberevõk
szednek majd kosárba
s dédunokáik bölcsõjét szentelik meg vele
feladva az utolsó kenetet
mellyel megpecsételik utódaik sorsát
ahogy egy istenség testét isszák
az elsõ vacsorán
az elsõ hûvösödõ délutánban
amelyet az elmaradhatatlan csók kísér
hogy egymás saras lábát testében megmártsák
s kakas szóig
akár harmincháromszor megtagadják
Önmagukat
elméjüket
csak a Baál isten prófétái keze alól kikerülõ
engesztelhetetlen folyó
tiszteli meg az öngyilkosság látszatával
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rózsaszín manók
hajnalt öblítenek a
smaragdfolyóban
          

*
        

tisztán látszanak
álom és valóság közt
a kék havasok
      

*
      

az égi folyó
medrében nap és felhõ
köveket görget

       

*
     

repülõhalak
szivárványt merítenek
a tengerszembõl
  

*
     

a fehér felhõk
lelkei az elsüllyedt
mészkõhegyeknek
     

*
    

a forrás mélyén
kócos hajat fésülnek
vidám tündérek

BÁBA ZOLTÁN
    

A HEGY ÁLMA

*
     

vár a hegyormon –
tengerig hullámzik a
csemballó hangja
      

*
     

cseresznyeágak
közé tavaszt hintenek
lágy tündérujjak
      

*
      

láttam a farkast
miként szomját oltja a
lány tenyerébõl
        

*
     

vörös márványból
faragott kerti törpe
dünnyög a fûben
      

*
      

A hegy álmában
ezüstlovag õrzi az
aranyeszméket
      

* 
    

látom-e újra
a hajnalban álmodott
dimbes dombokat

Fordította: Sándor Zoltán
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csordultig töltött érzékekkel
nyújtok kezet a deviáns értelemnek
zöld melódiák vetületei
táncolnak az elhasznált idegrostokon
hullafoltokban tornyosuló hidak
napoznak a testeken
és elhasznált ígéretek lábnyomaiba 
bámul a monitor
kleptomániás denevérek citromízû
nyálát szürcsölöm és eszembe jut
sziámi portréd
a vézna lábaidról patakzó vércsomók
mikor fekete mûanyag rudakat dugdostál
a szádba cigarettáztál és molett
hallucinációk sarjadványaiba meredtél
a kimondatlan kimondatott
perverz királynõket rajzolgattál
meztelen tündéreket megcsapott
az ammóniaszag ahogy hozzád hajoltam
szerettelek 
azóta illúzióim rétegeiben véget ért a mocorgás
csendes test-zörejek kopogtatnak
a piramisok alatt
apró hangfalak ágyazódtak belém
nem ismerem a befelé ordító mondatokat
szõrrel borított aurákat
nem látom az orgazmustól részegült lüktetést
és lyukas zsebeket kiáltó napoktól rettegek
torkodba kapaszkodom

GERE RITA
    

A KIMONDATLAN KIMONDATIK

KORAI DIAGNÓZIS

az utolsó decrescendo hangja
bénítja holttá a termet
ahol testvérek vérébe fojtották
a sziréneket
s hol egymás méhébe
radioaktív start-lapocskák vájnak
valóságázott testek
homállyá préselt figurák
játszanak kardjaikkal

hol erõszakba fulladt érdek
tanyáz s a vasszekerek
fémmadarak hátán rakott fészket
Aphrodite –
ott vagyunk a tetraéder csúcsán!
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Góliát!... Góliát!... Fûzzön neked szamártövisbõl glóriát a 
Pilátus, a Heródes meg a hetvenhét apostol, aki a Krisztus hétér-
telmû halála óta itt a harsonákat fújja veszettül. Odafagy a sarkam 
a ceruzához, Thetis fia, Akhilleusz rúgja fültövön ezt a dermesztõ 
hideget. A füst a reflektor elõtt szépen lassan kicsapódik a foto-
nokra, s a fénnyel együtt lehull a csigalépcsõre, akár a dér.

Akkor most honnan a búval bélelt bavalyából tudjam, kienge-
dett-e a görcs a csukló csuklómból igazán, avagy csak épp ráfo-
gom, hogy csupán a mínuszok fagyasztják az agyamat?...

Katonasipkát – ama beretkát – kellene a tökfejemre húznom, 
összedrótoznom a dendriteket a neuritokkal és tökösen odaállnom 
a Világ elé a padlásajtóba kukorékolni. Nem, ez most nem megy – 
ím ígyen legyünk pozitívak, hallelúja! –, azt hiszem.

Még egy korty? A forrásból?...
Persze!

*

Ágy! Óh, az ágy, a pihepuhácska ágyikóm, te mindenem... 
(Hason fekve, mint a drót mögött – itt sincs szék, pláne asztal! 
csak ágy, hatalmas ágy mindenütt!) Fekszem hanyatt az ágyamon, 
csak bámulom a plafont, nem emlékeztet a szeretkezésekre (vagy 
mégis? Lola nagy-nagy didikéje lóg rá a herezacskómra, ahogy ez 
a szopóbajnok lendületet vesz... Hess innen!...), semmi sem sür-
gõs, most már végleg ráérek, nem kántálom – mint rég –, hogy: 
aludni, aludni, aludni kell, aludni, aludni, aludj el, kérlek, most 
nincs más, csak aludni, aludni, aludni kell... aludj most el... Szá-
molom a párnámon a. Pettyeket.

Jöjjenek a képek, mindent kibírok.

*

Ahogy Álmodó Arimán valamikor délután belépett a krimó-
ba, ott már javában állt a bál. Felborigatott asztalok és székek, da-
rabokra zúzott üvegek mindenütt. Morgó Mjölnirt egyszerre hat-
hét szerencsétlen bárlegyecskét aprított szarrá egyes-egyedül. 
Álmodó Arimán már csak azon is elképedt, hogy egyáltalán bele 
mertek kötni a nyomorultak, hiszen ennek a gigásznak veszett hí-
re volt a környéken.

Amikor jó néhány évvel ezelõtt ebbe a városkába vetõdött, 
még tacskó korában, a vasárnapi meccs közben – ahol õ is játszott 
– a nézõk közül egy benga állat – a helyi fõbunyós egyébként – 
kötözködni kezdett vele. De odáig el sem jutott, hogy az anyját 
kezdje gyalázni, Morgó Mjölnirt könnyedén lepofozta õt a lelá-
tóról. Nem sokkal ezután hõsünk jobbik karja egy szerencsétlen 
esés folytán eltörött, s miután gipszbe rakták, az a nyavalyás fickó 
úgy gondolta, hogy most van itt a megfelelõ alkalom, hogy bosz-
szút álljon a múltkori sérelemért. Ám Morgó Mjölnirt bal kézzel is 
prímán kiverte két felsõ metszõfogát, így a tag végképp elkotró-
dott a környékrõl.

Morgó Mjölnirt soha nem kötött csak úgy magától bele senki-
be, soha nem kereste a bajt. Viszont a baj így is egykettõre meg-
találta õt... S az ilyen alkalmakkor Morgó Mjölnirt mindig széle-
sen elvigyorodott.

Igazi kemény fickó volt, s máig nem akadt méltó ellenfele. 
Ezúttal sem tartott sokáig a bunyó, néhány pofon és rúgás után a 
„harcosok” már húztak is el a sunyiba, Álmodó Arimánnak alig 
volt ideje, hogy néhányat villantson a vakujával a pult mellõl.

– Az meg mire kell? – vakkantott oda Morgó Mjölnirt barát-
ságtalanul.

– Semmire. A magángyûjteményembe. Meghívhatlak egy 
italra?

*

Aprócska erecske, piciny artériácska, zsigereimbõl táplál-
kozván duzzadsz-é áradó folyammá valaha?...

SZÖGI CSABA
    

MINT AMI LENT VAN
AZ ÁLMODÓ EMBER KERINGÕJE

(RÉSZLET A REGÉNYBÕL)
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*

Majd látjátok a füzeten a vörös bornyomokat. Fenét látjátok... 
Tényleg! A könyv borítójára kellene rakni borospohár-lenyo-
matot. Meg egy hamubilit, tele csikkekkel, borosüveget, kupakot, 
egy még illatozó hasispipát és egy bontatlan, beszáradt óvszert.

  

*

Borzongás ásított a méla isten háta mögötti bérceken, és cse-
repekre törött már minden hang, midõn Álmodó Arimán, akár egy 
halkan szuszogó, nehéz szánkót, a csuklójánál fogva húzta maga 
után a kõrészeg Máté evangélistát.

A Söprûs koccintó bejáratánál ácsorgó, lassan hazafelé cihe-
lõdõ öreg halászok bután bámulták, ahogy Máté evangélista ko-

ponyája hatalmasakat zöttyen a csonttá fagyott, mély traktornyo-
mokon, miközben szótlanul és minden önálló mozgásra képtele-
nül hagyja magát vonszolni az úton, mint egy óriási, mesterien ki-
filézett húsdarab. Hosszú, piszkosszõke haja a sapkája alól zsíros, 
összetapadt tincsekben az arcára lógott, felakadt két szemének 
csak a fehérje világított piroslóan a félhomályban.

– Ne csinádd mán, biztos nagyon fájhat nekije! – szólt oda az 
egyik csehófilozófus.

– Nem fáj – válaszolta Álmodó Arimán vigyorogva, s rázott 
egyet a dús és igencsak mocskos szakállán.

– Nem fáj – dünnyögte, fejét picit megemelintve, Máté evan-
gélista is teljes rezignáltsággal.

Az öreg halászok erre csak legyintettek, a vállukat vonogat-
ták, majd ment mindenki a dolgára.

A két kocsma között hõseink útjába vetõdött a kutas szamár-
termetû, veszett hírû kutyája. Álmodó Arimán azonnal barátkozni 
kezdett az állattal – Máté evangélista ezalatt békésen szendergett 
a puha havon –, leült mellé, gügyögött neki hosszan, miközben a 
füle tövét vakargatta. A hatalmas jószág mindezt jámboran tûrte. 
Hamarosan lélekszakadva befutott a kutas. Az ivászatból hazafelé 
ballagó parasztok mesélhették neki, hogy a fenevadja valahogy 
elszabadult a láncról, s az utcasarkon most épp a két – szintén ve-
szett hírû – „jöttment” fiatalembert készül vacsorára elfogyasz-
tani.

– Micsinász, te szerencsétlen?! Azonnal le fogja harapni a fe-
jedet! – förmedt Álmodó Arimánra rémülten hadonászva a kutas. 
(A kutya ezt kétségkívül játszva megtehette volna.)

– Eeez?? Dehogyis! – kurjantott vígan Álmodó Arimán, és 
egy hatalmas, nyálas csókot nyomott az úgyszint módfelett vi-
gyorgó bestia jókora nedves orrára.

Ám ez már a búcsú pillanata is volt egyben, mivel barátaink 
rögvest továbbindultak a Lila Ló fogadó irányába.

Odabent Álmodó Arimán a falnak támasztotta Máté evangé-
listát, aztán mindkettõjüknek rendelt két-két nagyfröccsöt. Mély 
átéléssel, nagyokat sóhajtva közben, hatalmas kortyokban itták a 
komisz tablettás bort. Itt volt már a végsõ ideje, hogy elkezdjenek 
rendesen berúgni.
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*

Baál Zebub kilencszer megkondított ótvaros üstökére mon-
dom, ez aztán a tundrai õszelõ a kongói nyár után! Nyár követ 
nyarat, így múlik gyorsan, sõt sebesen a kitalált (az idõnként eltû-
nõ, máskor újra meglelt) idõ, most görbül a síkja, a kanyaroknál 
kicsit meg is reped, kicsit le is pattogzik a nagy-nagy hidegben, 
ama zimába benne (nota bene!), az angyalok is csak végtelen böl-
csességükben oly türelmesek... mert persze meg sem érintik ezt a 
síkot, melyet mi, boldogtalanok, építettünk, hogy legyen min si-
ránkoznunk azután.

Da-dadogó De-dezsõ, dejszen dunnáról dúl a dél! Ding-dong, 
danolják a dunnántúli deli denyecskék a darangokkal.

Dínomdánom disztingvált démonoknak.
    

*

Dezsõ, a menõjenõ monómanó. Sziddhárta szteppel a sztyep-
pen. Még szép!

Szuszogok. Markolom a poharat, kapaszkodom belé, mint az 
anyám kebelébe, szûnik a jég, végre, hallelúja! szétpattog és elol-
vad, szürke pocsolyát hagy a hamutartóban, lejárt a kazetta.
        

*

A Dalton fivérek támadnak tatfelõl (hejj!!), Hornblower 
kapitány a kürtjébe fúj vadul. Jákób sehogyan sem leli az úton 
Gábort/Anubiszt, a néma levente leverten hever a nyeregben 
(hopp!), nincs megállás, fiúk, Mózeske parányi tutaját rögvest el-
ragadja a Nílus, s benne az a temérdek krokodílus!...

Ugyan ki mondta, hogy a szemhéjam belsõ fala unalmas lát-
vány?? Álmodó Arimán jóízût nyújtózott a paplan alatt.

Peregnek a képek.
        

*

Minimális mennyiséget merítek még a méregbõl. Mérlegelni 
nincs idõ. Nincs idõ.
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*

Bezár a bazár, a bányák berekednek. Bent az italboltban az 
öreg halászok verekednek. Ánem, csak a (szó)játék(vandó) ked-
véér’, õk egyébként soha! Komolyan. A méla isten háta megetti 
Söprûs – ahol a harapnivalóan édes pincérlánykák este fél kilenc-
kor megkérnek, emeld már meg a székedet egy pillanatra/pina-
nyalatra, hogy kiseperhessék alóla a szemetet, amit napközben 
odaszórtál, mert ugye fél óra múlva zárás, amikor téged is kise-
pernek majd a krimóból kíméletlenül... ahol megvárod, míg Öreg 
Hitler, hosszú megfontolás után, üt a rexasztalnál, majd kinyitja 
neked az ajtót, felkapcsolja a lámpát, hogy bemehess a sloziba vi-
zelni, aztán kifelé jövet vice-versa –, a méla isten háta megetti 
Söprûs idilli hely. Hejj-hejj-hejj!

Álmodó Arimán egyedül a pultnál.
       

*

Hejj, Jocó! Íródik a könyv, vedlik a vranac, füstöl a fû. Dér-
ként lehull a cigifüst a verandára a fókafog-vacogtató hidegben. 
Mizujs? (mosoly) Suli? Miss? (mosoly)
       

*

Az éjsötét baknyúl a pokolszín fellegen, meg ahogy a fehér 
nyúl leharapja a saját fejét, s a pszichedélikus grapefruit, mint az 
áram, csap meg a mocskos kádadban.

Van még odafönt a kóterban egy adag szójapörkölt (éhes va-
gyok! Most!), de tészta van-e?, ó, Hajnika (Dooooowny!), meny-
nyire bírnám veled a pult mögött!! tizenöt éves lehet a lány. Leg-
feljebb tizenhat. Még egy (két-három, négy...) fröccs, aztán las-
san. Jaj, hát mi a fenét mormog ez a Mormogi Papa? vigyorgok itt 
rá idõnként, mint a barna majom, máskor megértõen bólogatok, 
de hát csak saccolni tudok, mivel intuitív fogalmam sincs, vajh 
mirõl mesélhet már órák óta, aztán mivan, ha épp arról szól a fá-
ma, hogyan boldogult meg a kedves felesége, hogyan vesztette el 
az öccsét a háborúban vagy mittomén... én meg épp akkor moso-
lyodok el. Mitbirsz? Közben negyedóránként ledob egyet-egyet a 
méregerõs feketébõl, mint a többi öreg halász a vegyesgyümölcs-
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bõl, hogy a büdös picsába nem száll el az öreg??... ccc... méghogy 
a doki eltiltotta a felestõl... mrmrmrmrrrrr... bassza meg! lesz, ami 
lesz, rámosolygok, aztán megyek a pulthoz az utolsó(?) nagy-
fröccsért. Úúú, Hajni, ez az! hajolj csak le rendesen, miközben 
meríted a... éhes vagyok, komolyan, lehet, hogy ez lesz az utolsó.
     

*
     

A cigóban biztos vagyok, hogy még igen, a zöldben, hogy 
nem, a borban meg... hát... amíg van.

Fentebb a folyónál Fekete Sabbatka, itt Fekete Sabbat, egész 
este (pedig azelõtt nem is nagyon szerettem), ja, a városka ünnepli 
a felszabadulását. Azt, amikor a darázs szállta meg elüldözvén a 
sáskát. Késõbb egy harmadik jött a második megszálló helyébe... 
áh, mért is beszélek én errõl?... Az angyalok vigyorognak.

Odafent.

     
     

*
     

Szóval az a mélyfekete Baknyúl az éjszínû fellegen. Most 
nem vicsorog le rám, hála legyen érte a Nagytalpúnak! láttam ám 
ma is a dhágalátoshh tölcsérvilágokat az út mellett, kellették ma-
gukat rendesen, nagggyon csúfondárosan szórják felém az illatu-
kat ama bizonyos éjszaka óta (már meséltem / majd még mesé-
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lem), és nekem ezt nap mint nap látnom és szagolnom kell, látnom 
és szagolnom muszáj, óh, annak a daturaközeli kocsmának a pin-
cérnõje!... az a nagykeblû fajta, melynek duzzadt bimbói az Ég fe-
lé mereszkednek, de súlyuk minden férfitekintetet lehúz a vágya-
kozás poklába, ördögi egy virág maga is, boszorkányos asszony-
állat, aki a végzetem, most nem mereszkedik a baknyúl lefelé a 
felhõrõl, ha jobban megerõltetem a szemem, még tán néhány ha-
lovány csillagot is látok odafent pislákolni, az áldóját!...

    

*
      

Megnyugodtam, nagy a világ, megnyugodtam, megnyugod-
tam, nagy a világ. Nagy a világ, nagy a világ, megnyugodtam.

Peregnek a képek.
    

*
    

Sztráda a mennyekbe. Lépcsõsor a gyehennákba. Hiányzik 
egy fok a garádicssoron. Rádióhangok az édeni éterben. Gábor 
angyal elõzékenyen felajánlja a hátát. Príma. Lépek, s érzem már 
a meleget. A vége egy versbõl származik. Máté evangélistát min-
dig is a pincérnõk ihlették meg leginkább. (Ki tudja, talán azért 
volt hitele minden késdobálóban, mert egy-egy papírszeletkét a 
karcolataival idõnként ott felejtett a pulton vagy az asztalon.) Ez a 
Hajni lány is inkább az õ vadászterülete volt, nekem a Csikágó lá-
nya jutott volna eredetileg, aki naon oké bébi volt, de hát a fater... 
(Álmodó Arimán összevonja szemöldökét.) Kell nekem ez??... a 
múltkor is arról regélt, hogyan szart a kályhába(???) az erõspap-
rikától, máskor meg odajött az asztalunkhoz a Söprûsben, hogy 
megtanítson bennünket valami új kártyajátékokra, de mindegyik-
nél össze-vissza dobálta a lapokat és folyamatosan azt nyerítette: 
én nyertem!!... aztán hirtelen mindent besöpört... megint máskor 
meg, amikor – hála érte a Magasságosnak! – nem láttuk egy ideig, 
visszatértekor a csuklóit keresztbe téve mutatta, hogy hol volt el-
veszve... aki folyamatosan részegebb volt, mint Máté evangélista 
és jómagam együttvéve, akirõl a siratóasszonyok azt sipítozták 
felháborodva, hogy egyszer mezítláb jött be a kocsmába, annyira 
készen volt... hát kell ez nekem apósnak?... Tsssz... mezítláb... 
Mintha ez volna a legnagyobb baj vele!... Ccc...
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*
     

– Köszi, egy ugyanilyet – foglalt helyet halálos nyugalommal 
Álmodó Arimán mellett Morgó Mjölnirt, miután kiszedegette az 
üvegszilánkokat a kifejezetten széles és magas homlokából, 
melynek két szélén mintha aprócska szarvkezdemények türem-
kedtek volna elõ. Távolülõ, kissé dülledt szemeit elmélázva sze-
gezte a másikra. Vaskos bikanyakán egyetlen ér sem lüktetett, 
erõs mellkasa sem zihált az elõbbi, nyilván nem kis erõkifejtést 
igénylõ csatától. Gigászi ökleit a pultra helyezte és elnyomott egy 
ásítást. – Szóval fotózgatsz mostanában.

– Ja. Mióta az írást végleg abbahagytam. – Álmodó Arimán 
kissé türelmetlenül megkocogtatta a poharát, hogy felhívja magá-
ra a pincér figyelmét, aki egy cipõjébõl kavicsot kirázogató csitrit 
bámult meg épp az ablakon keresztül.

– Író is voltál, mi?
– Valami olyasféle. Tudod, egy ideig firkászként kerestem 

meg a betevõre valót. Ha már az irodalommal nem nagyon lehet... 
Közben elhitettem magammal, hogy mindez szép és jó így nekem. 
Valamiféle kompromisszum. – Álmodó Arimán megvetõen kikö-
pött. – Nyavalya.

– Mért? Annyira szarul fizetik? – Morgó Mjölnirt, miután a 
csapos elébe tette, jókorát kortyolt az italából, majd jóízût böfö-
gött, hogy visszhangzott belé a csehó.

– Hát, végülis mostanában három-négy igazán jól sikerült fo-
tóért kapok annyit, mint amennyi azelõtt a havi fixem volt, de nem 
ez a dolog lényege.
      

*
       

Morpheus karmaira, itt oly békés a folyó, annyira megkerül 
engem az idõ síkja, hogy ha el is felejt ez a galád görög ördög, 
Anubisszal elbeszélgethetünk akár hajnalhasadásig is, aztán az 
ájulás nem egyenlõ az álommal. Legalábbis remélem.

Ami volt: kicsapódik a cigarettafüst a reflektor elõtt a nagy-
nagy hidegben, mint a dér, porzik, mint a hó, s nem párzik, mint 
Mancika, a miskárolt macskahölgy tavasszal.

Ami van: Béke! Ar-Rámi. Salom!
Esz-szalám alejkum!
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– Figyelsz te énrám egyáltalán? – kérdezte a Mindenható.
Ibolya elfordította a fejét. Galambokat etetgetett. A galambok 

egymás után, de volt úgy is, hogy majdnem mind egyszerre táto-
gatták a csõrüket kinyújtott tenyere felé.

– A jobbik eszed, azt mondtam! – toppantott a Mindenható. – 
És nem ez a hóvíz-állomány – tette hozzá csöndesebben. – A hó 
alatt, néhány ásónyom az egész. Évtizedek óta mondogatom, 
hogy ásd ki. Ásd már ki.

Ibolyának hiányzott az egyik hüvelykujja. Így született. Na 
meg ez az állandó izomgyengeség! Ez örökölhetõ betegség, õ pe-
dig az apjától örökölte. Errõl nem tehetett.

A Mindenható megköszörülte a torkát, bosszúsan legyintett 
áldott kezével, majd János felé fordult. Nagy figyelemmel látott 
neki János lelki egyensúlya helyrebillentésének. Sietve is, hogy 
meglegyen vele, még mielõtt beesteledik.

Amikor Ibolyának az utolsó kiflimorzsája is elfogyott, akkor 
hazaindult. A játszótérhez érve átnézett a túloldalra. Bár ne tette 
volna! A játszótérrel átellenben a templom állt. A nyitott temp-
lomajtóból pedig, abban a pillanatban, amikor Ibolya arranézett, 
iszonyú erõs légáramlat csapott ki, és egyenesen becsapódott Ibo-
lya fejébe. Csak annyi ideje maradt, hogy gyorsan végiggondolja: 
„Borzasztó, hogy milyen hideg és kegyetlen ez a légáramlat!”

A következõ pillanatban már mindegy volt. A hidegtõl elké-
kült szájjal, vacogó fogakkal, hullámos tincsein lógó jégcsapok-
kal, mehetett, ugyan most már mehetett haza. A fejében növekvõ 
jégpáncél majd szétrepesztette a koponyáját.

Hiába sütött rá onnan fentrõl, hiába mosolygott a nap.
     

*
     

– A lelki egyensúly a legfontosabb – mondta Jánosnak a Min-
denható, egyelõre egészen nyájas hangon.

János kitartóan billegett. Tulajdonképpen szeretett billegni, 
jobbra-balra. Vagy csak úgy, erre-arra.

KOVÁCS JOLÁNKA
   

HIDEG ÉS KEGYETLEN
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– Igen, Uram – felelte, néhány percnyi hallgatás után, az 
„Uram” szót, testének ütemes billegése miatt, kissé dallamosan 
ejtve.

– Már mondtam – évtizedek óta mondogatom! – próbálkozz 
meg legalább azzal, hogy két billegés közt mindig elmondasz egy 
Miatyánkot, testtartásod és lelki egyensúlyod stabilizálódása ér-
dekében – szólt a Mindenható, kissé felemelve hangját.

– Sátoros ünnepeken ezt már többször megpróbáltam – felelte 
János megszeppenve. Immár haptákban állt, kezeit testéhez szo-
rítva, billegését ily módon, teljes erõbevetéssel, sikeresen meg-
akadályozva. Feje azonban még így is, akaratlanul is megbillent 
idõnként. Ez azonban már inkább fejcsóválásra hasonlított.

– Micsoda komolytalan hozzáállás! – csattant fel a Minden-
ható. – Magad is láthatod: felelõtlenséged szörnyû következmé-
nye immár utolért. Gondolhattad volna, hogy a test gyakori bille-
gése visszavonhatatlanul vezet a lelki egyensúly kibillenéséhez. 
Nade majd helyrehozlak én! Várj itt, meg ne moccanj!

János szaporán pislogott. Oly erõsen próbált billegés nélkül 
egyenesen állni, hogy belereszkettek az inai.

– Húzd fel! – dörrent nagyot a Mindenható hangja. – Húzzad 
már! János engedelmesen rántotta fel az ormótlan, kegyetlenül 
kemény, vastag talpú, fekete bakancsokat, préselte be magát az 
igencsak szûkre szabott, magasnyakú, térdig érõ páncélingbe.

– Na most billegj, ha tudsz! – kiáltotta a Mindenható, s már el 
is fordult. Egyenesen a lenyugvó nap irányába.

*

A sûrû sötétben, amely, akárcsak egy óriási griffmadár, vég-
telenül hatalmas, fekete szárnyai alá takarta a világot, csak a Min-
denható szabályos, kiegyensúlyozott lélegzése hallatszott. Azt se 
hallhatta senki, mert mindenki aludt. Éjszaka aludni kell. Nyu-
godtan aludni, hisz a Mindenható mindenkire vigyáz.

Ibolyára is, aki addig-addig forgolódott ágyán, hogy lerúgta 
magáról a paplanát. Most épp didereg álmában, hisz fejében jég-
páncéllal, mi mást is álmodhatna, mint hogy újra, az egész vilá-
gon, tehát számára is, beköszöntött a jégkorszak.

Jánosra is, aki azért nem annyira engedelmes, mint az eddig 
elmondottakból kitûnik. János minden erejét bevetve, addig rán-
cigálta magáról a túlságosan szûkreszabott páncélinget, hogy vé-
gül leráncigálta. Dagadt lábairól fájdalmas nyögések közepette 
ugyan, de sikerült lerángatnia a bakancsokat. Mindezek után a fá-
radtságtól félájultan billent egyet (csak egyet!), szerencséjére, 
éppen az ágy felé. Most nagyokat nyög álmában, hisz egész teste 
sajog, s ilyen állapotban mi mást álmodhatna, mint azt, hogy ku-
tyák harapdálják.

Kint fekete, végeláthatatlan csönd honol. A Mindenható lassú 
fejcsóválással összegzi a napot, tekintete hatalmas ívben, szétte-
rítve és megnyújtva álmaikat, suhan át az alvók felett.
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Homlokod barázdáin barangoló
Verejtékcseppek tükrében 
Megcsillan tudatod horizontja

Ereid energiafolyamában
A Gangeszon vitorlázó bölcseletek
Virágai terjednek

Idegszálaidon igyekeznek
Eljutni tested határain túl 
Az univerzum örökké görbülõ
Idõsíkjának minden zugába

Visszapillanthatsz még 
De csak egy kis idõre
Ha akarsz 
Mielõtt minden teljessé lesz

SZALMA GÁBOR
    

MEGTESTESÜLÉSED
F E D É L

N É L K Ü L
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(POLITIKAI PAMFLET PRO ÉS KONTRA
– PÁRBESZÉDEKBEN ELBESZÉLVE)

          

Játszódik Budapesten, egy metróaluljáróban,
 egy sorsszerû nyári éjszakán.

    
Szín:

    

Egy metróaluljárót látunk a színpadon, melyben éjszaka 
ugyanúgy folyik az élet, mint bármelyik nyári, utcai, kiülõs kocs-
materaszon vagy szórakozóhelyen.

Balra hátul egy lépcsõsor vezet le az aluljáróba.
Rögtön mellette egy éjjel is nyitva tartó, lepukkant, koszos kis 

kocsma várja az onnan érkezõket. A lebujnak belsõ tere lényegé-
ben nincs, egy üvegablak választja el az aluljáró légterétõl.

Az üvegablak mögött, bal felõl egy nagyon kicsi söntés, mö-
götte italok, szoros rendben a polcokon, hátul legbelül pedig egy 
ajtónyílás található, ami mögött raktárt, vagy irodahelyiséget sejt-
hetünk; a söntéstõl jobbra három játékautomata áll szorosan egy-
más mellé zsúfolva; mellettük, a jobb oldalon hátul egy ajtó nyí-
lik, WC felirattal.

Az üvegablak elõtti tér a kocsma valódi tere, ahol az aluljáró 
kövére kihelyezve három asztal áll, négy-négy mûanyag székkel.

A kocsmától jobbra esõ részen két folyosó, az elõtérben itt is 
egy lépcsõsorral, mellette pedig a metró éjszakára bezárt lejárata, 
az üvegajtókra ragasztgatott reklámokkal, menetrendekkel, utas-
tájékoztatókkal. A mögötte levõ folyosó hátra vezet, ahol felsejlõ 
üzleteket, kis boltokat láthatunk. A folyosó kocsma felé esõ ré-
szén, tehát rögtön az elején három nyilvános telefonkészülék van 
a falra erõsítve, igencsak kopottas, megviselt állapotban, ránézés-
re megkérdõjelezhetnénk, hogy mûködõképesek-e egyáltalán. A 
fal ezen a részen kopottas graffitikkal tarkított, helyenként csípõ-

magasságban vizeletfoltok éktelenkednek rajta, sõt, a fal tövében 
kisebb tócsák is árulkodnak arról, hogy némelyek mire használják 
az aluljárót. A folyosó további, a közönség számára már nem lát-
ható része felé elnyúlva, a fal tövében kartonokból, rongyos és ko-
szos pokrócfoszlányokból összehalmozott kupacok: hajléktala-
nok szálláshelyei.

Személyek:

Ödön – harmincas éveiben járó, határon túli magyar fiatal-
ember, az egyetemi tanulmányain már túl

Gábor – egyedülálló, budapesti, fiatal értelmiségi, elsõ mun-
kahelyén gyakornoki státusban

Gyula – 40 év körüli, magyarországi üzletember, Brüsszel-
ben dolgozó, lassacskán kiöregedõ yuppie

Cincér – õ a pincér
James – egyetlen szenvedélye a játék
István – hetvennél is többnek tûnõ, alig 50 éves hajléktalan
Béla – nem elõnyösebb külsejû, s csak néhány évvel fiatalabb 

sorstársa
Viola – a lehetõségekhez mérten ápolt külsejû, 55-60 éves 

hajléktalan
BKV-ellenõrök kara – kék egyenruhás, kigyúrt, izmos fér-

fiak csoportja, karjukon a Budapesti Közlekedési Vállalat kar-
szalagját viselik, ami csak a fontosságukat hangsúlyozza, csupa 
IQ-akrobata mindegyik, arcukról az értelem helyett csak a nihil 
sugárzik

(A darab legelején, még a sötétben, miközben a függöny fel-
megy, a hangosbemondó jellegzetes hangját halljuk:

– Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak. Az Arany János ut-
ca következik...

Majd, ugyancsak a hangosbemondón keresztül, egy nõi hang:
– Tájékoztatjuk utasainkat, hogy Újpest-Központ felé az utol-

só szerelvény elhagyta az állomást...
Amikor kigyúlnak a színpadi fények, csak a játékautomaták 

halk zümmögése hallatszik. A hajléktalanok kis kupacaik mélyén 
alszanak, Cincér a söntés mögött áll, és egykedvûen pötyögtet va-

SZABÓ PALÓCZ ATTILA
    

    SZÍNTELEN, SZAGTALAN,

ÁTTETSZÕ SÖPREDÉK
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lamit a mobiltelefonján, talán sms-t ír, James pedig az egyik auto-
matán játszik.

Gábor, Gyula és Ödön a jobboldali lépcsõn érkeznek. Látszik 
rajtuk, hogy egy hosszabb kocsmatúra végén, kapatos állapotban 
vannak. Valahol, egy korábban bezárt szórakozóhelyen már a paj-
zán disznóviccek szintjére itták magukat. Minden poén elhangzá-
sa után hangosan röhögnek, visszhangzik tõlük a metróaluljáró.)
      
Gyula: (Egy nagyobb röhögés után szinte alig kap levegõt.) És 
azt ismeritek...?
Gábor: (Még az elõzõ poénon nevet.) Jaj, ez nagyon jó volt...
Gyula: (Levegõ után kapkodva, alig érthetõen.) Mi a különbség 
Bem apó spermája és Kudlik Júlia között?
Gábor: Mi között?
Ödön: (A fejét rázza.) Nem tudom.
Gyula: Semmi! (Majd rövid szünet után:) Mind a kettõ bemondó...
Gábor: (Az iménti hahotázásból jóformán még fel sem ocsúdva.) 
Ez nagyon jó... (Tovább röhög.)
Ödön: Hogy micsoda?
Gyula: (Hahotázás közben.) Jaj, hát nem érted?
Ödön: De, miért is ne, igen... (Enyhén elneveti magát.)
Gyula: (Minden szavát szétröhögi.) Bem apó... bemondó... Bem-
ondó...
Ödön: Jó, jó, persze, értem... (Enyhén elneveti magát.)
Gábor: (Kicsit komolyabbra vált.) Megiszunk még egyet?
Gyula: Ti még bírjátok?
Ödön: Én benne vagyok...
Gábor: Úgy nézem, ez a csehó még nyitva van.
Gyula: Elég lepukkantnak tûnik...
Gábor: (Ödönhöz fordulva.) Téged nem zavar?
Ödön: Dehogy zavar! Az ilyen helyek a kedvenceim... A Keleti 
pályaudvar talponállójában lehet a legjobbakat inni. De az elõzõ 
kocsmából jól kipenderítettek bennünket.
Gyula: Á, nekik ilyenkor már zárniuk kell, rendelet van róla... Ha 
benéz most egy rendõr, akkor õk nagyon rábasztak volna, ha kide-
rül, hogy nekünk ilyenkor még piát adtak...
Gábor: Örülhetünk, hogy eddig eltûrtek bennünket...
Ödön: Ez mind rendben van, de azért elég durva volt, ahogy oda-

szóltak...
Gyula: Szerintem teljesen korrektek voltak, sõt azzal, hogy 
eddig...
Gábor: (A szavába vág.) Akkor beülünk ide? Van kedvetek még 
egy italhoz?
Ödön: Én ilyesmire még soha nem mondtam nemet.
Gyula: Ti még bírjátok?
Ödön: Nekem mindenképp meg kell várnom a reggeli metrót. 
Csak néhány napja vagyok itt, gyalog nem találok haza a haver-
jaimhoz, akiknél alszom. Nem ismerem a várost, még nagyjából 
sem tudom, hogy most hol vagyunk.
Gábor: Nekem még lenne kedvem egyhez...
Gyula: Délelõtt egy tanácskozásra kell mennem...
Gábor: Gyertek, a vendégeim vagytok... (Bemegy hátra Cincér-
hez.)
Ödön: Akkora itt a tolongás ilyenkor, hogy még az asztalok kö-
zött is szabadon válogathatunk... (A középsõ asztalra mutat.) Itt jó 
lesz?
Gyula: (A bal szélsõ felé indul.) Inkább ide üljünk, a huzat miatt. 
Az ilyen aluljárókban elviselhetetlen tud lenni a huzat, ha kicsit 
fölélénkül odafönt a szél...
Ödön: Nem bánom...
Gyula: Még soha nem jártam itt ilyenkor... Elég vadregényes hely 
ezekkel az alvó hajléktalanokkal... (A színpad jobb széle felé mutat.)
Ödön: Látod, nekem kellett felutaznom Szabadkáról, hogy el-
hozzalak ilyen helyekre...
Gyula: Akarod, hogy ezért most hálát rebegjek?
Ödön: Nem fontos, de ha szükségét érzed, ne fogd vissza magad...
Gyula: Hamisítatlan az élmény.
Gábor: (Visszatér a társasághoz.) Sört rendeltem mindenkinek. 
Remélem, nincs valami spéci óhajotok...
Gyula: Egy gyomorkeserût nem lökünk le mellé?
Gábor: Gyorsítót is akartok hozzá?
Ödön: (A vállát vonogatja.) Nem bánom...
Gyula: Ja, igyunk meg egyet...
Gábor: (Hátrafordul és emelt hangon hátraszól Cincérnek.) Pin-
cér! Pincér! Légy szíves...! Ne haragudj, kérünk még egy-egy 
Unicumot is!
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Cincér: Rendben, máris hozom!
Gyula: Nem kellene így kiabálni. (Fejével ismét a hajléktalanok 
felé int.) Úgy érzem magam, mintha egy idegen hálószobában len-
nék.
Gábor: Ez közterület, és nem hálószoba, semmi közöm hozzájuk.
Gyula: Érzitek ezt az átható, maró bûzt?
Ödön: (Bólogat.) Ahaaa... Húgyszag.
Gyula: Nemcsak itt laknak, itt alszanak, de ide is rondítanak... 
Gusztustalan! Mintha maga alá csinálna az ember. Ott van a vécé-
jük tíz centire az ágyuktól, ha rossz szögben vizelik le a falat, még 
alájuk is folyik...
Gábor: (Ödönhöz.) Nálatok is vannak hajléktalanok?
Ödön: (Egy pillanatra elbizonytalanodik.) Ööö... Vannak, de 
nem ennyien, vagy nincsenek ennyire szem elõtt... vagy nem is tu-
dom... Mindenesetre megoldottabb, rendezettebb a dolog. Vannak 
szegény, kisemmizett, lepukkant, nincstelen emberek, mindenfé-
lék, alkoholisták is, de nem jellemzõ, hogy kint lakjanak az utcá-
kon. Nem tudom, de biztos, hogy ennyire nincsenek szem elõtt. 
Ha hajléktalanok is, mindig van hol meghúzódniuk...
Gyula: Ez érdekes, pedig az egy szegény ország...
Ödön: Persze, szegény ország, lepukkant gazdasággal, egy évti-
zednyi háborúskodás után, de... nem is tudom... Mások a viszo-
nyok, mások a viszonyítási alapok... Nagyobb gondot jelentenek 
például a harcterekrõl visszatért önkéntesek. Meg az a rengeteg 
horvátországi, boszniai meg koszovói menekült. Nincs munká-
juk, a tönkrement gazdaság nem is tud nekik helyet biztosítani... 
Tele vannak velük az utcák, az ilyen éjszakai kocsmák meg min-
den, de akkor sem alszanak az utcákon, valahogy találtak maguk-
nak helyet, ahol meghúzhatják magukat...
Gábor: Beköltöztek az üres házakba?
Ödön: Persze, volt ilyen eset is. Rengeteg...
Gyula: Ott még biztos mûködnek a munkásszállók...
Ödön: A mik?
Gyula: A munkásszállók...
Ödön: Nem tudok róla...
Gyula: Nálunk akkor kerültek nagyon sokan az utcákra, amikor a 
rendszerváltozás után a munkásszállókat bezárták... Sokan jöttek 
fel vidékrõl Budapestre dolgozni, de aztán a gyárakat is és a mun-
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kásszállókat is bezárták, így az emberek az utcára kerültek. Ott-
hon, vidéken meg már nem volt hova visszamenniük...
Ödön: Igen, csak elfelejted, hogy az ott, nálunk egy másik rend-
szer volt. Igaz, szocializmus az is, de másképp mûködtek a dol-
gok. Én nem tudok róla, hogy lettek volna a régi Jugoszláviában 
olyan szovjet típusú munkásszállók, mint itt, nálatok... Biztos vol-
tak, fõleg kezdetben, meg a nagyobb városokban. De sokkal na-
gyobb volt a jólét, akinek volt munkája, az elõbb-utóbb tudott 
hitelre lakást venni, vagy albérletet fizetni. Inkább lakótelepeket 
építettek, és ott a lakásokat olcsó pénzért, kölcsönre kiosztották a 
munkásoknak...

Cincér: (Az asztalukhoz lép; nagyon kedves, nagyon elõzékeny.) 
Uraim, az italaik. Három Unicum és három sör. (Három pohár 
Unicumot, három üveg sört és három söröspoharat tesz az asz-
talra.)
Ödön: Köszönjük szépen!
Gábor: Köszönjük, és fizetem is rögtön.
Cincér: Hatszáz a sör és háromötven az Unicum... Az annyi, 
mint... Kétezer és kilencszázötven forintot kérnék!
Gábor: (Farzsebébõl elõhúzza pénztárcáját és egy ötezressel fi-
zet.) Három és félbõl kérek vissza.
Cincér: Köszönöm szépen! (A pénzzel el.)
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Gyula: Furcsa áraik vannak...
Ödön: Hogyhogy?
Gyula: Furcsállom, hogy hatszáz a sör, az szerintem drága, az 
Unicum meg, ami mégiscsak minõségi ital, csak háromötven, az 
meg kevésnek tûnik...
Gábor: Végösszegben viszont szerintem reális ez így...
Ödön: (Az elõzõ témához visszakanyarodva.) És sok hajléktalan 
ember él Budapesten?
Gábor: Hûûû... Van belõlük rengeteg...
Gyula: Most a tavasszal végeztek egy összeírást, az újságokban 
olvastam róla, valami olyasmit, hogy kábé harmincezer hajlék-
talan ember van az országban, s abból mintegy huszonötezer Bu-
dapesten... Így valahogy. Nem emlékszem pontosan a számokra, 
de nem tévedhetek túl nagyot...
Gábor: (Kineveti.) A statisztikai hibahatáron belül mozogsz, mi?
Gyula: Igen.
Ödön: A napokban a várost jártam, és szinte mindenhol láttam 
õket. Nincs olyan fontosabb pont, ahol ne lennének hajléktala-
nok... Mindenütt beléjük botlottam.
Gábor: Igen, mindenütt ott vannak. És tudod, mi a legérdekesebb 
az egészben? Magyarországon közterületre is be lehet jelentkez-
ni. Amikor csináltatod az okmányaidat, a papírjaidat, ugye, min-
dig meg kell adni a lakcímed. De ha hajléktalan vagy, akkor per-
sze nincs ilyened... Ilyenkor nyugodt lélekkel beírathatod akár azt 
is, hogy Kálvin tér, Budapest...
Gyula: (Röhög.) Margit-híd, budai hídfõ...
Gábor: (Most már õ is nevet.) Aztán ha valamelyik térfigyelõ ka-
mera felvételei alapján kiderül, hogy az egyik betörést te követted 
el, akkor a rendõrség is ott keres...
Gyula: Csak ez a húgyszag, meg a bûz, ami körülveszi õket, ez el-
viselhetetlen. Most képzeld el, jönnek a külföldi turisták meg-
nézni az agyonreklámozott magyar fõvárost. Megérkeznek, és 
mit látnak? Hogy koszos és büdös emberek hugyozzák meg szar-
ják tele a közparkokat, a legszebb tereinken ott a mocskos holmi-
juk, nem tudsz úgy kijönni a metróból, hogy ne taposs valakinek a 
hálószobájára...
Gábor: Nyáron a turisták tartják el õket...
Gyula: Mindenfelé koldulnak...
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Ödön: Nyáron még csak elviselhetõ, de télen nem fagynak meg 
az utcákon ezek az emberek?
Gyula: Dehogynem! Minden évben van tíz-tizenöt eset...
Gábor: A hajléktalanszállásokra meg nem akarnak bemenni. Elõ-
fordul, hogy a rendõrség meg a Vöröskereszt összeszedi õket, de 
olyankor is mindig ellenkeznek... Direkt erõszakkal kell bevinni 
õket a melegedõkre.
Ödön: Miért, mi a bajuk azokkal a helyekkel?
Gábor: Azt mondják, ott sok a lopás. Azt a keveset is ellopják tõ-
lük, amijük van.
Gyula: Ugyan már! Milyen holmija van egy ilyen embernek, amit 
érdemes ellopni?!
Gábor: Van, van...
Ödön: Ami az egyik embernek már szemét, a másiknak még ka-
ja... Kukázók azért vannak nálunk is!
Gábor: Meg gondolj csak bele, mekkora érték nekik (fõleg télen) 
egy-egy meleg cipõ, egy takaró, egy kabát... Egymástól lopnak! 
Biztos vagyok benne, hogy nem te fogsz odamenni, hogy ellopd a 
levetett gatyájukat...
Gyula: Nyugaton akkor sincsenek ennyire szem elõtt...
Ödön: Brüsszelben nincsenek hajléktalanok?
Gyula: Vannak, vannak, de... Nincsenek ennyire szem elõtt! 
Meghúzódnak a mellékutcákban, a külvárosi részeken... Egészen 
biztos, hogy nincsenek ott a legfontosabb turistacélpontokon. A 
fõtéren, a Grand Place-on nem fogsz soha egy kartondobozokból 
megvetett ágyon pihengetõ homelesst látni, a Hõsök terén bezzeg 
igen...
Ödön: Azt mondtad, hogy új céghez kerültél, de... Mi ez az új 
állás, ahol dolgozol? Az elõbb épp errõl akartam beszélni, amikor 
kidobtak bennünket az elõzõ kocsmából...
Gyula: Elég bonyolult az ügy... Egy francia multinacionális cég-
nél vagyok. A magyarországi leányvállalatuk nyitott képviseletet 
Brüsszelben, oda hívtak dolgozni. És jobban is fizetnek, mint az 
Európai Bizottság, ahol meg egyszerû irodista voltam...
Ödön: Basszus, miért nyit egy francia cég magyar leányvállalata 
képviseletet Brüsszelben?
Gyula: Nagy úr az üzleti érdek!
Gábor: Vagy csak egyszerû nagyzolás, kivagyiság...
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Gyula: Nem! Van ennek értelme, üzleti kapcsolatok, nemzetközi 
kereskedelem, meg minden... A munkánk kilencven százaléka lé-
nyegében tolmácsolásból és fordításból áll... Termékcsoportok és 
üzleti stratégia összehangolása. Arculati kérdések, projektumok 
kidolgozása... Fontos, hogy egy multinacionális cég minden or-
szágban azonos arculattal jelenjen meg, ellenben üzleti érdek, 
hogy mindenhol alkalmazkodjon a helyi igényekhez is. Nem lehet 
Nagyszalontán ugyanazzal az üzleti koncepcióval megjelenni, 
mint Brüsszelben vagy Párizsban, de úgy kell tálalni a dolgokat, 
hogy a bolt Bivalybasznádon is mûködjön.
Gábor: De azért a franciák diktálnak...
Gyula: Alapvetõen igen, mert õk a fõnökök... Õk a kenyéradó 
gazdáink.
Ödön: Felénk nem terjeszkedtek?
Gyula: Nem, Szerbia egyelõre nincs tervben. A franciák most Ro-
mániában és Bulgáriában akarják megvetni a lábukat, mert ez a 
két ország lépett be legutóbb az unióba. Ha ott beindul a bolt, utá-
na talán majd terjeszkednének tovább is... De Szerbia ma még na-
gyon kiszámíthatatlan terep. Majd, ha kicsit közelebb kerül az 
EU-hoz, várhatóan ott is lesznek nagyobb beruházások. Addig a 
multinacionális cégeknek nem érdekük, hogy ott is üzletet nyis-
sanak...
Ödön: Azért elképesztõ, hogy Románia tagja lehet az uniónak, mi 
meg csak nézünk, mint a moziban...
Gábor: Románia azért sokat fejlõdött az utóbbi idõben.
Gyula: Nem szabad lenézni õket...
Ödön: Eszem ágában sincs lenézni õket, de az egyik haverom 
nemrég járt Erdélyben, és semmi okom arra, hogy kételkedjek a 
szavaiban... Azt mondja, hogy nálunk tíz évig egymást váltották a 
háborúk, ott ült a nyakunkon Miloševiæ, bombázott bennünket a 
NATO, Románia meg tagja az uniónak, megjelentek náluk a mul-
tik, szabadon utazhatnak, ahová csak akarnak, de még mindig sze-
gényebbek nálunk. Az a nyomor, amiben élnek, még hozzánk ké-
pest is brutális...
Gábor: Hááát... Igen, szegénység, az van. Fõleg Csángóföldön...
Gyula: Nem lehet így nézni a dolgokat. A románok ügyes politi-
kát folytattak, Miloševiæ pedig nem...
Ödön: Baszd meg, õk akkor is elmehetnek hozzád bekopogni a  
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brüsszeli irodádba, ha kedvük szottyan, én meg Magyarországra 
is csak vízummal jöhetek... Közben meg igazolnom kell a konzu-
látuson, hogy nem, basszátok meg, nem fogok a nyakatokra szá-
radni, nem akarok itt rohadni a Margit-híd alatt, sátorozni, baszki, 
a budai hídfõnél! Aztán nézd meg az olaszokat, õk már a katonasá-
got küldték ki az utcákra a csóró románok miatt. De õk jók az unió-
nak, mi meg a kibaszott schengeni fehér listára se férünk rá, hogy 
legalább vízum nélkül utazhassunk...
Cincér: (Odalép az asztalhoz, leteszi a visszajáró pénzt Gábor 
elé.) Uraim, a visszajáró.
Gábor: Köszönöm!
Ödön: Kérnék szépen egy hamutartót, ha lehet... Szabad itt dohá-
nyozni?
Cincér: Igen, máris hozom... (El.)
Gábor: No, nem azért ültünk le, hogy politizáljunk! Inkább koc-
cintsunk... (Megemeli unicumos poharát.) Egészségünkre!
(A többiek is unicumos poharuk után nyúlnak. Koccintanak.)
Gábor: (Miután exre lehúzta az italt.) Ajájájáj... hûûû... Ez jól-
esett!!! Egybõl rendbe rántja a gyomrom...
Gyula: (Õ is egybõl megissza az Unicumot.) A gyomorkeserû né-
ha képes életet menteni.
Gábor: Gyógyszer!
Ödön: (Õ is lehajtja pohara tartalmát.) Az egyik kedvenc ita-
lom... A sok közül... (Zsebébe nyúl, és cigarettát vesz elõ.) Már 
attól féltem, hogy itt sem lehet majd dohányozni...
Gábor: Hááát... Egyre kevesebb helyen lehet...
Ödön: Ez azért felháborító! Lassan olyanok leszünk már mi, do-
hányosok, mint a kivert kutyák! Mindenhonnan kitiltanak ben-
nünket...
Gyula: Nagyon komoly dohányzás elleni tendenciák vannak 
Nyugaton...
Ödön: Ez már hátrányos megkülönböztetés, amit velünk szem-
ben mûvelnek. Most még csak ott tartunk, hogy a kocsmákban el-
különített részre kell ülnünk... Vagy egyáltalán be se mehetünk! 
De eljön még az idõ, amikor a buszon is csak a hátsó részben fog-
lalhatunk helyet, nem indulhatunk a választásokon, és nem lesz 
szavazati jogunk... Mint a négerek régen...
Gyula: Ne túlozz!
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Ödön: Dehogy túlzok! Lenéztek és kiközösítetek bennünket ti, 
nemdohányzók... (Rágyújt egy cigarettára.) Mintha leprások len-
nénk!
Gyula: A ti érdeketek is, hogy az állam megvédje az egészsé-
geteket!
Ödön: A kegyes állambácsi csak a mi érdekünket lesi?!
Gyula: Ez is ugyanolyan túlzás, mint az iménti, csak fordított elõ-
jellel...
Ödön: Baszd meg, tudod, mi jut errõl az eszembe?
Gábor: No, mi?
Ödön: Volt nálunk régen egy irodalmi folyóirat... Az Új Sympo-
sion, biztos hallottatok róla.
Gyula: (Bizonytalanul.) Persze...
Ödön: Valamikor 1972-ben, vagy akörül, volt egy nagy botrány, 
be is tiltottak egy-két számot, meg börtönbe is került a szerzõ... 
Volt egy zentai fickó, ha jól emlékszem, Rózsa Sándor volt a ne-
ve... Ez nem vicc! Tényleg így hívták... Illetve: így hívják, szerin-
tem nem olyan öreg, még biztos él... Nem volt ez olyan nagyon ré-
gen. Igaz, én még egyéves se voltam...
Gábor: Jó név! Én is ismerek egy Kosztolányi Dezsõt, õ volt a 
fõbérlõm, tõle béreltem a lakást, ahol éltem...
Gyula: Mielõtt megkaptam volna a munkát az Európai Bizottság-
nál, itt dolgoztam a közelben egy marketinges cégnél, néhány 
utcányira innen. A fõnökömet Horn Gyulának hívták... Én csak 
druszámnak szólítottam...
Gábor: (Nagyot nevet.) Mint az a zenész, nem is tudom, melyik 
zenekarban játszik... Azt hiszem, gitáros valahol. Szegénynek Ká-
dár János a becsületes neve, de amikor a hetvenes-nyolcvanas 
években elkezdett zenélni és megjelent volna az együttes elsõ le-
meze, akkor mondták neki a lemezgyárban, hogy ezzel a névvel 
nem szerepelhet a borítón... Így lett belõle Másik János!
Ödön: No, volt ennek az akkor még fiatal srácnak, a Rózsa Sán-
dornak egy kis novellája, vagy inkább humoreszk lehetett... Vala-
mi olyasmi volt az egésznek a sztorija, hogy bemegy a boltba, és 
nem szolgálják ki, amíg magyarul beszél. Amikor szerbre vált, 
akkor persze azonnal megkap mindent, amit keresett. Erre írta õ a 
humoreszkben, de csak viccként, hogy „négerek vagyunk mi is, 
magyarbõrû négerek”.

Gábor: Ez kemény!
Ödön: 1972-ben! Börtönbe is került érte!
Gyula: Durva!
Ödön: Ilyenek leszünk lassacskán mi is... Ha a boltban a pultos 
megérzi rajtam a cigiszagot, nem szeleteli fel a szalámit... Nem 
szolgálnak ki, nem szavazhatok, és nem kapok nyugdíjat. Nége-
rek vagyunk mi is, dohánybõrû négerek...

Cincér: (Az asztalhoz lép, és egy hamutartót tesz le Ödön elé; ne-
vet.) Magyarbõrû négerek... Ez jó!
Ödön: Köszönöm!
Cincér: Szívesen! (El.)
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Gábor: (Hirtelen nagyot csap a combjára, majd szinte ugyan-
azzal a mozdulattal az órájára néz; diadalittas hangon:) Jegyez-
zétek fel: hajnali fél négykor agyoncsaptam egy szúnyogot! (Na-
gyot kortyol sörébõl.)
Ödön: Gyilkos!
Gyula: A dohányzást egyébként mindenhol tiltják a fejlett világ-
ban. Van, ahol nyilvános helyen már egyáltalán nem szabad rá-
gyújtani, még az utcán sem...
Ödön: Parasztok!
Gyula: Ez most a nemzetközi trend, ezt kell követni... Ezt követi 
minden olyan kormány, amelyik lépést akar tartani a világgal...
Ödön: Mondom, olyanok leszünk lassan, mint a kivert kutyák... 
Télvíz idején is ki kell mennünk az utcára, a bejárat elé, ott kell 
toporognunk a dermesztõ hidegben...
Gyula: Ne is haragudj, de én határozottan támogatom a nemdo-
hányzók védelmét!
Ödön: Az õ védelmük rendben is van, én sem mondom soha, hogy 
bárkinek is szagolni kell a cigifüstöt, dohánybûzt, aki nem akarja. 
De a mi védelmünkkel mi lesz? Ki véd bennünket az idióta törvé-
nyeitektõl?
Gyula: Akármit mondasz is, nekem van igazam!
Ödön: Ez a legjobb érv, amikor már nincs mit mondani! Azt imá-
dom, amikor bemegyek egy hivatalos helyre... Sehol nem lehet 
dohányozni, de van egy kis lyuk, kétszer kettes kis szobácska, do-
hányzóhelynek kijelölve. Mivel már mindenhonnan ki vagyunk 
tiltva, ide szorul be mindenki, levegõt is alig kapni. A társasági 
élet mégis itt zajlik. És mivel ebbõl a nemdohányzók kimaradnak, 
hát kiülnek ide közénk.
Gábor: Nálunk is mindig ez van a könyvtárban. Én sem cigizek, 
de mindig kimegyek a többiekkel, mert ez afféle felszusszanás 
munka közben... Bent az irodán csak a szorosan a munkához kap-
csolódó dolgokról beszélgetünk... De azt is csak akkor, ha nagyon 
fontos valami...
Ödön: Igen, ezek a passzív dohányosok a kedvenceim, akik kiül-
nek a dohányzóhelyiségbe egy kis cigifüstöt belélegezni... Pedig 
igazából a védelmük érdekében vagyunk mi oda kiközösítve!
Gyula: De aki nem akar, nem megy ki! Én sem szoktam kiülni a 
dohányzóhelyiségbe...
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Gábor: Ez a Symposion létezik még?
Ödön: Igen, csak valamikor a kilencvenes évek elején elhagyta 
nevébõl az „Új” elõtagot. Most már évek óta egyszerûen csak 
Symposion, mint ahogy a hõskorban, a kezdetek kezdetén, még 
melléklet formájában is volt...
Gábor: És milyen gyakran jelenik meg?
Ödön: Hát nem is tudom... Akkor adnak ki új lapszámot, ha össze-
szedik rá a támogatást...
Gábor: Pályázatokból tartják fenn a lapot?
Ödön: Azt hiszem, igen, de nem nagyon ismerem õket, nem tu-
dom, milyenek a belsõ viszonyaik. Azt hiszem, elvileg negyed-
évente jelenik meg, a gyakorlatban meg akkor adnak ki új számot, 
amikor van rá pénzük...
Gyula: (Megakad a szeme az Ödön elõtt az asztalon heverõ ciga-
rettásdobozon.) Ez milyen cigi?
Ödön: Otthoni... Már csak néhány szál maradt belõle. Reggel, de 
lehet, hogy még az éjjel vennem kell...
Gyula: (Kezébe veszi a dobozt, és betûzgeti a feliratot.) Classic...
Ödön: The Gold of Niš!
Gábor: Ez a Niš valami város ott nálatok?
Ödön: Igen, Dél-Szerbiában, a bolgár határ közelében... Naissus 
õsi római városa... Egyik kedvencem, többször is jártam ott, elké-
pesztõ vára van, de önmagában a város hangulata is lenyûgözõ... 
Meg ott áll a híres koponyatorony, amit a törökök építettek elret-
tentés céljából a szerb harcosok levágott fejébõl...
Gyula: Ez durva... De olvastam róla. Nálunk persze nincs úgy 
benne a tananyagban, mint nálatok, de olvastam már errõl, meg 
képeket is láttam...
Ödön: Ma persze múzeum van a helyén. Egy nagyon ügyes meg-
oldással köré építették a múzeumot. Nišben, vagyis Naissusban 
született Nagy Konstantin római császár, aki államvallássá tette a 
birodalomban a kereszténységét... Az õ édesanyja volt Szent Ilo-
na, akirõl azt a szigetet elnevezték, ahol Napóleon raboskodott...
Gyula: (Visszateszi az asztalra a dobozt.) Erõs cigi?
Ödön: Nekem nem, én az ilyet szeretem. De nagy átlagban vé-
ve, igen. Néhány éve megjelent belõle a light változat, de az túl 
gyenge...
István: (A társaságtól távolabb, a háttérben felébred, felkel impro-
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vizált ágyáról, és tétova mozdulatokkal botorkál össze-vissza.) Mi 
van már megint?
(Hirtelen dermedt csend.)
Gyula: (Halkan, csak a többiekhez.) Remélem, ez itt most nem 
fog kötekedni velünk...
István: (A falhoz botorkál, ahhoz a ponthoz, ahol derékmagas-
ságban a vizeletfolt látható.) Hány óra van? Nem tudja valaki?
Gyula: (Mint fenn.) Ez most ide fog hugyozni?!
István: (Karjával a falnak támaszkodva, szabadon maradt ke-
zével a sliccét keresgéli.) Mirõl maradtam le már megint? Átalud-
tam valami fontosat?
Viola: (Ágyában fekve kiabál.) Maradjál már, hogy a ménkû esne 
a gyetrádba! Muszáj a fejem mellé hugyoznod? Menj fel, baszd 
meg, könnyíts magadon fönt a téren valamelyik bokornál!
István: (Már könnyít is magán.) Arra ébredtem, hogy mindjárt 
összepisálom magam, nem tudok ilyenkor fölmászni a lépcsõn, 
félúton se járnék, összehugyoznám mindenem...
Cincér: (Már az elsõ szóra felkapta fejét, de eddig csak figyelt; 
Jameshez szól.) Józsikám, segíts egy kicsit, ez a Pityu megint ide 
akar hugyozni a vendégeim mellé... Zavard már el, lesz egy in-
gyen söröd!
James: (Nagyot rúg a játékautomatába.) Baszki, nyerõ menetben 
vagyok! Nehogy má’ most kelljen megszakítanom!
Cincér: A kurva anyádat rugdosd, te geci, ne azt a gépet! Ha va-
lami baja lesz, a fõnök az én fizetésembõl vonja le a javítás árát! 
Mennyé má’ oszt dobd ki azt a rohadékot... Az egész aluljáró bûz-
lik tõle... Legutóbb, amikor a nyakára hívtam a rendõröket, kapott 
rendesen. Letisztáztuk, hogy ez itt egy kocsma, nem nyilvános vé-
cé, bassza meg! Mondtam, hogy csak akkor maradhat itt, ha kijár a 
dolgát végezni...
István: (Közben végzett a dolgával, gombolkozni kezd.) Aludjál 
csak, Violám, mindjárt visszafekszem én is...
Cincér: (Hozzávág egy mûanyag poharat Jameshez.) Mennyé, 
mert ki is doblak, és még sört se kapsz!
Gyula: (Csendesen a többiekhez.) Õrület, hogy mi folyik itt...
James: (Cincérhez.) Hogy rohaggyá meg! Pont a legjobb parti-
mat baszod el, te anyaszomorító!? (Hirtelen otthagyja a játék-
automatát, és megindul István felé.) Te mocskos rohadék, a kurva 
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anyádat, hát nem tudsz máshova hugyozni? Ott van neked fönt az 
egész tér, baszd meg, az egész egy hatalmas nagy nyilvános vécé, 
az egész város oda jár szarni! Csak neked nem jó, baszd meg?
István: Jól van, no, már végeztem... Hagyjál már! Hogy az isten 
rohasszon a kopaszok közé!
James: (Elkapja István karját, és nagyot ránt rajta. A jobb oldali 
lépcsõsor felé tuszkolja.) Menjél, baszd meg, levegõzni! Kint a té-
ren nincs is olyan szarszag, mint itt, ahol mindenkinek a te mocs-
kodat kell szagolni...
István: (Ellenkezne, de távolról sem olyan fürge, mint James.) Jól 
van már... A tökeidet letépem, te szarházi! Az anyádat megba-
szom, érted?!
Cincér: (Utánuk kiabál.) Hogy rohaggyá meg, kushaggyá má’ 
kifelé innen, mert szétrúgom a valagad! Jó, hogy nem szarsz ide a 
vendégeim mellé!
James: (Nagyot rúg Istvánba, aki ettõl megtántorodik.) Csak az 
alkalomra várok, hogy szarrá verhesselek, érted?! Adj egy okot, 
csak egyet, hogy szétverjem a pofádat! Engem fizetnek érte, 
baszd meg, sört kapok, hogy szétverjem a redves pofádat, te állat, 
te rohadt geci, teee...! Adj egy okot, hogy megdolgozzak a piá-
mért! (Ismét rúgásra emeli a lábát.)
István: (Elugrik James második, felé irányzott rúgása elõl. A lép-
csõk felé botorkál a színpad jobb szélén.) Hogy fulladjál bele a sa-
ját okádékodba, te! Fele annyit se érsz, mint a lestrapált húgyhó-
lyagom! Hogy a jó édesanyád zokogjon a sírodon, te hímringyó, 
te kákabélû nyamvadt rohadék! (A lépcsõkön felfelé távozik.)
(Mindannyian néznek utána, dermedt csend.)
István: (Elmenõben még kiabál visszafelé.) Hogy a seggem le-
begjen elõtted a legszebb álmaidban, és nagyokat nyalj beléje, 
amikor elélvezel!
Gyula: Ezt nem hiszem el! Ilyen nincs!
Gábor: Deee... Van. Hidd el nekem, ez itt mindennapos jelenség. 
Csak te keveset vagy itthon. Brüsszelben meg a magad kis üzleti 
világában nem találkozol ilyesmivel... De szerintem ott sincs ez 
másképp.
Viola: (Feltápászkodik kartonhajlékából, James felé indul.) 
Menjen az ilyen a picsába. Hát idehugyozott a gecije a fejem mel-
lé. Ha ez így megy tovább, egyszer még el is úsztat, mintha jönne 
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az árvíz... Aztán majd csodálkozok, hogy miben mosdottam meg 
álmomban... Vagy milyen zuhatagban ébredek...
James: Nem normális ez a pasi!
Viola: Hát nem... Hogy rohaggyon meg...
Cincér: (A söntés mögül odakiált hozzájuk.) Megrohadt már, épp 
az a baj vele. Gennycsimbókok lógnak a tekervényein...
Viola: Csak a baj van vele, mióta beengedtük ide...
James: Eddig úgy tûnt, kedveled!
Cincér: Én azt hittem, bepasiztál...
Viola: Én is! De aztán kiderült, hogy szar van a palacsintában. Ez 
a fickó egy utolsó kretén!
Cincér: Én szóltam... Én mondtam elõre, hogy vele még baj lesz!
James: (Az immár egyetlen alvó ember felé mutat.) Bezzeg a Béla 
mellett, akár az egész metrót fel lehetne robbantani, õ arra sem éb-
redne fel.
Viola: (Hirtelen mozdulattal az asztal mellett ülõk felé fordul.) Ha 
már így egymásba botlottunk... Megkínálna valaki egy cigivel?
Gyula: (Csak maga elé dörmög.) Hááááááát...
Ödön: (Felkapja az asztalról a cigarettásdobozt, kinyitja, és Viola 
felé nyújtja.) Tessék csak!
Viola: A Bélát jobb is békén hagyni...
Ödön: (Miközben kinyújtott karral kínálja Violának a cigarettát, 
fejét Cincér felé fordítva hátrakiált.) Ne haragudj! Kérhetek még 
egy kávét?
Cincér: Persze... Milyen legyen?
Ödön: Hosszú kávé tejjel...
James: Nekem meg jöhet a söröm, megdolgoztam érte!
Cincér: (Kiemel egy üveg sört a hûtõbõl, felnyitja és a söntésre 
teszi.) Nesze!
James: (Elveszi a sört.) A visszajárót megtarthatod!
Cincér: (Bosszankodva, de viccesen.) Köszönöm!
James: Egy zseton nem volt a pakliban?
Cincér: Miféle zseton?
James: Az automatához... A legjobb partimat hagytam ott mi-
attad...
Cincér: Most kaptad meg a söröd!
James: (Megtapogatja az üveget.) Az rendben is van, jó hideg. De 
nincs több apróm... Játszanék egy újat.

Cincér: (Tenyerével a söntésre csapva elé tesz egy fém százforin-
tos érmét.) Nesze, de most már elég legyen...
James: Köszönöm! Tudtam én, hogy lehet veled beszélni... Vedd 
úgy, mint ügyviteli kamatot a sörre! Vagy kezelési költség... Vagy 
bánom is én... (A játékautomatához lép, bedobja a pénzt, és játsza-
ni kezd.)

Gábor: (Violához.) És mi a baj a Bélával?
Viola: (Miközben elvesz egy szál cigarettát Ödön kezébõl.) A Bé-
lával? Igazából semmi... Rendes gyerek az, még verseket is ír...
Gábor: Akkor mire mondta, hogy jobb õt békén hagyni?
Viola: Hát csak úgy... Csak úgy bele a semmibe... Valamit mon-
danom kellett...
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Ödön: (Öngyújtójával tüzet ad Violának.) Veszélyes alak?
Viola: (Meggyújtja cigarettáját.) Hááát... Ami azt illeti... Öt évet 
húzott le a basztíjban...
Gyula: Börtönben volt?
Viola: Igen. De rendes ember... Megbûnhõdött azért, amit tett. 
Megérdemli, hogy tiszta lappal kezdhessen mindent elölrõl...
Gyula: Itt az aluljáróban akarja elölrõl kezdeni?!
Viola: Hova mehetne? Az asszony elvált tõle, amíg õ börtönben 
volt, kisemmizte a lakásból, mindenébõl kiforgatta, a gyerekeit 
sem láthatja...
Gyula: Gyerekei is vannak?
Viola: Három is! Nagyon aranyos ikerlányai vannak, meg egy 
nyolcéves kisfia... De nem láthatja õket, az asszony nem engedi, 
szerzett távoltartási végzést...
Gábor: Miért volt börtönben?
Viola: A fõnöke átverte. Hónapokig nem adta ki neki a fizetését, 
egymillió-kétszázezer forinttal tartozott neki, amikor elege lett a 
dologból...
Gábor: Szép summa!
Viola: Szép bizony! Öt évet ért neki... Tolókocsiba juttatta a fõ-
nökét...
Gábor: Azannya...!!! Nem semmi!
Viola: Nem ám!
Gyula: Ugyan már! Mit dolgozhatott egy nyomorult hajléktalan, 
amibõl egymillió összejönne?
Viola: Valami komputereket programozott... Nyomorult, mi? 
Hááát igen... Most csak egy nyomorult hajléktalan. Az a szemét-
kupac ott, ami itt alszik nem messze magától, kifent uram, egy fõ-
iskolát végzett ember. Programozó, informatikus volt korábban... 
Ma persze, ilyen állapotban már nem kap rendes munkát...
Ödön: De csinál valamit?
Viola: Csinál... Csinál... Mit csinálna? Kimegy a Tescóhoz, elkéri 
a bevásárlókocsikat és visszatolja õket... Mindegyikben van egy 
százas, tíz kocsiból megvan ezer forint. Ha jó napja van, akár öt-
ezer is összejön neki. De az ötven kocsi! Ahhoz egész nap kint kell 
lenni...
Gábor: Napi ötezer az szép summa, én se keresek annyit!
Viola: Azt mondtam, ha jó napja van... Az pedig nem mindig van. 
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Az is elõfordul, hogy elzavarják.
Ödön: Ki zavarja el?
Viola: Biztonságiak! Szekusok! Persze a fõnök utasítására...
Ödön: Miért? Mi a bajuk ezzel?
Viola: Rontja az üzletet. Randák vagyunk, meg büdösek, rossz 
fényt vetünk a boltra... Nem szeretnek ám ezek bennünket. Én is 
próbálkoztam, az egyik In-kalos még föl is pofozott...
Gyula: Gondolom, nem ok nélkül...
Viola: Mi az, hogy ok nélkül? Visszapofáztam neki, persze, nem 
hagyom tán magam simán elzavarni... Az a parkoló ott közterület, 
nem zavarhat el senkit, csak azért mert nem tetszik neki... Köz-
terület! Ahogy ez is itt!
Gábor: Egy biztonsági alkalmazott akkor sem ütheti meg az em-
bert, ha visszapofázik neki...
Viola: Én csak követeltem a jogaimat!
Cincér: (Meghozza és leteszi a kávét Ödön elé.) A kávéja, uram!
Ödön: Köszönöm! Mennyi lesz?
Cincér: Kettõötven.
Ödön: (Farzsebébõl elõhúzza a pénztárcáját, amibõl két darab két-
száz forintos bankjegyet vesz elõ; átadja Cincérnek.) Köszönöm!
Cincér: Én köszönöm... (Hátra el.)
Gábor: (Violához.) Semmi munkája sincs?
Viola: Nekem? Ha csak az nem, hogy újságot árulok... Abból is 
összejön valami.
Ödön: Boltban dolgozik? Vagy trafikos?
Viola: Itt, az aluljáróban... A Fedél nélkült árulom. Aprópénz, de 
az is jól jön. Ha csak annyi is, hogy vegyek valami péksüteményt...
Gábor: A Fedél nélkült? Az új számból tudna adni?
Viola: Persze, épp tegnap voltam bent a központban... Mindjárt 
hozok, van még a hátizsákomban. (Kartonágya felé el.)
Gyula: (Fojtott hangon Gáborhoz.) Te megveszedtél? Ne húzd 
már még jobban a nyakunkra, sohasem rázzuk le aztán!
Gábor: Jól van, no... Csak kíváncsi voltam. Mindig szoktam ven-
ni a lapjukból.
Ödön: És el is olvasod, vagy csak szánalomból veszed meg?
Gábor: Hát... Hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden betûjét 
kiolvasom, de bele szoktam nézni. És sohasem dobom el. Nem 
mintha gyûjteném, de sohasem dobom ki, a régi számok, amiket 
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megvettem, mind megvannak otthon, még az is, amelyikben a 
Harry Potter elsõ fejezete jelent meg egyszer.
Ödön: Harry Potter a hajléktalanok lapjában?
Gábor: Igen, az egyik évben az írónõ, Joanne Kathleen Rowling 
odaadta a hajléktalanok lapjának ingyen az elsõ fejezet közlési 
jogát a kötet megjelenése elõtt. Volt ám felbolydulás a városban, 
képzelheted, mindenki a Fedél nélkül legújabb számát kereste...
Ödön: Gondolom, hirtelen megugrott a példányszám...?
Gábor: Igen, utánnyomást kellett csinálni, amire korábban nem 
volt példa, mióta Ungi Tibor kitalálta ezt az újságot.
Viola: (Közben kis vackánál motoz, keresgél.) Maradt még belõle 
néhány példány... Bár elég jól vitték tegnap...
Béla: (Viola keresgélésére ébred a saját kartonágyán.) Mi vaaan...? 
Mit keresel?
Viola: (Fel sem néz rá.) Maradt még tegnap az újságból...
Béla: (Értetlenül, még félálomban.) Na és?
Viola: Eladok belõle néhány példányt.
Béla: Ilyenkor? Hány óra van?
Viola: Mindjárt négy lesz, lassan ideje felkelned...
Béla: Négykor még korán van.
Gyula: (Bosszankodva.) Most miért kelti fel?! Ha tényleg olyan 
veszélyes ember, mint mondják, nem hiányzik a társasága. Addig 
örüljünk, amíg alszik...
Viola: (Bélára mutat.) Ez veszélyes ember?
Béla: Ki a veszélyes ember?
Viola: Te vagy a veszélyes, Bélám.
Gyula: Tolókocsiba juttatta a fõnökét...
Béla: Meg börtönben is volt, ja... (Kérdõre vonja Violát.) Mi a fa-
szér’ kellett kitálalni mindent? Baszki, amíg én alszok, te rende-
zed itt a traccspartit rólam?
Viola: Maraggyá’ má’, Bélám! Pista csinálta megint a bolhacir-
kuszt, oszt beszélgetni kezdtünk... István bezzeg nem fél tõled, 
hogy õt is tolókocsiba pakolod...
Béla: Pedig minden esélye megvan rá... Mit csinált már megint?
Viola: Idehugyozott a telefon mellé... Kis híján arra ébredtem, 
hogy csurog be a fülemen a lé...
Béla: Felaprítom a pofáját, ha még egyszer...
Viola: (Emelt hangon a saját háta mögé beszél az asztalnál ülõk-
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höz.) Nem veszélyes ember ez! Költõ ez, még verseket is ír! Na-
gyon rendes is tud lenni, ha akar...
Béla: De hajnali fél négykor ritkán akarok...
Ödön: Tényleg nem kellett volna felkelteni miattunk, hadd alud-
jon az ember.
Béla: (Violához fordul.) No, látod, hát mondja szépen az ember...
Viola: (A falnak támasztott, korábban párnaként használt kopot-
tas, szakadozott hátizsákból elõhúzza a Fedél nélkül címû újság 
néhány példányát.) No, meg is van!
Béla: (Fejére húzza takaróként használt nagykabátját.) No, akkor 
hagyhatsz aludni tovább...
Viola: (Az asztal felé indul, Ödönnek válaszol.) Nem lesz semmi 
baja, ha felébred, mindjárt négy óra lesz, fél ötkor indul a metró, 
ilyenkor itt már beindul az élet. Mennek az emberek dolgozni... 
No ja, akinek van hova...
Gábor: (A Viola kezében lévõ újságokra mutat.) Ez a legújabb 
szám?
Viola: (Odanyújt neki egy példányt, majd Ödönnek és Gyulának 
is ad belõle.) Igen, tegnap voltam bent a központban... De már csak 
ez az öt darab maradt belõle.
Gábor: (A címlapot nézi.) Látom, megváltozott a dizájnja.
Viola: Igen, ez az elsõ szám... Most már színes borítóval jelenik 
meg.
Ödön: (Az újságot lapozgatva.) És mennyibe kerül egy ilyen?
Gyula: (Felolvassa a címlapról:) „A lapnak meghatározott ára 
nincs. Viszont a terjesztõ fizet érte!”
Ödön: (Violához.) Még maguk fizetnek érte?
Viola: Igen, mi harminc forintot fizetünk érte, de amit mi kapunk 
a vevõktõl, az már mind a miénk...
Ödön: És mennyit adnak érte?
Viola: (A vállát vonogatja.) Mikor hogy... Van, aki csak odalök 
egy fém százast, elõfordul, hogy valaki a markomba szórja az 
összes apróját... Ilyenkor több is összejöhet. Papírpénzt csak rit-
kán adnak, azt már sokallják érte...
Gyula: (Felolvassa a címlapról:) „Az olvasó szent és sérthetet-
len! Gondolj arra, hogy bármikor a segítségedre lehet!” Ez jó... 
Szép kis figyelmeztetés a terjesztõknek!
Viola: Igen, vannak néhányan, akik rámenõsek szoktak lenni, ha 
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úgy érzik, nem kaptak érte eleget... Leállnak alkudozni, mintha 
koldulnának, pedig ennek épp az lenne a lényege, hogy ne kol-
dulásból, hanem munkából keressük meg azt a kis pénzünket...
Gábor: Meg láttam már olyanokat is, akik a Metro hírújságot 
árulták ugyanúgy, mint a Fedél nélkült szokták. Az ingyenes napi-
lapot, amit reggelente osztogatnak a metrón...
Viola: Én azt nem szoktam, az olyan... olyan... olyan...
Gyula: Átverés? Csalás?

Viola: Nem is tudom... A Fedél nélkült elvileg csak igazolvánnyal 
rendelkezõ terjesztõk árulhatnák...
Ödön: Ez érdekes. (Az újságot lapozgatja.) És ezt mind hajlékta-
lanok írják?
Viola: A nagyját igen... Itt van például ez a Béla... Ebben a szám-
ban két verse is van.
Gábor: Hol? Melyiket írta õ?
Viola: (Megnézi a kezében lévõ újságban.) Itt van, az ötödik ol-
dalon.
Gábor: (Õ is odalapoz.) Haddházy Béla?

Viola: Igen, õ az. (Félreáll, és maga mögé mutat a vackában alvó 
Bélára.) Bemutatom Önöknek a költõ urat!
Ödön: De hát az egyik egy teljesen szabályos szonett...
Viola: Igen, itt szokott ülni a telefonok alatt, itt számolgatja min-
dig a szótagszámokat. Három füzetnyi verset hord magával a 
szatyrában...
Gyula: (Gúnyosan.) Látom, ezt a verset a volt feleségéhez írta... 
Figyeljétek a címét: Tartásdíj-dal.
Ödön: Igen, látom, de ez nem szonett...
Viola: Nekem akkor is a kedvencem. (Felolvassa a verset:)
   

Azon a játszótéri ócska vaspadon
Lettél enyém egy giccses nyári alkonyon
És én most itt ülök a vaspadon, szívem
Eléd hajítom ócska életem...
     

Hullik cipõm elé sok megsárgult levél
Sok sárga csekken tenger pénzt fizettem én...
És én most itt ülök a rozsdás vaspadon
S kiért fizetem, annak kezét se foghatom...
  

Õsz van és itt didergek még a vaspadon
Lepusztult játszótér lett végsõ otthonom
Nincs kiút innen már, tudom, sehova sem...
Az égen a kislányom szemét keresem
  

Olyan lesz elõbb-utóbb, már azt is tudom
Amilyen te is voltál, édes angyalom...
Azon a játszótéri ócska vaspadon

1 Azon a giccses, szörnyû-boldog alkonyon.
  

Gábor: Nem láthatja a gyerekeit...
Ödön: Jó, persze, rendben van ez is... De ez a másik itt mellette, ez 
a számozott vers, a XXIX-es, ez egy szabályos szonett. Azt mond-
ja: Csikágó-ciklus...
Viola: Igen, szép ez is. (Felolvassa:)

1  Kajuk Gyula hajléktalan költõ Tartásdíj-dal címû verse.
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Bérházak párkányáról zuhannak
alá koszos rongylabdaként s a talaj
fölött tárt szárnyú angyalként hatnak.

A pincefalnál két zugárus matat
utánam: némi szajrét adnának
olcsón s ha vásárolok garmadával,
jutányosan kapom. Ing, zokni – vacak

kacat mind, azonnal markomba nyomnak
két csomagot s már a harmadikat
adnák, majd a férfi gyorsan kikap
szatyrából két órát: „kincs a párodnak,

igazi svájci...” A nõ a fillért
is átszámolja. Szoknyája fodrokkal

2rakott és varrott rajtuk a hímzés.

Gyula: Szép kis életkép...
Ödön: És három füzetnyi ilyen verse van?
Viola: Igen... Nagyon szépek, nem?
Gábor: Kemények, nagyon kemények... Fõleg az a tartásdíjas.
Viola: (Ödönhöz.) Kérhetek még egy cigarettát?
Ödön: (Viola felé nyújtja a cigarettásdobozt.) Persze, vegyen 
csak. Kettõt is. Egyet a füle mögé. Hogy késõbbre is legyen...
Viola: (Elvesz két szál cigarettát.) Köszönöm szépen!
Ödön: (Leteszi a dobozt, és a farzsebébõl elõveszi a pénztárcá-
ját.) Mennyit is szoktak adni az újságért? Én megvenném... (Elõ-
húz egy ezerforintos bankjegyet és Viola felé nyújtja.) Legyen így! 
Vegye úgy, hogy a felolvasóprogram tiszteletdíja is benne van... 
(Mosolyog.) Köszönjük szépen!
Gábor: (Ötszázforintos bankjegyet ad Violának.) Én is köszönöm!
Gyula: (Kirázza pénztárcájából az aprót, a fémpénzeket, de csak 
néhány kis értékû érme pottyan ki belõle.) Elnézést, de nem tudok 
többet adni, csak tízezres van nálam, nem tudok aprópénzt adni...
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Viola: Semmi baj, uraim, köszönöm szépen. Megyek, mert hív a 
kötelesség... Itt mindjárt beindul az élet, úgysem lehet már tovább 
aludni... (A baloldali lépcsõsor felé el.)
(Rövid csend, melyben csak a játékautomata hangját halljuk.)
Gyula: Megyünk lassan mi is?
Gábor: Igen, ideje lenne már... Fél söröm még megvan, azt azért 
nem hagynám itt. De megisszuk, és elmegyünk...
Ödön: Nekem pont jól jön, hogy mindjárt megindulnak a met-
rók... Én másképp nem tudok odatalálni a lakásra a haverjaimhoz, 
akiknél alszom.
Gábor: De hol van az?
Ödön: Kõbánya-Kispest felé kell menni... Kint az Ecseri útnál. 
József Attila lakótelep? Jól mondom? 
Gábor: (Bólogat.) Igen, van olyan...
Ödön: Napfény utca 6.
Gyula: Az a kilencedik kerület, Ferencváros. Az Üllõi út jobb 
oldalán. Jó környék... Ott élt gyerekkorában Cicciolina is. Mielõtt 
elment volna Olaszországba, ahol pornósztár lett belõle...
Ödön: Meg parlamenti képviselõ!
Gyula: A Staller Icuka...
Gábor: Saját lakásuk van?
Ödön: Nem, csak bérelnek egyet... Nemrég költöztek fel õk is.
Gyula: Menni kéne, reggel egy konferenciára kell mennem... 
Már így is csak néhány órácskát tudok majd aludni.
Ödön: Menj csak, ha gondolod! Még nekem is van néhány korty 
söröm, mire megiszom, talán a metrót is kinyitják... Gábor, kitar-
tasz mellettem?
Gábor: Igen, persze, még én is megiszom...
Gyula: (Hirtelen Ödönhöz fordulva.) Hogy is volt a Miloševiæ 
ideje alatt? Mit is mondtak mindig, hány nemzet él nálatok?
Ödön: Vajdaságban gondolod?
Gyula: Igen. Mindig azt dübörögte a propaganda, hogy huszonöt-
harminc nemzetiség él együtt békésen Vajdaságban... Egyipto-
miak, meg minden hülyeséget összehordtak...
Ödön: Nálunk nincsenek olyanok, akik egyiptomiaknak mond-
ják magukat. Ez inkább Koszovóra volt jellemzõ, amíg hozzánk 
tartozott... (Elneveti magát.)
Gyula: De azért Vajdasággal kapcsolatban is ilyen nagy számok-

2  Sárközi László hajléktalan költõ Csikágó-ciklus címû sorozatának 
XXIX. számozott verse.



80

kal dobálóztak... Olvastam valamit errõl az interneten.
Ödön: Persze, ott vannak a szerbek, vagyunk mi, magyarok. Az-
tán élnek szlovákok, románok, ruszinok, ukránok, horvátok, bu-
nyevácok, sokácok, bosnyákok, montenegróiak... Albánok is van-
nak, õk a kedvenc cukrászaim. Németek is, de õket a második vi-
lágháború után nagyrészt kitelepítették, jóformán csak azok ma-
radtak meg, akiket magyarokként vettek nyilvántartásba. Nemrég 
megalapították a saját szervezetüket, de õszintén, a nyelvüket 
nem nagyon beszélik már... Legfeljebb csak idegen nyelvként ta-
nultak németet az iskolában. A nevük azonban árulkodó...
Gyula: Franciák nincsenek?
Ödön: Hûûû... Valamikor régen voltak. Vajdaságról tudni kell, 
hogy a terület a történelem folyamán többször elnéptelenedett, 
így a törökök alatt is... Aztán Mária Terézia telepített be szlová-
kokat meg palócokat a Felvidékrõl. Velük érkezett nagyobb lélek-
számú sváb populáció is. A tizennyolcadik században franciákat 
is telepítettek be...
Gyula: Ma már egyáltalán nincsenek? Beolvadtak? Vagy mi lett 
velük?
Ödön: Nem tudom. Franciák mindig is éltek ezen a területen, sõt, 
már a római korban is, csak akkor még galloknak nevezték õket... 
Sõt, a mai Románia területén is szép számmal éltek gallok, akik a 
római légiókkal érkeztek az akkori Dacia provinciába.
Gábor: Ez érdekes, errõl még nem is hallottam...
Ödön: Román történészkutatók elemezték nemrég a római légiók 
nyilvántartását, és a nevekbõl következtettek arra, hogy sok gall 
élt itt akkoriban.
Gyula: Késõbb hogyan kerültek ide?
Ödön: De miért foglalkoztat ez téged ennyire?
Gyula: Semmi különös, csak utánanéztem egy kicsit a felmenõ-
imnek... Nem akarok én most évszázadokra visszanyúló családfát 
rajzolni, de kíváncsi voltam, érdekel a dolog. Izgalmas érzés meg-
tudni ezt-azt az õseinkrõl...
Gábor: De hogy jönnek képbe a franciák?
Gyula: Az egyik üknagyanyám volt francia, az 1800-as évek kö-
zepén házasodott össze üknagyapámmal. De róla nem sikerült 
megtudnom semmit. Az õ gyerekük, tehát az én dédnagyapám 
keresztlevelében találtam meg, hogy francia volt és a Délvidékrõl 
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származott. A leánykori vezetéknevénél azt írja, hogy Elephant.
Gábor: A mai Vajdaságból származott?
Ödön: Nem sokat tudok errõl, nem vagyok történész. Amennyit 
meg összeolvastam, az édeskevés... 1697-ben volt a zentai csata. 
A török kiûzése után, tehát a tizennyolcadik században kezdtek az 
osztrákok franciákat betelepíteni, akkoriban egész településeik 
voltak... Nagyjából ötvenezren lehettek, többségükben paraszt-
emberek. Bánátnak egy idõben francia kormányzója is volt. Vala-
mi gróf. Biztos, hogy nem sikerül helyesen kiejtenem a nevét... 
Florimund Mercy? Jól mondtam...
Gábor: Attól függ, hogy írják...
Ödön: Hát azt most így, hajnali négykor én meg nem mondom 
neked...
Gyula: Ez a nagy országok átka! A felbomlásuk után annyi részre 
szakadnak, hogy képtelenség még akár egy családfát is össze-
rakni... Volt a családunknak egy olasz ága is, a mai Isztriából, de 
velük aztán késõbb elhalt a kapcsolat. Apai ágon pedig svábok, 
németek vagyunk.
Gábor: Hát, én nem végeztem semmiféle kutatásokat, csak 
annyit tudok, amennyit a családban összeszed az ember... Amikor 
az öregek karácsonykor néhány pálinka után elkezdenek beszélni. 
Az én felmenõim szlovákok és tótok voltak, meg volt egy görög 
nagyapám, de az már huszadik századi történet, amikor a polgár-
háború elõl menekülve települtek be ide... Anyámnak még görög 
lánykori neve volt. Szlovákok, görögök...
Gyula: Nálunk meg olaszok, németek, a francia ükanyám, meg 
egyszer egy lengyel nemesi lány is bekerült... illetve beházasodott 
a családba.
Ödön: Még szerencse, hogy én vagyok itt az egyetlen, akinek az 
összes felmenõje évszázadokra visszamenõleg színtiszta magyar 
volt, és a társaságban csak nekem nincs magyar útlevelem. Én bez-
zeg most is csak vízummal tehetem be a lábam ebbe az országba...
          

(Szünet. Csend.)
       

BKV-ellenõrök kara: (Piruettezve, táncolva érkezik. A kar tag-
jai, látványos koreográfiával, egy kabarészámot adnak elõ köny-
nyed, operettes zenei kísérettel. Vidámak, mindannyian széles mo-
sollyal, fülig érõ szájjal énekelnek fehér, csillogó fogsorukat vil-
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logtatva, mint egy fogkrémreklámban. A jelenet teljesen ellentét-
ben áll a dalszöveg tartalmával.)

gyûlölt szenvedély e táj
kívül feslett belül zord
kegyetlenül rideg halál
meztélábhoz kesztyût hord

nadrágjában nincsen sárga
kürtõkalap lógó orr
hitel és a madzag drága
folt hátára újabb folt

kölcsön a nyár tél is kölcsön
õsz a tavasz sem övé
vigyen vegyen sokat költsön
száz bankárt nyaka köré

éjtõl sem szabadult hajnal
naptól bukik el a fény
ötvenhatból sok volt sok van
hitehagyott sem kevés

gyûlölt szenvedély e táj
az ég szürke sose kék
koldusban szûk szegény a vágy

3 valamit most már tenni kék

(Sötét. A sötétben a hangosbemondó jellegzetes hangját hall-
juk:

– Tájékoztatjuk tisztelt utasainkat, hogy a kijáratnál ellen-
õrök dolgoznak. Kérjük, készítsék elõ jegyüket vagy bérletüket, és 
a kijáratnál mutassák meg. Köszönjük!)

FÜGGÖNY

3  B. A. S. A. hajléktalan költõ Gyûlölt szenvedély címû verse.

KÜLÖNÖS
KAPCSOLATOK 

KÜLÖNÖS
KAPCSOLATOK 
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„Csak nyomja meg a gombot, a többit bízza ránk!” – hangzott 
a Kodak-szlogen a XIX. század végén, azt sugallva ezáltal, hogy 
egy jó fotó létrejötte mindössze minõséges felszerelésen, alapos 
utómunkán és némi szerencsén múlik. A fotózás mûvészetként 
való továbbgondolása és fejlõdése – az amatõr dilettantizmus el-
lenhatásaként – semmisítette meg az avítt sztereotípiákat, és új 
távlatot nyitva emelte a fotózást a festészettel vagy akár a filmmû-
vészettel egyenrangúvá, produktumát, a fotót, mûvészeti alkotás-
sá. A jó fotós festõ és rendezõ egy személyben. Kitûnõ megfigye-
lõ, akinek közlendõje van. Alázatos hozzáértéssel hozza létre a 
színek, formák, arányok összhangját, a fény és árnyék játékait, és 
a valóság, az anyagi világ elemeit összegyûjtve képi jellé menti át 
azokat, saját formanyelvét használva fel közvetítõnyelvként a vi-
lág felé. Ezáltal sûrít, fogalmaz meg, üzen.

Munjin Andrea képei a belakott világ mozaikkockái, épp csak 
elkezdett, továbbgondolásra váró, szépen megkomponált törté-
net-lenyomatok, saját korosztálya, a tinédzserek életérzését köz-
vetítõ performance-okként kezdeményeznek diskurzust a szem-
lélõvel. A fotós és a gép szimbiózisa által apró intuíciók, benyo-
mások, hangulatok mentõdnek a fotó keretei között feszülõ térbe, 
gyûlölhetõ vagy szerethetõ világ lenyomataiként, melynek pola-
ritását a jó és a rossz, a szépség és a rútság, idõ és idõtlenség meg-
léte biztosítja. Az urbánus, egyre inkább személytelenné váló kö-
zeg ábrázolása néhány tér- és képelem szimbólummá való emelé-
sével válik izgalmassá, értelmezési lehetõségek sokféleségét su-
gallva, egyszersmind jelezve, hogy a látottak nem kizárólagos al-
ternatívák, csupán a valóság egyes vetületei. Az utcaképek, épü-
letrészek, használati tárgyak tudatos kompozíció elemeiként ke-
rülnek képbe, nem csak a világról, hanem az azt belakó emberrõl 
vallva elsõsorban. A színek, formák harmóniájának megteremtõ-
jérõl, a megálmodóról, létrehozóról, használóról, aki jelen van vi-
lágunk minden kis szegmensében, a kormos lábasokban, a míve-

sen faragott, antik bútorokban, a kötél bogában, a próbababák sze-
mélytelenségében, az elhagyott kesztyû magányában, a piramis 
árnyékában, a kád ürességében, a szabályos ecsetvonásban, a kan-
dalló hamvadó parazsában, a legkisebb utcakõ horpadásában, az 
érintetlen táj mesebeli szépségében, a sárguló avar lassú haldoklá-
sában. A kérdezõ, kutató, kételkedõ, gyanakvó, romboló ugyan-
akkor teremteni tudó, esztetizáló, célra törõ, életigenlõ emberrõl 
vall, aki csupán átutazó az érzékszervek által felfogható világban, 
s akit saját tárgyaival együtt apránként koptat el az idõ.

CSÍK MÓNIKA
     

FÉNYKÉPKERETEK KÖZÖTTI TÉRBEN
MUNJIN ANDREA MOZAIKVILÁGA



86 87

   

Mottó: „kik vizionárius indián angyalok”
Ginsberg: ÜVÖLTÉS     

           

      

fürtökben lógnak az emberek, kapaszkodnak a 
poharakba, egyikük egy pianínó billentyûin 
csüng. Ha kibillenne tengelyébõl a világ, elõször 
õk szabadulnának a világûrbe 
ott hullok, magam is – csillag zuhanórepülésben; 
az ébredõmûvész vastüdeje a korcsma padlatán
koppant, s a Lényeg, mi megmaradt, a hideg 
kozmosz színtelen szobacsendjében boldogan
sikoltva mártja áttetszõ kezét a vizionárius
Albatrosz õs-ráncos úszólábainak képzetébe, 
s hogy azokon azonmód átsiklik, okos fejét 
hátratekerintvén még kacagva-röfögve visszakiált: 
a barátjának adja át az üdvözletem. Mondja meg 
neki, hogy egy embertõl jött, aki elvesztette a talaj 
alatt a lábát!
   

***
     

a barátjának adja át az üdvözletem. Mondja meg 
neki, hogy egy embertõl jött, aki elvesztette a talaj 
alatt a lábát,
s a verslábakat mind! Elmúlik alólam az idõ, 
begipszelt ízületei a térnek porhóként mállanak
tova a rideg ûrazúr fakuló füzetlapjainak felületén
felültetett bennünket az isten: nincs itt más, csak

a Köd, s az egyetlen, mi marad, tikkelõ szemhéjam
alatt az alattomos Emlékezet. Papírra vetni nincs
idõ. Nincs Idõ – s kedv se már. A Vers is Emlékezet, 
gyötrõbb már, mint ezernyi rémálom; amazt meg: 
a prózát megszervezik, akárcsak az életet. Ez 
utóbbi pedig dehogyis hagyja magát, ezért aztán 
tudni vélem, hogy elõbbinek hozzá az ég adta 
világon semmi köze nem lehet. 

***
      

a prózát megszervezik, akárcsak az életet. Ez 
utóbbi pedig dehogyis hagyja magát, ezért aztán 
tudni vélem, hogy elõbbinek hozzá az ég adta 
világon semmi köze nem lehet 
így hát az író mehet: a sor végére pontot tehet

SZÖGI CSABA
    

ISTVÁN EVANGYÉLIOMA
– MEZTELEN EBÉD BÁBEL ABROSZÁN –

Beszédes István: Napkitörés,
zEtna, Zenta, 2008
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csak még egy kortynyi nektár a Tõrõl, csak
még egy nyelet. S még mindig dúl idebenn az 
emlékezet, a Fáról hogy a gyümölcsöt letépénk, 
de hiányzik már betûimrõl az ékezet, az undok
papír is soha nem olvadó porhó talán, eltûnsz
Te is, Múzsa, ennyit súgok még utánad: majd
találkozzunk emlékeink falán... ennyi csak a rés
és mért van az, hogy az Éden egyetlen tó, vízesés 
nélkül való? Hogy engem leginkább elvadult, 
homoki gyümölcsösre emlékeztet. Mit szólnak 
ehhez a halász-apostolok? 
      

***
   

mért van az, hogy az Éden egyetlen tó, vízesés 
nélkül való? Hogy engem leginkább elvadult, 
homoki gyümölcsösre emlékeztet. Mit szólnak 
ehhez a halász-apostolok? 
(vécékagyló... szerettem kenyeret, felhõszaKAdásokaT

végképp – teljesen – mIndegy)– 
semmivel sem maradni adós: a súlytalanság 
állapotának megõrzése minden pénzt megér. 
      

***
       

semmivel sem maradni adós: a súlytalanság 
állapotának megõrzése minden pénzt megér 
s a pénzemet megérem én is... kapaszkodnék
a Múltba, mely egy pillanattal ezelõtt az ajtón
kilépett, s csúfondárosan utoljára még felém
vigyorgott: a Múlt nem egyenlõ az Emlékezettel
ráadásul ez utóbbi sokkal súlyosabb... amaz
pehelykönnyû; s cseppet sem törõdik a sajgó
lelkû poéta-bohóc elvetélt körmölésével a
málló papírtekercsek szuvasszürke felületén
imára görcsölt kezem felett riadtan fürkészem

a horizont csakúgy elhomályosodó üvegfalát: 
az esti viharban ugyanis Krisztus teste ledõlt, 
s a két szörnyeteg között álló talapzata üresen 
maradt, másszóval: a korpusz helyét az ûristen 
láthatatlan, leírhatatlan alakja vette át. 
       

***
      

az esti viharban ugyanis Krisztus teste ledõlt, 
s a két szörnyeteg között álló talapzata üresen 
maradt, másszóval: a korpusz helyét az ûristen 
láthatatlan, leírhatatlan alakja vette át 
lám a láma; cs-sssssss...... most valami más...
de van, aki mindig marad – alakját, akár halmaz-
állapotát változtathatja – mily költõietlen: IGEN! –, 
ott érzed mégis illatos, tündértipegésû leheletét a
tarkódon... csak még egy korsó Emlékezet, csak 
még egy nyelet. A sor végére pontot tehet, bizony. 
Pont.
Nem kell sokat foglalkozni az elmúlás technikájával, 
a részletek ölik meg a lényeget.
      

***
      

nem kell sokat foglalkozni az elmúlás technikájával, 
a részletek ölik meg a lényeget 
Mi mára megmaradt, ennyi: néhány deszka (jól 
számolom? 6 szál?), épp még egy fellépésre megteszi,
a lélekzet, mit még a krimóból, a Múzsa hajának
karistolásai a vállamon – s a pimasz emlékezõmûvész
rátapasztott tenyerei mocskos ablakomon a 
szürkület beálltával. Mögötte a tekintet. Csak még
egy szelet, Testvér, csak még egyetlen nyelet. 
Egyedül próbáltuk körbeülni a hideg kandallót, 
felmelegíteni a tegnapi Mosoly maradékát, 
és siettetni kellett a szeretkezést is, soha nem volt 
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még annyira félõ, hogy nem marad a testen egy 
ajaktapasztásra váró puhaságú bõrfelület sem, 
tenyérnyi leszállótere a csóknak.

***
       

és siettetni kellett a szeretkezést is, soha nem volt 
még annyira félõ, hogy nem marad a testen egy 
ajaktapasztásra váró puhaságú bõrfelület sem, 
tenyérnyi leszállótere a csóknak
De az íz a szájban – gyógyír a megmaradt 
tavaszi tájban, ahogy a függönyök félregördülnek
s ott megtalálsz mindent, mid valaha elveszett
vagy meg se volt. Folt hátán folt a farmerem,
nincs nyitva bolt, nincs töltve colt... hol, holll
vagggyokkk. KKK took my baby away, 
breakin’ rocks in the hot Sun – I fought the low,
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and the low won, I fought the low and the
low won. Kilóra kimérem magamat, pedig: 
több mázsa súlya Emlékezetemnek, mázsálom
magamat – más álom –, közben bénán mászom
a hegyet – mely nem megy Mohamedhez – 
Albatroszt nem látok, csak legyet. Fekszem a 
porban. Örömöm nincs a borban. Nem tudok 
már szállani. De gigászira nõtt májam az
Egeket leveri, s látja majd a Walhallát mállani, 
aztán érzem, ahogy a távolban végleg elhal a 
szavam........................................
legalább egy fejjel magasabbnak hittem 
magam, mert feküdni láttam óriásokat. 
      

***
     

legalább egy fejjel magasabbnak hittem 
magam, mert feküdni láttam óriásokat 
S aztán? Anyaotthonfõzfinomebédetvége. 
Láttam magam mellett elsuhanni még
másokat, tejesnéniket, kalauzokat, pékeket,
óvodásokat... a vén emlékezõmûvész tenyere
még mindig az ablakon, aztán zuhan még
egyet, mikor már õ se hitte volna, vár ránk
pest, kübekháza és bábolna... minden
körbefordul és eltûnik önmagában... hangyák 
cipelik rejtélyes útjukon feleslegessé vált, 
önkezemmel kivájt szemgolyóm; íme
az utolsó látomás: 
mint egy látóképességet nyert tojás, 
visszatekint-e a 
kiégett nap helyén ideges 
gyakorisággal kényszeresen 
össze-összeszûkülõ 
kloákára?
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„...Gion Nándor a 20. század utolsó évtizedei magyar próza-
irodalmának egyik legfontosabb alkotója.” Ezzel a nyomatékos 
értékkijelöléssel indítja Elek Tibor a Gion Nándor írói világáról 
írt monográfiáját. Utána pedig az egész könyvön át indokolja, ér-
telmezi, árnyalja az elsõ mondatban leírt megállapítását. Állítása 
ugyanis nem annyira egyértelmû, mint ahogy a monográfus meg-
fogalmazta. Hiszen az irodalomtörténet-írás, a szakmai párbeszéd 
és az irodalom olvasóinak egy része tudomást se vesz, említést se 
tesz Gion mûveirõl. Erre vonatkozóan Elek nem azt kérdezi, hogy 
mi okból mellõzik munkáit, hanem elmagyarázza, hogy „az iro-
dalmi köztudat felszínén” egy „leegyszerûsítetten élõ Gion-kép” 
lebeg, ami az írót legfeljebb „nagy mesemondóként, az érdekes 
történetet mindig középpontban tartó elbeszélõként, anekdotikus 
poentírozásra hajló klasszikus novellistaként” mutatja. A mono-
gráfus ennek a képnek az értelmezésére vállalkozott, az átértéke-
lés nyilvánvaló szándékával.

Kétségtelen, hogy Gion Nándor életmûve megérdemli az új-
raolvasást és újraértékelést, nem csoda, hogy egyszerre hárman is 
(Árpás Károly, Elek Tibor, Gerold László) monográfia-szinten te-
kintették át prózaírásának rétegeit. Annál is inkább szükség mu-
tatkozott az egyedien sajátos prózavilág újbóli bejárására, mert a 
korábbi megítélések ellentmondásossága nyomán csupán felszí-
nes, vagy éppen sarkított összképet állíthatott össze az olvasó a re-
gényekrõl, novellákról. Elek monográfiája a kíváncsi olvasóhoz 
hajol közel, de úgy, hogy a szakma is értsen belõle: kerüli a szak-
zsargont, a bonyolult elõadást, inkább szemléltet, véleményeket 
ütköztet, megállapításokat árnyal, saját korábbi meglátásait is fe-
lülvizsgálja, jóváhagy és elutasít, miközben felépíti Gion Nándor 

írói világának meggyõzõ interpretációját. Egyetlen korábbi véle-
ményt sem fogad el kritikátlanul, végiggondolja õket, majd saját 
meglátásának tükrében mutatja fel õket a monográfiában. Rámu-
tat például, hogy Gion mûveit éppen szülõföldjén, a Vajdaságban 
ítélték meg a legkülönfélébb módon, olyat kértek rajtuk számon,

ami a szerzõi szándék szerint beléjük se kerülhetett, amit viszont 
tartalmaztak, azt gyakran nem az irodalom és az esztétika szem-
szögébõl mérlegelték, hanem azokon kívüli szempontokat alkal-
maztak. Amikor Gion Magyarországon népszerûséget szerzett (a 
Latroknak is játszott, 1976-ban megjelent kötettel), a Vajdaság-
ban már szinte fanyalgott a kritika. Elek úgy véli, a félreértések és 
félreértelmezések forrása az, hogy Gion autochton alkotóvilágát a 
kritika folyton hasonlítani akarta valamihez, és nem a mû erede-
tisége felõl közelített írásmûvészetéhez, hanem irodalmi hatások 
után nyomozott. „Nem zárom ki mindezek s a már fentebb emlí-
tett (részben akár egymásnak ellentmondó) hatások megterméke-
nyítõ voltát Gion prózájára, számomra mégis sajátosan egyéni-

FEKETE J. JÓZSEF
    

   SZÜRKE LÍRAISÁG,

VAGY SZÍNPOMPÁS REALIZMUS?

Elek Tibor: Gion Nándor írói világa, 
Noran, Budapest, 2009
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nek, a kortársi törekvések egy részével inkább csak érintkezõnek 
tûnik az az irodalmi eszközrendszer (középpontjában a tényszerû-
ségre koncentráló, szenvtelen, retardált nyelvhasználat és a jelké-
pes, szimbolikus kifejezésmód ötvözésével), amelynek révén a 
valóságábrázolás magyar irodalmi hagyományait megújítva si-
kerrel, idõtálló esztétikai formában valósította meg a hétköznapi 
helyzetekbõl kibontott és konkrét aktualitással bíró vajdasági tár-
sadalmi és morális problémák általánosabb érvényre emelését” – 
írja erre vonatkozóan Elek Tibor.

A monográfus szerint Gion életmûve a hagyományõrzés és 
hagyománytörés, a formabontás és formateremtés kettõs vonzá-
sában teljesedett ki. Ezzel kapcsolatosan egy vajdasági kritikus 
véleményét ellenpontozza, miszerint Gion „nem kísérletezett”. 
Ha nem is kísérletezett a posztavantgárd szellemében, de nem is 
kényszerült bele az elõdöktõl örökölt formákba, véli Elek, s ebben 
megegyezik álláspontja ugyanazon vajdasági kritikus korábban 
tett észrevételeivel. A hagyományok közt a megújulás lehetõségét 
kereste, „a valóságábrázolás olyan modernebb alakváltozatait 
megteremtve, amelyekben a reálisnak és a jelképesnek, a hétköz-
napinak és a mítoszinak tudatos egymásba játszatása és metafo-
rikus összefüggések teremtése (jelenetek, mondatok variatív 
ismétlése, párhuzama, jellemek, értékrendek ellenpontozása) ré-
vén az emberi létezés konkrét és univerzális tényei mellett, annak 
teljessége is felidézõdik. Ifjúsági regényei még magát a mûfajt is 
kikezdik...” észrevételezi Elek, aki a „kísérletezés” valamiféle 
válfajának tekinti Gion ciklusokban gondolkodását, ami akár 
egyetlen könyvön belül is megmutatkozik, de a regények és elbe-
szélések egymás közti tartalmi-tematikai és mûfaji átjárhatósága 
mutatja fel az igazi nagy kompozíciót, amit a posztumusz megje-
lent novelláskötet szerkesztõje képtelen volt belátni, véli Elek. A 
ciklusokban gondolkodás annyira rabul ejtette a monográfust, 
hogy könyve bevezetõjében jelezte, talán emiatt rendezte maga is 
egyfajta ciklusokba a kötetet, ami viszont valószerûtlen, ugyanis 
korábbi tanulmányköteteit is pontosan átgondolt ciklusokból or-
kesztrálta.

A szerzõ tárgyával szemben se kritikátlan. A Véres patkány-
irtás idomított görényekkel címû, „tabudöntögetõ szabadszá-
júsággal” fogalmazott naplóregényrõl Árpás Károllyal szemben 
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(„Gion Nándor regénye úgy igaz és jó, ahogy van”) nincs jó véle-
ménnyel („a mû szépirodalmi értéke csekély”), nem lelkesedik az 
Olyan, mintha nyár volna kötetért, a Postarablók regény érdemeit 
elismeri, de el is helyezi az életmû darabjainak ranglistáján, ki-
emeli a Sortûz egy fekete bivalyért értékeit, de „már nem annyira 
remekmû”-ként minõsíti, az Aranyat talált regényt a korábbiak-
hoz viszonyítva fogyatékosságainak jelzése mellett tárgyalja etc. 
A monográfusnak a tárgyára irányuló tárgyilagos viszonyát talán 
a legszemléletesebben illusztrálja, hogy a már Magyarországon 
írt, kései novellák együttesérõl megállapítja, hogy „ezeknek a no-
velláknak a többségét Gion már rutinból írja, így esetenként, ha 
nem is sematikusak, de sablonosak a történetek, a fordulatok, a 
szereplõk, a megoldások”, de néhány sorral késõbb figyelmeztet, 
hogy ezeket a novellákat nem a szerzõjük rendezte kötetbe, így 
csak abban az esetben lehetne egészükben minõsíteni õket, „ha 
nem lenne méltánytalan tulajdonképpen bármiféle kritikai meg-
állapítás egy láthatóan nem kész, nem teljes és befejezett szöveg-
világgal szemben.”

Gion Nándor írói világa megérdemelte mostani monográ-
fusát.
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Ha egy olyan varázstükröt helyeznénk szövevényes lelkivilá-
gunk elé, amely a valóságot nem puszta háromdimenziós síkban 
ábrázolja, hanem lelki-szellemi mélységünket is kivetíti, a külvi-
lág felé többnyire két lábbal a földön álló, határozott egyéniség 
képe mellett tükrözõdni látnánk fokhagymagerezdek módjára 
egymáshoz láncolódó rétegekbõl felépülõ személyiségünk összes 
többi megnyilvánulási formáját is: az egyre idõsebb testbe zárt, 
játszani vágyó pajkos kisgyerekét; a megvalósításra váró tervek 
és megannyi ábránd felett merengõ, vén kamaszét; a zsúfolt váro-
sok és végtelen erdõk-legelõk ösvényét taposó örök vándorét; a 
könyvek közé, szûkös szobába zárkózott bölcsét; a füstös kávé-
zók hõn imádott törzsvendégéét és még megannyi másik, érdeke-
sebbnél érdekesebb figuráét. A Teremtõ fintora, hogy az emberbe 
önmegvalósítási lehetõségek végtelen sorát plántálta bele, s köz-
ben arra kárhoztatta, hogy a számtalan lehetséges földi pálya kö-
zül, a neki elrendelt idõ alatt, alig néhányat teljesíthet be. Szeren-
csére, az ember sem volt rest, és sajátos varázstükröket talált ki 
annak céljából, hogy alkalomadtán kimenekítse önmagát a szá-
mára túl szûkös, három dimenzió közé zárt fizikai valóságból. 
Eme különös tükrök egyik megnyilvánulási formája lehet maga a 
költészet is, különösképpen abban az esetben, ha szerzõje egy má-
sik szerzõ bõrébe bújik, és a sajátjától merõben idegen korban és 
környezetben merül el.

Pontosan így cselekszik Szegedi-Szabó Béla Azúrpajzs címû 
verseskötetében, amelyben tulajdonképpen alteregója, a 400 év-
vel ezelõtt élt Lord H. E. költeményeit teszi közzé. A legmegra-
gadóbb Szegedi-Szabó költõi hozzáállásában az, hogy esetében 
semmi sem öncélú: a választott rang, hely és kor teljesen megfelel 
a kötetbe szedett versek alaphangulatának, aminek révén a mai 
magyar költészet mezején a szerzõre tényleg úgy kell tekinteni, 

mint egy XVII. századi angol lordra, aki egy különleges nosztal-
giával mereng el rég múlt idõk, sosem látott világok, az emberi lét 
mibenléte vagy az õt körülölelõ táj felett. A szerzõ verseinek szép-
sége azok egyidejû magasztosságában és közönségességében rej-
lik. Egyszerre képes megragadni a kézzelfoghatót, és azon túlmu-
tatva, felidézni az eszmeit.

Az Azúrpajzs lágy hangvételû verseinek legnagyobb erõssé-
gét a remekbe szabott költõi képek jelentik, amelyek a fõként sta-
tikus költemények olvasása közben egy képzeletbeli kiállításra 
kalauzolnak el bennünket, amelyen többek között megtekinthet-
jük a lúdbõrös pocsolyákat, megcsodálhatjuk a rózsával befutta-
tott pajzsot, gyönyörködhetünk a holt szépség hínáros arcában, 
akárcsak az erdõ gyöngéden széthajtott, pókhálós tüdejében. Lord 
H. E. megénekelt világát, ahol a múzsák ráncos arcát bársony szél 
simogatja, és émelyítõ az otthonnak langy melege, a belsõ ki-
egyensúlyozottság és a külsõ csend jellemzik. A vak koldushoz írt 

SÁNDOR ZOLTÁN
   

„HARMATCSEPPBEN A CSEND”

Szegedi-Szabó Béla: Azúrpajzs,
zEtna, Zenta, 2008
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költeményében a költõ a következõképpen fogalmaz: „Ha majd a 
benti / Ûr végre megtelik: / Látni fogsz – // Miként a régvolt / Fa-
templomok fényes / Ablakáig fölkúszó // Érett, kerti lombok. (Ha 
majd a benti...) A kötetbe szedett versekben gyakori az embernek 
a természettel összhangban levõ mindennemû megpihenését 
szimbolizáló helyszínek elõfordulása. A hallgatásba burkolózó 
kertek, lugasok, sírok és templomok övezte tájak melankolikus 
felhangot kölcsönöznek a költeményeknek, amelyekben a szavak 
úgy lengenek, mint harmatcseppben a csend.

 Lord H. E., avagy Szegedi-Szabó Béla, valódi prae-posztmo-
dernistaként, ebbõl az álomszerû angol miliõbõl, tucatnyi versé-
ben, még távolabbi tájakra és korokba vándorol, költeményeiben 
történelmi és mitológiai személyek bõrébe bújik, róluk szól, illet-
ve õket szólítja meg, de bárkihez is meneküljön, bárki küllemét is 
öltse magára, elmerengõ hangját továbbra is megõrzi, így például 
Marcus Aureliusról szólva a következõket írja: „Szemiramisz füg-
gõágyai / Lengtek lágyan / A tenger azúrpajzsa elõtt. // A Császár 
a koldusokat nézte. / Ujjával arrébb pöckölt egy bogarat.” (Bora 
volt neki...), Ariadné emlékezetérõl pedig a következõképpen ver-
sel: „Tenyeremben szétmorzsolódik / A vásári zsineg: már nem 
emlékeztet // Ama nagyszerû, földalatti fonálra. / Életet nyerünk, 
// Aztán mégis hiába?” (Tenyeremben szétmorzsolódik...).

A költõi hozzáállás az ember univerzális voltát helyezi elõtér-
be. Különbözõ korokban, különbözõ tájegységeken élõ, különbö-
zõ nemzetiségû emberek alapjában véve ugyanazokkal a kérdé-
sekkel emésztik magukat. A pillanatképekbe ágyazott hangulat-
versek zömének a mélyén az elmúlással való szembesülés sejlik 
fel, némelyikükben, így például a Ki valaha jártál e réten... címû-
ben pedig a halál romantikus magasztalása is tetten érhetõ: „A 
csendélet minden üdvözült kelléke / A te koporsóddal száll alá a 
Föld üres gyomrába.” A költõ, Kövek címû ciklusában, mintegy 
kozmikus ellenpólusként, az ember halandóságával állítja szem-
be a kövek maradandóságát, és kísérti meg egyúttal az örökkéva-
lóságot. A költõi interpretációban a kõ magán viseli mindazokat a 
jellegzetességeket, aminek az ember híján van: „Soha nem hódol 
be / Nem szelídíthetõ / (...) / A kövek igazánál / Semmi sem fonto-
sabb / Írhatsz a hátukra // Beszélhetsz hozzájuk / Szeretheted õket / 
Hallgatásuknál / Mi sem természetesebb” (Kövek II.)

Szegedi-Szabó Béla Azúrpajzs címû verseskötete egy külön-
leges gótikus ablakon keresztül nyújt bepillantást a szerzõ által 
elképzelt múltba, elégikus hangulatával a nosztalgia legtisztább 
válfajával árasztva el lelkünket. Azzal a nosztalgia-érzettel, 
amelyben a lehetséges, de soha meg nem valósított, az egy életen 
át hõn álmodott világ jön velünk szembe a magunk kreálta emlé-
keinkben. Sajátos módja ez a menekülésnek a létezhetõ, de képze-
letünk határmezsgyéin túl soha nem létezett világba, amelyet az 
idõtõl sújtott háromdimenziós valósággal való közvetlen kapcso-
latteremtése híján mindenkori jelennek is nevezhetünk. Vagy aho-
gyan a költõ mondja: „Jelen, amelyre emlékezni lehet.” Majd így 
folytatja: „Meginni egy csésze teát. / Nézni, ahogy az avarból / 
Szobrokat formál a szél. / A Város színes falai, felhõk futása / Üsz-
kös romok fölött: minden // Én vagyok, ha a szemembe nézel, / És 
csak rám figyelsz. / Õsz van. Tollpihe szálldos. / Kanalam ezüst-
jéhez dermed a méz. / Minden az enyém, örökre.” (Véget ért ez a 
nap...)

Ebben a világban tényleg minden az övé. Örökre.
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Kacsák tollának olajos-mocskos szagába véres szeptemberi 
napsütés csurog, elmúlóban, de pengeélesen, még egyszer, vissza-
vonhatatlanul és magától, utolsó erejével és tékozlón, bele a gõ-
zölgõ faggyúkéjbe, áthatolva a bõrön, fölmelegítve az eleven hús 
hápogó zajlását, hímesen fölülrõl, szenvtelenül, mindenhonnan, 
körbefonja a túlszorítható nyak ostoba billegését, összetereli a lár-
mázó halál imbolygó járású sokadalmát, fölerõsít egy szeplõt a 
beszélõ arcán, aki késsel a kezében, kissé pihegve, férfias nyuga-
lommal, konok méltósággal mondja, hogy: „A kacsákat vágtam, 
amikor Barbi elhagyott.”

Túl mondat ez: túl van egy liminális hosszú-kalandon („Él-
veztem a ... napsütést ... , de fõleg azt, hogy nem kell többé men-
nem az egyetemre, hogy befejeztem és diplomás vagyok. Jó dolog 
diplomásan kacsát vágni”), túl van az elbeszélhetõség korlátain 
már mindig a kezdésnél, mert nyitósor volna, és egy kicsit talán 
túlbukott az összezáró kötet szárnyain is, amelyet amúgy kötelezõ 
olvasva-megcsapkodni, annyira szubtilis, csöndes, kérlelhetetlen 
és émelyítõ, a rákövetkezõ alig másfél oldallal együtt.

Barbi, ez a címe, föntebb elmulasztottam mondani; Mirnics 
Gyula (elsõ?) kötetébõl való, a 67. és a 69. oldal között gyorsan le-
fut (Budapest: Timp Kiadó, 2008.), a könyvnek amúgy is más a 
megnevezése (Jan Berger hazatér), mert elrejteni, dugdosni akar-
ja kincsét, a szûkös-tökéletes terjedelemmel is hadar, akárha vala-
mi varázsformulát mormogna szándékosan érthetetlenül ebben a 
végsõkig tiszta rövidségben, amely a túlról és a túlnak szól, a ha-
tárnak, amit a kötet egyáltalán nem átall kitágítani és misztifikálni 
(„Misztika sugárzott a titvalásból.”), szépnek gondolni, miként a 
távozó Barbit („Szép volt így Barbi az õszi nap fényében, szépek 
voltak az ideges kezei, ahogyan megmarkolta bõröndjét. Márvá-
nyos volt az arca, kirajzolódtak a kék erek a bõre alatt.”), hangot 
adni, éppen elég hangot az elveszéshez.

Kikerüli a helyzeteket: kikerül a liminális számûzetésbõl és 
visszaérkezik diplomásan; kikerül a visszaérkezésbõl és a szenve-
dély másik oldalára számûzetik a szerelem tárgyának eltûnésével, 
azzal a fölismeréssel, hogy az (már) nincs (nem is volt talán), 

hanem a madarak vére 
zubog, megmártja ben-
ne az ingét és elfogott ér-
zékeit, a lehetetlen fe-
gyelmet és a gyilkos oda-
fordulást („furcsamód 
az jutott eszembe, hogy 
most milyen könnyen 
megölhetném”), hangot 
ad a távolságnak („Azon 
a nyáron lettem titvalás, 
mert elvitték a Gyurka 
bácsit. ... Én fordítottam 
szimultán a filmek szerb 
feliratozását magyarra a 
falum mozilátogatóinak 
... Én voltam az amerikai 
színésznõ szinkronja, a 
kínai karatefilmek gyil-
kosának a hangja, én sír-
tam a kisgyerekek he-
lyett és selypítettem a 
rajzfilmekben.”), a Má-
siknak, aki korábban 
(„Mindig is irigyeltem a 
Gyurka bácsit, mert a tit-
valás a falu hõse”) és 
most is helyette volt/van 
(„Homályosan tudato-
sult bennem, hogy most 

látom õt utoljára, hogy most búcsúzkodik, és várnak rá a ház 
elõtt.”), ennek a lebegõ hangnak, amely az egész Barbit elbeszéli, 
el a várhatóság vágányai közül, ki a tapintatos és hosszadalmas 
szerkesztés kerülõibõl.

SAMU JÁNOS VILMOS
    

VÉRED NYOMA A TOLLAKON

Mirnics Gyula: Jan Berger hazatér,
Timp Kiadó, Budapest, 2008
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„Igaz, hogy a saját beszédünk hallgatása, a s’entendre parler, 
megalapozza a beszélõ szubjektum áttetszõ jelenvalóságának 
illúzióját, azonban nem a hang-e az, ami aláaknázza, méghozzá a 
legradikálisabb módon a szubjektum jelenlétét és transzparenciá-
ját? Hallom magamat beszélni, de akit hallok, az soha nem telje-
sen azonos önmagammal, hanem egy parazita, egy idegen test a 
saját szívemben. Ez a bennem lévõ idegen különbözõ megnyil-
vánulási formákban nyer alakot, kezdve a lelkiismeret hangjától 
az üldözõhöz szóló hipnotizõr hangjáig a paranoid beteg fantázia-
világában. A hang az, amely, a jelölõnél, ellenáll a jelentésnek, a 
jelentés által nem helyreállítható átlátszatlan mozdulatlanságot 
képviselve.” (Žižek)

Mert hogy nincs jelen ez a szubjektum, sehogy sincs jelen, a 
szerelem tárgyaként meg az elbûvölt, -hagyott beszélõ identitás-
féléjeként sem, kimarad az esemény is, a megtörténés, a ki-mon-
dás, az érvényes halál, az élõ szív kalimpálása, a lehetõség föl-
függesztése és az áhított asszonyi vér, amely továbbhömpölyög, 
másfelé, miközben mégis karnyújtásnyira, végérvényesen, transz-
gresszív jelenével és képzelhetetlen prezenciájával, hápogva, 
mocskosan, máshogy szerelmesen.

(„csak ki kéne lökni a terasz tetejének korhadt tartólécét, csak 
fel kéne nyúlnom, mintha a fejemet vakarnám, megbillenteném a 
lécet, megindulna a ház cserépteteje, berogyna a terasz sárral ra-
gasztott oldalfala, s a tetõ Barbira zuhanna.”)

És akkor itt bezárható, hagyományostul, átlépéssel, dombok 
közt és címeres téglák fölött, Jan Berger hazatértével, a vietnámi 
disznóval, a fehér porral, a víztoronnyal és a különös alkonyattal, 
mindennel, a vajdasági magyar novellairodalommal bezárható ez 
a kemény, kopogós fedél, Barbi bõröndje, amiben már semmi 
hely, még tán a kérdésnek sem, az élhetõség utolsó kérdésének, 
hogy:

„– Kacsát? – kérdezem. – Akarsz vinni kacsát?”
HÚSZ ÉV      UTÁN
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Minden évnek megvan a maga hangulata, jellegzetessége. 
Vannak különleges évek is. Hogy melyeket véljük különlegesnek, 
sokban függ attól is, hogy hol, és hogyan éljük át azokat. John 
Lukács külön mûfajt teremtett azzal, hogy egy-egy évrõl egy-egy 
esszét írt. És a huszadik században azért voltak érdekes évek: 
1914, 1918, 1920, 1929, 1933, 1939, 1945, 1956, 1962, 1968, 
1973... Talán túl sok is, de vajon 1989 beilleszthetõ-e ebbe a sor-
ba? Eric Hobsbawm brit történész szerint az úgynevezett „rövid” 
20. század vége 1991-ben következett be, és ezt a Szovjetunió 
széteséséhez köti. A történészek jelentõs része e véleményt követ-
ve „rövid 20. századról” beszél, amely 1914-tõl 1991-ig tartott. 
Logikus dolog olyan markáns esetekhez kötni a korszakokat, mint 
amilyen a Szovjetunió szétesése, bár Jugoszláviában, de nem csak 
ott, pszichológiailag már 1989-ben véget ért egy korszak, a titoiz-
mus korszaka végképp elmúlt... Hogy aztán 1991 is jelentõs le-
hessen a délszláv államban. Ám, aki itt, Magyarország és Romá-
nia közelében élte át az 1989-es és az 1991-es évet, másként lát-
hatja az egészet, mint Hobsbawm arról a békés szigetrõl. Egy an-
gol, fõleg, ha történész, mindig a nagy világpolitikai összefüg-
gésekben gondolkodik, másként, mint mi itt, Közép-Európában, a 
történelmi katyvazok közepén. A mi perspektívánkból másmilyen 
a világ, sõt, azt is megkockáztathatjuk: ha nem lett volna 1989, ak-
kor nem lett volna 1991 sem.
    

1. AMI ÕRÜLTSÉGNEK SZÁMÍTOTT
    
1989 megismételhetetlen, atipikus. 1989-ben volt a naptevé-

kenység csúcsa, a Földön pedig ugyanekkorra esett a politikai te-
vékenységek és változások csúcspontja.

Európában 1989 szabadsághívogató évnek tekinthetõ (sõt, 
majdnem Kínában is, gondoljunk csak a Tienanmen – Mennyei 
Béke – térre, ahol végül mégis a földi pokol szertelenkedett lánc-
talpaival). Felfutott a szabadság szó konjunktúrája, a szabadság 

reális és kézzelfogható esélynek látszott. Öt hónap alatt széthul-
lott a kelet-európai kommunizmus. 1989-ben még a Szovjetunió 
volt a nemzetközi kapcsolatok egyik alapvetõ fontosságú alkotó-
eleme. A világot el sem lehetett képzelni a Szovjetunió nélkül (so-
káig küzdöttek ezzel a világ diplomatái, míg végül úgy oldották 
meg, hogy Oroszországból csináltak egy Szovjetunió-pótlékot). 
1991-ben széthullott Csehszlovákia és Jugoszlávia is. 1989 elején 
a német egység csupán a legszorosabb értelemben vett fantázia-
ként, vagy moliére-i fordulatként merülhetett fel. 1990-ben pedig 
már beköszöntött a „die Heimat” utáni egység kora – olyannyira, 
hogy ma már sokan nem is tudják, mi az NDK és az NSZK.

1989-ben olyan gyorsan történtek a dolgok, hogy azt csak 
azok tudták követni, akik élénk fantáziával rendelkeztek. Igaz, 
hogy már 1988-ban sor került egyes tüntetésekre, de ezek semmi-
lyen látható hatással nem voltak a hatalom gyakorlóira. Ha valaki 
1989 elején, bárhol Európában kijelenti, hogy mi fog történni az 
év végéig – fantasztának, sõt õrültnek nyilvánították volna. És mi-
csoda „vad” kijelentés volt Horn Gyula részérõl a magyar NATO-
tagság megpendítése! Egyesek ezt is egyenesen õrültségnek ne-
vezték. E felvetés része volt annak a furcsa forradalomnak, ami 
akkor zajlott, de amely egyáltalán nem mondható forradalminak – 
a szó sztereotip értelmében –, noha gyökeres és alapos változáso-
kat okozott. Így, utólag elemezve a történteket, ezek az elõzmé-
nyek magukban hordozták a változások csíráját, de ezt 1988-ban 
még senki sem látta. Igaz, az 1987-es washingtoni szovjet-ameri-
kai csúcstalálkozó gyakorlatilag a hidegháború végét jelentette, a 
reykjavíki pedig már teljesen barátságos volt. Ámde ezt akkor, 
igazán, senki sem tudta elhinni, és mindenki úgy viselkedett, 
mintha semmi sem változott volna. Még az sem volt elég, hogy 
1987-ben a szovjetek ténylegesen is beismerték az afganisztáni 
kudarcot, sõt elkezdték a kivonulást, amit 1989-ben be is fejeztek. 
És az sem volt elég, hogy a Közel-Keleten elõször jött létre együtt-
mûködés az akkori két szuperhatalom között. Mindez hihetetlen 
volt a világ számára. Ma pedig az elképzelhetetlen, hogy mi lenne 
most, ha akkor semmi sem történik, és minden csak folytatódik.

Persze azt is õrültnek titulálták volna, aki a jugoszláviai 
eseményeket látja elõre. Mindebben az a sajnálatos, hogy nálunk 
akkor borult be, amikor másoknak kiderült, elkezdõdött az a ka-

MÉSZÁROS ZOLTÁN
   

1989
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nosszajárás, amelyet az államilag irányítottan õrjöngõ média tam-
tamja festett alá.

2. AMI MÉG NEM VOLT SEJTHETÕ

1989 sokkal távolabb van, mint azt az évszám sejteti. 1989-
ben még az „ánti” világ volt. Az újságok lapjairól a központi bi-
zottságok, a kollektív államelnökségek, a KGST, a Varsói Szerzõ-
dés és egy sor kövület köszön vissza. Késõbb a kilencvenes évek 
kukái egycsapásra tele lettek az addig dédelgetve õrzött, tûzpiros 
kötésû könyvekkel. Sokan már nem is értik, miért (sem azt, hogy 
miért õrizték, és azt sem, hogy miért dobták el õket). Ma már a 
tûzpirosról nem is a kommunizmus „márkanév” ugrik be a több-
ségnek, hanem mondjuk a Ferrari. 1989 korszakhatár. Elõtte még 
a kétpólusú világ létezett a két szuperhatalommal, és azok tömb-
jeivel. Ez a rendszer már a II. világháború vége óta – hivatalosan 
1949-tõl, illetve 1955-tõl – mûködött. A nagyhatalmak versenyfu-
tásában a nyolcvanas években gyökeres változások következtek 
be. A Szovjetunió kezdett kifulladni. A válság jeleit erõsen leplez-
ték, éppen ezért történtek aztán olyan gyorsan a dolgok.

Elemzõk szerint valójában Gorbacsov hatalomra jutása indí-
totta meg a fordulatot. A rendszerváltozás ígérete benne volt a le-
vegõben, de megtörténte, sõt az ígéret ígérete mégis Gorbacsov-
nak köszönhetõ. Erre az a bizonyíték, hogy a szovjet blokk orszá-
gai politikusainak és lakóinak kb. négy év kellett (1985-tõl 1989-
ig) ahhoz, hogy elhiggyék, hogy a „glasznoszty”-ot meg a „pe-
resztrojkát” tényleg komolyan gondolja a Szovjetunió elnöke. 
Annál is inkább, mivel egyáltalán nem volt bizonyos, hogy Gor-
bacsov terve sikerülni fog, sõt, az sem volt elég világos, hogy mit 
akar „Gorbi”, azt pedig, hogy nem következik be majd visszalé-
pés, senki sem garantálhatta. Óvatosnak kellett tehát lenni. A „nó-
menklatúrából” sokan ellenezték az új stílust. A glasznosztynak 
még a szovjet állampolgárok közül sem örült mindenki. A glasz-
noszty meghirdetése mégis valami olyasmit törvényesített, ami 
már nagyban mûködött. Lengyelország és Magyarország tele volt 
szamizdatokkal (kisipari módszerekkel sokszorosított tiltott 
könyvekkel) és olyan értelmiségiekkel, akik egyre nyíltabban fej-
tették ki elképzeléseiket, amelyek egyre kevésbé hasonlítottak a 
marxizmus eszméihez. A „homo sovjeticus”, a szovjet ember (ha 
lehet egyáltalán ilyen kifejezést használni, bár a Szovjetuniót 
visszasíró tömegre vonatkozóan ez talán indokolt), neheztelt mi-
atta, hiszen csak az érdekelte, hogy meglegyen a munkácskája, a 
vodkácskája, és a szomszédnak se legyen több. A glasznoszty az 
ilyen életstílus végét, és egyben a Szovjetunió végét is jelentette. 
Egy akkora országgal igazából nem is lehetett mást kezdeni. 
Megreformálása éppen nagysága miatt volt lehetetlen. Kissinger 
mondta – aki nagyon meredek dolgokat tudott mondani, de min-
dig megfelelõen idõzítve azokat –, hogy egy olyan országot, ahol 
12 idõzóna van, nem lehet irányítani, és ez még inkább vonatko-
zik egy monolitikus országra, amit egy központból irányítanak. 
Nem tudom, mit akart Gorbacsov igazán, de az biztosan világos 
volt elõtte, hogy a dolgok nem mehetnek tovább változatlanul. Ér-
telmes emberként bizonyára elgondolkodott arról, mennyire téves 
dolog a hadseregre továbbra is a GDP 25%-át költeni, miközben 
az USA ugyanerre 7%-ot költött. A fegyvereket nem lehetett meg-
enni, sõt meginni sem (ami azért jó lett volna). Arra is rájött, hogy 
állandóan veszít azon, hogy renitenskedõ országokat kényszerrel 
tart benn szövetségi rendszerében, miközben buta diktátoroknak, 

A vasfüggöny lebontása után darabjait még évekig, 
ereklyeként osztogatták az odalátogató politikusoknak
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csak azért, mert lojálisak, gazdasági segélyeket nyújt, feneketlen 
zsákba dobálva a pénzt. Hiszen a diktátorok vágyaival, és az azok 
kielégítéséhez szükséges anyagi eszközökkel (2009-ben már így 
látjuk ezt) csak a bankárok étvágya vetekedhet. Gorbacsov felis-
merte a Szovjetunióban eluralkodó tarthatatlan állapotot, és kije-
lentette, hogy katonailag nem szándékozik megmenteni egy kom-
munista rendszert sem. Ha nem a realitást veszi figyelembe, lehet, 
hogy a birodalmi gondolkodásúak a szívükbe zárják, és ma sem 
vetnék meg ennyien. Pedig a Szovjetunió akkoriban nagyságával 
arányos csõdtömeg volt. Egy csõdöt úgy szoktak felszámolni, 
hogy részenként birkóznak meg vele. Vajon mi a jobb, szembe-
szállni a realitással államérdekbõl, nem törõdve az állampolgár 
érdekeivel, vagy figyelembe venni azt, és lehetõség szerint a nor-
malitás kereteiben maradni? Példák erre a volt Szovjetunió és 
Csehszlovákia az egyik oldalon, ellenpélda pedig Jugoszlávia. 
„Gorbi” tehát logikusan gondolkodott és cselekedett. A gorbacso-
vi nyitás egyik okának a Brezsnyev-korszak erjedése tekinthetõ. 
A szovjet birodalom széthullása, váratlan volt ugyan, de mégis lo-
gikus. Ennek a logikának az idejekorán megtörtént felismerése je-
lentette azt, hogy a Szovjetunió hatalmának nagy része az újonnan 
megalakuló Oroszországra testálódott. A Szovjetunió 1991-es 
felbomlása mindenkit meglepett, de ehhez az is kellett, hogy a 
„rezgõkezû” Janajev és társai belefogjanak egy eleve elfuserált 
puccsba. 1989-ben nyilvánvalóvá vált a Szovjetunió gazdasági 
összeomlása, és elõször történt meg, hogy nem hozták meg az öt-
éves tervet. A gazdaság teljes dezintegrációja ellenére – ami elõre-
vetítette a jövõt – a Szovjetunióban 1989-hez nem köthetõ olyan 
súlyú politikai sorsforduló a belsõ viszonyokat illetõen, ami a le-
endõ széthullást olyan közelinek sejtette volna, mint amilyen iga-
zából volt. Csak találgatni lehet, hogy az idõ tájt miben egyeztek 
meg Bush és Gorbacsov Máltán. Talán abban, hogy a szovjet 
blokk országait tovább nem kezelhetik belügyekként. Ez nem tû-
nik nagy dolognak, de gondoljunk arra, hogy 1981-ben Brezs-
nyevnek csak egyet kellett volna csettintenie a lengyel ügyben, és 
a szovjet tankok elindulnak. A beavatkozás fenyegetésének terhe 
alatt létrehozhatták a Nemzeti Megmentés Katonai Tanácsát Len-
gyelországban. (Persze, lehet, hogy ez már lengyel csalafintaság, 
és csak azért tették meg, mert még otthon voltak a szovjetek, hi-
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szen sem a sztrájkolók, sem a katolikus egyház, sem a lengyel ha-
zafiak nem lelkesedtek azért, hogy ténylegesen is ott legyenek a 
szovjet tankok). 1989 után Jaruzelskinek (az 1980-ban hatalomra 
jutott diktátornak) már a maga találékonyságára kellett támasz-
kodnia.

    
3. „REKLÁM, REKLÁM, AZ MINDIG HAT RÁM”

     
Az 1989 utáni változásokat nem a nemzeti feszültségek idéz-

ték elõ, hiszen ezek hatásos ellenõrzés alatt álltak. A gazdaság már 
évek óta agonizált Kelet-Európában, közben minden, ami nyugat-
ról jött, sajátságos fétissé vált, és ezáltal mitizálta a Nyugatot, a 
fogkrémektõl a cipõkön át az elektronikus csecsebecsékig. Nem 
volt keleti márkajel, ami számított. A Nyugat lett a minõség és 
hasznosság jelképe. Csoda-e, hogy mindenki a nyugati árucik-
kekre vágyott? Innen már csak egy lépés volt a kívánság, hogy a 
Nyugat jöjjön Keletre. Ez a meglehetõsen felületes óhaj, no meg a 
gazdaság mindent felülmúló mélyrepülése vetett véget az ötéves 
terveknek, a kelet-európai gazdaságfilozófiával egyetemben. A 
gazdasággal párhuzamosan egyre rohamosabban épült le a létezõ 
szocializmus politikai rendszere, államfilozófiája pedig non-
szensszé vált. A létezõ szocializmus pillanatok alatt nem létezõ 
lett, és szinte egyik napról a másikra kezdték a tervgazdaság he-
lyett a piacgazdaságot hirdetni. Mindennek nem csak gazdasági, 
hanem politikai vonatkozásai is voltak.

Fontos körülmény, hogy a kelet-európai diktátorok többsége, 
de a nem demokratikus úton hatalomra jutott apparatcsikok, illet-
ve a szovjet bábok zöme is hallgatott a szuggesztiókra a döntõ pil-
lanatban. De még fontosabb volt, hogy a Nyugat tulajdonkép-
pen megágyazott a keleti térhódításnak a reklámmal. Hiszen egy 
Coca-Cola-reklám nem csak a terméket reklámozza, hanem azt az 
életformát is, amit megjelenít. Hogy mindez hazugság? Lehet, de 
ezt senki nem mondta el a bambuló keletieknek, erre majd maguk 
jönnek rá, fokozatosan, ahogy a reklámokat szépen adagolják ne-
kik. És persze abból is, amit az élet adagol, hiszen azt nem reklá-
mozták, hogy: „majd jövünk és becsukjuk a cipõgyárat, húsgyá-
rat, cementgyárat...”
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4. AZ IDÕ (NEM IS GYÓGYÍT, NEM IS SEGÍT)

Hogy milyen volt 1989? Nem tudhatom igazán. Azért van ez 
így, mert az idõ valójában nem rendezi az emlékeket, csak kegyet-
lenül szelektál. Végül is a történetírás sajnos nem más, nem lehet 
több, mint utólagos (re)konstrukció. Minél több hiteles iratot hasz-
nálunk, annál jobb. Ám mindig megmaradnak személyes történe-
tek is, amelyek kinek-kinek fontosabbak. Így utólag a rendszer-
változások sorozata a távolba lökte és elhomályosította, letûnt 
korrá tette 1989-et, de az azt megelõzõ idõszakot is, bár ez 1989-
ben még nem volt egyértelmû. Az újságok sokat segíthetnek, ám 
az emlékezés összehasonlíthatalanul több nüánszot idéz fel, még-
sem teljesen megbízhatóak, és sokszor nem is lényegesek. Csak 
azt tudom/tudhatjuk, az 1989-es év megér egy-két szót, sõt talán 
többet is. (Még akkor is, ha Jugoszláviában az 1999-es NATO-
bombázások sokkal mélyebb nyomokat hagytak, noha tény, hogy 
1999 valamikor 1989-tõl kezdett „beérni”.).

1989-ben nagy fordulatot tett a világ (igaz, mára ez már nem 
az utolsó nagy kanyar, hiszen 2001. szeptember 11-e is számít, azt 
meg még senki nem tudhatja, vajon mit hoz majd a 2008-ban kez-
dõdött válság). 1989-ig minden egyszerû volt. Ha nem is tudta 
mindenki, mit akar, azt legalább tudta, mit nem akar. Mára már ez 
is elveszett, szirupos és homályos jövõképek vannak forgalomban 
– akár a mini nacionalizmusokról van szó, akár a nagy, közös 
európai tortáról –, amelyekben sokan nem is hisznek igazán. 1989 
óta nem tudjuk, merre visz az utunk, a világ változékony és robba-
nékony lett, nincs ideológia, hiányzik valamilyen globális és kol-
lektív cél (hacsak a Bush-féle gonoszság tengelyét nem fogadjuk 
el, de miért fogadnánk el?). A nagy, közös álom, a mindent átható 
cél hajszolása a 20. század alapvetõ jellemzõje volt. Persze, 
figyelembe véve a 20. századi ideológiákat, mozgalmakat, az nem 
is baj, ha most nincs ilyen. Noha az azért baj, hogy ezek helyét 
átvette a „Vedd meg, most, amíg az akció tart!”-féle reklám-
hülyítés, fogyasztási hisztéria. Mégis szokatlan, új ez a helyzet. 
Érezhetõen átmeneti korszakba kerültünk, ami nyugtalanítóan 
emlékeztet az 1870 és 1914 közötti helyzetre.

Az évek távlata széttöredezetté teszi az emlékeket, és a múlt 
sajátos tulajdonsága miatt egyre több szilánk veszik a felejtés  a 
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ismeretlen végtelenébe. Mégsem lehet a „múltat végképp eltöröl-
ni”, mert azokon a romokon, a múlt romjain nyugszik jelenünk. 
Nem szeretnék a kesergés lápjába süppedni, csupán azt akarom 
mondani, hogy 1989 végleg elmúlt, annak lelkeket felszabadító 
érzésével együtt. Ami azért fáj. Ex-jugoszláviaiként persze ezt 
nem lehet így kijelenteni, hiszen akkor nõtt a szorongás, aminek 
alapja is volt. Az emlékezés – úgy tûnik legalábbis – kivonatosan 
megmenti a múltat az enyészettõl, a feledéstõl, de azt, amit az idõ 
tényleg maga alá gyûr, mi menti meg? Semmi. Minden olyan kí-
sérlet, hogy megõrizzük, vagyis újraéljük azt a totalitást, eleve ku-
darcra van ítélve, következésképpen csak az újraértelmezés lehet-
séges. Közben 1989 mégis olyan közeli, hogy vele kapcsolatban 
állandóan a „mi lett volna ha” kérdése bukkan fel, mintha lenne 
valami értelme annak a spekulációnak, hogy másként is történ-
hetett volna. Mert – nagy igazság – a dolgok csak egyféleképpen 
történnek. Mégis kérdés marad, vajon hogyan lehet az, hogy úgy 
történtek a dolgok, ahogy?

A magyar–osztrák határon a szokásos
útlevél és a vámvizsgálat is elmaradt
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5. A GYUTACS

1989-re visszatekintve néha úgy érezhetjük, hogy olyan egy-
szerû az egész, megtörtént és kész. Ezt azonban mégsem gondol-
hatjuk komolyan. Hiába vibrált a levegõben a változás feszült-
sége, valamilyen konkrét lépésre volt szükség, amely gyutacsként 
beindította a változásokat. Ezt a szerepet játszotta el Magyaror-
szág.

A rendszerváltás igazából 1989. szeptember 11-e után gyor-
sult fel. És ettõl a pillanattól kezdve egyre jobb volt magyarnak 
lenni. Persze nem jugoszláviai magyarnak, azaz jugoszláviai ma-
gyarnak lenni „összetett” érzés volt, mert a helyzet, ahogy az 
akkori hivatalos közegek mondták: „összetett” volt. A nyugati 
imázs, a szabadság-szabadosság héja alól elõbújt a balkáni átok, 
és ez olyan megállíthatatlanul, olyan „természetesen” hullt a vaj-
dasági magyarságra, mint az esõ. 1989 felidézése ebbõl a pers-
pektívából egy valószerûtlen eseménysorozat. Még Lengyelor-
szágban sem keménykedett a politikai vezetés úgy, mint egy év-
tizeddel azelõtt, sõt a Szolidaritás Szakszervezet is mûködhetett 
legálisan. Így történhetett, hogy kormánytényezõ lett a Szolidari-
tásból. Jugoszláviában elkezdõdött a társadalom átpolitizálása és 
a sokszínûség felfalása, illetve annak kísérlete a szocialista párt 
által. Slobodant a népnek! – ez volt a jelszó. Lengyelország Ma-
gyarországhoz hasonlíthatóan rebellis állam volt, az 1980-tól be-
vezetett katonai diktatúra hirtelen elolvadt. Jugoszláviában akkor 
kezdett fagyni. A kommunisták és a szerbiai demagógok össze-
fogtak egy rövid idõre, és az „ország megõrzése” szólam felhasz-
nálásával a sztálini idõszak kommunikációját hozták ismét a fel-
színre. Emellett elkezdett bugyogni a nemzeti romantika irracio-
nális szövege. És mind a kettõ hatott, és mind a kettõ egy irányba 
hatott, a jugoszláv térség befagyása és széthullása felé, noha ép-
pen azt akarták megakadályozni. A lengyel átalakulásra viszont az 
volt a jellemzõ, hogy még Jaruzelski tábornok is engedett, és ezért 
késõbb nem igazán erõteljesen fogták perbe a történések – a for-
dulat – után. Jugoszláviában akkor kezdtek megteremtõdni annak 
a feltételei, hogy perek kezdõdjenek majd egyszer Hágában. 1989-
ban a politikusok már sejtették, hogy egy új realitás van kialaku-
lóban, így a kulcsszereplõk – legalábbis azok, akik ésszel éltek – 

valamit mégis megõrizhettek hatalmukból. Jugoszláviában ekkor 
vesztették el a fonalat, hogy egyszer majd mindez a destrukciót, a 
szétesést és a bûntényeket okozza. A kemény, a megalkuvást nem 
ismerõ stílus harapódzott el Jugoszláviában. Máshol 1989-ben 
már majdnem senki sem mert, vagy tudott keménykedni. A rend-
szerváltozás Európában biztosan másként folyt volna le, ha nem 
Magyarország lett volna annak a motorja. De sokkal jobb ízûvé 
válik, ha nem kerül sor erre a tragikus, politikai-szürreálisan reá-
lis, ágyúhangos, gyilkos szappanoperára itt, a déli Abszurdoszlá-
viában. A nagy határmegnyitás után majd minden – nem minde-
gyik – szocialista ország elindult a szocializmus felszámolása 
felé.

6. A VISSZANYERT (ÉS ELVESZTETT) ARC

Magyarként felemelõ emlékezni 1989-re, hiszen hosszú idõ 
eltelte óta a magyarság végre valamilyen hatással lehetett a világ-
politika, a nagypolitika menetére. És nem az lett az elsõ asszo-
ciáció, hogy Magyarország Hitler utolsó csatlósa, hanem az, hogy 
RENDSZERVÁLTÓ. Az elõzõ évekkel, évtizedekkel ellentétben 
akkor úgy tûnt, hogy a történések az emberek szándéka szerint va-
lóak. Sokak szerint érezhetõ volt ‘56 lendülete, ‘56 pozitív töltete. 
Az egészet mégis az teszi igazán széppé, hogy nem bukás lett a vé-
ge. 1989 szabadsága mégis, hosszabb távon, a kisszerûség, a kö-
zépszerûség, a szürkeség szabadsága lett, azok szabadsága, akik 
saját kis „támogatásaikhoz” ragaszkodnak, ideális táptalajt te-
remtve a demagógoknak (balról is meg jobbról is).

A szocialista blokk országai közül Magyarország vezetõsége 
volt a legliberálisabb, és igyekezett építeni kapcsolatait a Nyugat-
tal. A magyarországi szocializmus mégis 1956 leverésének bot-
ránykövén épült. Az 1956 elõtti Rákosi-rendszer valódi istencsa-
pás és tragédia volt. A falupolitika, a sztálinista és poszt-sztálinis-
ta viselkedés nyomást gyakorolt a társadalomra és az egyénekre. 
A Kádár-rendszer az ezt a tragédiát még inkább elmélyítõ szovjet 
katonai beavatkozás után állt fel, amibõl kifolyólag a vérontás, az 
erõszak és a nyers katonai erõ volt az alapja. Ezen a tényen, a rend-
szer lényegén aligha változtat az, hogy Kádár késõbb egyes dol-
gokban puhítani igyekezett, hogy a szocialista országok között a 
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„legvidámabb barakk” elnevezést érdemelje ki az ország. Magyar-
ország viszonylag élhetõ ország lett, de ha a múltat megkapirgál-
ták, „kiesett a csontváz” a szekrénybõl, Nagy Imre csontváza. És 
ez nem nevezhetõ olcsó hatásvadászatnak, hiszen még voltak „te-
metetlen holtak”. A Kádár-rendszer mindvégig az erõszak és a 
szovjet csapatok által tartotta fenn magát. Ez minden értelmes 
ember számára nyilvánvaló volt, csak az idõ múlásával egyre job-
ban álcázták az erõszakot. Mindazonáltal Magyarországon sem 
lehetett a „múltat végképp eltörölni”. Ezért élezõdhetett ki a vita 
1988-ban arról, hogy 1956-ban mi is történt. A számos részletkér-
dés megvitatása közepette kibontakozott az alapkérdés – hogy 
ellenforradalom vagy forradalom volt-e 1956-ban. Magában a 
Magyar Szocialista Munkáspártban Pozsgai Imre döntõen újat 
mondott. Mint magas állami- és pártfunkcionárius, õ jelentette ki 
elõször, nagy nyilvánosság elõtt azt, hogy 1956 forradalom volt (a 
történész Romsics is csak ellenforradalomról beszélt az addig 
megjelent könyvében, de így volt ezzel szinte mindenki). Pozsgai 
kijelentésével viszont romba dõlt a Kádár-rendszer ideológiai fel-
építménye. 1956 kegyetlen elfojtása, ennek botránya, a hazugság-
gal, árulással lett ingovánnyá, amibe a magyarországi kommu-
nizmus belesüllyedt. Pozsgai kijelentésével felgyorsultak a dol-
gok. De mindez kevésnek bizonyul, ha nincs az az intellektuális 
potenciál és az a kurázsi, amely a közélet visszaszorított szerep-
lõit jellemezte. Még az egykori pártfunkcionáriusok gyerekei is a 
rendszer ellen fordultak, amiben biztos volt egy kis generációs fe-
szültség is. (Az akkori magyarországi pártvezetés meglehetõsen 
öreg volt.)

A közéletbe új és friss arcok, szervezetek robbantak be. „Füg-
getlen jogászfórum” kezdett mûködni, már formálódtak a mai 
pártok csírái, sõt ezek szervezték meg az „ellenzéki kerekasztal” 
nevû – micsodát is? – informális szervezetet, miközben a több-
pártrendszer még nem is volt elismerve. Késõbb ez alakul át – jú-
niustól, nem véletlenül! – nemzeti kerekasztallá, amely elõkészí-
tette Magyarország jogállamiságát, és az elsõ szabad választáso-
kat is. Az ‘56-os mozgalmak burjánzani kezdtek, s a közhangulat-
ban néhány fõ irány alakult ki. Lassan mindenki a többpártrend-
szer – a pluralizmus – híve lett, és abban a kérdésben is megegyez-
tek, hogy Nagy Imrét újra kell temetni.

Nagy Imre temetése Magyarország újabb kori történelmének 
egyik legnagyobb eseménye volt. Soha még nem rendeztek Ma-
gyarországon ilyen komor ünnepélyt, bár az ilyesmihez van érzé-
ke a magyar társadalomnak. Rákóczy, Kossuth temetésének, a tri-
anoni szerzõdés aláírásának megadták a módját, megteremtették 
az esszenciális bánatot. Mindazonáltal még ma is megborzong az 
ember, ha belegondol abba, ahogy 1989-ben nagyjából két óra 
hosszat sorolták a kivégzettek-meggyilkoltak névsorát. Oka volt a 
komorságnak, mert a Kádár-rendszer alapja nem Magyarország-
on keresendõ. Egy akkoriban honos vicc szerint a legnagyobb 
bicikli a magyar, mert az ülése Budapesten van, de a kormánya 
Moszkvában. Ez tulajdonképpen nem is vicc, hanem a világhá-
borúk utáni Magyarország tragédiája. A Szovjetunióból induló 
erõszak gyilkolta halomra a – többnyire – fiatalokat, hozta létre a 
recski büntetõtábort, és tartotta fenn az ‘56-ról való hallgatást és 
hazugságot. És efelett ítélkeztek Nagy Imre temetésekor. Oka volt 
az ünnepélyességnek is, mert a temetés rendszermegrengetõnek 
tekinthetõ, ami lerántotta a leplet a hazugságokról. Nyilvánvalóvá 
vált a rendszer romlottsága. A temetés (az újratemetés szó talán 
pontosabb lenne, de Nagy Imrét úgy földelték el elõször, mint egy 
állatot) erkölcsi gyõzelem volt, amibõl ezúttal a politikai gyõze-
lem is következett – ez bizony nem mindig történik így. Ezzel a te-
metéssel éledt fel az új Magyarország születésének reménye.

Megtervezettsége és megengedettsége ellenére is olyan volt 
ez az egész, mint egy politikai sci-fi. A többi fejlemény is hihetet-
lennek, utólag azonban megszerkesztettnek tûnik. A politikába 
berobbanó új arcok is fikciónak tûntek, de az, amit az egyik „arc” 
kimondott, bõdületes volt. A visszafogott és ünnepélyes beszédek 
között, Orbán Viktor azt mondta, hogy a szovjetek menjenek ha-
za. Ettõl a sokat tapasztalt magyarországi közösség nagy részének 
elakadt a lélegzete. A Fidesz vezérszónoka még csak egy üde szín-
foltja volt a bontakozó pluralizmusnak. Ezzel a beszéddel ledõlt 
egy újabb tabu, miközben az ország nagy része úgy érezte, Orbán 
túllõtt a célon. Valószerûtlen volt, hogy egyszerre az egész nemzet 
„képviselte magát” a temetésen, és csak csodálkozni lehetett, 
hogy hol fért el addig az a „másik Magyarország”. A vasfüggöny 
lebontása után darabjait még évekig, ereklyeként osztogatták az 
odalátogató politikusoknak, és a lebontás utánról már a lebontás 
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elõtti korszak tûnt fikciónak. Döbbenetes volt, hogy akkoriban mi 
minden hangzott el az MTV-n. Az akkori politikusok olyanokat 
mondtak a tévé képernyõjén, amit addig otthon is csak súgva mer-
tek közölni egymással, pisszegés, fintor vagy gesztus kíséretében. 
Az újratemetéssel a Kádár-rendszer megkapta a kegyelemdöfést, 
eljött az igazság pillanata, a kommunista hatalom egyre irreáli-
sabbá vált. A temetéssel megtörtént a szimbolikus gesztus, és meg-
állíthatatlanná vált a pluralizmus mûködése, azaz érezhetõvé vált, 
hogy új szelek fújnak. Hirtelen mindenkinek lett ‘56-os kötõdése, 
és még azok is ilyeneket emlegettek, akiknek semmi szerepe nem 
volt ‘56-ban, sõt azok is, akik akkoriban ellene szálltak síkra. Egy-
szerre szalonképtelen lett az, aki nem rótta le tiszteletét az 1956-os 
forradalom elõtt. A gyõzelem lehetõsége hihetetlen volt, hiszen 
Magyarország már régóta csak a bukást, az értelmetlen és ered-
ménytelen áldozatvállalást és a halált tapasztalta. Pszichológiai-
lag nyilvánvalóan ekkor ért véget egy korszak... A magyarországi 
fejekben megtörtént a rendszerváltás. Ennek a gigantikus meg-
nyilvánulása Nagy Imre tisztességes eltemetése volt. És aznap 
meghalt Kádár János is.

1989-ben Közép-Európába beköszöntött a remény eufóriája. 
És nem azért, mert azt írták az újságok, hogy „kérem, most már le-
het reménykedni”. Ez a hangulat Lengyelországgal szolidaritás-
ban Magyarországról indult el, de nem csak ott hatott. Vehemen-
sen elkezdték szétszerelni a határokon felállított szögesdrótokat 
(amelyhez már május 2-án hozzáláttak), s ezzel elkezdõdött azok-
nak a külsõ jeleknek az eltüntetése, amelyek a „létezõ szocializ-
must” jellemezték. Magyarországon megállíthatatlanná vált a plu-
ralizmus mûködése. A furcsa forradalom gyökeres és alapos vál-
tozásokat okozott. Ha nem is az áhított „víg esztendõ” köszöntött 
be, Magyarország mégis az átértékelés és a tényleges szabadság 
korszakába lépett (annak minden elõnyével és nyavalyájával 
együtt). Egy olyan Magyarország tûnt el örökre, amely hason fek-
ve földel el embereket (ahogy azt Nagy Imrével is tették). Egy 
olyan Magyarország tûnt el, ahol a fontos kérdésekrõl hallgatni 
kell. A szocializmus mintapéldánya, ahol a Szovjetuniót, a sztaha-
novista munkást fennen dicsérték, és ahol május elsején mindenki 
kapott egy virslit meg egy sört (hogy nagy tömeget vonultathassa-
nak fel), eltûnt, sõt egy pillanat alatt megszûnt. Eltûnt? Megszûnt?
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2009-ben már kijelenthetjük, hogy a magyar társadalom nem 
élt a szabadság lehetõségével. A politikai elit elérte, hogy minden-
ki merjen „kicsi” lenni, és hogy a maga kis virslijével és sörével, a 
13. havi fizetésecskéjével, nyugdíjával törõdjön, hogy abban élje 
ki mentális kapacitásait, hogy azt kritizálja, ha 10%-kal emelik a 
havi bérleteket. Ez már nem volt méltó sem 1956-hoz, sem 1989-
hez. A magyar társadalom elszalasztotta, hogy célokért fusson, 
hogy gyarapodjon, hogy hagyjon másokat gyarapodni. Elfelejtet-
ték, hogy lehet egymásért élni, dolgozni, ehelyett azt kárálták, 
hogy dögöljön meg a szomszéd tehene is. És 2004-ben nem csak a 
kisebbségieket tagadták meg, hanem önmagukat is. Balga és sajná-
latraméltó az a nép, akit azzal lehetett beijeszteni, hogy majd jön-
nek a „románok” (értsd: romániai magyarok), és elveszik azt a kis 
betevõt, amit már oly régóta kuporgatnak. Bravó! Kicsik lettek! 
És „románok” nélkül is elvész az a kis összekuporgatott semmi, az 
ingyen sör és virsli, a 13. havi bér, nyugdíj, amit annyira féltettek.

Két óra hosszat sorolták a kivégzettek-meggyilkoltak 
névsorát – Nagy Imre temetése Magyarország újabb
kori történelmének egyik legnagyobb eseménye volt
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7. „AZ ÕRÜLETNEK NINCSEN HAJNALA,
MERT AZ MAGA AZ ÉJSZAKA.”

Jugoszláviában – legalábbis a propaganda szintjén – a folya-
matos gyõzelem mámorában éltek. Viszont Magyarországon so-
kan úgy érezték, hogy az öröm és szabadság nem tarthat soká, 
mert valaki úgyis be fog avatkozni megint. Az külön szerencséje 
volt Magyarországnak, hogy Kádár János ‘89 elejére egész egy-
szerûen elvesztette a józan eszét, nem volt beszámítható sem poli-
tikailag, sem orvosilag, de annyira józan volt, hogy felálljon, ami-
kor kellett. A hatalom egy részét addigra már kiadta a kezébõl, de 
Grósz Károly hitele és imázsa – a reformistáé – gyorsan leépült, és 
mind nagyobb szerephez jutottak az addig visszaszorított értelmi-
ségi körök. A Magyar Szocialista Munkáspárt, ugyan nem elsõre, 
de megértette az új idõk üzenetét. Az állampárton belül teljes egé-
szében a reformisták vették át az irányítást (Németh Miklós és 
Horn Gyula nevével fémjelzett csoport). Tiszta sor volt ezután az 
NDK-sok Ausztriába engedése, az MSZMP felbomlása és a köz-
társaság kikiáltása. Valójában a magyar szocialistáknak is kö-
szönhetõ az, hogy teljesen békés volt az átmenet. A jugoszláviai 
szocialisták ugyanis megmutatták, hogyan lehet mindezt más-
képp csinálni. Rövidesen alapjaiban újult meg a magyarországi 
politikai rendszer, és a társadalom is. 1990-ben megtörténtek az 
elsõ többpártrendszerû szabad választások. Olyan miniszterelnö-
ke lett Magyarországnak, aki lélekben 15 millió magyar elnöke 
kívánt lenni, és a szovjet katonák is elindultak hazafelé... Ju-
goszláviában pedig olyan választások történnek, amelyek során 
demagógok jutnak hatalomra, közöttük agresszív demagógok is.

Jugoszlávia számára 1989 a meghasonlás. 1989 a törés éve. 
Míg mások elõtt 1989 után új lehetõségek nyíltak, Jugoszláviában 
még azok is eltûntek, amelyek megvoltak. Valójában akkor vették 
el a jövõnket. Ha felelõsen – ha van rá erõnk és gusztusunk – vé-
giggondoljuk az egykori Jugoszlávia 1989 utáni éveit, a válasz 
sokszor csak dadogás, heppegés, kertelés lehet...

Pedig 1989 nem tûnt annyira veszélyesnek. Jugoszláviát nem 
érte hirtelen a változás szele, sõt, abban az irányított tévhitben élt, 
hogy az nem is érinti, hogy túl van már azon, és föléje került. Úgy 
viselkedett, mintha semmi köze nem lett volna ahhoz, ami máshol 
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történik. Akkoriban ehhez némi büszkeség is társult... De Jugosz-
láviában is változtak a dolgok. Ki merte addig Titót – Jugoszlávia 
védjegyét – piszkálni? Ez ugyanúgy tabu volt, mint hazaküldeni a 
szovjeteket Kelet-Európából. Cseppet sem volt méltányos, ahogy 
Jugoszláviában a döglött oroszlánt (Titót) rugdosták, hiszen ko-
rántsem lehetett minden tekintetben elmarasztalni. Valójában ez 
ugyanolyan gusztustalan volt, mint ahogy addig csúszómászó-
ként imádták. A legszellemesebb és egyben a legheurisztikusabb 
gesztusnak az számított, amikor a szlovének eladtak egy náci pla-
kátot, staféta plakátként. Ez a rendszer lényegére világított. Nem, 
nincs itt értelme a hasonlítgatásnak, a kommunizmus és a náciz-
mus kiegyenlítésének, de az a hév, ahogy az erõt, a gyõzelmet feti-
sizálták, elgondolkodtató... De nem csak arról volt szó, hogy jo-
gos kritikák érték a titoizmust, hanem arról is, hogy pont azt a ta-
but döntötték le, amelynek legalább volt valami értelme. Addig 
szigorúan tiltották egymás nemzetiségének sértegetését, és senkit 
sem bánthattak csupán nemzetisége miatt. Elvben ez semmikép-
pen sem volt lehetséges, de a gyakorlat persze mást mutatott, és 
ettõl vált érdekessé, de romlottá, nyugalmat árasztóvá, de veszé-
lyessé a titóista rendszer. Valahol, a ki nem mondott szinten, ha 
úgy alakult, minden számított. Bizonyos esetekben meg szinte 
más nem is számított, csak az, hogy ki melyik „törzsbõl” szárma-
zik. Noha még így sem mondhatjuk, hogy csupán nemzetisége 
miatt üldöztek valakit. Persze, maga a tiltás módja, az, amire ez a 
tiltás módot adott, kritizálható volt, de egy többnemzetiségû or-
szágban ezt a tilalomfát ledönteni azt jelentette, hogy az együttélés 
egyik alapja kérdõjelezõdött meg.

A másik alappillér, a viszonylagos jólét is megingott, ugyanis 
hallatlan, és addig nem tapasztalt gazdasági nehézségek jelent-
keztek – ebben is része volt a titoizmusnak, csak ez a kritika vala-
hogy nemzeti gellert kapott (lényege az volt, hogy a gazdaságpo-
litika segítette az albánok „felszaporodását”, valamint a horvátok 
és a szlovének elszemtelenedését). Valójában jó kis kombinato-
rikai feladat lenne kiszámolni, hogy hány ellentét volt lehetséges 
az egykori országban. Összeszámolni meg egy külön feladat, 
hogy mennyi is létezett ténylegesen. A kelet-európai rendszervál-
tás okozott némi hangzavart, de Jugoszláviában ebben a zavar do-
minált, noha a hang, de fõleg a hangnem sem volt moderált. Ju-
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goszlávia háborúba sodródásának metaforájaként azok a tévémû-
sorok szolgálhatnak, amelyekben a moderátor elvesztette a kont-
rollt, és a beszélgetõtársak egymásnak estek.

Utólag úgy gondolom, hogy Jugoszláviában 1989 nem január 
elsején kezdõdött, és nem is december 31-én ért véget. A „politi-
kai év” Újvidéken kirobbantott muníciója a joghurt volt, és Gazi-
mesztánon csúcsosodott ki, ahol egy beszéd meglovagolta a már 
megalapozott buta, sötét, személytelen gyûlöletet. Ez majd a min-
denkori „elsõdleges közellenség” felé irányítja az elvakult agya-
kat, hogy kiteljesedjen a „nemzeti emancipáció” boldog kora, a 
már nagyban zakatoló, vándorcirkuszként mûködõ „gyõzedelmes, 
antibürokrata forradalommal”, és hogy lassan belecsorogjunk a 
háborúba, ahol már nem joghurttal lõttek. 1989 máshol másként 
volt fordulat. Amikor Európa kommunista országai elindultak 
azon a – gyakran kanyargós – úton, amin ma is haladnak, akkor 
kezdett káoszba zuhanni Jugoszlávia.

Az idõ tájt az országot már csak a központi intézmények és a 
katonaság tartották egyben. Ennek ellenére – vagy talán épp ezért 
– az ország egyre kevésbé volt kormányozható, mert mindenki fü-
tyült a központi intézményekre. Ebben az a paradoxon, hogy ak-
kor lett volna igazi nagy baj, ha mindenki komolyan veszi a köz-
ponti szerveket, hisz ezeket egy, cseppet sem elfogadható szán-
dékkal rendelkezõ ember irányította. Az már a sors furcsa fintora, 
hogy ezután jöttek létre „bomlás által” a többé-kevésbé autokrata 
államocskák. Közülük a leendõ és cseppet sem boldog emlékeze-
tû kis Jugoszlávia rejtegetett magában a legtöbbet a parancsural-
miságból. Orwell regényével, az 1984-gyel – a fikcióval – szem-
ben az a tragikus, hogy 1989 és az azt követõ évek valóban meg-
történtek, illetve sok mindenben hasonlítottak az orwelli fikcióra, 
például könnyen beazonosítható a Nagy Testvér, de ezen felül is 
vannak hasonlóságok. Jugoszlávia 1989-ben fordult – szokás sze-
rint, a világ ellenében – cseppet sem szokásosan, a szétesés útjára 
(hisz inkább a gyarapodás volt a stílusa addig).

Ha vannak páratlan sikertörténetek, akkor Jugoszláviáé pá-
ratlan kudarctörténet, az állandó manipulációk politikájának tör-
ténete. Sõt, ezeket a manipulációkat bõ egy évtizedig sikerült újra 
meg újra „eladni”. Ennek egyik eszköze volt az 1987-ben felvetett 
homogén nemzetállam kábulatának gerjesztése. Ezért elõránci-

gálták a szerb királyok ezüstvilláit, a törökök kegyetlenségeit, 
Draža Mihajloviæot és minden mást, ami a látókörükbe került. 
Mindez késõbb úgy csapódott le a nemzetalkotók tömegére, hogy 
így „megmanipulálva”, mazochisztikusan vállalták a válságból 
válságba, azaz a háborúból háborúba való csúszást. És így mani-
puláltan, affinitását a valóság felé teljesen elvesztve, a lakosság a 
probléma része lett, és nem a megoldásé. A hazugságok és csúsz-
tatások ugyan elérték azt, hogy a retorika szintjén mindig gyõze-
lemként tüntessék fel a veszteséget (a szlovéniai, horvátországi, 
boszniai és a koszovói kalandok és háborúk), de a háborúk könyör-
telen logikája rabszolgává változtatta a tömeget, hogy késõbb az 
egész ország egy idegszanatóriumra, vagy egy nagy börtönre ha-
sonlítson. No de 1989-ben mindez még nem volt érzékelhetõ. Ak-
kor egy erõsen hierarchizált, autoriter párt uralkodott, élvezve a 
hatalom minden szegmensét, sõt a népszerûséget is. (Hiszen ki 
más lett volna népszerû, ha nincs is más?) Az országban már évti-
zedek óta különbözõ, állítólagos reformok folytak, miközben a 
haladás, a változás fõ akadálya maga a párt volt, amely persze a re-
formokról beszélt. A „néppel” pedig a puszta államhatalom nyo-
mása által, vagy – enyhébb esetben – a propagandisztikus ma-
nipuláció által kommunikált. Nem csoda, hogy Miloševiæ átvette 
ezt, és mintegy felszállt a propaganda mozgó és mindent lehen-
gerlõ szerelvényére, az addigi „menetrendet dícsérve” és átvéve a 
mozdony kormányát, tetszése szerint írányítva, nem kevésbé le-
hengerlõen. Ez különösen a kisebbségekre vonatkozott, akik ka-
tonai fenyegetéssel megfejelt diszkrét állami erõszakkal kerültek 
szembe. Lássunk tisztán, Miloševiæ az ócska titoista lõzungokkal 
jött elõ, azokhoz némi demagógiát és valamivel több nacionaliz-
must csepegtetve, hogy a végén olyan legyen az egész, mint ami-
kor a háziasszony elsózza a levest. Az egész egy ember „cezariz-
musává” alakult át (szociológiailag ez a pontos kifejezés). Tíz-
tizenöt, sõt immár húsz év múltán se tudni, mennyire lesz alapos, 
totális és véghezvitt ennek a kritikája, noha azt azért már sejteni 
lehet, hogy a dezintegráció folyamata befejezõdött, miután a ju-
goszláv állam szempontjából sorra a legrosszabb kombinációk 
jöttek be. Közben mindenki azt mondta: „Csak rosszabb ne le-
gyen!”, de mindig rosszabb lett, és úgy tûnik, hogy a tönkreme-
nésnek nincs is határa. Elõttünk volt (van?) hát a feneketlen mély-
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ség, és ha hagyjuk a dolgokat, azok jobbak nem lesznek, vagyis az 
ország lakosságán kívül senki más nem állíthatja meg a mélyre-
pülést. ‘89-ben ez még csak diszkréten látszott, hogy aztán ‘99-ig 
teljesen nyilvánvaló legyen, és hogy 2009-ben ne látsszon kiút. A 
többség 2000 körül már hajlandó volt annyira belegondolni a 
helyzetébe, hogy megszabaduljon „Slobótól”, de azért nem min-
denkinek lett az nyilvánvaló, hogy a „Slobót” mûködtetõ, általa 
gerjesztett ideológiától is meg kéne szabadulni.

1989 után fokozatosan kidõltek a sorból az eredeti kommu-
nista értelemben vett jugoszlávok, akikben még talán volt is vala-
mi tiszteletreméltó, nem úgy, mint azokban, akik eltemették õket, 
és akik pragmatikus megfontolásokból használták a jugoszláv-
ságot. Olyan volt ez, mint amikor egy napilapnak nem változtat-
ják meg a fejlécét, de egész másról írnak benne (ezt egyébként a 
gyakorlatban is megcsinálták a Politika címû napilap esetében). 
Megidézték a nacionalista szellemet, ezzel dúsítva a jugoszláv-
ságot (ami eredetileg is valami nacionalista pótlék, vagy valódi 
nacionalizmus volt), és azóta sem tudnak szabadulni ettõl, noha 
mindez halványulóban van. A jugoszlávság „rókafogta csukája” 
lett a nagyszerb nacionalizmus. Államvezetés, jugoszlávság, na-
cionalizmus egybefolyt és szembekerült az ellenpólussal, a jugo-
szlávság nélküli nacionalizmussal (és persze a nacionalizmus nél-
küli jugoszlávsággal is). Szükségszerû lett tehát a dezintegráció. 
1989-ben Jugoszlávia az õrület idõnkénti akut megnyilvánulá-
sainak fázisából a krónikus õrület végtelennek tûnõ folyamatába 
lépett.

Akkoriban egy különleges „szakma” született, a fizetett tün-
tetõ és provokátor szakmája. Úgy történt ez, hogy az úgynevezett 
antibürokratikus forradalom „lovagjai” egyszerûen rájátszottak a 
tömegek azon tulajdonságára, hogy egy potya pálinkát vagy ebé-
det, netán napidíjat nem szalasztanak el, „pláne” ha aznap nem is 
kell dolgozni a munkahelyükön. Az év elején – mert akkor ezért 
fizettek napidíjakat – még azt énekelték (arra esküdöztek), hogy 
„Tito elvtárs, esküszünk, hogy az utadról le nem térünk”, az év 
vége felé pedig elindult az a folyamat, hogy a Tito-képeket Szent 
Száva képeivel cserélték fel az iskolákban, illetve a nem szent 
Miloševiæ képeivel a közhelyeken közhelyesen – mert akkor már 
azért fizettek. És ha már egy szentnél (és egy nem szentnél) va-
gyunk, talán Jézust is idézhetem: „...Minden ország, a mely magá-
val meghasonlik, elpusztul...” (Mt: 12,25). A két véglet közötti 
gyújtópont Gazimesztán volt, az értelem alkonya. Olyan mint 
amikor manapság arról beszélnek, hogy Koszovót is meg lehet 
õrizni, a háborús bûnösöket se kell kiadni, és az EU-ba is be lehet 
jutni. A koszovói csata a szerb Mohács. Furcsa azzal dicsekedni, 
ami egyébként szomorú, még furcsább azt ünnepelni, ami kudarc. 
Mindazonáltal érzelmeket lehetett gerjeszteni, és be lehetett ada-
golni mindent az így érzelmileg bemozdított tömegnek.

Fatális dolog, hogy 1989-ben volt a koszovói csata 600. 
évfordulója, és õrületes, hogy mi mindent sikerült ebbe 
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Fatális dolog, hogy 1989-ben volt a koszovói csata 600. év-
fordulója, és õrületes, hogy mi mindent sikerült ebbe belemagya-
rázni. A történészek nem ismernek egy eredeti, részletes leírást 
sem róla (jellemzõ, hogy az albánok úgy hiszik, õk harcoltak, a 
szerbek pedig azt, hogy õk, és egyik állítást sem lehet cáfolni, de 
határozottan állítani sem). A csatához közeli korból csak néhány 
felületes és jelentéktelen utalás maradt fenn erre vonatkozóan. 
Erre a semmire építettek egy egész légvárat, egy agresszív politi-
ka alapját. Kezdete volt ez egy eklektikus történelmi-propagan-
disztikus-politikai kavalkádnak. Ez után, és ez idõ tájt gátlástala-
nul folyt a politikai populizmusnak, demagógiának, történelem-
hamisításnak, a(z) „(rész)igazság – vagyis hazugság – mítingek-
nek” elképesztõ tömege, amelyben a hülyeség töménysége a le-
hetséges pozitív maximumot súrolta.

A politikai konfliktus és az erkölcsi bomlás kísérõjelenségei 
voltak a „mítingek”. Tárgyilagosabban fogalmazva, a tömeg-
pszichózis és neurózis tört elõ, amely a depolitizált társadalmakra 
jellemzõ. A politikai szabadság nem azt jelenti, hogy valahol nagy 
ricsajt csapunk, miközben zászlókat lengetünk, vagy égetünk. A 
politika a kezdeményezés szabadsága és a tömegek aktív részvé-
tele a közélet alakításában. Ilyen szempontból a következtetés 
teljesen bizonyos – a mítingek nem a politikai szabadság megnyil-
vánulásai voltak, hanem a tömeges méretû manipulációé. Amikor 
Szabadkára jöttek a mítingelõk, úgy csináltak, mintha fel kellett 
volna szabadítani a várost, és el kellett volna hozni oda a jugo-
szláv zászlót, mintha azt nem ismerték volna errefelé. Úgy visel-
kedtek, mintha ez valamilyen hõstett lett volna, és mintha egy ide-
gen földet hódítottak volna meg. Bugyuta übermensch-szimu-
látorok szocreál módon eggyé váltak a hülyeséggel, amikor „el-
lenállhatatlanul” emelték a magasba a zászlót, amit a szél erõtelje-
sen lengetett, hiszen egy mozgó autóbusz ablakán dugták ki, hogy 
a nagy esemény után teleegyék magukat babbal (Szabadkán 
ugyanis ezzel fogadta õket a helyi villamosgépgyár), aztán eldur-
rogtak hazafelé... Azt viszont elfelejtették, hogy az ember nem 
azért szereti a hazáját, mert büszke, vagy nagy, hanem azért, mert 
a sajátjának érzi. A mítingsorozat alkalmas volt arra, hogy lángra 
gyújtsa az egész országot. A tomboló tömeg szabály szerint pato-
logikus, vagyis képtelen arra, hogy ésszerûen viselkedjen. Ez volt 
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az eset a „mítingelõ” tömeggel is. Következésként logikus az, 
hogy ésszerûtlen dolgok történtek. A bajt még tetõzte, hogy csak 
azok viselkedtek ésszerûen, akik a bolondságot gerjesztették, 
hogy aztán kihasználják azt. Van egy jó bizonyíték arra, hogy ez a 
„mítingelõ” vándorcirkusz mekkora hazugság volt. Aki jugo-
szláv, és/vagy aki odafigyelt a történésekre, bizonyára emlékszik 
a „Božur” nevû egyesületre, amely a koszovói szerbeket tömörí-
tette. Nos, ez a szervezet hónapról hónapra cukkolta az embere-
ket, az egész országot, de egyszer sem próbált leülni az albánok-
kal, megbeszélni közös dolgaikat. Azután pedig, amikor felrob-
bant az ország, egyszerûen eltûnt: „A mór megtette kötelességét, a 
mór elmehet.”

Közben mindenféle hülyeséget terjesztettek. Példa erre az a 
légbõl kapott „infó”, hogy az akkori szövetségi köztársasági el-
nök, Janez Drnovšek „buzi”, csak azért, mert szlovén volt, és ud-
varias modorú. Lehet, hogy ez az egész ügy annak a felszíni fod-
rozódása volt, hogy Drnovšek, a JSZSZK elnökeként – amint ez 
késõbb kiderült – igyekezett elérni a politikai bebörtönzöttek ki-
szabadítását Koszovóban, akik internáló táborszerûségekben vol-
tak elhelyezve. Úgy tûnik, ezek a létesítmények nem akartak el-
tûnni a térségbõl, hisz az ilyeneket elõször az elsõ világháborúban 
csinálták, aztán a másodikban, majd Titónak is voltak ilyenjei, 
hogy végül a délszláv háborúk alatt az egész világ hüledezzen 
miattuk. Drnovšek el akarta indítani a lényegbevágó dialógust az 
albánok, a szövetségi állam és a szerb politikai vezetés között. 
Ennek végül is nem lett foganatja (csak a politikai foglyok egy ré-
szét engedték ki). Sokkal fontosabb volt a bulvárlapokban és a 
bulvárlappá süllyedõ napilapokban folyó hangulatkeltés. És min-
denféléket terjesztettek a politikusok feleségeirõl, azok politikai 
meggyõzõdésérõl. Tuti biztos dolgokat mondtak a múltjukról 
stb., stb. 1989-ig csupán idõnként lángoltak fel az indulatok. Kez-
detben csak a horvát meg a szerb focicsapatok közti meccsek szol-
gáltatták az izgalmakat, évente négyszer-ötször, aztán kitaláltak 
minden hónapra valamit, végül pedig akármit jelentett ki egy hor-
vát vagy szlovén politikus, a belgrádi média hetekig õrjöngött raj-
ta. 1989 után már folyamatos volt az emelt hangnem, és a híradók 
fele arról szólt, hogy mi botrányosat mondott valahol valaki, hogy 
végül minden már csak errõl szóljon.
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Politikai körökben azt rebesgették, hogy az albánok provo-
kációra készülnek. A gazimesztáni ünnepségre készültségbe he-
lyezték a hadsereget (mindenesetre). Aztán meg a szövetségi el-
nököt, Janez Drnovšeket azzal puhították meg, hogy az ünnepség 
a szövetségi állam szempontjából fontos, és ott kell lennie, ha nem 
akarja, hogy az amúgy is feszült helyzet kiélezõdjön a köztársasá-
gok között. Ha hiszik, ha nem, a belgrádi médiumok aznap este azt 
mondták a hírekben, hogy kétmillióan voltak jelen a grandiózus 
ünnepségen. A jelenlévõk (például Janez Drnovšek) úgy saccol-
ták, hogy félmillióan vannak, de a rendkívül lelkes Miloševiæ azt 
bizonygatta, hogy ez nem lehet igaz, és kitartóan ismételgette, 
hogy legalább egymillióan vannak, majd beszéde után azt mond-
ta, hogy másfél millióan. Nem kétséges, hogy az akkoriban jópo-
fáskodó újságíró-propagandisták még rádobtak egyet a lapáttal, 
és kétmilliót mondtak. Így aztán már senki sem tudta mennyien 
voltak, hiszen az sem biztos, hogy Drnovšeknek és társainak jó 
volt a becslése. Gyerekes a létszámok felsrófolása, azonkívül pe-
dig a félmillió nem elég nagy szám egy 600 éve lefolyt csata meg-
emlékezéséhez? Reálisan nézve elég, sõt... no de ki nézte reálisan 
akkor a dolgokat? Valami bombasztikusat kellett csinálni vagy 
mondani!

Már az úgynevezett második Jugoszlávia is sokat tett azért, 
hogy bogarakat ültessen az emberek fülébe és téveszméket a fejé-
be, azáltal, hogy a média minden alkotóeleme azt sugározta, amit 
a fejesek akartak. Vagyis azt, hogy a jugoszláv szuper nép, és hogy 
nincs még egy ilyen a Föld kerekén – nem is volt ezt olyan nehéz 
elhinni, hisz az ilyen kijelentés az önelégültséget legyezgeti. Tette 
mindezt úgy, hogy a közéletet teljesen depolitizálta, és a jugoszláv 
hierarchia egész egyszerûen a Kommunista Szövetség rejtett mû-
ködésén és a hadsereg demonstratív erején alapult. Nem csoda, 
hogy a közélet hirtelen politizálása a felszínre hozta azt a zavart, 
amit a megelõzõ korszak idézett elõ, úgy, hogy közben a túltanult 
viselkedési minták szinte változatlanul, de teljesen diszfunkcioná-
lisan megmaradtak. Arról van szó, hogy bizonyos dolgokra csak 
egyféleképpen volt szabad reagálni, és léteztek a kulcsszavak 
(irredenta, szecesszionista stb.), amelyek elõidézték a reakciót. 
Azt is elhitették, hogy a munkásoké a gyár, vagyis, hogy õk a tu-
lajdonosai annak, aminek reálisan nézve nem voltak tulajdonosai. 

127

Egy hamis gazdasági rendszer létezett, mégis úgy csinált minden-
ki, mintha igazi lenne (ki is mert volna mást mondani). Nem telje-
sen feltárt, hogy a többi jugoszláv hókusz-pókusznak mekkora 
propaganda hatása volt. A partizánfilmek meg a tömegeket moz-
gósító stafétahordozás, a május elsejei ünnepségek, valamint a 
felszabadulás, a felkelés, a hadsereg ünnepe együttesen olyan 
hangulatot teremtettek, ami teljesen magával ragadta az embe-
reket. Ez egy sajátságos szennyezés volt – „emberszennyezés”. S 
ezt folytatták, némi – de korántsem elhanyagolható – hang-
súlyeltolódással, és vitték tökélyre Tito epigonjai. Szerbiában 
sikerült ez a legteljesebben, hiszen a miloševiæi kotyvalék rend-
kívülien hatott, alig akadt valaki, aki kétségbe merte/akarta vonni 
a tömegekbe sulykolt „közérdeket”, legyen szó akár a „bölcsõ-
rõl”, akár a nemzeti érdekekrõl. 1989-ben kezdték hangoztatni: 
„Vagy Nagy-Szerbia lesz, vagy nem lesz Szerbia!”. Az emberi 
agyakat az idõ múlásával fokozottabban manipulálták. A szûrt 
információk és szándékos dezinformációk, valamint a propagan-
da deformálták a tudatot, így készítették elõ a cinikus és fortélyos 
gonoszságokat. Félelmetes ez így, amikor megszerkesztik a társa-
dalom torz értékrendszerét, amely az egyénre többnyire rejtett irá-
nyultságként vagy nyomásként hat. Erkölcsi nihilizmus jött így 
létre. Elcsodálkoztam azon, hogy az angolban találtam egy olyan 
frázist, ami tökéletesen visszaadja ezt a fajta egyéni erkölcsi nihi-
lizmust – „Right or wrong my country.” Hogy ez mennyire téves, 
és hogy mennyire romboló, azt nem kell magyarázni – magya-
rázat helyett itt van a Miloševiæ-korszak (vagy újabb példaként 
Guantanamo, a „szabadok országának” szabadságot cinikusan ér-
telmezõ tábora). Feladni a megítélés jogát annyit tesz, mint erköl-
csi senkivé tenni magunkat. Az ilyen, feltétel nélküli támogatást 
kívánó állam megnyilvánulásai a szennyezések, az értelem szeny-
nyezése, az erkölcs megmérgezése, az értékrendek felforgatása és 
megrothasztása. Az etika, minden érték legértékesebbike, 1989 
körül relativizálódott, és sok hazugság „etikussá” avanzsált. El-
csúsztak, és sokszor távol estek egymástól a valóság és a valóság-
ról szóló állítások. Az információt és dezinformációt együtt jelen-
tették meg az újságíró-propagandisták, és ezáltal a kettõ azonos 
lett. Az kerekedett ki az egészbõl, hogy az útról való „le nem té-
rés” és a „letérés” ugyanazt jelentette. A szövegelésnek – ellentét-
ben a többi országgal – egyre kevesebb értelme volt. Egyre keve-
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sebb valóságtartalma volt a sajtónak és a közéletben megnyilat-
kozók beszédének. A valóság helyett valóságpótló ügyeket fújtak 
fel, és elõvettek mindent, amivel befolyásolni lehetett az embe-
reket. Hazug etika, hazug hazafiasság, hazug társadalmi közeg 
jött létre. Ez emberi roncsokká degradálta a polgárokat, sokszor a 
szó szoros értelmében is, arról nem is beszélve, hogy milyen eti-
kai vonatkozásai vannak a dolognak, és hogy mit érezhet az, aki 
bevette az emberszennyezést, szembesült, vagy majd egyszer 
szembesül a „valódi valósággal”. Persze, az is lehet, hogy soha 
nem fog szembesülni, mert nem hajlandó erre.

A problémák megoldása és befagyasztása között nagy a kü-
lönbség. Ez buggyant ki az idõ tájt, és tört a felszínre folyamato-
san. Lényegtelen és nem értékelhetõ kijelentés az, ha valamelyik 
fejes azt mondja, hogy a szociális helyzet jó, mint ahogy az is fo-
nák, ha a többségi honpolgár azt mondja, hogy a nemzetek közti 
viszony tökéletes, és a kisebbségek helyzete kiváló. Márpedig 
Jugoszláviában ez ment nagyban, minden mennyiségben. Jugo-
szláviában nem beszéltek rendszerváltozásról, mégis úgy tettek, 
mintha az „antibürokratikus forradalom” az lett volna. Ez pedig (a 
jugoszláv rendszerváltozás) nem volt más, mint szerecsenmos-
datás, annak az állítása, hogy az a rendszer, ami van, már meg van 
reformálva, és hogy a többi kelet-európai ország csak követhet 
„bennünket”. Ez teljesen értelmetlen és fölösleges volt, legaláb-
bis az eredmény szempontjából, sõt éppen ez irányította a rend-
szerváltozás energiáját ellentétes irányba. Hirtelen (még inkább) 
kihullottunk a nemzetközi kontextusból. Az ország nem volt sem 
mûködõ demokrácia, sem létezõ szocializmus, sem kommunista, 
sem posztkommunista, sõt nem sokkal az után már el nem köte-
lezett sem. 1989-ben szünet állt be, Jugoszlávia olyan lett, mint 
egy lezárt palack, amely a seholban idõzik, és a semmit csinálja, 
vagy legalábbis nem tesz semmi olyasmit, ami értelmes, és ami 
mögött valamilyen cél vagy stratégia sejlene.

Hogyan következhettek ez után az 1991-es események és a 
többi õrült év (amelyeknek talán a csúcsa 1999)? Azt hiszem, nem 
ördöngösség megmagyarázni sem és megérteni sem, noha az 
tény, hogy nem könnyû. A megértés már csak így utólag lehetsé-
ges. Az volt a gond, hogy a szocializmust, amely egyszersmind 
nagy képmutatás volt, nem csak szimbolikusan kellett lebontani.

Még az 1991-es összecsapások elõtti napokban sem tudta az 
óriási többség azt hinni, ami végül is megtörtént. Megkockázta-
tom, hogy – akkor még – õk voltak a normálisak, és a hatalmi köz-
pontokból, fõleg Belgrádból gerjesztett társadalmi közeg az õrült, 
hogy aztán sokakat magához hasonítson. Mindennek a gyújtó-
pontja 1989-ben volt. A nemzeteket és az országokat a nagyszerû 
emberek teszik naggyá, és nem a tomboló tömeg. Továbbá egy 
normális országban az egyéni és kollektív jogok harmóniája ural-
kodik, valamint a kötelességek és a jogok is egyensúlyban van-
nak. Nem méltányos az, hogy az a kötelessége az embernek, hogy 
meghaljon – ha kell, ha nem kell – valamilyen hülye háborúban, 
miközben arra sincs joga, hogy rendesen és rendszeresen kézhez 
kapja fizetését. Nem logikus az, hogy a rajongásig szeressenek 
egy olyan országot, amely évekig csak sarc fejében engedélyezi a 
külföldre való utazást (Jugoszláviában ugyanis kilépési illetéket 
kellett fizetni). Mit mondjak (?): minden országnak meg kell szol-
gálnia állampolgárai hûségéért!

A keletnémetek nagy vehemenciával kezdték rombolni a 
berlini falat, kinek mekkora kalapácsa volt, akkorát használt
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8. DÕLÉS, BEDÕLÉS

Az 1989-es év fináléja felejthetetlen és eufórikus volt. Hirte-
len mindent ki lehetett mondani nyilvánosan, és ez óriási dolog-
nak tûnt, az pedig lényegtelennek számított, hogy ettõl függetle-
nül a lényeg – az áhított jólét – továbbra sem jött el, mert a beszéd 
nem változtathat a súlyos (gazdasági) tényeken. Akkor még mind-
ezt nem gondolták végig, következésképpen, felületesség okán, 
de boldogok és reménykedõk voltak az emberek Kelet-Euró-
pában. Hirtelen a hírek kezdtek valamit jelenteni, és az újságok-
ban már nem kellett (annyira) a sorok között olvasni. A feltartóz-
tathatatlanság és a visszafordíthatatlanság érzése uralkodott el a 
tömegeken, ami pár hónappal azelõtt még szinte hihetetlennek 
tûnt.

A változások jelzõje ettõl a pillanattól kezdve a FELTAR-
TÓZTATHATATLANSÁG lett. Õszre már mindenünnen a meg-
állíthatatlan rendszerváltó energia sugárzott. Naponta érkeztek 
hírek a különbözõ eseményekrõl, megbeszélésekrõl. Igaz, hogy a 
szocialista tábort 1956 és 1968 óta a félelem tartotta egyben, és 
még azok sem hittek teljes szívvel a szocializmusban, akik azt 
propagálták, többnyire már csak hivatalból, de úgy tûnt, hogy a 
félelem immár nem elég erõs ahhoz, hogy a kelet-európai orszá-
gokat a Szovjetunióhoz ragassza. A Szovjetuniótól való félelem 
vezérelte vélekedés tûnt el azokban a hónapokban.

Amint az – talán már nem is annyira – ismeretes, az akkor ket-
téosztott Németországban, illetve annak szocialista részében, az 
NDK-ban, tûzparancs volt érvényben azokra, akik megkíséreltek 
illegálisan átjutni a kapitalista NSZK-ba, és Berlint a „Fal” szelte 
ketté. Magyarországnak annyi köze volt ehhez, hogy a Balatonra 
jártak találkozni a két ország németjei – akik gyakran közeli roko-
nok voltak –, mert oda mindkét Németországból gond nélkül be-
utazhattak. A magyarországi változások hírei a médiablokád elle-
nére is bejárták az NDK-t, és az év szeptemberére (ami már az utó-
szezon) óriási tömegû keletnémet gyûlt össze az országban, sõt 
sokan közülük az osztrák hátárnál vártak. Aztán megszületett az a 
bizonyos kormányrendelet, szabad lett az út (még a szokásos útle-
vél és a vámvizsgálat is elmaradt). Meg lehetett tehát kerülni a fa-
lat, és a jól õrzött németközi határokat is.

A rendszerváltás intenzív szakasza ezzel kezdõdött el. Ma-
gyarországról átengedték az NDK-sokat Ausztriába. A köztájé-
koztatást bejárták azok a képek, ahogy a „trabik” pöfögnek, kö-
zöttük hirtelenszõke nõcik és hátizsákos fiatalok vonultak. Sokan 
úgy mentek át a határon, hogy soha többé nem akarnak visszatérni 
az NDK-ba. A lábukkal szavazva mozdítottak azon, hogy ne is le-
gyen többé NDK. Intézkedésével Magyarország felmondta azt a – 
nem is csak hallgatólagos – megállapodást, hogy nem engedi nyu-
gatra a keletnémeteket, és így valódi népvándorlás indult el. Az 
NDK-nak már nem sok volt hátra. Ez egyben azt is jelentette, 
hogy az akkori magyar kormány nem áll ellent a változásoknak. 
Ezzel a berlini fal értelmét vesztette.

Az NDK-ban uralkodott az egyik legortodoxabb kommuniz-
mus. Az ország léte a hidegháború és a megosztottság, valamint a 
kommunizmus következménye volt. Erich Honecker a végsõkig 
ragaszkodott a kommunista úthoz, de minden értelmes társa mél-
tányolta a valóságot: azt, hogy az emberek a templomokban gyü-
lekeztek, és minden egyes istentisztelet egyben protestálás volt a 
politikai rendszer ellen. Ráadásul a volt szövetségestõl, Magyar-
országtól is megkapta a kegyelemdöfést. Két hónap alatt 130 000 
NDK-s polgár hagyta el az országot. Így a legkézzelfoghatóbb, 
kártyavárszerû összeomlást okozták 1989-ben. Ezután gyorsan 
leváltják Honeckert, hogy majd a hivatalban levés rövidségének 
„világrekordere”, Egon Krenz nyilatkozgathasson másfél hóna-
pig az ország nevében, és hogy senki se vegye komolyan. Meg-
nyitották a németközi határokat, az év végén már az egyesülésrõl 
beszéltek. A brandenburgi kapu megnyitásával megszûnt a ke-
letnémet márka, és gyakorlatilag már nem is mûködött az NDK, 
hogy aztán évek múlva terítékre kerüljenek a bajuszos úszónõk 
doppingszakértõ edzõi, és bekövetkezzen az NDK-csoda minden 
szegmensének felülvizsgálata. Ami pedig akkor volt terítéken, az 
a berlini fal volt. A keletnémetek nagy vehemenciával elkezdték 
rombolni, kinek mekkora kalapácsa volt, akkorát használt. A fal 
õrzése hivatalosan csak 1990 közepére szûnt meg, és ekkor hiva-
talosan is elkezdték bontani. Ma már az számít kivételesnek, ha 
valakinek van egy darab eredeti berlini fala.

A bársonyos jelzõt az akkori Csehszlovák Köztársaság forra-
dalma érdemelte ki. Nekik nem ‘56-uk, hanem ‘68-uk volt, ame-
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lyet ‘56-hoz hasonlóan szintén elfojtott a szovjet hatalom. Az 
1968-ban önmagát felgyújtó Jan Palachra emlékeztek  – az nem 
zavarta õket, hogy nem kerek az évforduló. A lényeg a szovjet 
rendszer elleni masszív ellenállás volt. A jugoszlávokkal ellentét-
ben a csehek és a szlovákok semmilyen jubileumot nem tudtak 
elõráncigálni. Még az elsõ Csehszlovák Köztársaság megalaku-
lásának sem volt kerek évfordulója. Történt akkor, hogy azon a 
tüntetésen a „létezõ szocializmus” megnyilvánult, és halálra vert 
egy tüntetõt, egy egyetemistát. Ekkor mindenki meghökkent, és a 
békés tüntetõk teljes joggal mondhatták a rendõröknek: „Mi nem 
vagyunk olyanok, mint ti!”. Ez vonatkozott Gustáv Husákra is. Az 
egyenruhás testületek teljesen kompromittálódtak, és erkölcsi 
szempontból nullák lettek, csak az segíthetett rajtuk, ha õk is a for-
radalom mellé szegõdnek. Erkölcsi értelemben megsemmisült 
így a rendszer. A tüntetõ halála a kommunistákat is irányváltozta-
tásra késztette, és nem sokat törõdtek Husákkal, akinek összeom-
lott hatalma, világa, sõt, az a kor is eltûnt, amelyben megvolt a he-
lye. És Prágában, egy köztéren, a mûemlékként kiállított tankot – 
mementónak tehették oda a szovjetek – rózsaszínûre festettek.

Szófiában a kommunisták szorgalmaztak belsõ reformokat. 
Valóban arról volt szó, hogy az õszi európai hemzsegés veszé-
lyeket, de lehetõségeket is rejtett a reformista kommunistáknak. 
Mladenov elérkezettnek látta az idõt, hogy átvegye Todor Zsiv-
kov posztját. El akarta játszani az igazságos és népét szeretõ atya/
király/vezetõ szerepét, amikor nagylelkûen megajándékozta né-
pét néhány szabadságjoggal, miközben a legfontosabbakat nem 
adta meg. Aztán másnap százezres tömeg gyûlt össze, és elsöpörte 
hatalmát. Zsivkovot, az ott aktuális apparatcsik diktátort késõbb – 
teljes joggal – bebörtönözték. Lengyelországban a Szolidaritás, 
és a már megpuhult Jaruzelski helyet cseréltek, és kiteljesedett a 
fordulat.

Mindezeket a váratlan dolgokat felülmúlta az a valóban cso-
dálatos dolog, hogy ez idõ tájt a három balti államnak sikerült 
elérnie a Szovjetunióból való kiválást. És hogy mindez a frissen 
éledezõ radikális nacionalizmusok következménye volt, amelyek 
virultak, és nem hullottak a porba. Elsõként, július 30-án Lett-
ország deklarálta függetlenségét, amit röviddel azután követ 
Észtország és Litvánia is. Mindez motorja lett a többi változásnak 

és a többi nacionalizmusnak, mert ezután mindent el lehetett hinni 
Kelet-Európában.

Európában télre már csak egy diktátor maradt.

9. CIAO CSAU

Egyszer a kanizsai úszómaratonra készülve, az egyik barátom 
szaporán tempózott hátúszásban, amikor majdnem egy hullába 
ütközött. Õ és társai meg voltak gyõzõdve, hogy a Marosba lõhet-
ték bele a szerencsétlent, amikor szökni próbált Romániából. 
Nem értek ugyan ahhoz, hogy mennyit és milyen gyorsan úszhat 
egy hulla, az viszont köztudott volt, hogy Ceausescu emberei lõ-
nek a határon, ha valaki el kívánta hagyni a „Kárpátok Géniuszá-
nak” birodalmát. Nem hitte senki, hogy a szabadság eufóriája to-
vábbterjedhet Romániára. Túl erõsnek tûnt az 1965 óta álló rend-

A négynyelvû Temesvár polgárai, magyarok,
németek, szerbek és románok együtt cselekedtek
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szer, és a nacionalista program a falurombolással kikezdhetetlen-
nek látszott. Tõkés Lászlóról, az akkor még csak temesvári tiszte-
letesrõl, egyre kiábrándítóbb hírek érkeztek, a közönség már-már 
úgy érezte, hogy a halál torkából adott interjút, és minden remény-
telennek tûnt. December közepe táján jött az a gyomorszorító hír a 
felkelésrõl. A felkelés elsõdleges célja az volt, hogy megvédjék 
Tõkés Lászlót a kilakoltatástól. Érdekes és váratlan dolog, hogy a 
négynyelvû város polgárai, magyarok, németek, szerbek és romá-
nok együtt cselekedtek. Ezután Temesvárt tankok vették körül, és 
elkezdõdtek a találgatások arról, hogy mi történik.

Annyi kiszivárgott, hogy a nép kifütyülte a diktátor beszédét 
Bukarestben, de ez sem volt biztos, mert a román TV az elsõ füty-
työk után megszakította az adást, így errõl a dologról alig tudott 
valamit a világ. A helyzet rendkívüliségérõl csak a diktátor arcáról 
leolvasható meglepetés (a bamba képe) árulkodott. December 24-
én minden valamirevaló tévé megszakította adását, és a verõfé-
nyes karácsonyi román forradalmat kezdte közvetíteni. A tömeg 
megállíthatatlanul skandálta a képernyõrõl: Li-ber-tá-te! Li-ber-
tá-te! Ceausescut egy páncélosban kapták el, amint kifelé igyeke-
zett az országból. Másnap, karácsony napján lõtték fõbe – ha nem 
is jogosan, de megérdemelten –, feleségével együtt. Akkor már 
nem volt diktátor, csak egy szerencsétlen tökfilkó. Nem gondo-
lom, hogy nem érdemelte meg sorsát, de meg kellett volna hagyni, 
hadd próbálja igazolni magát, hadd írja meg emlékiratait – ha tud-
ja, hiszen intellektuális képességeirõl nem a legkedvezõbb hírek 
keringtek –, felbecsülhetetlen értékû forrásmû lenne a gonoszság 
és/vagy butaság pszichológiájának tanulmányozására. A történe-
lem lüktetõ menete azonban nem sokat ad az ilyen megfontolá-
sokra. A nemzetiségi ellentétek abban a pillanatban semmisnek 
tûntek. Emlékszem, ahogy a tévén az egyik román anyanyelvû, de 
magyarul nyilatkozó ember Tõkés nevének hosszú õ-jét rövid ö-
vel ejtette, és hogy-hogynem, az é hangot is rövid ö-vel cserélte 
fel. Mindezt csak egy megbocsátó hahotával nyugtáztuk. Azt hi-
hette mindenki, hogy Közép-Európában immár minden egyszerû 
lesz, reménykedve várták a jövõt. A jövõ pedig eljött, de új diktá-
tor is termett – pontosabban egy cezarizmus jött létre. Mégpedig 
éppen nálunk.

*

Nem akármilyen év volt 1989. Megismételhetetlen, atipikus. 
A világ akkor új irányt vett, (2001. szeptember 11-én újabbat, 
2008-ban még újabbat). 1989 óta ugyan van egy-két ellopott, illet-
ve ellopottnak tartott forradalom, és van még néhány (de legalább 
egy) be nem teljesedett rendszerváltás, vannak csalódások a hiá-
bavalónak bizonyuló reményeket illetõen, de minden más lett. Ha 
sok minden vitatható is, az biztos, hogy minden megváltozott, és 
ebben Magyarországnak fontos szerep jutott. Persze Jugoszláviá-
nak is, és persze mennyire mások e szerepek.

Mi volt 1989? Globális méretû nézõpontváltás, pszichológiai 
affinitás, értékrend és struktúraváltás? Nem tudom, csak azt tu-
dom, hogy minden megváltozott...

1999. augusztus 6.–2003. március. 12.–2009. áprilisa



136

SZÁMUNK SZERZÕI

    
AYHAN Gökhan – 1986-ban született Budapesten, ahol ma is él. A PPKE-
BTK magyar szakos hallgatója.

BÁBA Zoltán –1961-ben született Nagybecskereken, ahol ma is él. Az Újvi-
déki Egyetem Jogi Karán szerzett oklevelet. Önálló kötetei: Poetika mikro-
bajke, Beèkereèki mirakulum, Banatski Brevijar, Jodokus Vejt..., San plani-
ne. Több haiku-antológia társszerzõje, illetve szerkesztõje.

CZIROK Attila – 1988-ban született Nagybecskereken. Tagja a Sikoly szer-
kesztõségének, a folyóirat honlapjának webmestere. Muzslán él.

CSÍK Mónika – 1978-ban született Zentán. Az Újvidéki Egyetem BTK 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének az abszolvense és a Magyar Szó 
munkatársa. Tagja a Sikoly szerkesztõségének. Önálló kötete: Metszetek 
(2006). Kispiacon él.

DIÓSI Árpád – 1979-ben született Zomborban. Bezdánban nevelkedett. A 
bajai Tóth Kálmán Szakközépiskolában érettségizett, környezetvédelmi és 
vízgazdálkodási technikusként. Felsõfokú tanulmányait a zsámbéki Apor 
Vilmos Katolikus Fõiskolán folytatta Szociálpedagógia, valamint Hittanár 
Szakon. A Magyar Szó munkatársa. Szabadkán él.

FEKETE J. József (Nettitia K. FROESE) – 1957-ben született Bácskossuth-
falván. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 
szerzett oklevelet. Kritikusi és esszéírói munkásságát Sinkó-díjjal, Üzenet-
díjjal, Szenteleky Kornél-díjjal, Herceg János Irodalmi Díjjal, Pro Literatu-
ra-díjjal, Arany János-díjjal és Híd-díjjal jutalmazták. A Magyar Mûvészeti 
Akadémia rendes tagja. Napjainkig 12 kötete jelent meg, a legutóbbi 2008-
ban, Periferiáról betekintõ címmel. Zomborban él.

GERE Rita – 1991-ben született. A Zentai Egészségügyi Középiskola ta-
nulója. Tornyoson él.

KIMI Hääppe (BENEDEK Miklós) – 1984-ben született. Fõiskolai hallga-
tó. Bácsfeketehegyen él.

KOVÁCS Jolánka – 1958-ban született Muzslán, ahol ma is él. Az Újvidéki 
Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett oklevelet. A 
muzslai Szervó Mihály Általános Iskola könyvtárosa, valamint a SZJMSZ 
elnöke. Tagja a Sikoly szerkesztõségének.

137

MÉSZÁROS Zoltán – 1969-ben született Zentán. Az Újvidéki Egyetem 
BTK Történelem Tanszékén diplomázott. A Pécsi Tudományegyetem BTK 
Interdiszciplináris Doktori Iskolájában szerzett doktorátusi fokozatot. Taná-
ri és levéltárosi szakvizsgával rendelkezik. Jelenleg a szabadkai levéltár mun-
katársa. Több könyv társszerzõje. A SZJMSZ Bábel-esszépályázatának, 
1996–2001 között többszörös díjazottja volt. Úton a csók felé címû önálló 
esszékötete 2003-ban látott napvilágot. Esszéírói tevékenységét 2000-ben 
Sinkó-díjjal, 2003-ban pedig Híd-díjjal jutalmazták.
        

MUNJIN Andrea – 1990-ben született Verbászon. Szenttamáson nevelke-
dett, ahol ma is él. Kiskorában édesapjával sokat járt vadászni, a nagymamá-
ja pedig minden vasárnap kivitte a temetõbe. A szabadkai Kosztolányi De-
zsõ Tehetséggondozó Gimnázium végzõse. A fotózás és az írás mellett szí-
vesen rajzol, fütyörészik vagy sétál.
     

OLÁH Tamás – 1990-ben született Zentán. A Zentai Gimnázium végzõse. 
Magyarkanizsán él.
      

SAMU JÁNOS Vilmos – 1977-ben született Zomborban. Az Újvidéki 
Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett oklevelet. Je-
lenleg a szabadkai Magyar Tannyelvû Tanítóképzõ Kar tanársegédje, a PTE 
doktorandusza. A DNS kulturális folyó-irat fõszerkesztõje, a DNS ð és a 
konTEXTUS címû kötetek társszerzõje. Kilátó-díjas. Önálló kötete: Varázs-
ló Zú.
     

SÁNDOR Zoltán – 1973-ban született Nagybecskereken. Az Újvidéki 
Egyetem Jogi Karán abszolvált. A Magyar Szó munkatársa és a Sikoly fõ-
szerkesztõje. Prózái, versei és esszéi hét antológiában jelentek meg. Önálló 
kötetei: Sár (versek, 2002), Az élõ J. K. (novellák, 2003), A szoba (novellák, 
2005), eMese (regény, 2006). Muzslán és Szabadkán él.
    

SCHWAMM Fanni – 1977-ben született Zentán. Kishegyesen nevelkedett. 
A Debreceni Egyetem Filozófia Szakán, és a Nyíregyházi Fõiskola Nemzet-
közi Kapcsolatok Szakán szerzett oklevelet. Debrecenben és Kishegyesen él.
    

SZABÓ PALÓCZ Attila – 1971-ben született Zentán. Az Újvidéki Mûvé-
szeti Akadémia Színmûvészeti Szakán szerzett oklevelet. Önálló kötetei: 
Résnyire nyitva, Fityisz, Trium(f)virátus, A zentai csata, A falevélke új ruhá-
ja, Falanszter. Budapesten él.
       

SZALMA Gábor – 1990-ben született Szabadkán, ahol ma is él. A szabadkai 
Kosztolányi Dezsõ Tehetséggondozó Gimnázium végzõse.
      

SZÖGI Csaba – 1975-ben született Szabadkán. A gödöllõi Szent István 
Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetében diplomázott 2000-ben. 
A Magyar Szó/Képes Ifjúság munkatársa. Tagja a Sikoly szerkesztõségének. 
Önálló kötetei: Költõfogyatkozás (versek, 1997), Drót (regény, 2004), Korai 
orgazmus (versek, 2008). Zentán él.



SIKOLY
irodalmi és mûvészeti folyóirat
VI. évfolyam, 19. szám – 2009. NYÁR
Megjelenik évente négyszer

        

Kiadó: Sziveri János Mûvészeti Színpad – Muzsla

        
Fõszerkesztõ: Sándor Zoltán
A szerkesztõség tagjai: N. Czirok Ferenc, Csík Mónika,
Czirok Attila, Szögi Csaba, Kónya-Kovács Otília
Munkatárs: Fekete J. József
Illusztrációk: Munjin Andrea
Lektor: Kovács Jolánka
Mûszaki szerkesztõ: Sándor Róbert
Készült az újvidéki VERZAL nyomdában.
      
Támogatási díj: 120 dinár
Postacím: Magyar Kommün 39, 23206 Muzsla 
E-mail: s.zultan@citromail.hu vagy czirokati@freemail.hu
Sikoly az Interneten:  

      

CIP – A készülõ kiadvány katalogizálása

A Matica srpska könyvtára, Novi Sad

www.sikolyfolyoirat.extra.hu  

A szám megjelenését a Tartományi Mûvelõdési Titkárság 
támogatta.

82+7 (05)
           SIKOLY : irodalmi és mûvészeti folyóirat / 
Fõszerkesztõ Sándor Zoltán. – 6. évf., 19. sz. (2009) – 
Muzsla : Sziveri János Mûvészeti Színpad, 2009 –
 (Újvidék : Verzal). – Ilustr. ; 21 cm

           Évente négyszer

         ISSN 1820-4112 

         COBISS.SR-ID 198808327




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71

