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„A fennállásának idén ötödik évforduló-
ját ünneplõ Sikoly irodalmi és mûvészeti fo-
lyóirat felkér, hogy írj egy rövid prózamûvet 
vagy kisesszét magyar nyelven. Tartalmi és 
tematikus meghatározások nincsenek: a mik-
romese szólhat bármirõl, lehet meditatív jelle-
gû, tudományosan vagy anélkül fantasztikus, 
lírai hangvételû, neoavantgárd, simán vagy 
mágikusan realista, horror, krimi vagy sci-fi; 
míg a mikroesszé kifejezheti a szerzõ vélemé-
nyét társadalmi, politikai, vallási, szocioló-
giai, filozófiai, pszichológiai, tudományügyi 
kérdésben, górcsõ alá helyezhet egy mûalko-
tást – legyen szó drámáról, tévésorozatról, 
performance-ról, képregényrõl, versrõl, 
szimfóniáról vagy akár egy fényképrõl –, de 
szólhat a hétköznapi élet legbanálisabb moz-
zanatairól is” – hangzott folyóiratunk 2009. 
április elsején közzétett felhívása.

A pályamûvek beküldésére megszabott 
101 nap alatt (április elsejétõl július tizediké-
ig) összesen 406 pályamû érkezett címünkre. 
Jelenlegi számunk elkészítése közben ezek 
közül válogattunk, amelyek mellé a tartalmi 
és formai sokszínûség növelése érdekében 
még hat nyelvrõl készítettünk fordításokat.

A Sikoly szerkesztõsége
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Szavunkat adjuk a mélyen tisztelt olvasónak, hogy kizárólag 
olyan témákat dolgozunk fel, amelyek minket is érdekelnek, sõt 
(természetesen!) az összes ember érdeklõdésére egyaránt számot 
tarthatnak, hiszen egyetlen ember sem élhet – és nem is él – nélkü-
lük, ennek megfelelõen alapvetõ hajlamunk foglalkozni velük.

Elsõsorban és egyedül az ember érdekel minket. Lenyûgöz és 
elbûvöl. A puszta tényen kívül, hogy emberek vagyunk, más ér-
tékes és fontos nincs is bennünk. Tehát itt mindenkirõl szó lesz, és 
senki sem vonhatja ki magát alóla, bármennyire is fenn hordaná – 
a többiek felett – az orrát. Hogy mindenki ember, minden egyes 
darab, alábecsült igazság, más kapocs ugyan mi is lenne köztünk? 
Más mi is tölthetné ki az életünket? Ha ezt nem értjük, a lényeg fö-
lött siklunk el; de ha nem is értjük, akkor is tudunk róla észrevét-
lenül, ugyanis minden körülmények között ebben élünk, és ez 
vagyunk.

Összes viszonyítási pontunkat az adja meg létezésünkben, 
hogy emberek vagyunk, jó tehát tisztában lenni keretünkkel, 
amelyben el van helyezve saját, félelmetesen egyedi és megdöb-
bentõen szokványos lényünk. Az egyszeriség és a magány fel-
emelõ és megsemmisítõ illúziójával kikukucskálhatunk képünk-
bõl, azonban ebbõl a szoros keretbõl soha, sehogyan nem jutunk 
ki, hiába vetemedik meg, vagy pattogzik le a lakk.

Nekünk ezt a rámát, ezt a satut kell jobban megértenünk, 
amely teret ad egész önmagunk hihetetlen szabadságára – és éle-
tünk hervasztó sámfája is egyben, amely nélkül nincs semmi és 
senki, fõleg nem úgy, ahogy mi most ismerjük, szeretjük és meg-
vetjük.

GÖTZ ANDREA
     

ELÕSZÓ

(minden jó könyvhöz)

9

Reggel, délben, este, több mint fél évszázada, ugyanaz a ho-
mály, ugyanaz a tüskékkel kivert ég, sáros út, pelyvatöredéktõl fé-
nyes horhosok, a kanyar után rézsû, szentjánosbogarak az ég ele-
mei, nincs is ég, a felhõkre támasztott létra a pokolban landolt, ki 
járt itt, kapca, nem a lábamon, isten ujján, hogy meg ne fázzék a 
mutogatásban, nézzétek, Poncius Pilátustól jött, a bakancs fosz-
lott szára, papírdarabka a zsebben, ceruzacsonk, fölírható a végte-
lenre a haza pilleszárnya, vér, mocsok, izzadság, tört gally, husza-
dik századi kloáka a szájban, aranyfogsor a szégyenében lehullott 
kukoricacsõ, nádbuga, sodrás, az anyaföld tócsás képe mint oltár, 
fénylik rajta az izzadság, meglöknek, elesem, az ég tonnái – sar-
zsik – az éjszaka smirglijétõl viselõsek, ki, miért, honnan, az esõ-
csatornákban kerubok: hitetlen igék hirdetõi, még egyszer föl, to-
vább, apám szégyenét viszem, anyám fájdalmát hordom, gyerme-
kem, a meg nem született emberiség bohócsipkáját cipelem, va-
gonok átokhangú sírását, katonaköpeny suhogását, ásók riadal-
mát, a botorkálás szeme hunyt emlékét, ki néz onnan föntrõl, 
kinek a gulágja vicsorít rám, a szántóföldek palatáblái hordozzák 
isten – a szabadulás – üzenetét, s én csak megyek, föl, le, boka-
dagadtan, villanypóznák égetõ szalagjai a vádlimban, rongy, mo-
csok, ám a szem világló monstrancia, tudtom nélkül lökték az 
agyagvályúba, megfagyott lélegzetként a gyalázat jégiszonya, 
lúdbõr, megyek lába nincsen lábbal, fölhólyagzott értelemmel, 
szégyenem ponyvájába takarózva, hogy megtörténhetett, szürke 
bádogkanna szívemre nem mosolyog a jóság, a horpadások csur-
gásaiban vér és mocsok, mert nem állíthattam meg az iszonyatot, 
szenvedek, mint a rühes állat, nyüszítés a gyalázat bordakosará-
ban, villámló éjszakák, pipacsok sebzik bõrömet, meddig még, 
meddig, ha bírom, csak érte bírom, letehetetlen,  testrészemmé 
vált, a förtelem mocska vigadoz, a horizonton a szégyen kurtizán-
jai papucsban, elalélt foszlott zubbony, a puskatus vonókés, a ke-
resztet átvágva fölhasítja a Föld hátát, a csönd misztériuma, az ég 
vércsatornái, Der springt noch auf!

SZAKOLCZAY LAJOS
    

 LETEHETETLEN KERESZT
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(magánynapló)

– Kedves Diarém! – írta füzetének elsõ lapjára Abi al-Maarri, 
aki látásának romlása folytán gyakran összetévesztette vagy össze-
keverte a betûket, meg különben is hajlamos volt marhaságok le-
írására.

– Afelõl kérdezett tegnap egy ismerõsöm, akinek nevét nem 
jegyzem be naplómba, mert itt leselkedik a vállam fölött a Min-
denkori Olvasó – hogy segítse meg a Magasságból Érkezõ –, aki 
gondolataim nemes folyamából két marokkal merít, ám mire kor-
tyolna tenyerébõl, csak a homokot és hordalékot érinti ajka, de 
nyomban szövõdik agyában a pletyka sekélyességemrõl, keserû-
ségemrõl, mocskosságomról, miközben a csillámló kristályvíz el-
csorog ujjai közt, a vízzel együtt a kérdezõ neve is, annak szemé-
lye, aki arról érdeklõdött, hogy miként élhet több lélek egy sze-
mélyben.

– Tekintve, hogy kehes mellemnek szögezted kérdésed, vél-
hetõen nem a téma spirituális, vallási vagy lélektani megközelíté-
se érdekel, hanem az, hogy miképpen képes folyamatos megúju-
lásra az alkotó, olyan kaméleoni alaköltésekre, amelyek fölülírják 
vagy megkerülik korábbi teremtõ énjét. Miként a mûvészet halá-
láért sem annak ténye felelõs, hogy hiány mutatkozna belõle, ha-
nem ellenkezõleg, az pusztítja el, hogy túl sok van belõle, így az 
alkotói entitások és identitások többszörözõdését se a domináns, 
uralkodó egó vagy szuperegó hiánya idézi elõ, hanem a teremtõ 
energiák túltengése – válaszoltam. Tudod jól, hogy a láthatatlan 
megszülheti a láthatót, hogy az energia anyagot teremthet, és 
hogy a gondolat maga is energia. Nem kell sokat tépelõdnöd, ma-
gad is rájössz, hogy ezen tulajdonságánál fogva a fantázia tárgya 
dologgá szervesülhet, és eme dologiság megképzõdésének elsõ 
szakasza az alkotó entitás létrejötte. Tekintve, hogy ennek a pusz-
tán a gondolatok szintjén egzisztáló szellemi lénynek célja a to-
vábbi teremtés, s lévén, hogy mindketten a szavak, a nyelv köze-

NETTITIA K. FROESE
     

ABI AL-MAARRI ÉS A KÖZÖS MAGÁNY

gében képzeljük el a teremtést, evidens, hogy ha az ilyen alkotói 
entitások, amelyek távolról se azonosak az írói alteregóval, vagy 
Uram bocsáss, az álneves közlésekkel, le kívánják írni az általuk 
teremtett világot, az írás révén egyre távolabb kerülnek egymás-
tól, és szeparált világaik burkában tökéletesen megférnek egymás 
mellett.

– Az imént arról szóltál, hogy a bõség kioltja önmagát – csa-
pott felém újabb fullánkkal a kérdezõ.

– Az alkotói entitások csupán magukról vesznek tudomást, s 
aki szemügyre veheti önmagát, az nincs egyedül. Aki viszont nem 
bírja a magányt, az nem lehet valami jóban önmagával. Ezeknek 
az entitásoknak a közös nevezõje nem a sokaság, hanem a közös 
magány – válaszoltam. 

(A mai bejegyzést még bõvebben kidolgozni!) – írta zárszó-
ként naplójába Abi al-Maarri, majd nyugovóra tért.



12 13

Még egyszer végigsimít szoros kontyba tûzött haján, majd le-
hajtja a fátylat. Percekig szemléli a tükörbõl visszanézõ karcsú, 
fekete nõt. Ahogy a csipkefátyol virágmozaikká szabdalja sápadt 
arcát. Ahogy a mély kivágású selyemruhából kerekké szelídül 
amúgy szögletes válla. Ezért szereti úgy a gyászruhát. Törékeny 
hattyúnak érzi magát benne. A hétköznapi fekete más. A gyászöl-
tözet! A fájdalom megszázszorozza a szépségét. És mikor máskor 
viselhetne fátylat az arca elõtt? „Gyönyörû vagyok” – sóhajtja 
elégedetten.

– Részvétem.
– Köszönöm.
– Õszinte részvétem.
– Köszönöm.
– Úgy sajnálom, tudom, milyen nehéz...
– Nehéz, igen. Köszönöm, köszönöm.
– Gyere ide édesem, hadd öleljelek meg!
Áll a ravatalozóban. Ez a második kedvenc része. Mikor 

gyûlnek az emberek, gyászos képet vágnak, és megölelgetik õt. 
Imádja az öleléseket, meg belefúrni az arcát a férfiak puha válltö-
méseibe, és hangosan felzokogni:

– Mi lesz most velem?!
Két részvétnyilvánító között futólag, mintegy emlékeztetõül 

elolvassa a nevet a koporsón. Kedves Kálmán, Pipogya Plútó, 
Erõs Ernõ, Aranyos Atanáz. Konyhakés, pisztoly, emeleti ablak, 
arzén. Már régóta ki akarta próbálni a fojtást, és nini!, ott jön Fi-
gyelmes Ferenc. Már messzirõl fixírozza a válltömését. Picit iz-
gult, hogy nem jön el. Hiábavaló lett volna az egész.

Hátrafeszíti a fejét, és hangosan felzokog. FF odasiet hozzá, 
és szorosan magához öleli:

– Ó, édes, szegény kicsi asszony...
Szegény kicsi asszony beleveti magát a válltömésbe, fitos 

orrocskájával a férfi nyaka felé, s úgy leheli:
– Annyira hálás vagyok, hogy eljött!

ILLÉS ESZTER
   

GYÁSZÉJSZAKA

FF hátán végigfut a borzongás, bukfencet vet a gyomra, na-
gyot nyel, majd kinyögi:

– E-ez csak természetes.
Magát a szertartást nagyon unja. Ilyenkor szereti felidézni a 

kedves utolsó megrökönyödött pillantását, és az utolsó csókot, 
melyet a még meleg ajkakra szokott lehelni. Ettõl felhevül, és sze-
mével FF-et keresi a tömegben. Bosszankodik, amiért Atanáz a 
helyi jótékonysági szervezet elnöke volt, azért vannak ennyien. 
Hogyan is találhatná meg FF-et ebben a nagy feketeségben? Mint-
ha az éjszaka ránehezült volna a földre. Csak nem voltak csilla-
gok.

Végre befejezõdik a szertartás, megindul a menet. Itt már 
kezd bizseregni, érzi a közeledtét annak, amiért minden alkalom-
mal újra és újra megteszi. Lassan haladnak, õ a koporsó mellett, 
egyik kezét az A betûn nyugtatja. Hirtelen megérinti a vállát va-
laki. FF. Nem néz hátra, tudja, hogy õ az. Annyira nem érdekli, 
csak egy futó csücsörítéssel nyugtázza, hogy eddig minden úgy 
megy, ahogy menni szokott, ahogy mennie kell. Most már csak a 
sírgödörre koncentrál.

Visszafojtott lélegzettel nézi, ahogy leengedik a koporsót a 
földbe. Hamarosan... Élesen hasít a fülébe az ásó hangja, amint a 
sírásó beledöfi azt a földkupacba. Ajkába harap, és behunyja a 
szemét. Gondolatban követi a mozdulatsort, mellyel az ember a 
lapátot a sír fölé irányítja. Menet közben legördül néhány apróbb 
rög, s tompa puffanással zuhan a koporsóra, majd gurgulázva, 
mint ahogy az egészen apró gyerekek nevetnek, halkan legurul 
róla. Egyre sebesebben lélegzik, csukott szemhéja mögül látja, 
amint a lapát elfordul, és hullik le róla a föld a sírba. A sok kisebb-
nagyobb földdarabka egyszerre és külön- külön, ezernyi koppa-
nással végzi a koporsón. Felsikolt. FF szorosan átöleli, õ hisztéri-
kusan belékapaszkodik. Kinyitja a szemét, tekintetük találkozik, 
a nõ nyitott ajka remeg, majd apró mosolyra húzódik.

– Kérem, kísérjen haza, Ferenc!
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1Muzika

A lakásom alatt lévõ garzonban egy húszéves srác lakik. Poli-
tikai tudományokat tanul és kitûnõ egyetemi hallgató. Tizenöt 
éves korában az egyik legtehetségesebb belgrádi kosarazónak 
számított. Egy mérkõzésen elért több mint száz ponttal valószí-
nûleg még ma is az ifjúsági liga csúcstartója. Éppen akkor hagyta 
abba a kosárlabdázást, amikor kilátásba helyezték szereplését Ju-
goszlávia ifjúsági válogatottjában. Beszélgettünk akkor errõl, és 
én megpróbáltam rávenni, hogy változtassa meg döntését, de nem 
állt rá. Most a zene érdekli. A füle és az orra ki van lyukasztva, a 
felkarján kitetovált tarka sárkányt visel, gitáron játszik, zenét sze-
rez és angol nyelvû szövegeket ír saját dalaihoz. Azt hiszem, hogy 
Lenny Krawitzet utánozza.

Épületünk tetõtéri lakásában egy fiatalasszony lakik, aki a 
Szerbiai Rádió és Televízióban dolgozik. Gyakran panaszkodik, 
hogy zavarja a garzonlakásból kihallatszódó hangos zene. Néhány-
szor még a rendõrséget is kihívta. A rendõrök rendszerint nagyon 
gyorsan megérkeztek, általában ketten vagy hárman jöttek; fiata-
lok, kezdetben szigorúaknak mutatkoztak, késõbb hajlottak arra, 
hogy egy ideig jómaguk is hallgassák a zenét; távozás elõtt ismét 
szigorúak voltak. Ez most csak figyelmeztetés, mondogatták, de 
amennyiben a kihágás megismétlõdik, megfelelõ büntetésre kerül 
sor. Mindez, mint valami játék, többször megismétlõdött.

Ezekben a napokban a tetõtéri asszonynak újabb érvei van-
nak. Csenget a városközpontban lévõ garzonlakás ajtaján. A la-
kásból a Propellerheads hallatszik – „Take California”. A kiteto-
vált fiú, függõvel az orrában, készen áll a vitára. Azt mondja, hogy 
a zene nem túl hangos. Egyébként pedig ez jó zene, elletétben az-
zal, amit ezekben a napokban a belgrádi tereken és hidakon lehet 
hallani, mondja õ.

DUŠAN VELIÈKOVIÆ
    

ZENE

A tetõtéri lakásban élõ asszonyt akkor is zavarja a zene, ha 
nem nagyon hangos. Õ megerõltetõ munkát végez, gyakran éjjel 
is. Tudja a srác, hogy a Szerbiai Rádió és Televízió épületét le-
bombázták, és több kollégája is odaveszett? Õ pedig állandóan azt 
„az amerikai és angol zenét” hallgatja.

És ön milyen zenét hallgat, kérdi a fiú.
Szerb szellemit, mondja a nõ.
Valamivel késõbb én is elbeszélgetek a garzonlakásos srác-

cal. Igyekszem megmagyarázni neki, hogy ezek „sötét idõk”. 
Arra kérem, hogy legyen óvatos. Talán jobb lenne, mindenesetre, 
ha azt „az amerikai és angol zenét” halkan hallgatná. Nem hiszem, 
hogy a tetõtéri asszonnyal folytatott vita különösebb gondokat 
okozhatna, de tudom, hogy a „sötét idõkben” így kezdõdnek a ba-
jok. Látom, hogy nem fog meghallgatni.

Visszatérek saját lakásomba. Vigasztalásként Hanna Arendt 
gondolatát idézem magamnak: „A bölcsesség az öregkor erénye, 
de úgy tûnik, csak azok érik el, akik fiatal korukban nem voltak 
sem bölcsek, sem meggondoltak.” De továbbra is aggódom.

A srác a fiam.

Fordította: Sándor Zoltán

1
 In: Dušan Velièkoviæ: Srbija HardCore. Laguna, Beograd, 2009
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A megigazult Noel Mosh'dul titkos receptkönyve

Tudd meg, hogy igazán szabad nem lehetsz. Míg élsz, jajong 
benned a félelem, vergõdsz a kétségeidbõl szõtt hálóban, és a leg-
árvább pillanataidat is megkörnyékezi a puha léptû balsejtelem, 
Beliál ûzelme.

Nincs igazi jó itt lenn, a põre szükségszerûség síkjában.
Bajodra fönn a válasz, a határtalanban.

Mondod, béklyóban a léted?

Kalodába zárt értelmed zsarnok módra uralja romló tested 
porhüvelyét?

Ketrecben vergõdünk, Barátom, mindahányan.
Megmérhetõ vagy, ezért nálad több a végtelen, ahogy a fény-

sugárnál is több a nappal ragyogó világossága. A vaksi tudás hu-
nyorgását hétszer hétszázszor fölülmúlja a tágra nyílt szemû böl-
csesség.

Inkább figyelj azokon az éjszakákon, amelyeken a kicsorbult 
pengéjû sarlós hold oly szánakozón bambul. Ha vánkosodon nyug-
szol, míg fejed könyökhajlatodon pihen, és hullakék körmû fénye 
arcodat cirógatja, illékony lelked útra kél, mint buborék a patak 
sodrában. Hallgass és mosolyogj!

Csillogó gyöngyharmat leszel csupán, pókhálónak fonalán, 
amin lobbot vet sugára a fölkelõ napnak. Hátrafordulnod, vissza-
nézned dõreség. Az igézet fonalát szakajtanád. A látszaton túl az-
tán megismered a Kiteljesedést, melynek megadod magad, hogy 
eltûnj és eggyé légy benne, akár a tengerbe hulló sós könnycsepp.

Ott majd megleled valamennyi szerelmedet.
Az általad elbájolt harmichárom asszonyt, és még kétannyit, 

aki Téged elhagyott. Feledett leánypajtásaid légiója fog reád ne-
vetni, és a gyöngyházszín-fehér babák kacagásától lesz hangos a 

PÓSA KÁROLY
   

A SEMMI ÖLÉN LÉVÕK MALASZTJA
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lelked, mert idea leszel magamagad is az ideák között. Fölsejlik 
majd megannyi, soha észre nem vett gesztus: egy kedves arc halo-
vány pírja, a finoman megremegõ kézfogás melege, egy késõ dél-
utáni tétova tekintet, a delejtõl izzó karbunkulus szempár átható 
pillantása a benne vonagló kérdés buja mezítelenségével. Megér-
ted a régen elhalt titkos érintések miértjeit, lopott simogatások 
gyönyörét, és a szempillák sötét árnyékában a sóvárgás lázas kút-
jának mélyén a régi képmásodat látod majd visszatükrözõdni. 
Szétszóródott életed szilánkjai ekkor, és csakis ekkor összeillesz-
kednek, élõ a halott dolog mellé magasztosul, egy kolosszális ró-
zsaablak gyanánt összeáll a Megbonthatatlan: alanti a fölül lévõ-
vel, a mögöttes az elülsõvel, hogy végül az idõ hozzáidomuljon az 
idõtlenséghez.

Álmodban kóstolgasd boldogságod, mert futva telik el életed.
A jó gyomor jó álom. A jó álom pedig a jó szívnek titka.
Napszállat után ne egyél.



18 19

„Azon az éjszakán József öntudatra ébredt.”
Éjszakába veszõ, beláthatatlan betonsivatagban állt megder-

medve, körülötte mozdulatlan férfiak és nõk sziluettjei sejlettek. 
Mindenki szoborszerû merevségben örökítette meg saját félbeha-
gyott cselekedetét. Egyikük épp szaladt, másik intett, fenyített, 
ütött vagy meghajolt. Tekintetük üvegesen bamba. József boldog 
volt: szeme ragyogott. Rájött, hogy õ más, mint a többiek. De nem 
ilyennek képzelte a világot, és az elégedettség érzése lassan szét-
foszlott. A létezés unalmassá vált neki.

„Azon az éjszakán József villogó arcokról álmodott.”
... Mert most a sötétben csak arcokat látott, testeket nem. Elõ-

ször csupán néhány arc kezdett világítani és kántálni. Amint befe-
jezték az éneket, egyik-másik kihunyt, és újabbak kapcsolódtak 
be az arcok tengerébe. Megjelentek a szólisták is: éktelen, fejhan-
gú rikácsolással tarkították a monoton kántálást. Furcsa egy kórus 
volt, ahol egy arc csak addig létezett, amíg énekelt. József sötéten 
hallgatott.

„Azon a napon végre megvirradt, és József megszemlélte a 
végtelen betonmezõt.”

A betonon a mozdulatlan emberek éltek kimerevített tetteik-
kel. Késõbb valami komor szürkeruhások jöttek, mindenkit meg-
igazítottak, aki kicsit is változtatott helyzetén. Meghúzták drótjai-
kat. József jobbnak látta hát, ha nem moccan. Egy tengerparti ho-
mokvárra gondolt, amit szép lassan elmos az esõ. Omladoztak a 
falai, tornyai, és ez egy kicsit fájt.

„Azon a napon Józsefet a szürkeruhások ellenõrizték.”
Lassan járkáltak a szoboremberek között, egyesekhez oda is 

mentek igazgatni, így Józsefhez is. Hallgatagon vizsgálgatták a 
drótokat, amelyekkel József az égboltra lett függesztve. Nem bán-
tottak senkit, csak igazítottak és elmentek. Kifakultak a betonsi-
vatag horizontján.

„... És akkor József mosolyogni kezdett.”
Ezen a napon rájött, hogy a szürkéket is ellenõrzik, õk is az 

FORGÓ ZOLTÁN
    

A MOSOLY NAPJAI

éghez vannak függesztve. Ez a felismerés hatalmas boldogsággal 
töltötte el. „Õket is ellenõrzik. Õk is mozdulatlanok. Mindenki 
más mozdulatlan.”

Elmosolyodott, és mosolya olyan szélesre tárult, hogy azt 
már nem lehetett visszaigazítani – meg drót sem volt hozzá.
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Szeretem a fákat. Égi gondolatok földi szálláshelyeit. Szere-
tem a magányosan álló viharedzetteket. De szeretem az erdõk ti-
tokzatosságát, nyitott-zártságát biztosító, sûrût alkotó óriásokat 
is, meg az erdõszéli, út menti, ferdén növõ tépetteket is.

Mindenkori nemességükért szeretem a fákat...
Hamvas Béla szerint a paradicsomi Lét egyedüli õrzõiként 

már csak a fák maradtak. Melyek nemes õsegyszerûséggel véghez 
viszik az élet egyedüli célját: a fény felé törekvést. Még a legsöté-
tebb korban is.

Mondják, hogy a fa ága nem más: égtermészetbe kapaszkodó 
gyökér. Gyökere földbe meredezõ ág. Ugyanakkor a fák minden-
kori feladata az Égnek és a Földnek az összekötése, e kötés lét-
fontosságának tanítása és létrejöttének elõsegítése.

Ég és Föld. Nem kizárja, feltételezi egymást. Emberi életünk-
nek e két pólusa közül az Ég-szinonima az angyali üzenethordozó 
madarak; a nehézkes földelementumnak megfeleltethetõje pedig 
a sárkány-gyík – Laura fáinak õrzõ-védõ állatai. A bagoly-madár 
és a gyík. Kettejük egyedüli találkozási lehetõsége a hajnal és az 
alkonyat princípiumváltásának ideje: egy rövidecske csendes és 
meghitt pillanat. Ezért így beállítva princípiumi állatok. A nap-
lény gyík, és vele szembe állított éjjeli madár – a bagoly.

Inverz megegyezés. Találó, korunkat kifejezõ. És mindezt a 
fákon keresztül. Mert a „bölcsesség madarának alkonyatba száll-
ta” (mondhatni filozofikus alábukása) a légmadár földiessé válá-
sát – illetve az önmagából is élni tudó alvilági gyík fény felé törése 
a naplény születését jelképezi.

Vajon festõnk az õrállatok ezen beállításával nem a kabbalisz-
tikus Szefirot-fa fejetetejére állítását célozta meg, ami napjainkat 
nagyon is jellemzi? A Korona (Kether) a földbe, a Gyökér 
(Malkut) egy ravasz fordulattal az égbe került.

Érdemes mindent újrarendeznünk, átvizsgálnunk. Szitálni és 
átvilágítani. Az aquariusi világ átlátszóságában a fehérben meg-

VALKAY ZOLTÁN
     

SAGHMEISTER PEITY

LAURA LÉT-RÁIRÓL

látni a feketét, és a feketében meglátni a fehéret, azaz Laura fest-
ményeivel, a rózsaszínben meglátni a földbarnát és úgyszintén a 
terracotta-sepiában meglátni a pinkes fehérséget, hisz emberi 
világunkban, az emberfelettihez képest már semmi sem magától 
értetõdõ. Semmi nem az, ami. Csak árnya annak, amivel összeté-
veszti magát.

Merre is van a Föld? Merre is van az Ég?
Az árnyas fák ebben a kérdésben így tanítanak: lábad alatt a 

Föld... fejed felett az Ég, és mi vagyunk a benned lévõ Létra...
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Milyen fineszes a halál; mielõtt személyesen tenné tiszteletét, 
elküldi fehérköpenyes földi cimboráit, hogy robbanásig turbózzák 
az idegbombát, amivé váltál. Körbecsaholva fárasztanak, mint 
kerítõ kutyák a vadat, aztán mikor kimerülten összeomlanál, jön a 
kegyes vadász, fejed a célkeresztbe, cinkosan kacsint, mielõtt 
meghúzná a ravaszt: úgy, úgy, gyermekem, te  elmehunyt imbecil 
ökör, most akkor szépen lepuffantalak... Egy hónapja kezdtem el 
vészesen fogyni, tizennyolc kilóval vagyok könnyebb, be kellett 
jönni, mert nem tudtuk lokalizálni a fájdalmat, hol a gerincem kö-
rül sajgott, hol a hasamat sanyargatta, hol pedig a végbelem körül 
karmolászott, küldõpapírral jöttünk, mondom a feleségemnek, 
jaj, a nadrág esik le rólam, olyan lett a házunk, mint valami turká-
ló, mire nagy nehezen találtunk egy öltönyt, még az ántivilágból, 
szegény bácsikám, a kántortanító hagyta rám örökül, kiváló angol 
szövet, az is lóg egy kicsit az én összeaszott testemen, járkálunk 
egyik magánrendelõintézetbõl a másikba, pedig ingyenes kivizs-
gálásra és ellátásra vagyok jogosult, harmincnégy évet... kezde-
ném, de sehol sem engedik, hogy elmondd, ami a szíveden, mind-
untalan közbevartyognak, fahangon odacsesztetik: nem ide kell 
jönnöd, hanem amoda, menj tovább Isten hírével, hát amott éppen 
lejárt a rendelési idõ, vagy a doktor urat hívták el konzíliumra, 
konferenciára, a feleségem is kiöltözött, fölvette a véndiák talál-
kozóra csináltatott kosztümjét, mi még úgy nevelõdtünk, hogy or-
vos elé tisztán s tisztes öltözetben illik, sokan várakoztak az elõ-
szobában, adtak sorszámot, a feleségemet kétszer is invitálták 
volna befelé, engem egyszer sem, pedig mondani akartam: én va-
gyok a beteg, õ csak a kísérõ, máris valaki más surrant be, megszá-
moltam: tizenhét pacienssel végzett a doktor úr, és egyszercsak 
mit látok?, puha, de ruganyos léptekkel úgy húz el mellettünk, 
mint valami formaegyes, nosza utána, s mondom: doktor úr, ké-
rem, hát velünk mi lesz? Végigmért, aztán az angol kosztümöm-
nek mondta: a benti mûszer, itt, sajnos, egy régi szerkezet, nem al-
kalmas arra, hogy pontos képet adjon a bajáról, tessék elmenni ide 
s ide (nyomja markomba a cetlit), ott performans masina vár mi-

BÖLÖNI DOMOKOS
    

BÓCA MONOLÓGJA

ránk, viszontlátásra. Hát mi azonnal taxiba, s el a város másik vé-
gébe, s mit gondoltok, ki van ott (még szebb) fehér köpönyeg-
ben?, eltalálva: ugyanaz a doki, a csúcsfej, én meg huszonnégy 
karátos tahóként fizetek pár milliót az átvilágításért, ami a másik 
rendelõben ingyen járt volna, de a masina ugye, nem performans, 
a paciensnek nem illik modortalanul viselkedni, a professzor úr-
nak viszont igen, kapunk egy papírt, hogy menjünk ide s ide, mi 
megint taxiba, mert jártányi erõm se maradt már, s el oda, no, ott 
úgy legorombított a híres orvostudor, hogy mecsoda nyálbéla va-
gyok én, miféle busó pofa, turáni roma, burnyák fakabát, hogy 
nem értem meg egyszer s mindenkorra: õhozzá csak a szövettani 
eredménnyel a markomban jöhetek, nem ezektõl az agyatlan idió-
táktól (a többi orvostól, akik megvizsgáltak és ide-oda küldöz-
gettek), nem ezektõl a nejlontudósoktól összevissza maszkatyált 
undormányokkal, amik csak a toronymagas hozzánemértést tanú-
sítják, felfogja-e már, maga kiskuczugh?, hû, ekkor én is felálltam, 
és azt mondtam: Nézze, professzor úr, én nem tehetek arról, hogy 
a kollégái (Ön szerint) egytõl egyig analfabéták, egyébként a ma-
gukhoz való eszüket nem vette el a Magasságos, mert mindenik 
ügyesen meg tudott fejni, hiszen egyetlen napon 3,4 millió lejt su-
vasztottak el tõlem, aki pontosan 34 éven át ontottam verítékemet 
a munka mezején, elsodorta legszebb éveimet a sokoldalúan fej-
lett szocializmusnak titulált rémálom, aztán most jön a lájtos vad-
kapitalizmus, és elviszi a szerencsétlen nyugdíjamat is, hát mit 
gondol, ki a kurvaisten tûri ezt? Jaj, hogy b...a az égbe Belzebub 
ezt az egész kuplerájt, a kurváival, madámjaival és kurvapecér 
pribék kerítõivel együtt!!!...

Indultam, hogy hazaviharzok; de a professzor hirtelen meg-
juhászodva szelíden karon fog, bevezet, derékra vetkõztet, meg-
kopogtatja a hátamat, aztán mosolyogva közli: kutyabajom, me-
hetek. Asszonyom, szól még a feleségem után, „Jöjjön be egy pil-
lanatra!”, s halkra fogva a szót, hogy ki ne szûrõdjék, duruzsolja: 
„A férjének veserákja van, jó nagy a tumor. Tapintatosan mondja 
meg neki. Készítse fel lelkileg. Beszélek egyik barátommal, kitû-
nõ sebész, itt ez a szám, holnap tessék fölhívni programálás ügyé-
ben. Õ majd megpróbálja a lehetetlent.”

Feleségem nem tudja, miként közölje velem a rossz hírt. Nem 
sejti szegény drágám, hogy a résnyire felejtett ajtónyíláson át 
mindent hallottam.
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1
Origen de los ancianos (1969?)

Valamelyik délután egy ötéves gyerek magyarázta egy négy-
évesnek, hogy több társával együtt teljes szexuális önmegtartóz-
tatásban él, sõt, még csak egymáshoz sem érnek, mert tudják, 
vagy legalábbis tudni vélik, hogy ha véletlenül megfeledkeznek 
magukról, és hagyják, hogy elragadja õket a korosztályukra oly 
jellemzõ szenvedély, és közösülnek, e természet elleni vétek min-
denképp gyümölcsöt hoz, ami nem lehet más, csakis egy papóka 
vagy egy nyanyóka; mivel azt mondják, hogy a mai napig így szü-
letnek azok az öregek, akiket az utcákon és a parkokban látni; ha-
bár lehet, hogy ez a hiedelem abból fakad, hogy a gyerekek sosem 
látják fiatalon a nagyszüleiket, és hogy senki nem magyarázza el 
nekik, hogyan is születnek, vagy honnan származnak; szóval az is 
lehet, hogy valójában mégsem feltétlen így lesznek az öregek.
      

Fordította: Kertes Gábor

AUGUSTO MONTERROSO
    

HOGYAN LESZNEK AZ ÖREGEK?

1 In: Augusto Monterosso: La oveja negra y demás fábulas. Joaquín 
Mortiz, Mexikóváros, 1969
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Libabõrös gyerkõc az öböl vizében. Belecsurgat.
Váratlanul tör rá az inger, nem tud neki ellenállni. Jólesõ ér-

zés, amíg az ember ereszti.
Utána megszeppen. Szerencsétlenül ácsorog a parti hullám-

zásban. Hátha eloszlik körülötte a bûnjel.
Megkóstolja a tenger vizét: ugyanolyan sós, mint annakelõtte. 

Hátha mégsem veszik észre, hogy õ...
Anyjához szalad, lefekszik mellé a homokba.
– Hol járkálsz?
„Miért kérdi? Tudja, hogy hol voltam...”
De azért elmondja. Válasza enyhén remegõ.
– Nem kell csurgatni?
Gyerkõc gyorsan szabadkozik.
„Hát ezt is tudja! Mindent megneszel...”
Nem néz az anyjára, úgy mondja el, hogy s mint... Be se fejez-

heti, a nyakleves már elcsattan. Vörös és fehér foltokat lát tõle.
– Hányszor megmondtam, tessék szólni!
Gyerkõc még nem tudja: kevéske vizelete úgy aránylik a ten-

ger vizéhez, mint légyzümmögés az égiháborúhoz.
Könnyeit nyeli, fogadkozik: „Többé nem mondok el neki 

semmit, ez biztos!”
Éjjel azt álmodja: a tengerparton van. Hirtelen tör rá az inger, 

anyjához szalad, aki a homokdûnékhez vezeti.
– Itt nem lát senki!
Végre, nyugodtan csurgathat.
Csatakos, csípõs szagú lepedõn ébred. 

CSEKE GÁBOR
   

CSURGÓ
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A pályaudvar lépcsõi alatt az egyik sütödében hekket rende-
lek, meg egy pohár sört. A szemem sarkából látom, kopott ruhájú 
35-40 közötti férfi figyel, míg eszem. A hekk jó, gyorsan falom, de 
a belsejében maradt valami – talán a hal belének egy darabja –, 
amit nincs gusztusom megenni. Épp a szemétbe dobnám a cson-
tokat, amikor a férfi odalép:

– Ne dobja el!
– Miért? – bámulok rá.
– Mert megeszem – mondja öntudatosan.
– Maga ezt akarja megenni? – mutatok a halszálkákra.
– Igen.
– Jöjjön, inkább veszek magának is egy szeletet.
– Tényleg vesz egy szeletet?
– Persze.
A pulthoz megyünk, rendelek egy hekket, a legnagyobbat. 

Mire a férfi:
– Két kenyeret rendeljen! (Ekkor pillantom meg a barátját, tõ-

le valamivel távolabb.)
– Sört nem kér? – dúdolja az eladónõ.
– Nem – mondom keményen.
– Pedig a hal úszni szeret...
– Most az egyszer nem úszik.
– Fizetek.
A férfi:
– Az aprót nem adná ide?
– Nem.
Mindez pillanatok alatt zajlik le, szinte reflexszerûen. Már a 

metróban járok, amikor újra lepergetem magam elõtt a történte-
ket. Miért nem rendeltem a fickónak sört? Tulajdonképpen ma-
gam sem tudom, hiszen azon a pár forinton éppen semmi sem mú-
lott volna. S miért nem adtam oda az aprópénzt? Erre éppúgy nem 
tudok válaszolni, mint az elõzõre.

CSORBA BÉLA
    

HEKK

Cselekedeteinket még ilyen egyszerû esetben sem befolyá-
solják elõzetes megfontolások? Hát akkor mik? Társadalmi kli-
sék? Reflexek? Ösztönök? Vagy csak arról van szó, hogy magam 
akartam a helyzet irányítója maradni, hiszen a szituációt volta-
képpen én teremtettem?

De én teremtettem-e?

     

A VALÓTLAN VILÁG

Apuka és ötéves kislánya a játszótér hûvösében. A kislány a 
Barbie-babát vetkõzteti:

– Most levetem a ruháját, hogy meglássuk, milyen az igazi 
punci.

Az apjához fordul:
– Most megmutatom, hogy milyen az igazi punci.
Apa:
– Jó, mutasd.
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Kislány:
– Te láttál már igazi puncit?
Apa:
– Láttam.
Kislány:
– Hol?
Apa:
– A televízióban.

     
    

HÚSVÉT ELÕTT

Kapuzörgetés. Kimegyek. A ház elõtt magyarországi rend-
számtáblájú kocsi, kopasz, simára borotvált úr:

– Beszél magyarul? 
– És maga? 
Erre köszön:
– Jó napot kívánok, most megyünk hazafelé, tudja, egy olyan 

termékbemutatóról, mint amilyen itt is volt régebben a csárdában. 
Hát, tudja, abban a nem jut most eszembe, milyen nevû csárdában. 
Gyapjúból készült árucikkek, paplanok, kispárnák, kitûnõ áru, és 
néhány megmaradt, és ezt szeretnénk odaajándékozni néhány 
családnak, és önökre gondoltunk, és...

– Mi nem vagyunk erre rászorulva, viszont tudok ajánlani né-
hány szegény családot, ha vár egy pillanatot, a pontos címüket is 
megadom.

– Igen. Igen? Tudja, de ez úgy van, hogy az egyik garnitúrát 
meg kellene venni, és akkor adnánk oda a másikat ajándékba. 
Esetleg  a kedves felesége, ha megnézné.

– Nincs itthon a feleségem.
– Esetleg nem kívánná meglepni egy kitûnõ párna- és paplan-

garnitúrával, mire hazajön?
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A szél valahová elsodorja a felhõket.
Az aprószemû Hulda farkasokat képzelt ágya alá, és úgy érez-

te, nem valószínû, hogy túlélné, ha elõjönnének. Megpróbálta el-
hagyni hálószobáját, oly módon, hogy lábával lehetõleg egyálta-
lán ne, de ha mégis, kevésszer érintse a padlót. A villanykapcsoló 
beláthatatlanul messze volt, a bútorok riadtan tartották vissza lé-
legzetüket, erezetükben elfásult a lüktetés. Az aprószemû Hulda 
bólyákon egyensúlyozva menekült a gondolattól, hogy ordasai 
elõmásztak, s háta mögött is megérezték az ottmaradt ágynemû 
melegén, hogy fél. A lábujjai sejtjeibe ivódott irány vezette õt a 
könnyûléptû Almea lábtörlõjéig. Ott magába bújt, mint kinek ál-
mában farkasok fújják a kását. A küszöb és az ajtó közti rés lan-
gyos levegõt lehelt halántékára, a lépcsõházi fikuszok felfogták 
ûzött vad-szagú páráját.

A derûs, vihart felejtõ reggelen Almea kitakarított, porolt és 
feltörölte a konyhát, kirázta az abroszt, eldobta a kicsorbult kan-
nát, közben dúdolt, nem tudjuk, mit. Kinyitotta a bejárati ajtót, ki-
csit meggörnyedve a lakás elõtti négyzetmétert is felsöpörte, a 
szemétlapát tartalmát zacskóba ürítette. Kettõt tüsszentett, pedig 
már ez elsõ után zavarba jött, hogy tõle zeng az egész lépcsõház. 
Fogta a szemeteszacskót, és lekeringett a csigalépcsõn. A szemét-
égetõ felé vezetõ út. Odasült rántotthús illata. Szikkadó tócsák. A 
zacskó ingó-lengõ mozgása. És mi még? Almea léptei még min-
dig olyan teher nélküliek, biztonság velük a járás, mondja róluk az 
is, aki nem tud semmi többet; térde tájékán, oldalt, a zizegõ sza-
tyor neki-nekiverõdik az izomnak. A zacskó vékony anyagából fi-
noman kidomborodik az összekucorodva alvó Hulda hátgerince.

A szél valahonnan idetaszítja a felhõket.

LÁNG ORSOLYA
   

I’LL SLEEP WHEN I’M DEAD
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„Mi az élet?” – kérdezte a tudományos szocializmus tanára, 
elnyújtva az é hangot, akár egy ügybuzgó kántor. B. Vasile pedig, 
aki az egyetemi elõadóterem utolsó padsorában ült, amely a nap-
lopók és a visszahúzódók menedéke volt, azonnal válaszolt is ne-
ki, megtörve az elsõ sorokban helyet foglaló stréberek nyomasztó 
és cinkos csöndjét. „Nem lehet tudni. Senki nem tudja, mi az élet!”

A tudszoc tanárának elõbb tátva maradt a szája döbbenetében, 
mint aki nem hisz a saját fülének, hogy vannak nála ostobább em-
berek is, majd nagysokára megjegyezte: „Ez egy szónoki kérdés 
volt, B. Vasile elvtárs. Fölösleges rá válaszolnia!” Valamivel ké-
sõbb újabb kérdéseket fogalmazott, például ezt: Mi az energia? 
Vagy: Mi a világegyetem? – B. Vaszi pedig elképzelhetetlennek 
tartotta, hogy egy embert ilyen súlyos kérdések gyötörjenek, és a 
százvalahány stréber közül egy se veszi a fáradságot, megmagya-
rázni, mi az energia, de legalábbis a világegyetem, így aztán he-
lyettük is õ válaszolt: mondta, ami éppen keresztülcikázott a fe-
jén. Hogy az energia az maga a Jóisten, és a világegyetem is vala-
mi hasonló fán terem.

És azután is, hogy a tanári szobába invitálták, ahol szabályo-
san megtiltották neki, hogy órákon kérdezés nélkül megnyilvá-
nuljon, B. Vasile tovább ûzte az eszét minden olyan tanárával, aki 
szónoki kérdésekkel élt. Ha az elõadóterem tele lett volna, megle-
het, a dolgok nem fajulnak idáig. De a padsorok, amelyekben a 
buzgó stréberek szorongtak és az utolsó sor között, mely fölött Va-
szi örökké borzas feje strázsált, mintegy tíz széksornyi ûr táton-
gott. Akkora szakadék ez, amit muszáj valamivel áthidalni. B. Va-
sile nem a tudszoc tanár, Marin Poscareanu szónoki kérdéseire re-
agált, hanem kitöltötte ezt az ûrt.

– Kedves B. Vasile hallgató elvtárs – intették meg isten tudja 
hányadszor a tanáriba sereglett oktatók, hogy ultimátumot adja-
nak neki, bár, megjegyzem, az egyetemi szabályzat sehol nem írta 
elõ pontosan, mi a teendõ akkor, ha egy nehezebb felfogású diák 
megmakacsolja magát és mindegyre válaszolni próbál a szónoki 

TUDOR OCTAVIAN
    

SZÓNOKI KÉRDÉSEK

kérdésekre. – Kérjük abbahagyni! Mi nem vagyunk az ön játék-
szerei!

B. Vaszi mit tehetett volna mást, minthogy visszafogta ma-
gát? Pedig egyetlen normális embernek sem kellett volna ökör-
ként tûrnie, ha az elõtte tátongó üres padsorokba, akár a szemetes-
kukába, efféle kérdéseket hajítanak: Mi a lelkiismeret? Mi a bol-
dogság? Mi az erkölcs?

– Mekkora tökfejek voltak ezek az én szocfilozófia tanáraim! 
– emlékezett vissza harminc év múltán B. Vasile, amikor minden 
külsõ ösztönzés nélkül maga is feltette a kérdéseket, hogy „Mi a 
lelkiismeret?”, „Mi a boldogság?”, „Miként bírjuk ki a telet lekap-
csolt fûtõtestekkel?” és fõként: „Milyen az életfogytiglani szex 
egyetlen asszonnyal?” – Miért kellett engem pellengérre állíta-
niuk, hogy belémfojtsák a válaszokat, amikor egyszerûen elég lett 
volna annyit mondaniuk, hogy üljek az elsõ sorba, a többiek 
közé!*

Fordította: Cseke Gábor

* A Történetek B. Vasile életébõl (Intâmplãri din viaþa lui B. Vasile) 
címû minipróza ciklusból
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Várok valamire, csodára talán, közben hallgatom a falusi éj-
szaka megváltozott hangjait. Semmi sem a régi, de nem azért, 
mert elmúlt fölöttem az idõ, vagy ha azért is, inkább mert min-
denféle bajt hozott, mindenféle változást. Idegenek jöttek azok 
helyébe, akik innét elmentek, önként, vagy rásegítve a riogatással 
tûntek el közülünk. Este az utca felõl nem hallani ismerõs beszé-
det, csak az újak hangoskodnak, bátrak, ezzel is jelzik, éppen úgy 
otthon vannak itt, mint ahogy mi, vagy annál is jobban. Félni nem 
szabadna, az megérzõdik, és ettõl erõre kap, aki támadni akar. 
Rémhíreket nem engedek magamhoz, így védekezem, és elfoga-
dom, ami jön, mit tehetnék mást? Teszem a dolgomat, befõzök és 
emlékezem, írok és várok, mire, nem tudom. Jönnek az õseim, 
álmomban az összes elhunyt, nappal virágot hordok rájuk, hogy 
nyughassanak, de a következõ éjszaka újra itt vannak, nincs kien-
gesztelés, vagy pedig ahhoz sokkal több kellene, mint néhány szál 
virág a sírjukra.

Ilyesmikbe kapaszkodom, álmokba és dolgokba, tanulok él-
ni. Néha eljön hozzám egy asszony, kipakol az asztalomra min-
denféle holmit, kártyát is, öreg könyvet, láncokat, csillogó ígére-
tet. Válasszak, kér, és tartja a kártyát. Nézem a kezét, és azt mon-
dom: tudom. Mit, kérdi. Mindent tudok. Látom a szemében, hogy 
erre nincs válasza, de nagyon sajnál.

              

MAGÁNYOS KERT 2.

Dédi minden kijelentését alapigazságként fogadtuk el, útjelzõ 
volt az élhetetlen idõkben. Így vészelhettük át azokat a szörnyûsé-
geket is, amiket másoknak sem szántunk volna, magunknak vég-
képp nem. Késõbb büszkeség nélkül néztünk vissza a család ne-
héz napjaira, ahonnét szerencsésen kiverekedtük magunkat. Sem-
mi sem csupán a saját érdemünk volt, a túlélési készségen sem 
múlt: Dédi szavai, a vége felé már hallgatása, segített minden adó-
dó bajban. Életében jó munkát végzett, mert utána is sokáig rend-
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ben mentek a dolgok. Mintha még ott állt volna a tûzhely sarkánál, 
kezében örökké életkellékeink valamelyikét tartva: fakanalat, 
serpenyõt vagy törlõruhát; mint életében, amikor ételt keverve, 
vagy hagymát aprítva tulajdonképpen vezényelt és kormányzott.

Amikor mi, elgyengült utódai, a régi ház eladásáról határoz-
tunk, ismét mindennél erõsebben éreztük jelenlétét. Nem ezen 
múlik, mondogattuk egymást gyõzködve és magunkat is, jó dön-
tés volt, nem ezen múlik! A család otthonáról határoztunk. Akkor 
egyszer Dédi rossz volt velünk, föllázadt: vihart hozott ránk, ha-
talmas szelet, és a jegenyefa, amire mindig mondta, hogy rossz 
helyen van, reccsent egyet, aztán minden tört, ropogott, zuhant és 
omlott: ráfeküdt a fa a házra. Az égnek meredõ gyökérdarabok lát-
ványa, a fa helyén a megszakadt föld kínálta mélység félelmetes 
volt a villámlásban. Csodával határos módon mindannyian meg-
úsztuk, csak az egykori otthonból lett eladhatatlan rom.

    
       

MAGÁNYOS KERT 3.

A magány a bûnöm. Kivet magából a közösség, szerintük fáj-
ni is csak velük együtt lenne szabad. Segítenének. Az ünnep ben-
nem van, mondom nekik, de ezt nem akarják megérteni. Késõbb 
jönnek a hasonló magányban élõk, és már senki sincs közülünk 
egyedül. Így jó, de a gondtalanok gyûlölnek minket. Minek él az 
ilyen, kérdik, és kereszttel jelölik házainkat. Menjetek haza, 
mondják, még nekem is, aki pedig itthon vagyok! Õk azok, akik 
félnek, én nem félek semmitõl. Itthon vagyok, mint ahogy bárhol 
a földön otthon lennék.

Mirjana nem hiszi el, hogy az ember mindenütt otthon lehet, 
és éjjelente úgy sír, hogy elhallatszik messzire, mint a köd, befo-
lyik sírása minden mélyedésbe, minden résen átfurakszik, nedves 
lesz tõle az ablakok üvege. Mirjana keservesen siratja a családját, 
a hegyeket, a lerombolt házuk falán hagyott száraz koszorúit, a te-
metetlen halottaikat. Önként választani valamit más, mint kény-
szeríteni ránk ugyanazt, mondja, és ezt elhiszem neki. Mirjana lel-
ke nyugtalan, zarándoklatba fog, külsõségeit bár nem értem, de 
lelkének nyugalma meggyõz: a maga hite szerint jó úton járt. Bár 
nekem is sikerülne egyszer a legjobb útra találnom! Mirjana azt 
mondja, a megpróbáltatások segítenek a keresésben.
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Kártyás embernek nem kell magyarázni, mit jelent, ha „be-
jön” egy jó lap. Mondjuk, éppen a makk ász. Föltételezem, hogy 
voltak, akik meggazdagodtak egy makk ász révén, s olyanok is, 
akik golyót röpítettek önnön fejükbe miatta. Ki tudná megmonda-
ni, mennyi bonyodalmat okozott már a világon egy szimpla makk 
ász? Hogy mennyi örömet és bánatot lehetne a számlájára írni?

Most bárki föltehetné a kérdést: voltaképpen mit akarok épp a 
makk ásszal, amikor köztudomásúlag valamennyi kártyalap egy-
formán fontos, ha ott van, ahol lennie kell. Nos, semmi különöset 
nem akarok ezzel a makk ásszal, mit is kezdhetnék véle, hiszen 
nincs kártyám, se kedvem a kártyázáshoz, szóval nekem nem 
hiányzik az életembõl semmiféle makk ász. Hogy most mégis róla 
fecsegek, annak egyszerû a magyarázata: évek hosszú során át, ha 
tehettem, vasárnaponkint eljártam a bolhapiacra. Föltûnt nekem, 
hogy egy idõs úr, ki rendszerint ott ült az õ háromlábú székén, ela-
dó holmijai között egy makk ászt is árult, éveken át láttam azt a 
kártyalapot konzervnyító, Anna Karenina, ácsplajbász, sótartó, 
palatábla társaságában. Egyszer fültanúja voltam, amikor valaki 
megkérdezte tõle, ugyanbiza meddig hozza még ki öreg ezt a 
makk ászt, azt hiszi, kell egy ilyen kopott lap egymagában valaki-
nek? Nem szólt semmit az idõs úr, csak szomorúan, reménytvesz-
tetten nézett a kérdezõre, az pedig fölényesen sétált tovább a so-
rok között, mint valami ellenõr. Kevés tétovázás után lehajoltam, 
fölvettem a kopott kártyalapot, mondván: – Pont a makk ász hi-
ányzik nekem, micsoda szerencsém van magával... És megvettem 
a makk ászt.

Kevés boldog embert láttam életemben, de ez az idõs úr akkor 
az volt. Nem azért a kicsiny pénzért volt boldog, hanem azért, 
mert „bejött” neki a vevõ, aki én voltam. Elmenõben arra gondol-
tam, ha mégis lenne egy csöppnyi szomorúság az idõs úrban, 
annak oka csak az, hogy közben eltûnt a forgatagban a kétkedõ 
ember, nem láthatta a nagy eseményt, amikor elkelt a makk ász.

ELEKES FERENC
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Távoli rokonom panaszkodik:
– Hallatlan, húszhektáros erdõmbõl alig van évente pár millió 

hasznom, a többit ellopják a falubeliek!
– És hogyan jutott ehhez az erdõhöz a Papa?
– Hogyan, hogyan, hát privatizációval. Felháborító, hogy ez a 

mostani állam semmit sem tesz a tolvajok ellen! No és a költsége-
im, ugyi! A terepjárómat teletankolni sem olcsó ám!

– Az átkosban mit csinált a Papa?
– Hát olyan erdészféle voltam, védtem az erdõt.
– Gondolom, hogy akkor jobban fizették.
– A frászt fizettek jobban, de ott vót az erdõ, és fa vót bõven.
– Az erdõkben ma is van fa, nem igaz?
– Van hát, de mi a fát akkoriban nem loptuk, hanem szereztük.
– No és mi a különbség a lopás és a szerzés között?
– Hát az, ugyi, hogy a tulaj nem falubeli vót.

GEISZ LÁSZLÓ
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A „kígyóvõlegény”-típusú narratívákhoz hasonlóan, a Csen-
ki Sándor által gyûjtött Az elátkozott királyfi, aki sündisznó volt 
címû mesében a Vasorrú bába az útra kelõ feleség tudomására 
hozza, hogy a – tõle mitikus földrajzi és mélylélektani értelemben 
egyaránt messzire távolodott – férje összeházasodott egy másik 
nõvel (boszorkánnyal: Tündérlánnyal). Az új feleség bûbájjal és 
„szenvedéllyel” tartja a fogságában, s akárha mindig álomport 
itatna vele, nem is emlékezik sem a saját elátkozottságára, sem az 
általa kimondott átokra. Ugyanezen Vasorrú bába (aki Rudolf má-
sodik feleségének a nénje) úgy hozza a fõhõs tudomására: ki volt 
õ korábban, s miféle viszony fûzte Ludincához (aki az ágyában 
már kétszer is hiába várta, hogy átkarolja õt, s ezzel lehulljon a va-
rázs, az átok, s újból egymásé legyenek), hogy mesét mond neki. 
Mégpedig nem az egész élettörténetét osztja meg vele, csupán 
azokra a momentumokra emlékezteti, amelyek az otthonából való 
távozásra, az eredeti feleségétõl távol-kerülésre, a Lévinas-i eltá-
volodásra és jelenvalóságára ébresztik rá.

„Sógor, nem unatkozol? Mert én mesélni is tudok ám!
– Hát mondj egy mesét! – szólt Rudolf.
– Volt egyszer – mondja – egy kis sündisznó. Az a sündisznó 

megnõsült. A feleségét elhagyta, amikor állapotos volt. Eljött ide, 
és itt is megházasodott. Az elsõ feleségének Ludinca volt a neve. 
No de figyelj ide, sógor! Itt van a feleséged, már két éjjel egy ágy-
ban aludt veled, s egyre csak azt mondja: ’Rudolf, férjem, vesd 
már át rajtam a karodat, hogy megszülhessek, mert már mozdulni 
sem bírok!’ Hanem amikor hazaérsz, egyél, de a kávét ne idd, mert 
a húgom, a kurva, elaltat.”

Egy másik, szintén Csenki gyûjtésében napvilágot látott me-
sében: A szegény fiúból õz lett narratívában a király kérésére fa od-
vából elõlépett és királynévá lett Piroska, aki hûségesen õrizte, 
védelmezte az õzzé változott fiútestvérét, a hol Hamupipõkének, 
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hol pedig Vasorrú bábának mondott anyakirályné részérõl kegyet-
len bosszúszomjat kénytelen elviselni, amiért elszakította tõle a 
fiát. Az anyakirályné az õz máját követeli, gyógyulása fejében.

„– Ajhaj, Istenem, Istenem! Hát így kell elpusztulnom? Meg-
gyilkoltat ez a vén boszorkány!

Azt mondja ekkor az õz:
Várj még egy kicsit, gazdám! Ne vágass még le, hadd mesél-

jek valamit. Volt, hol nem volt, egy vén boszorkány. Az a boszor-
kány így szólt: ’Ahaj, de beteg vagyok. Ha az õzike májából egy 
falatot ehetnék, mindjárt meggyógyulnék.’ De te ne higgy neki, 
gazdám, az ördög kúrja meg, mert csak engem akar elpusztítani. 
Ne higgy neki!

– Ejnye, de szépen tud mesélni! Nem öletem meg, hazavi-
szem.”

Mivel a király (a genitrix-tõl való függõsége, félelme okán) 
nem tud ellenállni az anyai kérésnek/kísértésnek, csak halogatni 
képes a le-mészárlás idejét, óhatatlanul segítõtárssá válik felesége 
testvérének el-veszejtésében. A gyilkos terv halogatásának szö-
vegben nyilvánvalóvá tett indoka, hogy az õzike „szépen tud me-
sélni”; a nyelv segítségével elõadott élettörténet, az ármányko-
dást/bûvölést (ami maga is a szó, a nyelv varázsából táplálkozik) 
felülíró igazságra utalás, a szívhez hatoló kérlelés olyasfajta be-
szédként tûnik föl a király elõtt, mely egyszerre képes hatni az ér-
telemre és a szívre is, s komoly vetélytársa az anya által vett ígé-
retnek. Az egyik szó a másiknak feszül; az egyik arc a másik lété-
rõl tudomást sem akar venni, sõt, mivel maga leleplezésére ösztö-
kélné, nyílt beszédre, inkább a gyilkos maszkját ölti.
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A sámánfa napok óta nem vetett árnyékot. Ezüsthajú Kam-
csadár, aki megszámlálhatatlan tavasszal  korábban, tizenhárom 
ujjal, a vállában csillaggal született, érezte, nemsokára itt az idõ. 
Hogy Ilszat havában kell megtörténnie, hétéves kora óta, az elsõ 
révületébõl ébredvén tudta, csak a kerecsen érkezésére, a végsõ 
jelre várt. Ugek, aki eddig hûen követte étekadóját, valahányszor 
az gyógyfüveket gyûjtött vagy az õsi szent helyekhez zarándo-
kolt, és ura mozdulatlan testét õrizve segédkezett, hogy a szellem-
utazásokból vissza tudjon találni a lelke, most szelíd szomorúság-
gal húzódott a kunyhó homályába, csak pillantásával követte a 
szálfatermet távolodó körvonalát. Éppen csak sejlett a lebukó 
napkorong felsõ íve, mire Kamcsadár visszatért, iszákjában apró 
csontokat, szarutégelyében vörös agyagot hozott. Gondosan meg-
vizsgálta az Ugek által elõkészített, szarvashájjal átpuhított, ünne-
pi öltözék minden darabját, s amíg a fiú hófehérre hántolt fahasá-
bokból felépítette a máglyát, õ magára öltötte a csontokkal díszí-
tett csizmát, vállára hét csigolyás kámköntöst terített, fejére tol-
lakkal ékített szarvasagancs került. Végtagjait pépesített agyag-
gal színezte, arcára korommal rajzolta fel az utazni készülõk je-
leit. A sûrülõ félhomályban parányi fényes bogárként hatott a tûz-
kõtõl pattanó szikra, a fahasábok alól feltörõ láng akár egy nagy, 
vörös virág. Bõrén a Föld, a Víz, testén a Növények, Állatok, a 
Halál s a Körforgás, fején az Öregisten jelét viselve Kamcsadár 
készen állt a végsõ átlényegülésre. Csörgõkkel körített dobját a 
tûzre vetett boróka tísztító füstjébe mártotta, majd a megfeszült 
bõrre tejbõl párolt pálinkát löttyintett, felkészítve ezáltal hang-
szerét is az utolsó mesére. Dobjának tamtamjára apró lépésekkel 
kezdte a sámán, majd egyre vadabb ritmusban táncolta körbe a tü-
zet, segítõ szellemeit híva kíséretül. A rejtezés csendesedõ szaka-
szában végre megnyílt Kamcsadár torka, s a dob rajta keresztül 
belekezdhetett a mesébe. Az abroncs dús lombú erdõrõl, hajdani 
fa-létérõl, a bõr szarvasként való szökellésrõl, a fû ízérõl, a víz hû-
sérõl mesélt, majd õsi énekek következtek sorra, de a legszebbik 
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utolsó strófája megszakadt, amikor a kerecsen szárnycsapását 
érezve hátrahanyatlott a sámán. Ugek, mielõtt hangszerével 
együtt a testet a zsarátra vonta volna, még befejezte a megkezdett 
éneket, hogy a kiszabadult lélek feljuthasson addig, ahol a Világfa 
hetedik görbülete átszakítja az aranyeget.
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Égi sziklákon végigzúduló, hegyikristály illatú vadvizek a 
Földfeletti alatt mossák lassan kisimuló arcomat a tudaton innen és 
túl, múló mesék ízével ajándékozzák örök lebegõ lelkemet a de-
rengõ fény holdudvarában. A szikrák magházát õrizõ sápadt zsa-
rátfény egyre messzebb és messzebb tûnik, ahogy kecsesen végig-
suhanok az andromédaködök végtelenbe kanyargó varázsösvé-
nyén. Óh, mily könnyû az út a csillagokig, testvéreim!...

Visszafelé hullatja levelét az Idõ fiatalodó fája, Numi Tárem – 
Arany Atyácskám! – sugárzó mosolya ragyogja be mögöttem 
Földanyácska szelíd orcáját, s már csak kacagnak odafenn az an-
gyalok. A Hadak Útján regölve tovasikló, csendesen békét hirdetõ 
Rádacsmak lehunyt szemmel távolodik és közelít egyidõben. Mint 
minden lelkes dolog az Univerzumban. Hallócsontocskáin még 
most is szelíden lüktetnek a messzi sámándobok, ahogy Ugek/Kegu 
a tüzek mellõl még hosszan követi õt mindeneket átfogó tekinte-
tével; miközben fáklyaként világító üstököshomlokával hasítja 
egyre a kozmosz hideg szobacsendjét, s ahol egyszer végigvág-
tatott sebes szellemparipáján, ott izzón felragyognak minden égi 
testek, tudatraébredésük fénysugara önnön belsõ energiájával fel-
melegíti a rideg csillagösvényeket, égi pázsitokat, ligeteket és 
sziklakerteket. 

Délibáb! Húgom, anyám, szerelmesem! Álommadártávlatból 
a Világ mit sem árul el magáról a Költõnek, ha koronként meg nem 
érintheti Múzsájának bársonyos karján a bizsergés aprócska lélek-
szemcséit! Ha a test odalett is, a leheletfinom köldökzsinór mind-
örökre megmarad... találkozunk a csillagfelhõimen, kedvesem!

Az Álmodó a porhüvelyét ezúttal végleg hátrahagyta öreg 
Földanya örök tüzeinek egyikén elhamvadni. Új utakon, lélekszár-
nyon – új tapasztalatok és tanítások felé – tovaszökkent az éteri 
pillangó. 

Minden körbefordul és lassan eltûnik önmagában. Tudatom – 
mint a Nap – kialszik, majd Hajnal idején ismét csak feldereng. 
Nincsen ezzel semmi baj. Csak a lélek világítson folyamatosan!

Béke! Ar-rámi! Salom!
Esz-szalám alejkum!

SZÖGI CSABA
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1Borges?
     

A Jorge Luis Borges nevû ember sohasem létezett. Az, hogy 
egyesek azt állítják, hogy látták, sõt ismerték is, hogy író volt, nem 
sokat jelent. Az emberek manapság annyi mindent állítanak. Mond-
juk, amikor Adolfo Bioy Casares határozottan kijelenti, hogy részt 
vett bizonyos J. L. Borges mûtétjén (könnyebb sebészeti beavatko-
zás, helyi érzéstelenítõ alkalmazásával a nyolcvanéves aggon), 
aminek során az említett a „quirofano” szó etimológiáját magya-
rázta neki, állítása okkal emlékeztet bennünket inkább egy mesére, 
vagy akár egy filmre, például Bunuel úr mûvére (akinek létezése 
úgyszintén kétséges), mint a megfellebbezhetetlen igazságra. És ha 
már az igazságnál tartunk, az õ tiszteletére mondjuk el azt is, hogy a 
XX. század irodalmi világát „valóban” elárasztották a Jorge Luis 
Borges által aláírt könyvek, de ezeket a köteteket és a bennük sze-
replõ szövegeket bárki kitalálhatta és aláírhatta, köztük mondjuk én 
is, akit ebben a pillanatban véletlenül, teljesen véletlenül épp Jorge 
Luis Borgesnek hívnak. Ha Borges egyáltalán valaminek a neve, 
akkor az az irodalom neve, pontosabban annak a szellemnek, ho-
logramos megjelenülésnek, varázslónak, homunculusnak, mágus-
nak a neve, amely testen kívül, tiszta nyelvi szubsztanciából fogant 
meg, annak az anyagtalan eszmevilágnak a materializálódásával, 
amely több ezer éven általi ismételgetéssel végre tárgyiasult, meg-
jelent és megszilárdult, nem testileg, hanem a szent tanokban, 
ugyanúgy, ahogyan egykor régen a semmibõl, az elsõdleges plaz-
mából létrejött az élet. A csúcsirodalom tagadja a szerzõ létezését 
(tudunk bizonyosan Homéroszról és Shakespeare-rõl?), de meg-
erõsíti a Szentlélek Szavainak létezését. Ez egyébként a legtöbb, 
amit az irodalomtól kaphatunk: amikor a fikció szüli meg az írót, és 
nem az író a fikciót, az biztos jele annak, hogy isteni mûvel van dol-
gunk. Ezért: Borges, ki mondta azt, hogy Borges?
        

Fordította: Sándor Zoltán
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Túl késõn találtak rá a csomóra a mellemben. Az orvosok azt 
mondták, hogy megtesznek mindent, de azért keressem fel az 
ügyvédemet, hogy ha mégis... Hogyha mégis mi? Persze, egyér-
telmû, de akkor sem tudom elhinni, hogy ha egy ember nap mint 
nap halállal van körülvéve, miért fél nevén nevezni azt. A férfiak 
körében a mellrák rendkívül ritka, ám a halálozási arány szinte 
száz százalékos. Nem is beszélve az ilyen kései stádiumban diag-
nosztizált esetekrõl.

Éteri nyugalmat éreztem, amikor az õsz, zsíros hajú doktor, 
felsõbb árkategóriás rágógumival a szájában, tudatta velem a hírt. 
Talán még örültem is kicsit. Legalább most már van mire fogni, 
hogy kések, hogy elalszom a munkahelyemen, hogy nem járok 
szórakozni, hogy gyerekes vagyok, hogy úgy viselkedem, mintha 
az égvilágon semminek nem lenne tétje.

Fogalmam sincs, mióta nem hagytam el a lakásomat. Körül-
belül egy hónapig követtem a napokat. Minden reggel áthúztam a 
naptár kicsi, piros, mûanyag keretét a következõ szám fölé. Aztán 
rájöttem, hogy ennek semmi értelme. Az idõ maga is értelmetlen, 
és értelmetlenné tesz mindent, ami kapcsolatba kerül vele. Hol-
nap, holnapután vagy három hónap múlva? A lényegen mit sem 
változtat.

A tévémet kikapcsolták, helyette a mikrohullámú sütõ üresen 
forgó tányérját néztem órákon át. Ez volt az én saját sugárkezelé-
sem, a kórházba úgyse jártam be.

Aztán az áramot is megvonták. Sötétben ültem egész nap. 
Éreztem, hogy a szobámban elszaporodnak a gombák és a penész. 
A lakás belepenészedett a lepusztult panelházba, mint egy hatal-
mas trappista sajt.

Este, amikor felkapcsolták a közvilágítást, sovány fény döfte 
át a függöny ritkás szövetét. Odaléptem és leszakítottam. Két 
szinttel lejjebb egy valószerûtlenül bronzvörös hajú lány állt az 
egyik plakátokkal felhizlalt hirdetõoszlop mellett. Karján pará-
nyi, mûbõr retikül, szoknyája kihívóan rövid. Látni véltem, aho-

OLÁH TAMÁS
   

ZUHANÁS

gyan hosszú combjai lúdbõrzenek a hidegben. Kékre rúzsozott 
száját harapdálta. Nem tudtam, mióta lehetett ott. Egész éjjel az 
ablaknál maradtam, és bámultam kifelé. Néha jött egy kocsi, õ be-
szállt, aztán el. Tizenöt perc múlva vissza. Újrafestette szétmar-
cangolt sminkjét, és várt.

Így folyt ez éjszakákon keresztül. Kocsi. El. Vissza. Smink. 
Kocsi. El. Vissza. Smink. Unalmasnak hangzik, de számomra egy-
re izgalmasabbnak tûnt. Annyiszor láttam, hogy szinte már csa-
ládtagommá vált. Ismertem minden porcikáját; az anyajegyet az 
álla jobb élén, az enyhén befelé hajló kisujját, smaragdzöld sze-
meit, a forradást a bal melle felett. Neveket adtam neki, becézget-
tem, fantáziáim tárgyává lett.

Egy nap már korán a párkányra merészkedtem. Vártam, hogy 
megjelenjen. A fekete égre lassan felkapaszkodtak a csillagok. 
Nem volt sehol. Se anyajegy, se smaragdszemek, se forradás. El-
tûnt. Sohasem láttam többé. A feltámadó szél az aszfaltot nyalo-
gatta, aztán felemelkedett. Lehunytam a szemem. Elengedtem ma-
gam. Ráfeküdtem.

A kórházban ébredtem, az orvosom rágógumijának mentol-
illatára. Mosolyogva hajolt fölém. Lázasan elõadott monológjá-
ból csak annyit értettem, hogy csomónak a mellemben már nyoma 
sincs.

Lehunytam a szemem.
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... puha párnámra hajtom ólomfejem két kezed közé fogod arcom 
lángjával beléd temetkezem testemmel érezlek megszédít illatod 
benned felolvadok lüktetõ gyönyörûségben feszülnek végsõkig 
izmaim lassan elomlok végre könnyû álom emel szárnyára mesz-
sze repít képzeletem az éjszaka megfoghatatlan árnyai közt féle-
lem száll szívembe kalapál zakatol valahol távol az élet a tétova 
gondolat a sötétség tovatûnik felkel a fény meghasad az ég kibugy-
gyanó kékje aranyba érik a búzamezõ hajlong a friss szélben 
karcsú nyárfa levele reszket a levegõ a nap forró sugaraiban izzik 
arcom fényben verejtékben fürdöm amikor felkelek ágyam õrzi 
emlékét testemnek tisztulni vágyom a víz áttetszõ forrása Te vagy 
gondolatom életem kútja beláthatatlan mélységben gyökerezõ 
szerelem támad éltetõ nedvedbõl rügy bomlik színpompás virág-
gá szépül mindent betöltõ illatot szül gyönyörûséget áraszt sodró 
hömpölygõ vágyat éleszt Feléd megyek sietek megérkezni Hoz-
zád tartozni minden pillanatban érezni felkavaró jelenléted meg-
csodálni mindent mi Belõled fakad az öröm a szép a jó elkíséri 
napom bármerre járok széles és keskeny utakon kereslek Téged 
mindig meg nem szûnõ szomjúsággal élõ vizedet iszom megújul 
lelkem hogy Benned újra feltámadjon a torz a halott világ képes 
legyen újra élni benne én is megtaláljam igazi önmagam lehessek 
végre ez a nap is elmúlt már csak mi vagyunk te meg én hozzád 
bújok ölembe simulnak hangjaid elvarázsolnak mosolyom fényei 
arcod virága felém lebben a titokzatos éjszaka fátyla játékosan 
rejti tested betakarja reszketõ testemet keresed tétován kezeddel 
rám simítod szerelmed felsikolt az égig lángolásod elemészt fék-
telen erõd ellobban ragyogásomból lassanként elcsitulok fáradt 
vagyok puha párnámra hajtom ólomfejem...

J. SIMON ARANKA
    

VÉGTELENÜL
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Egy nap kézen fogták Angélát a szülei, édesapja jobbról, 
édesanyja pedig bal oldalról, és elsétáltak vele a sebészetre.

– Elválunk – mondták természetes, nyugodt hangsúllyal, 
mintha egy kiló kenyér vásárlását jelentették volna be.

– Osztoznunk kell rajtad. De ne félj! Nem fog fájni.
– Rutin beavatkozás – szólt biztató mosollyal a doktor bácsi, 

és már hozta is a fûrészt.
A vágás tényleg nem fájt, csak kicsit beleszédült a vérvesz-

teségbe.
– Készen is vagyunk – mondta nem sokkal késõbb az orvos, 

és véres köpenyét kezdte tisztogatni. – Elvarrtam mindent, most 
már nyugodtan vihetik a lány egyik, másik felét. Tessék választa-
ni, amelyik jobban tetszik. Ezen már csak nem tetszenek össze-
veszni.

Angéla a mûtõ falára függesztett hatalmas tükörben kezdte 
nézegetni magát. Hosszában elvágott testének darabjai bizonyta-
lanul álltak egymás mellett. A lány félelemmel és kétségbeeséssel 
tekintett saját magára. Szokatlan volt két darabban látni mindazt, 
ami eddig elválaszthatatlanul egy volt.

– Majd megszokod, kincsem – nyugtatta az édesanyja –, hisz 
minden csak megszokás kérdése.

Ugyanabban a rendben léptek ki a kórház kapuján, ahogyan 
érkeztek. Angéla két darabja egymás mellett sétált, jobb oldalán 
édesapja, balján édesanyja fogták a kezét.

A saroknál másfelé fordultak.
Ragyogóan sütött a nap, a parkban vidáman kergetõztek a 

gyerekek, a fák élénken zöldelltek.
Ritka békés egy délután volt.

TOLDI DOROTTYA
    

ANGÉLA
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Május 26.
Végre megvan! Megtaláltuk! Évekig kóboroltunk Vezetõm-

mel a sivatagban az elveszett Nagy Falat keresve. Szinte már mi 
sem hittünk létezésében, és most itt van! Nem mondhatnám, hogy 
teljes pompájában, hiszen csak egy roskatag, dûnékbe veszõ, tá-
volban ismét elõbukkanó, omladozó romhalmaz maradt az egy-
kor sivatagot átszelõ, végtelen hosszú, égig érõ, de még romjaiban 
is lenyûgözõ építménybõl. A legenda valósággá vált.

Május 30.
Ameddig a szem ellát – jobbról és balról is csak romok, kõra-

kások, törmelék, homok. Nem csoda, ha nehéz volt megtalálni. 
Napokig kísértük vonulatát, néha úgy tûnik, sosem lesz vége.

Május 31.
Este a tábortûznél Vezetõm újabb legendáról tett említést. 

Szerinte ez sokkal érdekesebb, mint a Fal. Az építmény célját, ere-
detét mi már nem ismerhetjük meg, de ha megtalálnánk az Elve-
szett Karavánt: az lenne az igazi felfedezés.

Július 2.
Megvannak a csontok! Sok-sok ember, teve, kutya mállado-

zó csontváza szétszóródva a Fal tövében, homokszemcséktõl ki-
fényesítve.

„Szerencsénk van, hogy a minapi homokvihar ismét felszín-
re hozta õket” – szólt társam. Simára kopott pénzérméket, éksze-
reket ástunk ki a homokból, a csontok közül; aranyból, rézbõl ve-
retteket, felismerhetetlenségig fényeseket.

„Éhen-szomjan veszhettek. Ezer éve indultak el, az akkor 
még szinte épségben álló Falhoz, hónapokig, évekig kóboroltak a 
sivatagban, hogy végre megszabaduljanak a pusztaság nyomorá-
tól és unalmától. A Fal volt az úticéljuk, no meg az, ami a túlolda-
lon várja õket. De az építmény elérhetetlenül magas volt, átjáró 

FORGÓ ZOLTÁN
    

TÉTOVA KARAVÁN

meg sehol. Ismét évekre volt szükségük, mire találtak egy meg-
rongálódott részt, amin átmehettek. Pontosan ez volt az a hely.”

– De akkor miért pusztultak el itt?
„Mert a túloldalon is minden ugyanaz volt: csak véget nem 

érõ sivatag. Így hát csüggedten leültek és nem tudták, vajon most 
belül, vagy kívül lehetnek?”

– Folytatniuk kellett volna a túloldalon...
„Megszûnt úticéljuk. Nekik a Falon kívül nem volt több le-

gendájuk. Csak az álom, a remény, hogy egyszer véget ér a puszta-
ság, és minden más lesz. Mi bizony holnap is folytatni fogjuk az 
utazást. Réges-régen hallottam egy különös történetet az elszánt 
utazóról, aki... De errõl majd este beszélek tábortûzgyújtás után.”
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DUHAY TÍMEA
    

AZ ÁLARC MÖGÖTT

Nyári ruhám izzadt testemhez tapad, ahogy belépek a kelle-
mes hûvösbe.

Kezem a szenteltvíztartóba mártom, térdet hajtok az oltár felé, 
és közben szórakozottan keresztet vetek: milliószor begyakorolt 
mozdulat. A helynek gyerekkor-emléke van, mint minden temp-
lomnak. Élvezem az ismerõs szagokat, szenteltvíz, fa, régen hasz-
nált tömjén, az elõzõ misérõl itt felejtett emberi szagok: izzadság, 
parfüm, fájdalom, bûnbánás szaga – ami a gyóntatófülkénél a leg-
erõsebb. Itt mindig megnyugszom, legyek a világ bármely táján, ha 
bemegyek a kereszttel jelölt épületbe, ott mindig az állandóság, 
biztonság, isten fogad. Nincsenek nagy meglepetések, váratlan for-
dulatok, a szertartás ugyanaz, a koreográfia szintén. Kõbe vésett 
szabályok. Akár a McDonald's-ban, ott sem variálnak a sült krump-
lidon, és ugyanabba az egyenruhába bújtatott diákok szolgálnak ki 
a pultnál a világ minden táján. Egy változásoktól rettegõ autistát 
megnyugtatna, akárcsak engem is.

Beülök a leghátsó padba, lábamat felteszem a szövettel bevont 
térdeplõre. Bibliára akadok, ujjaim közt átpörgetem, beszívom a 
belõle áradó régi könyvszagot. A ministráns az oltárhoz lép, hogy 
meggyújtsa a gyertyákat. Nemsokára kezdõdik az esti mise, a bejá-
rati ajtó egyre többször nyílik ki, a hívek hamarosan megtöltik a 
padsorokat, fölerõsödik a suttogás is. Emlékszem, gyerekként azt 
képzeltem a fegyelmezett ministránsokról, hogy szobrok, vagy an-
gyalok. Aztán idõvel én is közéjük tartoztam.

A meleg fuvallat a hátamon jelzi, hogy ismét belépett valaki. El-
lenállhatatlan kísértést érzek, hogy hátraforduljak, de mégsem te-
szem. Egy srác ül mellém. Nem nézünk egymásra, csöndben a Bib-
liáért nyúl, babrál vele, aztán elém csúsztatja. Kiveszem a könyv 
lapjai közé rejtett, celofánba csomagolt öt gramm marihuanát, és a 
zsebembe ejtem. A pad alatt rátalál kezem a fiúéra, tenyerébe gyû-
röm a pénzt.

Hátra sem nézve sétálok ki. Talán a dílerem agyán is hasonló 
gondolatok futnak át.

Talán õt is megnyugtatja a templom.
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Eperjesi Erzsike a magasan haladó NATO-bombázók dübör-
gése közé szorult miriádnyi csillagot megremegtetõ kísérteties si-
kolyának hirtelen elnémulására a holdsütötte tó felszínérõl váratla-
nul a mélybe bukott Rozmaringos Ferkó mozdulatlan teste, elsimít-
va maga után a fodrozó habokat a víz tükrén. Azt követõen, hogy a 
visszafelé haladó óramutatók bûvöletében hátborzongató sikolya 
visszahúzódott torkába, a csupán egy méretes férfipólót viselõ lány 
hosszú, kínos perceken át idegesen toporzékolt a májusi éjszaká-
ban meztelen talpának cseppet sem kellemes hõmérsékletû ho-
mokbuckákon, hol az izgalomtól és a hidegtõl megkeményedett 
melleit masszírozva a póló alatt, hol lúdbõrzõ combjai közepéig 
nyújtva az ökölbe szorított kezet ábrázoló ruhanemût. Idõbe telt, 
mire kissé megnyugodott, és mosolygós arca visszanyerte termé-
szetes varázsát. Enyhén megrázva fejét, halkan felkuncogott, mire 
hatalmas csobbanás közepette anyaszült meztelenre vetkõzött ba-
rátja katapultból kilõtt golyóként kirobbant a víz mélyébõl, egye-
nesen mellette termett, ujjaival lágyan megérintette ujjait és egy 
érzéki csókot nyomott ajkára, miközben másik kezével gyengéden 
megpaskolta fenekét a póló alatt. A lány ölét melegség árasztotta 
el, amitõl nem jöttek szavak a szájára, hosszasan, némán figyelte a 
fiút, majd óvatosan kifûzte apró ujjait annak ujjai közül, néhány lé-
pést tett hátrafelé, kibújt a gondosan szõrtelenített lábaszáráig le-
lógó pólóból, a szerteszét dobált ruhanemûik közé, a homokra terí-
tette azt, és verejtékcseppektõl csillogó testtel ráheveredett. Csak-
hamar Ferkó is követte, a néhány méterrel a tó fölé magasodó, köz-
kedvelt ugrálóhelyrõl a térdnél behajlított lábbal fekvõ Erzsikéhez 
sétált, szorosan melléje feküdt, egyik kezével átölelte, a másikkal 
pedig gyengéden cirógatni kezdte a lány bubifrizurásra nyírt feke-
te tincseit. Mézesmázos suttogások, elernyedt testek susogása és 
egyre szaggatottabb lélegzések hangjai keverõztek egymással a 
sötét éjszakában, a fiatalok lihegve összenõttek, az élvezettõl szin-
te egyszerre sikoltottak fel, majd a tapasztalattal még nem rendel-
kezõk szemérmességével himbálózni kezdtek, és ösztöneikre ha-
gyatkozva visszaadták egymásnak ártatlanságukat – zakatoló szí-
vük kalimpálása eltompította a lassan távolodó hadigépek zaját.

SÁNDOR ZOLTÁN
    

AZ ÁRTATLANSÁG VISSZANYERÉSE
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1De la torre (1946)

A vadász fekszik a völgy sziklás talaján, és álmodik. Álmában 
megjelenik egy hatalmas oroszlán. A vadász bosszúsan állapítja 
meg, hogy az állat alakja szinte alig kivehetõ. Egész teste belere-
meg az erõfeszítésbe, míg végül felismeri a szembogarát, a sö-
rénye szálait, a szõre színét, a mancsait. Hirtelen arra riad, hogy 
végzetes súly nehezedik a koponyájára. Az oroszlán a torkába mé-
lyeszti szemfogait, és elkezdi bekebelezni.

Az oroszlán áldozata csontjain fekszik, és álmodik. Álmában 
egy vadász közeledik felé. Az oroszlán felbõszülve, mégis moz-
dulatlanul várja; tisztán akarja látni, mielõtt egy ugrással rávetné 
magát, hogy elpusztítsa. Amikor már a feszülõ ereket is felismeri 
a vadász kezén, fölébred, de akkor már késõ. A kezek egy erõs lán-
dzsát markolnak, és a torkába döfve megsebzik.

A vadász megnyúzza, félredobja a csontjait, leheveredik a bõ-
rére, álmában pedig megjelenik egy hatalmas oroszlán.

A csontok végül ellepik az egész völgyet, és egy éjszaka alatt 
toronnyá magasodnak, ami tovább gyarapodik, az idõk végéig.

Fordította: Kertes Gábor

ELISEO DIEGO
   

A TORONYRÓL

1  In: Eliseo Diego: Divertimentos. Ediciones Orígenes, Havanna, 1946
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Csak egy üdítõért mentem be. Csak egy kurva üdítõért. A kert-
tõl a verandáig huszonnégy lépés. A konyha még kilenc. És ugyan-
ez vissza. Nem telhetett el hetvenöt másodpercnél több. 

Hetvenöt másodperc alatt tûnt el nyomtalanul. A szomszédok 
nem láttak semmit, a nyombiztosítók nem találtak semmit. Kita-
láltam az egészet? Álmodtam a feleségemet?

Hetvenöt másodperc alatt tûnt el.
Két napig voltam gyanúsított. De a nyomok hiánya engem is 

felmentett. Nem keresik. Nincs rablásra, vagy bárminemû bûnre 
utaló nyom. Nincs nyom.

Hetvenöt másodperc alatt tûnhet el egy ember nyomtalanul.
Mennyi idõ kell, hogy megõrüljön?
Nem hagyott nyomot maga után, mert nem is ment el! Még 

mindig ott van. Érzem az illatát. 
Az elsõ néhány napban nem mertem kimenni a kertbe.
De már kint vagyok. 
Hetvenöt másodperc alatt tûnt el.
Hetvenöt órája ások.
Tudom, hogy valami van itt a mélyben...
... és még mindig érzem az illatát.

PÁL JÓZSEF
   

75
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A. D. 1266. FEJÉRUDVARHÁZA
      

A disznó egykedvûen ült a saroglyában. Lábait a hóhérsegé-
dek már egyenként a rácshoz kötötték, mielõtt kiszánkáztatták 
volna a várból. Kéthetes várfogsága alatt csak a rabság keserû 
moslékján tengõdött – s ez szemmel láthatólag nagyon megvisel-
te. Annyira lefogyott, behorpadt a hasa, hogy lötyögött volna rajta 
a gatya, ha lett volna neki valaha is ilyesmije.

Azon a bizonyos napon, már kakaskelés idején levették csül-
kérõl a húszfontos golyóbist. Lenn a templomtéren gyûlt már a 
népség az ingyen hacacáréra. A pap elõször latinul szólította fel a 
kanit, illetve Kese Küsh Lászlót – mert az állat a tárgyaláson a 
gazdája nevén szerepelt –, hogy bánja meg bûneit. Esedezzen bo-
csánatért, mielõtt még az égi bíró trónusa elé járulna. Az atya 
ugyanezt megismételte magyarul is, ahogy a törvény elõírja. El-
végre nem lehet elvárni, hogy ez a tanulatlan állat járatos legyen 
Horatius halhatatlan nyelvében.

A disznó szõke szempilláival verdesve pislogott a zajongó tö-
megre. A pap szavait szívbénító dobpergés váltotta fel, s csak ak-
kor halt el, mikor fekete díszpalástban felállt a bíró, és kihirdette 
az ítéletet. A Nagyúr, a szokásos bevezetõ mondatokkal, mint 
mindig, elõször kipróbálta a tér akusztikáját. Meg volt elégedve. 
Pláne, mikor észrevette az írnok mellett mosolygó szeretõjét! Per-
sze, hogy még szebben zengett ekkor lágy bariton hangja. Ahogy 
olvasta, szinte dallá váltak a száraz mondatok, s felkúsztak a 
templom tornyáig:

– Kese Küsh László disznaja, fondorlatos, különös kegyet-
lenkedéssel elkövetett gyilkosság miatt, Béla urunk uralkodásá-
nak harmincegyedik évében kötél általi halálra ítéltetik.

„Ez hülye – gondolta a disznó –, mi az, hogy különös kegyet-
lenség? Az a marha kanász hozzámvágta a fokosát, mikor a Marit 
udvaroltam. S csak azé’, mer’ a gazdája nem fizetett a hágásért. 
Mér’? A szerelem, az már semmi? Persze, hogy felhasítottam a 
hasát a kanásznak.”

KISSLAKI LÁSZLÓ
     

KESE KÜSH KANI AKASZTÁSA

A szerelmes lemondóan legyintett, mielõtt felhúzták a bitóra. 
Érezte, hogy tokáját megszorítja a kötél. Csak az üres levegõt rug-
dalta-kavarta még párszor csülkeivel, de végül kivisoltotta nemes 
lelkét. A tömeg türelmesen várt még egy darabig, hátha kimérik a 
disznó húsát – de nem tudták, hogy a törvény tiltja a bûnös elfo-
gyasztását.
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Ha esténként lehunyta a szemét,
a tökéletesre csiszolt sínpáron némán siklott vele a vonat. Az 

ablak mellett ült, és a sötétbõl sorban, szemérmesen elõbukkanó, 
feketés-zöldes árnyalatú útmenti fák ovális lombjait követte te-
kintetével. Pillanatnyi, szabályos idõközökben tûntek elõ, s ez a 
ritmus, akár a keringõ elsõ tánclépése, félkörszerûen ismétlõdött. 
Százszor, ezerszer, kitartóan ugyanúgy, forró ujjbegyekkel simo-
gató, a messzibe húzó, borzongató szédületbe rántva a lecsukott 
szemhéjak alatt életrekelt világot.

A beárnyékolt, egyszerû bútorzatú szobába, még mindig a 
szédület hullámvasútján, narancsszínû fénysáv röpítette tovább, 
amely, könnyedén átlépve a behúzott függöny pamutszálain, kí-
váncsi örömmel, de nyugalmat intve telepedett az ágyra.

Visszavonultak,
erõtlenül a földre roskadva, akkor, az árnyak.
Csönd volt a szobában, engedelmesen teret hagyva a rácso-

dálkozásnak, a mozdulatok egyértelmû egybeesésének, a hangok-
ban való feloldódásnak. Violaillattal keveredett a testnedvek egy-
mást dúsító, hevülõ rózsaolaja. A párna puhaságába ivódott, az 
ágynemû szomjasan lüktetõ pórusaiba ivódott, a testmeleg bol-
dog kisugárzásával egymást keresõ, egymásba olvadó bõrfelüle-
tek részévé vált észrevétlenül, áttetszõen halvány, leheletfinom il-
lat-koszorúval vonva be a bõrsejtek körvonalait, közéjük simulva 
tehát, s örök idõkre részesévé válva megújulásuknak.

Már derengett,
amikor hangosan szitkozódó dörömbölõk vették körül a há-

zat. A régesrégen szuvasodásnak indult faajtót nem volt nehéz fel-
feszíteni. Diadalittas arccal, nagy léptekkel loholtak végig az elõ-
szobán, a szobába érve azonban elnémulva torpantak meg. Bent 
rózsaillat terjengett, s a félhomályban, a helyiség felháborító ren-
detlenségében csak a gyûrött ágynemûvel borított ágy volt látha-
tó, no meg az egyik homályos sarokban mocorgott valami. Egy 
mosolygós, illatozó virág: az álom egy darabja, amely akkor éjjel 

KOVÁCS JOLÁNKA
   

SZERELEM
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születhetett, hússzínû szirmai, akár a könnyektõl áztatott kis-
gyerekarcok, nedvesen csillogtak. A függönyön át a még szaka-
dozva, erõtlenül beszûrõdõ fény foszlányai lassanként, vigyázva, 
külön-külön végigsimítva mindegyiken, felitatták róluk a gyön-
gyözõ csöppeket.
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1Aplundnak volt egy vitorlása. Ötven koronáért  vásárolta egy 
embertõl, aki tudta, amit tudott. Ötven korona, vitorlástól, min-
denestõl. Aplund a szomszédom, ezért engem kért meg, hogy se-
gítsek neki rendbetenni. Felvitorláztuk, azaz a közepére egy árbo-
cot emeltünk, felhúztunk rá két, más-más nevû vitorlát, majd az 
egészet a vízre tettük. Egy tapasztalt tengerész elõször bocsátotta 
volna vízre a hajót, és csak utána vitorlázza föl, de Aplundban 
mindig volt valami eredetiség. Amint a hajó a vízre került, el is 
süllyedt. Nem olyan lassan, mint a terméskõ, hanem mint a vízzel 
telt szardíniás konzerv. Megütköztünk. Aplund egy revolverért és 
huszonkét koronáért fohászkodott, hogy Västervikbe utazhasson, 
és felkeresse azt az embert, aki a hajót neki ötven koronáért eladta, 
és aki tudta, amit tudott. Majd felhajtottunk egy kupicával, és rá-
vettünk egy helybéli fiatalembert, hogy húzná ki a hajót a szárazra. 
Utána beruccantunk a városba, elintéztük az intéznivalókat, beül-
tünk a Cirkuszba és a Kristályszalonba, társaságban voltunk.

Egy hét múlva visszatértünk a telekre, hogy tömítsük a hajót. 
Vittünk magunkkal míniumfestéket, gyapotot, két liter konyakot, 
szeget és bádogot. És tömítettünk. A lyukakat elõbb gyapottal, 
majd míniummal, cementtel, szurokkal, kátránnyal dugtuk be, vé-
gül bádoggal fedtük be. Utána az egészet a vízre bocsátottuk. Az 
egész elsüllyedt. Felmentünk a házhoz, felhajtottunk egy pohár-
kával, és szóltunk a helybéli fiatalembernek, hogy vontassa ki a 
hajót a partra. Ezután bementünk a városba, beültünk a Cirkuszba 

2
és a Kristályszalonba , és társaságban voltunk.

Egy hét múlva keménygalléros, kézelõs idegen társaságában 
tértünk vissza. A hajó a szárazon állt, vitorlákkal, meg mindennel. 
A galléros-kézelõs idegen azon nyomban lepengetett érte kétszáz 
koronát. Aplund megkérdezte tõle, tud-e vitorlázni, amire az illetõ 
azt mondta:

HASSE Z.
    

HAJÓTÖMÍTÉS

– Miért? Talán balfácánnak nézek ki?
Egyesült erõvel vízre tettük a hajót. Az idegen kivitorlázott. 

Ötven méterre lehetett a parttól, amikor a hajó a vitorlákkal és a 
galléros, kézelõs idegennel egyetemben elsüllyedt. Egy ideig a 
parton állva figyeltük, hogy valóban elsüllyedt-e, majd felmen-
tünk a házhoz, felhajtottunk egy kupicával, és szóltunk a helybéli 
fiatalembernek, hogy ma este nem kell kihúznia a hajót. Kellemes 
este volt, viszont a szúnyogok eléggé zavartak. A szúnyogok az 
idén egyszerûen megkeserítették az életet. Évekre visszamenõleg 
nem voltak ennyien. Reméljük, hogy javul a helyzet.

Minden eshetõségre telefonáltam a városba egy új pakli kár-
tyáért. Nem jó, hogy Aplund annyi pénzt tart magánál.

Fordította: Hegedûs Zsolt

1
 A svéd korona lényegesen többet ért az 1900-as évek elején.

2
 Az 1900-as évek elején népszerû kocsmák voltak Stockholmban.



58 59

Légszomj. 
A sajátom. 
Nem tudom, hol vagyok. 
Tûhegynyi pupilla.
Az enyém.
A maszk-hagyta hasadékok mögött egy ülés bõrhuzatának 

körvonalai. 
Neoncsövek fényei egy alagútban, gyors egymásutánban is-

métlõdve.
Szigetelõszalaggal összekötözött kezekkel, kifacsart pózban 

heverek az elülsõ üléseken.
Az alagút véget ér, valami híd, reflektorfényben.
Görcsös igyekezettel ülõhelyzetbe hozom magam.
Noha csak két résnyi a látómezõm, az autóban egyedül utazom. 
Maximális sebességgel hátrafelé. 
Jean-Michel Basquiat.
Most már tudom.
Ezt kellett volna mondanom.
Hogy pontosan hol és mikor, kibogozhatatlan. 
Valamiféle szoba, mellettem egy kambodzsai nõrõl letépik a 

ruháit.
Sikoly és üvegcsörömpölés.
Imbolygó piszkos-sárga fények.
Igen, erre emlékszem.
Valamit kérdeztek, amit nem értettem, csak annyit, hogy vala-

kinek a nevét akarják tudni.
Aztán a sikoly és az üvegcsörömpölés.
Majd mintha valami emelõdaruból zuhannék alá a ragacsos 

sötétségbe.
Képtelenség.
Keith Haring nevét nyögtem ki végül.
Talán.
Fatális tévedés volt.

JÓDAL KÁLMÁN
    

THE ELEMENT OF CRIME

A gonosz autó féktelen iramban vágtat hátrafelé.
Magától.
A sebesség az üléshez tapaszt, mint rágógumit egy gyerek 

fogszabályozójához.
Krémszínû, lyuggatott mintájú bõrhuzat.
Az enyém.
Talán.
A kocsi-belsõben a Rossz fluidumai örvénylenek.
Otthonos kapszula, mint egy damilról lelógatott mû-díszhal-

nak a zselatinnal telt ál-akvárium.
Csak ez a légszomj, ez ne lenne.
Kommandós-bérencek voltak, egy aukciós ház szabadította 

rám õket, a távol-keleti nõ pedig a saját bûntudat-lányom, aki hal-
mozottan fogyatékos csecsemõt szült nekem, tõlem.

A rosszul adagolt sztrichnintõl, az õ szegény karja.
Az elsõ Buendía, aki sóvárgásból született. 
Ördög vagy-e?
Angyal vagy-e?
Szárnycsattogás az éterben.
Basquiat, hallasz?  
Szendergek. 
Ne adjak egy injekciót?
Lehet, de még várhat. 
Várhat? 
Akár örökre. 
A szigetelõszalag ragasztóanyaga összekötözött kezeimbe 

mar, akár egy húscafatokra éhes sirály-raj. 
Tûhegynyi pupilla.
Az enyém.
Az autó elülsõ síküvegét fémcsõrök zúzzák, de a dupla védõ-

bevonatnak hála, egészben marad.
Ilyen nincs, gondolom, de a valóság rácáfol a szûk ösvényû 

realitásra. 
Néha-néha a kirakatok elõtt kétes éjszakai járókelõk bámul-

nak felém.
Azt hiszik, élnek.
Ki tudja, miféle maszkos kísértetet láthatnak az autó ablaká-

ban megvillanni. 
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Nem mintha fontos lenne.
Idõnként nekimegyek egy-egy parkoló kocsinak, konténer-

nek, a járdákon átkelõ mû-lényeknek, felborítok pár kukát, s hosz-
szan magam elõtt (vagy inkább mögött?) tolom õket.

Szirénaszó.
Ismerõs, mint a zuhanóbombázók röptének zaja, belém rög-

zült.
Ismerõs, mint a véres üvegcserepeket maguk után hagyó si-

kolyok.
Mint a zuhanás a vasmenyasszony zselatin-méhébe.
Ismét alagútban találom magam, csak a neoncsövek alakja 

más.
Hallasz?
Megöltelek.
Én hívtalak.
Szétromboltalak, mint egy Lego-építményt.
Sss... Vége.
Akkor hagyj szunnyadnom.
A gyerek halott, akárcsak te.
Baromság, még egy festékszórónak is lelke van.
Velem maradsz?
Fáradt vagyok, fáradt.
Meg sem kísérelem kiszabadítani a kezeimet, hogy letéphes-

sem a maszkot.
A kezeim nem az én kezeim, az arcom nem az én arcom.
A szirénaszó helikopterzúgással vegyül.
Képtelenség, ez nem hallatszódhat az alagútban.
A realitás, mint puha, süppedõ aknamezõ.
A lányom, testén piros festékszóró-nyomokkal, amint Ang-

kor Vat néptelen folyosóin rohan.
Hiába hatol át a falakon, sikolyai dekódolhatatlanok. 
Jean-Michel Basquiat.
Ezt kellett volna mondanom.
Nem mintha lett volna miért.
Én elfogyhatok, a szirénaszó, a neoncsövek, az autó alatt szik-

rázó aszfaltút soha.
 

-------
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SZÁVAI KRISZTINA
    

LIMLOM

A feleslegessé vált dolgok elõször a szekrények mélyébe gyö-
möszölve, vagy a fiókok aljában gyûlnek: kisdobozban, nagydo-
bozban, majd a garázsban, esetleg a padláson kötnek ki. Végül 
szép lassan elfelejtõdnek. Már hogy mi is rejtõzik a csomagokban. 
Néha-néha bevillan egy-egy tárgy, mikor éppen szükség lenne rá, 
na meg persze, hogy van ilyen, valahol. Lázas keresés, de már 
nem emlékszik senki, hol is az a valahol. Legjobb lenne megsza-
badulni az egésztõl – motoszkál a gondolat néhány évente, és jön a 
lomtalanítás. Ahogy nyílnak a dobozok és bukkannak elõ a rég el-
feledett holmik, a lomtalanítás egyre inkább emléktelenítéssé vá-
lik. És ez olykor sajogni tud. Na nem, ezt nem dobjuk ki: a gyer-
kõc tejfogait, a nagymama kézzel horgolt díszpárnahuzatait, Za-
latnay Cini bakelitlemezét a 67-es táncdalfesztiválról, az elsõ le-
go-készletet, a ballagási tarisznyát a hamuba sült pogácsával, a 
kockás fülû nyúl jelmezének gigantikus propellerfüleit, az óvo-
dáskori rajzokat a hatalmas, színes pillangókkal és kacagó na-
pocskával. Mert hát akkor ilyennek láttuk a világot. Hangok, illa-
tok, érintések vibrálnak a tárgyak körül, a limlomok között utat 
törnek az emlékek. Majd legalább a felét visszapakoljuk a padlás-
ra, hogy a következõ lomtalanításkor is ránk találjon a múlt.
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Tehát, ha zokogást vélsz hallani, ne kérdezd, ki zokog. Min-
dig Te zokogsz árván.

A Kifürkészhetetlen Szándékú reánk testálta a magányt, mely 
ellen tennünk nem lehet.

Ez az õ akarata, dicsértessék hát szent neve!
A megigazult Noel Mosh’dul titkos receptkönyve

              

A testtelen valójában igézõ Alkotó tavasz idején jóságos áldá-
sával üdvözíti mindazokat a megtagadottakat, akiket életük során 
– számunkra jobbára teljesen érdektelen, mondhatni: piszlicsáré 
okozatok mián – bizonyos hemzsegõ természetû és hanyatlott 
erényû férfiak egykoron úgy hagytak el, mint ahogy a viselõs fel-
hõk kedvetlen árnyéka tûnik tova a folyam mellett laposan elterü-
lõ rizsteraszok vizének tükrén, ahonnét imádatunk tárgyának ala-
bástrom vállára hajolva megleshettük a gyapotpiheként lebegõ 
kócsagot, és ahol oly gyakran áldoztunk a szerelem oltárán. Kicsit 
késõbb, elernyedve, édesdeden összeölelkezve, lusta ritkasággal 
bizony az is megadatott, hogy a párálló légben gyönyöröktõl telve 
hallgathattuk a szférák zenéjét.

Régmúlt idõk dámáinak, sóvár tekintetû asszonyoknak, szûz 
leányszíveknek titkát kutatni ugyanolyan hiábavaló botorság, 
mint farkasalmába harapni, majd düftin párnába fúrott fejjel sírni 
nesztelen léptû szadduceus delnõnk hûtlenségén, az ében bõrénél 
feketébb lelkiismeretû namíb ágyasunk ármányain, vagy kesereg-
nünk a ripõk pózban magamagát mórikáló kappadókiai kedve-
sünk szemérmetlenségén – esetleg könnyeinket ontani folytonosan 
áhított, ám csapodár hitvesünk megszikkadt vonzalmának okán.

Bölcsebb vagy, Testvérem, ha végre zûrzavaros érzelmeid 
iszákjának mélyére süllyesztett értelmed kulcsát megleled, mely 
révén fölkattinthatod az öröktõl fogva élõ igazságok három aka-
rattal lezárt szelencéjét, és akkor talán egy rebbenésnyi idõ alatt 
rádöbbensz a riadt szentenciák elõtüremkedõ igazára – amit ugye, 
jószerével aggályosan sejdítettél, régtõl fogva valahol bévül –, 
hogy az öregedés fanyarú szagába hajló életed végéig velõdbe 
égették a nõk kiismerhetetlenségébõl fakadó férfiúi magányunk 
szomorú ítéletét.

Nõknek könnye, az íriszükben lobogó pilács tüzébõl fogant 
gyöngynek cseppje csupán talmi ragyogás, amit a Másik Nõ köny-
nye rögvest fölszárít.

PÓSA KÁROLY
   

A KÖNNYEZÕ NÕK
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A Világ Teremtõjének, a Szellemnek, akitõl minden élet szár-
mazik, két fia volt. Õk lejöttek a Földre, és két szolgálólányt hoz-
tak magukkal. A lányokat Rakoriahónak és Ravaónak hívták. Az 
Isten fiai egy napon eltûntek, és Rakoriaho és Ravao elindultak 
megkeresni a fiúkat, azonban õk sem tértek vissza. Ekkor a világ 
összes teremtménye útra kelt, hogy megkeresse az elveszetteket. 
A kövek, a fák, az emberek, a vizek – minden élõ és élettelen ke-
reste õket. De semmi sem segített, az eltûntek nem kerültek elõ. 
Az emberek végül is megkérdezték az Istent, meg tudná-e monda-
ni, hol kutassanak tovább?

Amikor meghallgatta Isten az emberek kérését, így szólt:
– Minden ember, minden kõ, minden állat, minden fa, és a vi-

zek hagyják abba a keresést, és maradjanak ott, ahol vannak!
Sok kõ vándorlása közben mélyen a Föld gyomrába került. 

Amikor Isten szava utolérte õket, hogy nem kell tovább kutatniuk, 
ott maradtak, azon a helyen, s ott vannak még ma is. Állatok is 
voltak a Föld mélyében, s ettõl kezdve ott kellett maradniuk, így a 
vakondnak, a kígyónak, és minden kukacnak, gilisztának és fé-
regnek.

Részben a fák is a föld alá bújtak, emiatt van mind a mai napig 
a gyökerük a földbe rejtve. Mások mélyebbre mentek, ott is ma-
radtak. Néhol rájuk lehet bukkanni, mélyen a Föld kérge alatt. Az 
emberek az egész világon keresték õket, és minden irányban szét-
szóródtak. Innen van az, hogy mindenütt, az egész Földön laknak 
emberek.

A vizeket hibáztatták, hogy az Isten fiai és azok szolgálólá-
nyai eltûntek. Ezért azt mondta Isten a vizeknek:

– Sem éjjel, sem nappal nem lelhettek nyugodalmat, amíg Ra-
koriahót és Ravaót meg nem találjátok!

Azóta susognak a vizek megállás nélkül, és soha meg nem 
nyugosznak, még mindig keresik az Isten gyermekeit, és azok 
szolgálóit.
      

 Németbõl fordította: Bata János

AZ ISTEN ELVESZETT GYERMEKEI
    

Merina monda
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Nagyorrú Veszedelem dühös volt a világra. Felvett egy vizes 
követ, s egy eresz alá húzódott macskához vágta. Ekkor megvilágo-
sodott elõtte jelenlegi nyomorult helyzetének mibenléte. Egyszer, 
amikor egy korsó sör felett ücsörgött, egy elf az õsei földjérõl me-
sélt. Szerinte olyan hatalmas erdõségek vannak arra, hogy napokig 
haladhatsz benne, senkivel sem találkozol. Hatalmas hegyláncok 
fekszenek ott, s van egy olyan nagy vízesés is, hogy amire leér a 
mély szurdokba, olyan, mintha esõ esne, annyira szétoszlik a víz-
tömeg.

Ezen emlék fogta kézen hõsünket, s kivezette a tudatlanság 
sötétjébõl. Tehát Nagyorrú szerint: az istenek köztudott, hogy a 
mennyekben élnek, innen lentrõl nézve ott fent. Ez jó messze van. 
Mire onnan fentrõl ide leér valami, az ugyanúgy megváltozhat, 
mint a vízesés vize.

Ha onnan a vízesés alól felnézünk, látjuk, honnan ered. De itt 
az esõben hiába tekintgetünk felfelé, csak azt érjük el, hogy a sze-
münkbe esik, az istenekkel nem kerülünk kapcsolatba. Hacsak úgy 
nem, hogy mivel az esõ a szemünkbe esett, emlegetjük õket.

Az a kérdés, hogy ami itt lent, mint esõ jelentkezik, az ott fent 
vajon minek indult?

A törpe határozottan érezte, tudja a választ!
Ez a titok nyitja: az istenek teszik a dolgukat. Hogy ezek mi-

lyen horderejûek, ki-ki saját maga megítélhetné, ha átlátná azokat. 
De egy halandó számára az istenek cselekedete nem érthetõ. Vi-
szont csak logikusan kell végiggondolni a dolgot. Kiindulva a fenti 
vízeséses dologból, ami lent szétszórt esõcsepp, az fent összefüg-
gõbb folyadék.

Ráhangolódva a megfelelõ hangulatérzésre, máris lehull sze-
münk elõl a fátyol, s látjuk a lényeget. Ott fent egy isten éppen végzi 
a dolgát. A dolgát végzi. Mely nem nagy. S mire ide leér, ez az undo-
rítóan szemerkélõ esõ lesz belõle.

A törpe a megoldásra is rájött. Erõs koncentrálásba kezdett, s 
tiszta szívbõl egy jó nagy vesekövet kívánt az illetõ istennek!

Így átérezve a dolgok lényegét, Nagyorrú Veszedelem felsó-
hajtott, s megszaporázta csámpás, kacsázó lépteit.

VARGA TAMÁS JÓZSEF
    

ESIK
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Mióta minden és mindenki arról leckéz, hogy nyakunkon a 
választások, a szívemben egy belsõ hang csörgedez. Azelõtt csak 
bámultam, mint egy megélhetési politikus, akinek megint egy 
párttal arrább nyílik az esernyõje, de mostanság annyira örülök, 
hogy vezetõinknek mennyi jótett és szeretet tapad a kezéhez. Ne-
kik köszönhetõen már látom a fától kivágott erdõt. Örömmel ta-
pasztalom, mekkora hangsúlyt fektetnek a családon belüli harmó-
niára és a titkárnõkre, és hogy a pofátlanság óperenciánján is túli 
jövedelmeiket nem egymagukban emelik az égig, hanem a mun-
kaközösség szavaz így, mert minél jobb a grémium, annál na-
gyobb a prémium. Minél egészségesebb a tónusz, annál üdvösebb 
a bónusz.

Én és a többiek már nem járhatunk Kukutyinba vadkendert 
magolni, ugyanis minimálbérencek vagyunk. Ez némi elégedet-
lenséggel tölti el lelki közállapotomat. Páros napokon például 
minden nap bal lábbal kel fel bennem a lélekharang. Összevissza 
dangubáznak a fejemben a gondolák. Miért ver azzal a sorstalan-
ság, hogy mi legyünk a harmadik ezredév árva porletárjai, he? Az 
új kegyelmesek bezzeg a környezetbarát húsosfazék körül kaszi-
nóznak, én pedig ötvenhét évesen sem hagyhatom a dagadt ruhát 
másra, a szárítót lesem, mert már a ruhát is lopják, biztosan azért, 
hogy a turkálóba vigyék. Az én életem is egy eurokonfortra ácsin-
gózó turkáló, úgy ténfergek benne, mint aki bevette a kínai tejport, 
aztán már a közvécéig sincsen járdányi ereje. Mennyire irigylem 
az olyan embert, aki fütyül a keregemarhakórra, a baromfipestisre 
satöbbi. Nem zavarja a globális elmelegedés. Mindig rendben a 
szénanáthája, nem fél az influenciától, nem kapkod fûhöz-fához, 
mint Bernádyhoz a városatyák. Én úgy el tudok szállni, mint Baj-
konurból az ûrturista, attól, hogy van itt azért még egy-két rendkí-
vüli ember, néhány ragyogó személyiség. Aki szerencsés csillagá-
szat alatt született; akinek nem fonnyadt el a karizmája; aki nem 
aggódik az emberiség jövõtlenségéért; sõt még neki áll a feljebb-
valója, ha az élet nem úgy esik, ahogy suppan. Én magasan felné-

BÖLÖNI DOMOKOS
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zek arra, aki mással kapartatja ki a kasztanyettát; aki nem várja 
meg, hogy ha nem cseppen, csurranjon, hanem bátran kinyitja a 
csapot, és mindenkit eláztat. És mélyen lesza... marazom azt, aki a 
kampánypotyát lesi, és semmit sem tesz a fenntartható fejlõdés-
képtelenség érdekében. Nekem nem fut le a harisnyámon a vezér-
hangyám, mikor azt hallom, hogy aki fent van, annak sok van, és 
minél magasabbra mászik, annál többet markolászik. Hiszen tud-
va tudom, hogy ki-ki a maga sorsának mohácsa.

Legyünk loptimisták! A védõszentem nem más, mint maga 
Inkarnáta Heppiencia. Hallom, amint felharsan lelkemben az õ 
aranyozott üvegfuvolája, és úgy elárad bennem az eurófória, mint 
mikor az ólomkatonák magasan szárnyalnak jelezve, hogy rend-
bejön a dollár és az euró, a lej és a forint – vagyis tartósan jó idõ 
lesz.

Matematikailag ez úgy jön ki, hogy a Jóisten bénégyzet az ab-
lakon.
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Flóra kikecmereg apró ágyából, vasalódeszkát készít elõ, élre 
igazítja csinos, ünnepi kosztümjét, megreggelizik, villámbúcsút 
vesz Artúrtól, a papagájfiútól, s kilép a lakás ajtaján.

Míg a liftre várakozik, feltûnik Enikõ, a ház kövér, sötétlõn 
bajszos gondnoknõje. Mi van, Flóra, szombat? Flóra bólint, s mo-
solyog, Enikõ nagyot szív cigarettájából, az idõs özvegyasszony 
felé trombitál. Flóra behuppan a liftbe, s levegõt se vesz, míg a 
földszintre nem ér.

Hamarosan, zöldjelzésre elindul a zebrán az utca túloldalára. 
Mire a másik sávba ér, az autók már indulhatnának. A kormányok 
mögül vöröslõn duzzadó méregpalackok vicsorítanak felé, agresz-
szíven dudálva.

A postán, míg az üveg mögül egy hölgy csekket fizet, aprót 
válogat, nyugdíjat számol ki, s pénzt utal át (az unoka születésnap-
jára), Flóra mögül egy férfi félhangosan morog, miért nem lehet a 
vénasszonynak hétköznap elintézni az ilyeneket, amikor minden 
rendes dolgos ember csak ilyenkor, szombaton ér rá. Az én apám 
bezzeg soha ki nem teszi a lábát hétvégén!

Az ABC-ben, a pénztáros nehezményezi, hogy Flóra precízen 
kívánja az aprópénzbõl õ maga kiválogatni a kevés zöldség, a liszt 
és a befõtt árát, kitépi kezébõl rongyos pénztárcáját, s maga szá-
molja össze az érméket.

A gyógyszertárban mögötte egy pimasz lány gúnyos megjegy-
zést tesz barátnõjének Flóra kosztümjérõl, s hangosan kinevetik.

Az újságos kedves, szombat, Flóra? – kérdezi, s már készíti is 
elõ a keresztrejtvényt, s a heti tévéújságot.

Otthon, késõ délután, Flóra egy kis kekszet fogyaszt Artúrral, 
s teát iszik az édességhez. Megállás nélkül beszél a papagájhoz.

Ó, Artúr! Csodaszép napom volt! Mindjárt reggel Enikõvel ta-
lálkoztam. Sokat fogyott. Aztán a zebrán, látták az autósok, hogy 
nehezen megyek át, és biztattak a dudájukkal. A postán egy úriem-
ber az apukájáról mesélt. A boltban a pénztáros kisasszony segí-
tett kiszámolni a pénzt. A gyógyszertárban két kislány megdicsér-
te a ruhám. Ó, Artúr! A szombat a legszebb! A szombat a legszebb!

BUJÁKI MÁRTON
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Mikor a férj hazaért, a barátja kocsiját látta a ház elõtt. Vala-
mivel hamarabb érkezett a munkából, és csodálkozott is, hogy mit 
keres náluk a cimborája, mikor estére beszéltek meg találkozót. A 
feljáróra parkolt az autóval, megragadta aktatáskáját és kiszállt. 
Lassan elindult a ház felé, miközben az ismerõs autót nézte.

Halkan nyitott ajtót, és a konyhába ment. Az emelet irányából 
furcsa hangokra lett figyelmes. Letette a táskát az asztalra, és óva-
tos léptekkel indult el a lépcsõn felfelé.

Ahogy a hálószoba felé közeledett, egyre erõsebbé vált benne 
a gyanú, hogy a felesége megcsalja õt. Az ajtó elõtt állva azon 
morfondírozott, benyisson-e. Nem volt erõs akaratú ember, elég 
határozatlan személyiség hírében állt. Végül mégiscsak döntött, 
és lenyomta a kilincset, de az ajtó nem nyílt ki. A hangok odabent 
elhalkultak.

A férfi fogta magát, leszaladt a nappaliba, elõvette revolverét 
egy kis fadobozból. Zavarodottságában és elkeseredettségében 
saját magát lõtte fejbe.

Nem sokkal késõbb nejlonzsákban vitték el a hullaszállítók.
A szomszédok szerint két éve zavarodott meg, mikor munká-

ból hazaérve, vérbe fagyva találta meztelen feleségét a hálószobá-
ban.

ANGYAL SÁNDOR
   

TE IS ZSÁKBAN VÉGZED
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Mivel a városunk oly könnyû szegény, ügyesen megül egy 
felhõ peremén. Valahol távol, egy völgy mélyén talán, felhõt da-
gasztva dohog egy mozdonykazán. Vagy egy vulkán tüsszent és 
tûzködöt okád, „egészségedre” – egy bámész gyermek elkiáltja 
magát. Csakhogy itt senki se tudja, mi a nátha, mert a levegõ egye-
nesen szeszbõl van gyártva. (A szesz tûleveleken buggyan elõ, 
amelyek végére nem jutott fedõ.) A behavazott házakon tetõ he-
lyett sítalp vagyon. Siklasz, siklasz rajta, s ha botlasz egyet, máris 
ott találod magad a tüzes kályha mellett. A tûznél, míg az ablakot 
belepi a hó, karbatett kézzel gubbaszt nagyanyó. Lábánál macska 
dorombol, és te látod, szõrébõl mekkora szikrákat csihol a simo-
gatásod. Azért ragyog úgy belül a ház, mintha köd sose lenne, te 
pedig szeretnél benne élni egész életedben. Meg aztán, a fény vi-
rágot olvaszt az ablaküvegen, s az elolvadt virágból víz és hal le-
szen. Mert ahol víz van, ez a törvény, ott se a hal nem hiányozhat, 
se az örvény. De túl az ablakon szintén csuda a világ nagyon.

Valaki úgy rendezte el, hogy a mesében a dolgok fordítva sül-
jenek el. A sasok totyognak a hóban, mint Péter bátyám, míg a 
tyúk méteres szárnyakat visel a hátán. A farkas, a bárány, a nyúl s a 
többi állat minden fontosabb mesében helyet találnak. A nyúl pél-
dául nem ugrik egyenesen fejest a farkas torkába, mintha a teste 
acélrugóra járna.

Mert minden megeshet ám a gyermekek városában, ahol az is 
valóság, amit csak kitaláltam. Nyugodtan odébbtolhatod a he-
gyet, ha nem tetszik, ahol áll, bezzeg másutt egy szék miatt is min-
denki rád kiabál. Gumikat csenhetek le a csillagok kerekérõl, 
vagy végigbiciklizhetek velük az utcasoron, s titkos híreimet az 
emberek fülébe súgom. Errefelé a csoda – semmiség, errõl mon-
dok éppen itt mesét. Jó tudni, hogy a vonat, ahelyett, hogy egy éle-
ten át a síneken járjon, bármerre nekivághat – hegyen, völgyön, 
árkon!

Milyen jó, hogy nem lettünk nagyok e városban, mely a han-
gyabolynál nem nagyobb. A felnõttek ugyanis a város körül lova-

MARIN SORESCU
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golnak, óráikon ülve, gombjuk úgy virít, mint az én hátam, nyá-
ron, pirosra sülve. Az ébresztõórák csengõje lavinát zúdít hegyrõl 
a völgybe, s mindent betemet a hó, körbe-körbe. Pedig hogy sze-
retnének õk is a városba jönni! De a felnõttekhez képest túl kicsik 
a kapuk, vagy talán nekik túl nagy a hasuk.

S amíg szegények annyira lefogynak, híre-hamva sem lesz ki-
csiny városunknak.

Fordította: Cseke Gábor
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Alig telt el néhány nap úton, meghalt az elsõ közülük. A fiú, 
aki vért köhögött, és végül Blois után nem messze, egy erdõben 
kidõlt a fegyelmezett sorból, módos család szülötte volt. Mathieu 
látta, hogy disznóbõr lábbelijét néhány kivörösödött lábú suhanc 
lehúzza róla.

– Nem ingyen kell, Hubert – feleseltek az egyik nagyfiúval, 
aki összevonta a szemöldökét erre a látványra –, fizetségül meg-
ássuk neki a gödröt, ne heverjen temetetlen világ csúfjára.

– Hiszen nem halt még meg – mondta egy Estelle nevû lány, 
és letérdelt a riadtan hörgõ fiúhoz.

– Nem múlathatjuk itt az idõt – mondta Hubert. – A fõsereg 
már Amirence-ben van, és csak arra várnak, hogy csatlakozzunk 
hozzájuk. A vezérünk vár minket.

Estelle a szoknyájából hasított rongyot, a beteget borogatni.
 – Ha Jézus tud várni, mert irgalmat gyakorolunk egy haldok-

ló fölött, akkor a vezér is tud várni. Te, kisfiú! Hozz vizet ebben az 
edényben. Patak csobogását hallom.

Estelle Mathieu-ra bökött az állával. A közelben valóban 
folydogált egy patak. Mathieu már éppen megmerítette az edényt, 
amikor dögszag csapta meg az orrát. Körülnézve látta, hogy fel-
jebb egy disznótetem hever a mederben. Jó néhány napja ott ro-
hadhatott. Már egészen felpuffadt, és böglyök zümmögték körül. 
Mathieu elindult felfelé, jó darabon ment, hogy a tetemtõl minél 
messzebb meríthessen a tiszta vízbõl.

– Addig piszmogtál, míg késõ lett – mondta Estelle szemrehá-
nyóan, amikor visszaért.

A halottat a vöröslábú suhancok és Hubert éppen tették a sír-
gödörbe. Bekaparták, majd Hubert felegyenesedett.

– Tovább megyünk.
– Egy disznótetem fekszik a patakmederben, arra fel – szólalt 

meg Mathieu. – El kellene vinni onnan.
– Nincs idõnk ilyesmire – mondta Hubert idegesen –, a vezér 

miattunk vesztegel. Tüstént indulunk, éjjel sem alszunk.

BODONOVITS REGINA
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– A rossz víz elér a faluba, amin átjöttünk az imént – mondta 
Estelle.

– Sokat fecsegsz – förmedt rá Hubert, és a kezét is felemelte 
fenyegetõen. – Ha rajtam múlna, lánynépség nem rontaná meg a 
cloyes-i Pásztor seregét, ahogyan a disznótetem a patak vizét.

Megindultak. Mathieu még egyszer hátrafordult. Az erdõ 
olyan volt, mintha soha nem jártak volna ott. A sírhant sem külön-
bözött sokban egy vakondtúrástól. A bokrok friss ágain rügyek 
pattantak. Vérvörösen szállt le a nap a fák között.
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Erzsike Bessy lett, Antal Tony. A tízemeletes monstrum lép-
csõházában csak ritkán futottak össze, olyankor „hellót” mormol-
tak alig hallhatóan, majd tekintetüket elkapva meggyorsították 
lépteiket.

„Mit utálok benne annyira?” – ütötte fel fejét a gondolat Antal 
agyában, miközben reggelijének utolsó falatját nyeldekelte.

„Hogy lehet valaki ennyire ellenszenves?” – studírozott Er-
zsike, majd a liftajtó tükrében még gyorsan ellenõrizte aznapi 
sminkjét.

Munka után Antal elsõ dolga volt felpattanni a netre. Az 
„Esélyben” már tolongtak a szokott nicknevek. Szíve hölgyétõl 
három üzenet várta, remegõ kézzel klikkelt rájuk. Elégedetten 
dõlt hátra: holnap este végre találkozhat a lánnyal, aki miatt hóna-
pok óta minden este a számítógép elõtt ül – keze ügyében egy csé-
sze kihûlt kávéval. Antal Tonyként néhány évvel kevesebbnek, 
pár centivel többnek álmodta magát, a fotón pedig az unokaöccse 
virított, aki õneki szakasztott mása, bárki megmondja. Másnap a 
megbeszélt idõben ott körözött a fagyizó elõtt, farmerben, Monta-
na feliratos ingpólóban. Már vagy fél órája várt, amikor kivörösö-
dött arccal Erzsike tûnt fel, sûrûn tekintgetve az órájára. Látszott, 
hogy nehezére esik neki a járás új, túlzottan magas sarkú cipõjé-
ben, melynek épp olyan színe volt, mint a táskájának. Úgy látszik, 
most ez a menõ, hiszen a fiatal és csinos Bessynek is hasonló öltö-
zékben kell majd felbukkannia.

Erzsike egy pillanatra megtorpant, majd sietõsen eltipegett 
tûsarkain az ellenkezõ irányba.

Hazaérve nekilátott a másnapi ebéd elõkészületeinek. „Bárki-
nek lehet montanás pólója” –ismételgette magában, és még na-
gyobb erõvel klopfolta a húst. Még így is hallotta, amint valaki a 
szomszédban beindította a mosógépét egy ilyen lehetetlen idõ-
pontban.

DELI KLÁRA
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Láttam Õt. A lányt, ki álmaim fátylába burkolózva fekszik a 
vékony hártyán, mely valóságot és képzeletet választ el. Ketten 
ültünk, karnyújtásnyira a tömegben. Fények cikáztak a levegõ-
ben, fülsüketítõ zajok és távoli dobok morajlása hallatszott. De 
bennem minden elcsendesült, amikor ránéztem. Szemének moso-
lya rávetült az emberekre a fák lombjai alatt csillogó lomha nap-
fényben. És egyetlen, rövid, szinte meg sem történt pillanatig rám 
emelte tekintetét, mely lelkemig hatolt, mintha meglátta volna ha-
jának illatában felé verdesõ, sebzett gondolataim. Majd egyszerû-
en elment, és én sosem éreztem annyira feleslegesnek jelenléte-
met a világban.

UBRANKOVICS TAMÁS
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1
Ljuljaška

Két hét telt el az egykori kolostorban elhelyezett üdülõbe való 
érkezésem óta. Még nyolc nap maradt hátra a távozásomig, de 
már egészen jól felépültem és felfrissültem. Élvezettel töltött el a 
természet és a tavaszi virágzás hangulata. Magamba szippantot-
tam azt a szelíd gyengédséget, amit a Teremtõ pecsétlenyomata-
ként idehelyezett. Sokat sétáltam, a lépten-nyomon felbukkanó 
kis fahidakon keresztül ugrándozva, rendszeresen lejártam a pa-
takhoz. Azt mesélték, hogy ezeket a kis hidacskákat egy szerzetes 
készítette, és olyanok is vannak köztük, amelyeken még senki 
sem ment át, mivel megközelíthetetlen helyen létesültek.

Az üdülõhely most a Szakszervezeté volt, olcsónak számított, 
úgyhogy ezek a szempontok határozták meg a vendégek milyen-
ségét is. Természetesen az egyszerû és tanulatlan közegben is 
akad mindig néhány okoskodó. Nem bocsátkoztam beszélgeté-
sekbe, habár sokan szerették volna, ha közelebb kerülünk egy-
máshoz, és valamit elmesélhetnek az életükbõl. Az étkezdében 
sem fogadtam el az ismerkedéseket, sõt még egy csinos munkás-
nõ azon ajánlatát is elutasítottam, hogy falusi szekéren menjünk le 
együtt a forráshoz. Hasztalan gyõzõgetett, hogy az említett forrás-
víznek gyógyító hatása van. Sokan azt gondolták rólam, hogy kü-
lönc vagyok, és úgy is viselkedtem. Ennek ellenére mégis vonzott 
a világos öltönyt viselõ, taszító és ellenszenves, sovány férfi, mi-
cisapkával a fején, aki az üdülõhely személyzetével általában dur-
va és lobbanékony volt. Ebéd közben levette szemellenzõs sapká-
ját, élvezte az étkezést, gyakran pedig úgy mozgatta ajkait, mintha 
önmagában beszélne. Ebéd után, fejfedõjével a kezében és vállára 
hajtott zakóval, sétálni ment. Többször összetalálkoztunk az er-
dõben, egyszer még a fahídon is. Kezdetben nem méltattuk egy-
mást figyelemre; úgy vélem, hogy ki nem álltuk egymást. Kerül-

MIRKO KOVAÈ
   

HINTA

tük a találkozásokat, amennyiben pedig egy keskeny ösvényen ta-
láltuk magunkat, amikor már nem volt hová, akkor beletapostunk 
a levelekbe és megváltoztattuk útirányunkat. Képesek voltunk 
fatörzs mögé bújni, amíg a másik el nem halad, olykor pedig a 
begyûjtendõ karistolások ellenére egy sûrû bozótosba beosonni. 
Meggyõzõdésem szerint mindkettõnket vonzotta ez a kölcsönös 
kerülgetés, de minél jobban kerültük egymást, annál többször fu-
tottunk össze. Egy alkalommal az erdõ legsûrûbb részében talál-
koztunk egy síremléknél, amelyen egyedül csak az „M. F. Taus-
sig” nevet lehetett elolvasni, míg a név alatti szöveg teljesen ol-
vashatatlan volt. A férfi lehajolt és megpróbálta kisilabizálni a be-
tûket, de nem sikerült neki. Lesöpörve térdérõl a fûszálakat és a 
fenyõtûcskéket, felemelkedett.

„Semmi sem látszik, de mi olvasnivaló is van ezen, amikor a 
történet ismert. Itt akasztotta fel magát ennek a kolostornak a szer-
zetese. Szerencsés volt”, mondta.

Így következett be az összeismerkedés pillanata, s már az 
ebédnél egy asztalnál ültünk. Halkan beszélt, ha pedig valaki rá-
pillantott, még halkabban.

„Nincs rosszabb ennél az üdülõ és lábadozó közegnél”, 
mondta. „Tudathasadásuk van. Nekem nincs szükségem egységre 
és szolidaritásra a szerencsétlenségben. Nem tudom, ön mivel 
foglalkozik, de én eltaszítással foglalkozom. Nekem az emberek 
ellenségeim.”

A vacsoránál is az asztalához ültem. Kedvetlen és visszafo-
gott volt; egyáltalán nem beszélgettünk. Amint befejezte az étke-
zést, felkelt az asztaltól, és átment a bárba. Nem akartam rámenõs 
lenni, úgyhogy vacsora után a szobámba indultam, de utamat áll-
va felkínálta, hogy igyunk meg közösen egy üveg merlotot. Szí-
vesen ráálltam.

„A mi helyzetünk kétségbeejtõ”, mondta, „akinek pedig sike-
rül meghalnia ennek a felismerésnek a pillanatában, az szeren-
csés. Az én családomban mindenki öngyilkos lett. Apám attól tar-
tott, nehogy olyan helyzetbe kerüljön, hogy imádkoznia kelljen, 
és amikor azon kapta magát, hogy arra kéri az Istent, kímélje meg 
a szenvedéstõl és a betegségtõl, világossá vált elõtte szégyenteljes 
helyzete, idõben magához tért, feldobta a kötelet és felakasztotta 
magát. Mi mindannyian meg vagyunk szégyenítve, és csak az fog 1

 In: Mirko Kovaè: Na odru. B92, Beograd, 1996
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megmenekülni, aki ezt idõben felfogja. Az élet egy bohózat, s 
nekem egyre kevesebb kedvem van részt venni ebben a bohózat-
ban.”

Másnap az erdõben találkoztam vele, egy kötelet és valami 
göngyöleget vitt magával, rémültnek tûnt, a fenyõliget és a forrás 
felé sietett, ahol gyönyörû sétákat lehet tenni, ahol szép tisztások 
vannak, a Nap bõségesen táplálja az erdõt, és a tavasz teljes lendü-
letével melegít. Ott újul meg az életkedv. Elmentünk egymás mel-
lett; de egy szót sem váltottunk. Amennyiben az az ember arra a 
döntésre jutott, hogy véget vet az életének, mindenképpen tennem 
kellett valamit, hogy megakadályozzam szándékában, morfondí-
roztam magamban. Hátranézett és intett, mintha búcsúzna. Fele-
meltem a kezem, és szerencsés utat kívántam neki. Ez az egyetlen 
biztos menekülés a reménytelenségbõl, gondoltam. Fenyõtûcs-
kékkel borított ösvényen indultam el. Egy magaslaton megálltam, 
hogy tekintetemmel még egyszer magamba habzsoljam a völgy 
szépségét. A liget ezen egyedülálló nyugalmában pillantottam 
meg a rázkódó lombot, majd a kötéllel megfeszített ágat is. Õt 
nem láthattam, mert a sûrû növényzet eltakarta. Sietve rohantam 
az adott irányba, abban bízva, hogy még megmenthetem. Lihegve 
és halálra rémülten loholva, pillanatok alatt ott termettem. Vidá-
man hintázott. Amikor megpillantott, széles mosollyal köszön-
tött.

„Olykor kénytelenek vagyunk visszatérni a gyerekkorhoz és 
a feddhetetlen dolgokhoz. A hinta az égrõl és a földrõl való medi-
tációra szolgál. Ezek az én örömteli pillanataim”, mondta.

Fordította: Sándor Zoltán
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Az öregember még az álmát várta. Pedig már a hajnal is elé 
szaladt, meg-megbotlott a lagymatag ködben. Kopott, viseltes há-
lóköntösében hevert az ócska ágyon. Tágra nyílt tekintete a meny-
nyezetre meredt. Külsõ szemlélõ azt hihette volna, nyitott szem-
mel aludt el. Pedig nem. Ébren volt, és várta az álmot, amelyrõl 
tudta, hogy hamarosan ismét eljön. S bár a várakozás édes percei 
már réges-rég megkeseredtek számára, türelmesen elmerengve 
figyelte a körülötte táncoló misztikus árnyakat, melyeket az utcai 
lámpa fénye rajzolt az ablakon keresztül a megsárgult, repedezett 
falakra. Az árnyékok összeölelkeztek, körbefonták egymást, vé-
gül szétváltak – akár az emberi sorsok és életek.

Az öregember úgy érezte, a fény és a sötétség a maga mögött 
hagyott, nyomorúságos éveit vetíti ki szemei elé a félhomályban. 
Lelkét betöltötte a keserûség, majd a jól ismert, hátborzongató 
üresség következett. Már csak az álmára vágyott: az még az övé 
maradt.

BERTA LILLA
     

EGYETLENEGY
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– Bár úgy lenne!
– Akkor is ezt kívánod, ha tudod, hogy egy kisfiú az almáért 

szaladva a kerekek alatt végzi?
– Ó nem! Ne mondj ilyeneket!
– Miért? Talán még ilyen sem történt soha?
– Megrémítesz.
– Pedig nem én léptem a férfi lábára...
– De te fested a falra az ördögöt.
– Ugyan már! Én csak játszom, te mondtad: képzelõdöm. S 

vajon te? Öltél-e ma embert?
– Én... én igazán nem tudom...

– Öltél-e ma embert?
– Nem, nem én, egyet sem.
– Biztos vagy benne?
– Soha nem öltem embert.
– Biztos vagy benne?
– Miért kérdezed ezt tõlem?
– Mert láttam, hogy a villamoson ráléptél egy férfi lábára.
– Az véletlen volt.
– Persze, véletlenül is lehet embert ölni...
– Na jó, de az, hogy rálépek valakinek a lábára, még nem szá-

mít emberölésnek.
– Ez valóban nem, de elindít egy folyamatot.
– Milyen folyamatot?
– Olyat, ami egy másik ember halálához vezethet.
– Nem öltem embert!
– Biztos vagy benne?
– Szerinted nem tudnék róla, ha megtettem volna?
– Lehet, hogy nem. Megindítod a láncreakciót, de nem tudha-

tod, hogy mi lesz a vége.
– Mire gondolsz?
– Az ember, akinek a lábára léptél, elmozdult eredeti helyérõl, 

és közben meglökött egy nõt.
– Észre se vettem. Csak nem halt meg a lökéstõl?
– Nem, csak a bevásárlószatyor esett ki a kezébõl.
– Jól van, az szerencsére nem halálos esemény.
– Közvetlenül talán nem, de egy alma kigurult a szatyorból...
– És az miért baj?
– Mert ráléphet valaki, és egyensúlyát vesztve leeshet a lép-

csõn, betörheti a fejét, és vége.
– Ez csak képzelõdés.
– Szerinted nem történt még ilyen eset?
– Hát, nem tudom...
– Az is lehet, hogy az alma kigurul az ajtón valamelyik megál-

lóban, és a sínek közé esik.

BÓDAI-SOÓS JUDIT
    

BIZTOS VAGY BENNE?
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Té a teraszon ülve, kávéja szürcsölgetése közben kémlelte az 
eget. Éppen szájához emelte csészéjét, amikor meglátott egy re-
pülõgépet a felhõtarkította égen. Ha ez most lezuhanna, gondolta, 
s mintegy a gondolat folytatásaként szaladt a házba videokamerá-
jáért. Sohasem lehet tudni. A televíziós társaságok kisebb vagyo-
nokat fizetnek érdeklõdésre számottartó és elsõ kézbõl származó 
videofelvételekért. Tízezer dollárt biztos.

Hányan utazhatnak azon a gépen? Százan talán? Akkor az 
száz dollár koponyánként. Elég olcsó az emberi élet. A halál csak 
keveseknek hoz igazán hasznot.

A gép eltûnt egy felhõ mögött, majd ismét elõbukkant, szelte 
tovább az ég kékjét, míg végül a látóhatár szélén kiszállt a kamera 
látószögébõl. És nem zuhant le. Té azonban felvette a gépmadár 
követhetõ útját, de nem tudta eldönteni, mit kezdjen a felvétellel. 
Rövid töprengés után úgy határozott, mégis elküldi a videokazet-
tát az egyik tévétársaságnak. Három napig várta a választ, három 
napig ült a tévékészülék elõtt, hátha megjelenik a felvétele: Repü-
lõgép szállt át a város fölött. És nem zuhant le!

A harmadik napon már azt sem bánta volna, ha egy fillért sem 
fizetnek. De még csak adásba sem került.

Pedig jó hír, gondolta Té.

BÁNYAI TAMÁS
    

TÉ ÉS A REPÜLÕGÉP
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A férfi hosszan bámulta a nõ gondosan manikûrözött, festett 
körmeit. Elképzelte, mennyi munkára, idõre volt szüksége a 
hölgynek, amíg ennyire tökéletesre sikeredett a mûve. Ezt a kezet 
gondosan ápolták, ez szemmel látható. S bár a nõ már nem volt 
fiatal, jó ötvenes lehetett, a keze mégis, mint egy harmincévesé...

„Talán még valami flancos kézkrémmel is kenegette” – gon-
dolta a férfi, míg szemei alaposan végigpásztázták a mozdulatla-
nul heverõ kézfejet. Sima volt, nem csúfították korral járó májfol-
tok, sem szeplõk, ráncokat esetleg nagyítóval lehetett volna fel-
fedezni rajta. Elképzelte, ahogy a nõ szorgalmasan szépítgeti: kis-
lámpa fényénél, olvasószemüveggel az orrán (tudja, mert a fele-
sége is így manikûrözik, közelre már nem lát jól).

Elõször formára vágja, majd reszelgeti, polírozza. Ezután kö-
vetkezik csak a festés mûvelete. Végül a száradás. Lelki szemei 
elõtt látta, ahogy a nõ fújogatja, majd rázogatja a gyorsabb szára-
dás reményében két szép, fiatalos kezecskéjét. Vajon mivel fogla-
latoskodott, míg várta, hogy megszáradjon a lakk? Nézte a tévét? 
Zenét hallgatott? Netán lehunyt szemmel relaxált? Vagy türelmet-
lenül járkált a szobában fel-alá?

Az is lehet, manikûrössel csináltatta. Idõpontot kért, egyezte-
tett, majd idõt, pénzt nem sajnálva eltipegett a város legmenõbb 
„szakemberéhez”.

– Biztos vagyok benne, hogy pedikûröztetett is – vélte a férfi.
Tekintetét fogva tartotta ez a gondosan megmunkált kézfej. A 

körmök tökéletes alakja, gyöngyházszínû körömlakk, melybõl 
sehol, egy pici darab sem volt lepattanva.

– Kerti munkát biztosan nem végzett vele! De még talán házit 
sem! – dörmögte bajusza alatt a férfi. – Ilyen úri kacsó csak simo-
gatásra való! Vajon pofont is adott ez a selymes kis tenyér?

„Hiúság, asszony a neved” és „Minden hiábavaló” – ilyenek 
jutottak eszébe, míg kedvtelve nézegette a hullazsákból véletle-
nül kicsúszott kezet. Gyengéden visszahelyezte és mély sóhajjal 
behúzta a cipzárt...

S. FARKAS ZSUZSANNA
   

A NÕ KEZE
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Almuerzos (1952–1956)*
 

A kronópiók éttermében történnek efféle dolgok, nevezetesen, 
hogy egy fáma erõsen összpontosítva sztéket rendel sült krump-
lival, azután nagyotnéz, amikor a pincér kronópió megkérdezi, 
hogy mennyi sült krumplit kér.

– Hogyhogy mennyit? – kiabálja a fáma. – Hozzon nekem sült 
krumplit és kész! Az eszem megáll!

– Tudja, nálunk hetes, harminckettes vagy kilencvennyolcas 
adagokban szolgáljuk föl – magyarázza a kronópió.

A fáma egy pillanatra eltûnõdik, a tûnõdés végezetével pedig 
így szól a kronópióhoz:

– Nos, barátom, menjen a picsába!
A fáma legnagyobb meglepetésére a kronópió azon nyomban 

engedelmeskedik, azaz elillan, mintha a szél kapta volna föl. Ter-
mészetesen a fáma soha nem fogja megtudni, merre is található az 
a bizonyos picsa, ahogy valószínûleg a kronópió sem, minden-
esetre az ebéd finoman szólva sem nevezhetõ jólsikerültnek.
     

NEVER STOP THE PRESS

Never Stop the Press (1952)*
      

Egy fáma annyit dolgozott a mate üzletágban, hogy-semmi-
másra-nem-maradt-ideje. Így hát fámánk idõnként elhagyta ma-
gát, s gyakorta kiáltott föl tekintetét-az-égre-emelve: „Mit állok 
ki! Kizsigerel a munkám, s bár szorgalmam példamutató, az-
egészéletem-kínszenvedés!”

Miután tudomást szerzett gyötrõdésérõl, egy remény – aki 
gépíróként dolgozott a fáma irodájában – vette magának a bátor-
ságot és megszólította, mégpedig ekképpen:

– Jó naposkodást, fáma fáma! Ha ön elszigetelõdni munka 
okán, én megoldás elõhúz bal zseb most rögtön.

JULIO CORTÁZAR
    

EBÉD

A fáma a fajtájára jellemzõ nyájas tekintettel összevonta 
szemöldökét, majd kinyújtotta a kezét. Ó, láss csodát! Ujjai köré 
fonódott az egész világ, és a fámának már nem volt oka rá, hogy a 
sorsáról panaszkodjon. A remény minden reggel újabb adag cso-
dát hozott, és a foteljában üldögélõ fáma kapott egy hadüzenetet 
vagy békeszerzõdést, egy jófajta bûnügyet, egy exkluzív látképet 
Tirolból vagy Barilochéból vagy Porto Alegrébõl, beszámolót 
egy új motorról, egy szónoklatot, egy színésznõ vagy színész 
fényképét s így tovább. Mindez öt zsetonjába került, ami nem 
olyan sok pénz, ha cserébe megkapjuk érte a világot.
     

ÚTÜGYEK

Vialidad (1952)*
    

Egy szegény kronópió vezeti a gépkocsiját, és ahogy egy ke-
resztezõdéshez ér, elromlik a fék, és nekimegy egy másik autó-
nak. Fenyegetõen közelít felé egy rendõr, és elõhúz egy kék borí-
tójú noteszt.

– Maga nem tud vezetni? – kiabálja a rendõr.
A kronópió néz rá egy darabig, aztán így szól:
– Maga kicsoda?
A rendõr megdöbben, vet egy pillantást az egyenruhájára, 

csak hogy meggyõzõdjön, nem történt-e tévedés.
– Hogyhogy ki vagyok? Nem látja, hogy ki vagyok?
– Én egy rendõregyenruhát látok – mondja nagy szomorúan a 

kronópió. – Maga belül van az egyenruhán, de az egyenruha nem 
árulja el nekem, hogy maga kicsoda.

A rendõr fölemeli a kezét, hogy megüsse, de a kezében ott a 
notesz, a másikban meg a ceruza, így hát mégsem üti meg, hanem 
elõre megy, és följegyzi a rendszámot. A kronópió nagyon szomo-
rú, és arra gondol, bárcsak ne karambolozott volna, mert most föl 
fognak neki tenni egy csomó kérdést, õ pedig nem tud majd rájuk 
válaszolni, mert nem tudja, ki az, aki fölteszi õket, és idegenekkel 
az ember nem tudja megértetni magát.
       

Fordította: Kertes Gábor

* In: Julio Cortázar: Papeles inesperados. Alfaguara, Madrid, 2009
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–  Mit? – kérdezte a Hold.
– Hogy összemegyek, összezsugorodom, és halak helyett 

csak békákat fogok nevelni, akkor kinevettem volna. Néha úgy ér-
zem, elmerülök a kétségbeesés árjába. Még a haragomat sem tu-
dom kitombolni. A szél már meg sem hallgat, csak elsuhan felet-
tem. Pedig valamikor barátok voltunk. A sás meg a nád fojtogat, 
de nem hiszik el, ha nem leszek, akkor megszûnnek õk is.

– Ne félj – mondta a Hold, és a fénye furcsán ragyogott. – 
Majd megkérem a Napot segítsen, égesse ki a sást meg a nádast.

– Te nem tudod?
– Mivel, a kölcsön fényemmel? – kérdezte a Hold szomorúan, 

és egészen hozzábújt a vízhez.
Sokáig beszélgettek így, gondolataikkal beleolvadva az éj-

szakai hangulatba. Talán még sosem voltak ilyen közel egymás-
hoz.

Ezekben a meghitt, baráti órákban észre sem vették, hogy 
egészen rájuk virradt a hajnali óra.

– Mennem kell – mondta a Hold.
– Jó, már én is fáradt vagyok – ásította a tó.
És mindketten érezték, hogy sebezhetõvé váltak.

Mint a szemerkélõ esõ, elõször rácsöppent a levelekre, majd a 
fák törzsén végiggurulva, apró, sárga tócsákba gyûlt a száradó le-
veleken. Akár a látomás. Lassan bekúszott a bokrok alá, hol fé-
nyét adta a szentjánosbogarak lámpáiba, kik vidáman fogócskáz-
tak az esti szürkületben, mint megannyi földi üstökös. Észre se 
vette, mikor belelépett a tó vizébe. A tó az erdõhöz tartozott. Körü-
lötte öreg fûzfák lógatták vesszõiket szomorúan a nádas felett, 
ami kifutott a partra a buzogányos sás elõl, de nem mehetett to-
vább, mert az öreg tölgyek útját állták. Õk is a tóhoz tartoztak.

Tudom, furcsának tûnik és talán furcsának is hangzik, de így 
igaz. Mert sok-sok évvel ezelõtt, mikor még kicsik voltak, és ott 
laktak a tóparton, sokszor futottak a hullámokkal versenyt, majd a 
játéktól kifáradva álomba ringtak a felszínén.

– Szia – mondta a Hold a tónak. – Hûvös vagy ma – de azért 
becsúsztatta a másik lábát is a már fénylõ tükörbe.

– Nem vagyok hûvös, csak álmodoztam, és már vártalak. Lát-
tam, hogy jössz az erdõ fáin át.

– Igen – felelte a Hold elgondolkodva. – Elméláztam az er-
dõn. Azon, hogy milyen öreg, és milyen sok mindent tudhat az 
emberrõl, hiszen õ itt volt, és látta az embereket minden gondjuk-
kal és örömükkel, éhségben-bõségben, vérben és nászban, szüle-
tésben és halálban.

 – Az ember is látta az erdõt – loccsant egyet a tó – csemetének 
és óriásnak, égbe törõnek és látta avarra dõlõnek. Tudod, az erdõ 
nem változik, csak öregszik – mondta a tó, és arra gondolt, vajon õ 
változott-e, vagy õ is, akár az erdõ, csak öregebb lett, de a választ 
tudta.

Körülöttük az erdõ élt, ezernyi titokzatos, kósza zaj hallat-
szott, ami harmóniává olvadt a sötétségben.

– Tudod – mondta a tó –, nem hittem volna, hogy valaha félni 
fogok. Ha valaki ezt mondta volna száz évvel ezelõtt...

BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN
    

A HOLD ÉS A TÓ

KÜLÖNÖS BARÁTSÁGA
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Hol voltam, hol nem. Most meg már nevem is van. Hát idáig 
jutottunk. Ezt csak azért mondom, mert már jóval elõbb ébredtem 
öntudatra, minthogy nevem lett volna. És most egyszer csak azt 
mondja, tessék! Megfelel? Persze, mondom neki, miért ne? És õ 
örül, mert már a felelet is arról gyõzi meg, jól választott. Nem vita-
tom. Mármint azt, hogy kitûnõ név ez. Találó rám nézve. Rámta-
láló. Mert nekem tényleg szinte mindegy. Van, és kész. Ennyi elég 
is. Azt még azért megkérdezem tõle, biztos-e abban, hogy õ találta 
ki, és nem én. Fogalma sincs, mondja, és visszavonul. Hát így 
állunk. Én hízom, õ zsugorodik. Azt azért nem szeretném, ha telje-
sen elfogyna. Nem érdekem. Szükségem van rá. Még. Korábban õ 
használt engem. Ki. Most én õt. Valamikor, amikor én még nem 
léteztem, õ is amolyan angyalféleség volt. Mint mindenki, aki volt 
gyerek egyszer. Míg össze nem találkozott az ördög legszebb lá-
nyával. Meglátta, és beleszeretett. Mert az olyan idegen volt. 
Akarta. Üzletelt az apával. Szó nélkül tûrte, ahogy az kitépi a szár-
nyait. És azok már a levesben fõttek, amikor õ azzal a gyönyörû-
séges anyámmal ölelkezett. Arra persze nem gondolt akkor, hogy 
a mennyországba nem lehet felvonóval menni. Csak késõbb jutott 
eszébe. Amikor anyám, a Szenvedély, ez a csodaszép kurva, az 
elsõ együttlét után magára hagyta. Illetve velem. Sopánkodott. 
Hogy most meg a mennyország lett olyan idegen. Késõ bánat. Ott 
állt szárnyak nélkül magára maradva, vagyis velem, aki a tükörbõl 
néztem rá, és közben tomboltam, üvöltöttem, hogy éhes vagyok.

SLENDRI JÁNOS
    

MÉRLEG
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A fiatal csimpánz kitartóan ugrált fáról-fára. Már régóta úton 
volt. A Kristálytiszta-tóhoz igyekezett, ahol a bölcs, öreg teknõs 
lakott. Nagyon izgatott lett, mikor a víz tükre megcsillant a fák kö-
zött. Százszor elismételte magában a kérdést, amelyre olyan kí-
váncsian várta a választ. Remélte, hogy a közelgõ beszélgetésbõl 
minden kiderül, s bizonytalansága szertefoszlik.

A vén páncélost a tóparton találta, amint a reggeli napfényben 
fürdõzött. Félénken megközelítette, mire az öreg megszólalt:

– Éreztem, hogy ma látogatóm lesz. Gyere a barlangomba, ott 
hûvös van!

A barlang nyugalmában folytatta:
– Itt nyugodtan beszélhetsz, rajta! – bátorította a majmot, aki 

beszélni kezdett.
– Úgy hallottam, te nagyon öreg és bölcs vagy. Okos tanácsa-

id messze földön híressé tesznek. Kérlek, adj hát tanácsot nekem 
is. Van egy régóta dédelgetett vágyam. Ez a vágy, mint az árnyék, 
mindenhová elkísér. Nem tudok szabadulni tõle, állandóan az 
eszemben van. Hiába próbálom elhessegetni, újból és újból elõ-
jön. Ezért arra gondoltam, meg kellene valósítanom...

– Mi lenne az a vágy? – kérdezte a teknõs.
– Szeretnék király lenni.
– Tessék?
– Szeretnék az állatok királya lenni, a dzsungel teljhatalmú 

ura. Ezért jöttem hozzád. Hogyan tehetném valósággá az álmot, 
amit dédelgetek? Segíts, kérlek, mondd el, mit kell tennem!

– Nem egy hétköznapi kérdéssel jöttél!
– Csak azt ne mondd, hogy lehetetlen, csak azt ne mondd, 

hogy nem tudsz segíteni! – fogta könyörgõre a majom.
Az öreg gondolkodott egy darabig, majd lassan, megfontol-

tan válaszolt:
– Azt ugye sejted, hogy nem egyszerû a megoldás. A világ 

kezdete óta háromféle módon lehetett az állatok királyává válni. 

RÉBB TERÉZIA
       

MESE A MAJOMRÓL,

AKI KIRÁLY AKART LENNI
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Elõször ki kellett érdemelni a királyságot, a rátermettséget tettek-
kel kellett bizonyítani. Késõbb a királyságot csak megörökölni le-
hetett a vérvonal jogán. Így kerülhetett hatalomra egy egykor még 
alkalmas fajnak a késõbbiekben sok-sok alkalmatlan hím egyede. 
Emlékezetem szerint az oroszlánok uralkodása elõtt volt néhány 
tiszteletreméltó elefánt, két tûzoltó orrszarvú, sõt, egy bátor szívû 
gorilla is, királyi hatalommal felruházva. De még nem beszéltem 
a trónbitorlásról, hiszen a trónt sokan erõvel és ármánnyal szerez-
ték. Itt szerepel a lajstromban néhány vérszomjas tigris és hiéna. 
Hát kérdem én, barátom, te melyik módon szeretnéd a trónt?

A csimpánz nem gondolkodott:
– Én kiérdemelni szeretném!
– Én pedig szeretném azt mondani, hogy ez a legkönnyebb 

módszer. De nem így van! Választott elõdeid több közös tulajdon-
sággal rendelkeztek. Ilyen például a hosszú évek tapasztalatai ál-

91

tal kialakult bölcs elõrelátás, amely a tettek és döntések következ-
ményeit az ösztönös lépéseknél is kiszámítja. Vagy az igazságos-
ság, mikor részrehajlás nélkül kell döntést hoznod a fajok összetû-
zéseiben. Megtalálhatók benned ezek a tulajdonságok? – kérdezte 
a bölcs öreg.

A majom sietett válaszolni:
– Ha most még nem is teljesen, de idõvel majd kialakulnak, én 

mindent...
– És akkor még nem is beszéltem a bátorságról. Az érdemes 

királyok mind halált megvetõ bátorságról tettek tanújelet. De nem 
is ez az, ami megkülönböztet tõlük. Közöttük egy sem volt, aki 
azért tette, amit tett, mert király akart lenni. Csak éppen elfogad-
ták a feladatot, amit a sors rájuk ruházott. Most azt mondd meg ne-
kem, te miért akarsz annyira király lenni? – nézett egyenesen a 
csimpánz szemébe.

– Mert szeretném, ha tisztelnének a többiek.
– Tisztelhetnek a tiszteletre méltó, egyszerû életedért is.
– De én szeretném, ha fölnéznének rám!
– Fölnézhetnek rád, ha közösséged hasznos tagja vagy, akkor 

is.
– De a szép csimpánzlány csak akkor vesz észre, ha más va-

gyok, mint a többiek.
– Vagy úgy! Nem is magad miatt akarsz király lenni, hanem 

hogy megfelelj egy képzeletbeli elvárásnak. Szállj le a földre! 
Mától csak a saját vágyaidnak felelj meg! Keresd önmagadat, azt, 
ami téged tesz boldoggá, s azzal légy boldog! Ha pedig a majom-
lány ekkor sem vesz észre, akkor keresd a valódi társad! Ez a taná-
csom. Most menj, még sütkéreznék egy kicsit a napon.

– Köszönöm a tanácsot! – mondta a csimpánz szomorkásan. – 
Te olyan bölcs vagy és igazságos, sohasem jutott eszedbe, hogy 
király legyél?

A teknõs szelíden körülnézett.
– Látod ezt a szépséges tavat? Ha akarom, a vízben hûsölök, 

ha akarom, a ragyogó napfényt élvezem, s közben a világ dolgai-
ról elmélkedem. Ez az én birodalmam! Messzirõl felkeresnek 
bölcs tanácsaimért, hálát és tiszteletet kapok érte. Ez az én király-
ságom.

A majom bólintott, majd eltûnt a fák lombjai között.
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Az udvaron reggel óta csattog a fejsze. 
Nyár van, de már felfûrészelik a téli fát, és embert fogadnak: 

hasogassa fel, rakja halomba, hordja be.
Ablakából jól látja a posztónadrágos favágót: a felfûrészelt 

hasábot tõkére helyezi, lecsap rá, repül a hasított fa... S újra, elöl-
rõl.

„Milyen egyforma mozdulatok!”
Megunja a leskelõdést, visszaül tanulni. Érettségire készül.
Reggel óta gyötri az agyát, de nem sokra jutott. A fejsze csat-

tanása ütemesen szabdalja fel az elpergõ idõt.
Megbukni éppen nem fog. De jeleskedni sem.
Ki tudja, hányadszor olvassa el a könyvében aláhúzott sza-

kaszt:

„Akár egy halom hasított fa
hever egymáson a világ,
szorítja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát
s így mindenik determinált...”

Nem tudja, mihez kezdjen vele. Fa itt is, fa ott is... Hirtelen 
elege van mindenbõl: vizsgából, favágózajból, az otthonból, az 
életbõl.

A favágó este végre elteszi szerszámait. Irigyen követi az ab-
lakból, amint pénzét számolgatva távolodik...

„Könnyû neki! Legalább három végtelen órám van a mai nap-
ból...”

A favágót hazafelé viszi a busz, a közeli faluba. Elaltatja a 
zötykölõdés, kicseppen a nyála. Sose hallott József Attiláról.

CSEKE GÁBOR
   

TÉTEL
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– Megyek már, megyek! – motyogta az öregember, majd rá-
érõsen kitárta kunyhója ajtaját. Félreállt, és a szobába beröppent 
Csóka, a madár. Sam csak Csókának nevezte, de biztos volt ben-
ne, hogy nem az. Ötven év alatt sem ismerte ki magát a bolygó élõ-
világán.

– Csóka vagy, és kész! Nekem pont így tetszik. Ha pedig va-
laki csóka, az legalább az életben egyszer megmukkanhatna, de te 
olyan kuka vagy, mint... no mindegy. Eridj, és porosodj ott a zug-
ban!

– Te, madár! Tudod, már az is megfordult a fejemben, hogy 
te nem is az a Csóka vagy. Fél évszázad, mióta itt remetéskedem, 
mégiscsak nagy idõ egy szárnyasnak.

Tíz óra körül az elhagyatott ûrkikötõ hatalmas betontáblái 
már szikráztak a hõségtõl, és Sam kiadós szieszta idejét érezte. 
Délután ötig õ is ott porosodik a küszöb elõtt, a lombok hûsében, 
bámulva a kikötõ forró kockáit, melyeken csak látomásként jele-
nik meg néha egy-egy rég elrepült óriáshajó remegõ délibábja.

– Bizony, Csóka, még neked is beletelne fél délelõttödbe, 
mire átrepülnéd ezt a betontengert... De gondolom, eszed ágában 
sincs erre áldozni a napot.

– ... Csodás szerkezetek voltak azok a hajók. Némelyik mér-
földnyi hosszú, és hangtalan lassúsággal emelkedtek a felhõk fö-
lé. Gravitációs hajók. Milliónyi ember fordult meg itt, jöttek-men-
tek... Végül mind elmentek, és mindent itt hagytak, kivéve a hajói-
kat. Szupernóva – bah! Nem ijedek én meg attól. Száz év múlva 
meg jöhet, ami akar... Nézd azt a felhõt, te csóka! Az fele akkora 
sem, mint amilyen szerkentyûk röpdöstek itt félóránként. Nem is 
gondolod, mit úsztál meg. A méltóságteljesen ereszkedõ hajókból 
sûrûcskén esett a hó, mert nem forrósodtak fel, de ûrhidegükkel 
megcsapolták a felhõket. Így aztán félóránként költözhettél volna 
melegebb vidékre, ha vándormadár lennél, haha!

Jólesett a nevetés, de nem igazi így egyedül. Az öreg feltá-
pászkodott a nyugágyból, felöltötte ósdi egyenruháját, amit az 

FORGÓ ZOLTÁN
   

ELMENTEK A HAJÓK

egyik kikötõi öltözõben talált, s míg tart a jókedv, a kúthoz ka-
csázott. Vigyorogva hajolt a mozdulatlan, sötét víz fölé, és hatal-
masat hahotázott õ, meg Skowronsky, a lengyel, aki a kútban la-
kott. A víz tükrében egy rongyos, kék egyenkabátos, villogó fogú 
Sam jelent meg, és röhögve olvasta az emblémát a ruhán:

– Zbigniew Skowronsky... hahaha... – visszhangzott a kút 
többszáz éves, kongó nevetése. – Skowronsky és tesó nigger! Hát 
ilyen pofát sem láttam még!

Csak nevettek õk ketten, a kút és a néger. A lengyel elmosó-
dott vonásait meg csillagévek pora lepi valahol, távoli rendsze-
rekben.
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Korán sötétedett. A decemberi este nyúlós ködét egykettõre ki-
seperte a feltámadt északi szél. Felszikráztak a csillagok, a járóke-
lõk felhajtott gallérjaik mögött némán loholtak álmaik után.

Tóth Tihamér éppen kilépett kávéházából, és elgondolkodva 
ballagott a liget csupasz fái mellett, magában kis motettát dúdol-
va, mikor hirtelen suhogást hallott, majd váratlan csattanással föl-
det ért, éppen a lábai elõtt, egy pár hófehér angyalszárny.

Takaros, közepes méretû szárnyak voltak, biztosan nem puttó-
éi, mert a kis pelyheknek nyoma sem volt látható bennük, de nem 
is arkangyaléi, ezt látta jól, mert lehajolt és óvatosan megcirógatta 
a mennyei tollakat. Enyhén langyosak és tömjénillatúak voltak. 
Aztán, mint aki nem hisz a szemének, közelebb hajolt, majd so-
vány nyakát felfelé tekergetve vaksin kémlelt szemüvege mögül 
fel a csillagos égre.

Váratlanul grószijára gondolt, mikor, mint apró, fehér inges 
kisfiú az ágyban kuporgott, és két vézna kezét összekulcsolva vár-
ta a fõkötõs, szigorú kis alakot, kivel együtt mondták az esti ima 
szövegét. Igen, a grószi mesélt neki elõször pufók képû kis angya-
lokról, kik hófehér pelyhes szárnyacskáikon röpdösnek, õk a ki-
csiny gyermekek õrzõi, s mint ilyenek, minden tettük elszámolói. 
Már akkor profánnak érezte a gondolatot, hogy holmi gyerekan-
gyalok ítéljék meg õt és cselekedeteit, kik talán nem is tudják, 
hogy mikor Ullstein Bélát jól hátba vágta a kapu alatt, tulajdon-
képpen elrabolt üveggolyói miatt állt bosszút. S különben is, talán 
a kapu alatti történéseket nem is látja az angyal.

De errõl nem beszélt a grószinak, mert õ és nevelési elvei hat-
hatósan kapcsolódtak bizonyos mogyorófapálcához.

Késõbb, már elsõ áldozása idején, mikor keresztanyja, a min-
dig illatos és csinos Lonci néni, ki iránt ijesztõ és heves szenve-
délyt érzett, díszes, csontfedelû imakönyvvel lepte meg, újra kap-
csolatba került az angyalokkal. Egy kis aranyozott szentkép dísz-
lett a lapok között, melyen kacér bokájú, fehér inges fiatal lány 
hajolt egy ágyban fekvõ és láthatóan nagybeteg fiú fölé, buja szõ-

SZILÁGYI PERJÉSI KATALIN
    

SZÁRNYHOZ AZ ANGYALT

ke tincsei mögül kikandikált kis szárnyainak csücske. Mint pom-
pás kis tollseprûk. Akkoriban sokat nézegette ezt a képet, és el-
képzelte magát, amint ágyban fekszik, valamilyen szép, súlyos, 
de nem fájdalmas betegségben, mint például a házmesterék fia, 
aki mikor sárgaságos volt, mindennap mézes kenyeret ehetett és 
ágyba kapta a kakaót. Bármilyen kellemes betegséget szívesen el-
vállalt volna, csak ilyen göndörfürtû, szõke teremtés hajolna fölé. 
Szinte érezte bõrén langyos bõrét, illatos sóhaját, s csodálatos 
módon az angyal képe átalakult, és helyette Lonci néni dús idomú 
alakja jelent meg, kis kurta, fehér ingbe öltözötten, apró, formás 
szárnyacskái csinosan simultak a hátára. Zavarba ejtõ és szégyen-
teljes gondolat volt, mégis izgalmas. Az angyali szárnyak, a fel-
villanó bokák és keblek képzete megõrjítette, s teljesen feldúlta 
tiszta lényét.

Aztán késõbb az iskolai hit- és vallásórákon Matos atya megis-
mertette a Biblia szigorú és könyörtelen harcos angyalaival, kik, 
ha kellett, lángpallossal védték az Úr paradicsomkertjét. Elkép-
zelte, amint véres kardjukat már sárguló tollú szárnyaikhoz fenik 
az öldöklés után, s néha talán meg is borotválkoznak, mint a kato-
nák.

A szerelem gyönyöreihez is az angyalok révén jutott el. Már 
gimnazista volt, mikor egy este Tátrai Pubi beprotezsálta a Stein-
né madám lányaihoz, aztán a kis szöszke Angéla, ki az Anzsi mû-
vésznevet viselte, nagylelkûen beavatta õt mindenbe, amit egy 
ilyen korú fiúnak még nem illet tudnia. Igazi angyali szépségû 
leány volt, ártatlanságának álcáját büszkén hordozta, majd egy al-
kalommal sajnálatos módon gyereket fogott egy ismert úrtól, és 
belépett az angyalcsinálók népes táborába.

Ezek a gondolatok futottak át a fején, míg az eget nézte. Ez 
most vajon melyikük lehetett, töprengett magában Tóth Tihamér. 
Majd lassú léptekkel elindult, hogy megkeresse. Szárnyhoz az an-
gyalt.
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A Jászvárosba tartó sebesvonaton B. Vaszi mellé zárkózott 
útitárs került, aki abban a minutumban, hogy helyet foglalt, egy 
könyvet vett elõ táskájából, s pár percnyi megszakítással, amikor 
is valószínûleg az illemhelyen akadt dolga, le sem tette a kezébõl.

Ama pár perc alatt B. Vasile sietõsen belelapozott a könyvbe, 
amely nem volt más, mint a jászvásári személyiségek lexikona. 
Gyakran tapasztaljuk, hogy egy apróság olykor pillanatok alatt 
képes felforgatni az életünket: Vaszi a 169. lapon egy matemati-
kus hölgy fényképére és életrajzára bukkant; az illetõ 34 könyvet 
publikált, mûegyetemi tanár és nemzetközi tekintély egy olyan 
szakterületen, melyen jobbára férfiak szoktak jeleskedni. Ráadá-
sul, mint minden nõ, a könyvben egy ifjúkori fényképrõl köszönt 
vissza, akiben B. Vasile mindjárt R. Catalinára, iskolai szerelmére 
ismert; vidám és tûzrõlpattant leányzó volt, a jelek szerint szí-
nésznõnek, énekesnõnek vagy egyenesen balerinának készült, 
mert úgy festett a város egyik mûkedvelõ együttesének elõadá-
sain, mint valami nimfa, semmit sem árult el a majdani, akadémiai 
címmel felruházott tudós nõrõl.

Mikor útitársa ismét kézbevette a könyvet, miközben kuta-
kodva és feddõen végigmérte, mint aki tudja, hogy illetéktelenül 
turkáltak a dolgai közt, B. Vasile  lehunyta a szemét, s próbálta 
felidézni, mikor és hogyan vált el Catalinától.

És mintha csak egy szikra kellett volna ahhoz, hogy lángra 
lobbanjon, B. Vaszi mindent megõrzõ emlékezetében, akár egy 
moziban, peregni kezdtek mindenféle jelenetek ama esztendõbõl, 
amelyben fülig beleesett Catalinába. Emlékei az elviselhetetlen-
ségig elevenek voltak. Még hajának illatára is emlékezett, sõt, 
enyhén érdes hangjára is, amely minduntalan ösztönös, harsány, 
vad nõstényre emlékeztetõ ideges nevetéssel párosult, amitõl a 
fiúk mindig becsavarodtak, de a lány mit sem törõdött velük. B. 
Vasilénak viszont semmi sem jutott eszébe kapcsolatuk végérõl. A 
film egyszerûen elszakadt annál a pillanatnál, amelyben Catalina 
feléje integetett a színpadról, miközben egy Eminescu-vers dra-

TUDOR OCTAVIAN
    

ÖTVEN ÉV MÚLVA

matizált változatában játszott. A továbbiak teljesen köddé váltak: 
sehol egy nyom, egy villanás, egy kósza kép. Semmi, de semmi...

B. Vasile rádöbbent, hogy életébõl nyomtalanul eltûnt egy 
esztendõ. Ráadásul a nyilvánvaló búbánatból, amit Catalinával 
való szakításakor éreznie kellett, fikarcnyi salak sem maradt a lel-
ke mélyén. Az idõ kegyetlenül megcsonkolta élményeit. Dühében 
üvölteni támadt kedve, mert nem sok különbséget látott az ilyes-
fajta felejtés és a halál között.

„És ha fölkeresném, hátha elmondaná, mi is történt?” – töp-
rengett Vaszi.

Mihelyt e kérdést föltette magának, B. Vasile azonnal megér-
tette, hogy az egész történet még szomorúbban is végzõdhet, mint 
ahogy eddig történt. Hiszen megeshet, hogy a professzorasszony 
sem emlékszik majd vissza, egyetlen olyan okra sem, ami miatt 
szakítaniuk kellett volna. De az se kizárt, hogy egyáltalán nem is 
emlékszik majd vissza, ki is az a Vaszi.*

Fordította: Cseke Gábor

* A Történetek B. Vasile életébõl (Intâmplãri din viaþa lui B. Vasile) 
címû minipróza ciklusból
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Törzsembe rajzolt évgyûrûk sokasodnak. Itt maradtam, mint 
lombtalan fa decemberi ágán a nedvét vesztett, barnára szikkadt 
gyümölcs, mit a levelek között nem láttak meg a szüretelõk. Egy 
eltévedt szél még átölel, meglepõdik magától, tovább oson – par-
don – mondja –, nem téged akartalak. Lógok itt fent, s eltûnõdöm 
ég és föld között mindenek kénye kedvére kitéve – csípõs nyelvû 
ködnek, zsémbelõ sirálynak, rekedt varjúnak, célba dobáló ifjú-
ságnak –, hogy hogyan is fogantam a tavaszon, hogyan értem be a 
nyáron, s miért maradtam amikor már mindenkit leszüreteltek 
mellettem?

Innen látom a világot, de nem sok kedvvel nézem a centisre 
nyírt, gondosan gyomirtózott füvet, betonutat, betonjárdát, be-
tonszíveket, a fényesre lakkozott autóikkal hétvégén megérkezõ 
motorizált hangoskodókat. Decibelek remegtetik a levegõt köröt-
tünk, a rigó elnémul felháborodásában.

Élet-fának csúcsán üldögélek, földhöz már nem tartozom, s 
bár tartófám ég felé nyúl, oda még nem tartozom.

Lenn a hangyaboly szorgosait figyelem, mint afrikai rabszol-
gák vonulnak hosszú sorban, mind magánál nagyobb málhát ci-
pel, élete batyuját, viszi sebesen a boly-várba, mit egyetlen kutya 
képes szétkotorni, vagy egy fûnyíró pörgõ kereke félretolni, han-
gya-seregestõl, gyûjteményestõl – ahogy a hatalom teszi – erõsen 
földbe cövekelt lábaimnál.

Lassan majd korhadok, gyökereim elgyengülnek, kidõlnek, 
virágba új tavaszon már nem borulok, ezt az egyetlen hûséges, 
száradt gyümölcsöm õrzöm, emlékezetül, hogy milyen volt ter-
mésem – az a több mázsa édes-zamatos még néhány éve, melytõl 
földig roskadtak ágaim, megcsókolva a földet, mely táplált, s me-
lyet arany-színre, gömbölyödõ fanyar-édessé érlelt az áldott nap.

Egyedül maradtam a korona tetején – himbál a szél.

BODÓ CSIBA GIZELLA
    

A BIRSFA ÉS TERMÉSE
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Akár úgy értelmezzük a kultúrát, hogy nyelvünk is beletarto-
zik, akár nyelvünkrõl és kultúránkról beszélünk, a nyelv minden-
képp szükséges a kultúra megõrzéséhez, továbbadásához. A 80-as 
évek végéig a pártállam „gondoskodott” mindenható módon kul-
túránk (és nyelvünk) megõrzésérõl, több-kevesebb sikerrel. Ez-
után divat lett piaci viszonyok közé terelni kultúránkat (és nyel-
vünket). Ez fájdalmas út, de azért ne SIKOLYtozzatok, lesz ennél 
még sokkal fájdalmasabb is, mondják egyre inkább a kultúrához 
(és így nyelvünkhöz is) kevésbé, a piachoz annál inkább kötõdõ 
„szakemberek”. Divat az utóbbi hónapokban gazdasági, politikai 
és erkölcsi válságról beszélni. Kulturális (és nyelvi) válságról 
nem, mivel a „szakembereknek” a kultúra (és nyelv) semmi külö-
nöset nem jelent, fontosabb egy divatos pulóver, vagy a megfelelõ 
illatú mosópor.

Ha mindezekhez hozzávesszük a nemzeti kisebbségek prob-
lematikáját, még szomorúbbá válik a kép. Egyes helyeken már-
már rosszabb a helyzet, mint a diktatórikus pártállam atyai „gon-
doskodása” idején. (Vagyis a demokratikus jelszavak mögött va-
lójában diktatúra mûködik.) Így a kisebbségek kultúrája (és nyel-
ve) már a legsilányabb pulóverek és mosóporok sorsára jut az ille-
tõ többségi (és az õket valamilyen formában és szinten kiszolgáló 
kisebbségi) „szakemberek” „hozzáértése” következtében. A több-
ségiek szemszögébõl a kisebbségiek egyik fõ hiányossága, hogy 
nem tanulják meg eléggé a többségi nyelvet. Ezt a „hiányosságot” 
többek között az oktatás növekvõ kétnyelvûsítésével igyekeznek 
kiküszöbölni. A rosszul megválasztott módszerek azonban sok-
szor nyelvcseréhez, a kisebbségi anyanyelv elvesztéséhez vezet-
nek. A „fejlõdés” bizonyos helyeken már olyan abszurd szintre ju-
tott, hogy például a magyar szakra történõ egyetemi felvételi vizs-
gát is a többségi nyelven kell teljesíteni. A kisebbségi nyelv (és 
kultúra) olyan áruvá, vagy: termékké vált, amelynek sorsáról ho-
vatovább már csak a többségi nyelven lehet alkudozni.

RUDA GÁBOR
    

ELADÓ-E NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK?
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A kedélytipróbogár nyolc lábbal tiport a kedélyeken, mióta 
megjelent, valódi szerencse: magányosan, s nem egy, ki tudja 
hány egyedet számláló invázió valamely tagjaként. A csótányok 
élelmességével rendelkezett. Asszonyom elõször fürdés közben 
került vele szemtõl szembe, amikor a bogár ázottan, de életere-
jébõl mit sem veszítve kikecmergett a pótlefolyó egyik lyukán. 
Asszonyom nem tudta, jobb-e ha kicsi a szóban forgó állat, hiszen 
elképzelni is rossz egy hatalmas méreteivel hatékonyságában is 
arányos kedélytipróbogarat, vagy pedig ismerje be egybõl, hogy a 
bogár kicsisége neki válik majd hátrányává, ha hajszára kerül a 
sor. Asszonyom kedélye, minden határozatlansága ellenére egy-
értelmûen romlani kezdett, s mielõtt kiszállt a kádból, aggodal-
masan szétnézett a csempén.

Uram aznap késõn ébredt, pontosan abban a pillanatban, 
amikor az álom kimászott a szemébõl. A nap rézsútosan rásütött 
észak-keleti fekvésû szobafalára, és õ félig nyitotta szemeit, hogy 
a fal dudorokkal borított, hegekkel tarkított, repedésekkel tagolt, 
és néhol nedves felszínét feltérképezze. Nem járt olyan messze 
egy kihúzott szeg kráterétõl, amikor a nyugalmas tájon feltûnt egy 
irdatlanul nagy állat, egy nyolc lábon járó cet, vagy mi, és nem 
átallott összekuszálni minden térképészeti segédvonalat, melyek-
nek segítégével Uram megállapította, hogy a (tudtával nyilvántar-
tásban még nem szereplõ) élõlény testhossza valamivel nagyobb, 
mint egy az ezerhez. Azaz a valóságban meghaladhatja az egy ki-
lométert is, gondolt bele a lehetetlenbe ezen a napsütötte délelõt-
tön, immár az ágya szélén ülve, Uram. Noha nyomban felmérte a 
helyzetet, nem sikerült magát a tisztán látók fölényébe menekí-
teni, csalódása a természet rendjében, s a tény, hogy e törékeny tá-
jon lehetséges egy ilyen tiprásra termett betolakodó feltûnése, le-
hangolta.

Asszonyom és Uram biztonságot jelentõ együttlétben ültek le 
reggelizni, Asszonyom beharapta alsó ajkát, és tányérjába nézett, 
Uram homlokán gondterhelt redõk húzódtak, s mindkettejük óva-

LÁNG ORSOLYA
    

NEM MESE

tosan, fürkészõn pillantott körül. Egyikük sem merte bevallani, 
hogy kedélye töredékekben hever egy bogár ízelt lábainak nyo-
mában. Uram a nap elé tartotta a kávéskannát, mielõtt töltött vol-
na. Nyílt titok, hogy a kedélytipróbogár egy ember látókörében 
csak egyetlen egy délelõtt tûnik fel, csupán csak azért, hogy jelez-
ze: létezik, ez azonban elég ahhoz, hogy a futó találkozás után leg-
többjük felvegye a legkeményebb talpú házipapucsát.
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Minden szürke volt, jellegtelen. Az ablakokon dohos, az idõ-
tõl elnehezült leplek. A század eleji falak mereven támasztották a 
mennyezetet. Végtelen, lusta árnyak másztak be az ódon almáriu-
mok fiókjaiba. Talán már a nagyanyámat is feltérképezték. Belül-
rõl. Zsigereinek összes zegzugába belefolytak. Hiszen, ahogyan 
ott feküdt, a mázsás dunnák között, alig lehetett megkülönböztet-
ni õt összekuporgatott berendezési tárgyaitól.

Nem mozdult. Nem tudott megmozdulni. A fáradt levegõ 
kipréselte magát olajzöld tüdejébõl. Aztán vissza. Az izmok alig 
mozogtak. Mellkasa szinte észrevétlenül járt le és fel. Az apró lég-
örvények a helyiségben lebegõ porszemekkel keringõztek.

A nagyanyám olyan volt, mint egy kicsi, koszos madár. Vég-
tagjainak rövid, törékeny csontjaira szinte rászáradt átlátszó, so-
vány termõföld színû bõre. Valószerûtlenül dús haja az ágynemû 
hullámai közt gomolygott. Teste átvette ruháinak naftalinillatát. 
Erei kidomborodtak parányi kézfejébõl. Nem lüktettek, ökölnyi 
szíve alig pumpált vért a perifériára. Olyan volt, mint valami in-
dusztriális roncstemetõ. Az utolsó agyvérzés óta nem nyitotta ki 
szurokfekete szemeit, melyek olyan mélyek voltak, mint azok az 
éjszakák, amelyekben oly könnyû eltévedni. Persze, én tudtam, 
hogy ugyanúgy lát, mint azelõtt. Egyszerûen nincs szüksége rá, 
hogy megbizonyosodjon a világ meglétérõl. Úgysem menne vele 
semmire. Látott már eleget. Talán túl sokat is.

Az ember egy idõ után már nem öregszik, egyszerûen elkor-
had, mint az alkonyat, mint a mamutfenyõk, mint a rideg szekré-
nyek itt köröttünk.

Még sokáig néztem, aztán eltûnt a szemem elõl. Eggyé vált az 
anyaggal, amelyben leélte az életét.

OLÁH TAMÁS
    

KORHADÁS
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Õ az az ember.
Nem tûnik túlságosan öregnek, de már nem is fiatal, egyenes 

járása van, eléggé egészségesnek és erõsnek néz ki ahhoz, hogy 
magában hordozhassa az isteni sugallatot, az ideát.

Figyelem, ahogyan emelt fõvel lépkedve, magabiztosan ha-
lad át a part és a hajófedélzet közti hídon, amelynek magassága az 
egyszerû emberekben félelmet kelt. Ellentétben azokkal, akik azt 
gondolják, hogy szükség esetén elõbb megmenekülhetnek, ha a 
fedélzetnek a parthoz közelebb esõ oldalán torlódnak össze, õ 
azonnal a másik oldalon foglal helyet, hogy egyensúlyba hozza a 
hajót. Mindennel tisztában van. Az okkal is.

Van már néhány napja, hogy kísérem. Megszakításokkal uta-
zott Siena felé, kolostorokat látogatott, szerzetesekkel beszélge-
tett, sokszor hosszasan állt mozdulatlanul és a falakon lévõ felira-
tokat vizsgálta. Arra kérte az embereket, hogy mutassák meg neki 
a papiruszokat, azokat a titkokat, amelyeket még én sem ismerek. 
A múlt éjszaka találkoztunk. Kiguvadt szemekkel és tátott szájjal, 
csendben figyelt. Azt hiszem, hogy nem értett meg.

 Most felmegy a hajóra, én pedig itt maradok és szemmel tar-
tom. Itt? Igen, itt, az árnyékban, láthatatlanul. Csak láthassam, mi 
fog történni. Égek a vágytól, hogy megtudjam, vajon milyen mó-
don fogja a Játék, az Idea közölni vele azt, amit velem nem.

Napok óta kísérem, észrevett már, de zavarba hozza, hogy 
mindig másvalakinek, és mégis ugyanannak hisz. Azt gondolja, 
hogy kém vagyok. Ez szórakoztat. Minden mozdulatát éberen kö-
vetem.

Az árboc! Hogy nem jutott eddig az eszembe! Még álmom-
ban sem. Féltékeny vagyok rá, már látom a rejtvény megoldását. 
Szeretném tudni, hogy mi ihlette meg. Mert ihletnek kell lennie! 
Hogy az egyszerûben a világûrt meglásd. Nyilván itt az Árnyék 
mögött van neki valamiféle Útvezetõje, olyasvalakije, aki nekem 
nem engedélyezte, hogy lássak mindent. Ki lehet az? Sohasem fo-
gom megtudni, amikor megfordulok, csak egy áttetszõ árnyat ész-

ZORAN MIRKOVIÆ
   

PÜTHAGORASZ
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lelek, mögötte látszik az egész világ, az pedig átláthatatlan, 
titkok fátyla mögé rejtõzik.

Most már minden könnyû. Görcsöl a gyomrom, mert tudom, 
hogy mi fog történni, és beleveszek az irigységbe. Nádat vesz a 
kezébe és egy vonalat húz vele. Hosszában. Mintha csak megsü-
tötték volna, megrázkódik. A fatörzzsel merõlegesen egy másik 
vonalat húz, amely a Felfedezéshez vezeti. Tovább már mindent 
tudok: ez az a pillanat, amely engem is a fellegekig repített – a 
szem felcsillan, a száj kitárul, a homlok ragyog, az arc bepirul. De 
szívesen lennék a helyében!

 Az árboc. Felkínálta neki magát. Az ideák olyanok, akár a 
nõk. Tudom. Nekem is megadták magukat. De ez a legfõbb nem. 
Ezért nem vagyok Isten, habár többé ember sem vagyok.

Ideák. Halhatatlanok, ezért boldogok, játszanak, mert csak az 
játszhat, aki boldog.

Annak ellenére, hogy az Árnyékban állok, az egész napsütöt-
te világ elõttem hever. A Nap titkos bölcsességeket mond. Tudom:

a. Ez az az ember, aki majd felfedezi az istenek titkát, tetszik 
az nekünk, vagy sem. Eratoszthenész.

b. Én tudok róla, de õ vajon tud-e rólam? Kétlem. Még álmá-
ban sem... én az õ számára nem létezem.

c. Itt létezem, de vajon mi az itt?
d. Itt nem hely, hanem idõ van: eléggé távoli, hogy mindenki-

hez közel legyen. Itt vagyok, most. A most nem idõ, hanem hely: 
eléggé átlátható árnyék, hogy bárki álmának a célpontja lehessen.

e. Tudok látni, de nem tudok beszélni. De mindenki hallja 
szavaim.

f. Örülök annak, hogy minden a szeretet törvényességével 
összhangban történik. Semmi sem akadályozhatja meg, hogy 
minden, ami bölcs, és minden, ami szép, meg ne történjen a szere-
tett személlyel.

g. Igen. Ez az az ember, aki addig létezik, amíg én látom. Õ 
Püthagoraszt figyeli. Ebben rejlik minden bölcsesség eredete.

h. Az éber álomban, emlékezetben, látomásban, mindabban, 
amit az istenek megtiltanak a földi halandóknak, átlátható dolgo-
kat kínálva cserébe: éjjeli álmokat.
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i. Ezen erõkön túl Püthagorasz és Eratoszthenész nem létez-
nek. De bárki, aki megkívánja, láthatja õket.

y. Eratoszthenész most boldog. Én teremtettem, és õ tudja 
ezt. Én pedig nem tudom, hogyan történt ez. Hol és mikor.

k. Õ él és az ideák rajta keresztül utaznak, emlékszik arra, 
amit csak a holtak ismernek, de már nem tudnak elmondani.

l. Egyszerre vagyok boldog és boldogtalan.
m. Szívesen lennék a helyében, õ viszont arra vágyik, hogy az 

enyémben legyen.
n. Nem logikus, de szép és lehetséges, mint ahogyan látszik is.
o. Annak, aki tud nézni.
p. És mindenki lát, aki látni akar.
q. Így teremtõdik a világ.

Fordította: Sándor Zoltán
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Milyen nyugodtan, boldogan éltem eddig, mint egyszerû em-
ber, mondhatnám úgy is, járókelõ, akinek különösképpen nem 
kell viselkednie, csak megy valahová, vagy jön valahonnan és 
kész, senkinek semmi köze hozzá. Most pedig – vénségemre – ki 
vagyok téve annak, hogy bármi történhet velem, reám szakadhat 
egy nagyon nagy díj, vagy mondjuk, kikiáltanak királynak! Ma-
napság bármi megtörténhet. Most nincs idõm példákat hozni fel a 
történelembõl, mert készülnöm kell: a mi családunkban viszony-
lag kevés király volt, õszintén szólva senki, így aztán nem tudom, 
hogyan kell viselkednie egy királynak, s egyáltalán, milyen a jó 
király. Ettõl a királyságtól félek legjobban, mert a Nobel-díjjal 
valahogyan elboldogulnék, ugyanis nem jár véle nagy felelõsség. 
Csak felelgetnék, ha kérdeznének az újságírók. Bármit kérdezné-
nek, én azt válaszolnám – persze, kellõ nyomatékkel és fontos-
kodva –, hogy szerény munkásságom a világbéke ügyét hivatott 
elõmozdítani, célom kizárólag az emberiség haladása, a népek 
közötti egyetértés megteremtése. Azt hangsúlyoznám, hogy sze-
rény képességeim szerint, így ugyanis szebben hangzik a semmit-
mondás.

Királynak lenni nehezebb. Fõleg jó királynak.
Most ha valaki rosszmájúlag azt mondaná, ne rettegjek, belõ-

lem soha nem lehet király, nem is úgy nézek ki, különben is a nem-
zetközi helyzet, s a körülmények is arra utalnak, hogy messzire 
elkerül engem a királyi titulus, akkor én azt válaszolnám néki: 
pontosan errõl van szó. A nemzetközi helyzetrõl, s a körülmények-
rõl. Azok pedig köztudomásúlag épp úgy változnak, akár az idõjá-
rás. Ezért ami engem illet, titokban tanulgatom a királyi mester-
séget...

ELEKES FERENC
    

KIRÁLYSÁG
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Szabadok vagyunk? Vegyük hát akkor for example ezt: pornó 
mindenhol van, bármikor, bárhonnan elérhetõ, www.redtube.com, 
youporn.com, és, nyájas olvasó!, ott a mozi is a síkosított videó-
kabinnal, a befóliázott újság, szex=te pedig lenni szabad ma! Va-
lóban ez volna a szabadság? Ugye a nemi forradalom kiengedte a 
nadrágból a vágyat, a szex afféle urbánus zörejként van jelen éle-
tünkben. Ám eközben az emberi nemi vágy=szabadság mintha 
elhagyott volna bennünket, az emberies nemiség probléma lett, 
mert kettéválasztjuk a dolgot, ugyanis a pénzre hajtó hollywoodi 
filmekben már nincs testi szerelem. A nemiséget meghagyjuk az 
éjjeli pornónak a fizetõs csatornán, és miközben például az utcán 
egyre több az erotika, a már nem elnyomott igazi szexualitás ve-
szített jelentõségébõl. Példa? A hûség fontosabb, mint a matracos 
ütközet? Úgy tûnik, igen, hiszen feltétlen hûséget, totális õszinte-
séget követelnek hisztérikusan sokan, ha társat keresnek, a nemi-
ségrõl pedig nem beszélnek, nem kérdeznek, azaz: az egyre erõ-
sebben átpornósodott, „mindent szabad” világban maradt a lelki 
vágy, és ez jó. Így nem igaz az, hogy a pornó minden erkölcsöt 
magával ragadott? Nem. De a gond az, hogy a nemiség mintha 
csak a pornót jelentené éppen. Az meg erkölcstelen, ugye, mi vi-
szont tiszták vagyunk, és így a pornót erkölcsileg közelítjük meg, 
bár aki azt csak onnan nézi, a lényegét nem érti meg, pedig a pornó 
tökéletesen illik a mai lejsztoló világba. Mert miközben az éjjeli 
képernyõn „a mindig tudok mindenkivel” valótlan szereplõi egy-
másra ereszkednek, már korrektül nem dohányoznak, mert az ká-
ros az egészségre. Így erkölcstelen. Így elhatárolódnak. És miköz-
ben az amerikai=korrekt mozifilmek veszítenek az emberi=valós 
erotikából, azaz belõlünk, a hokedlis (közbeszédnek aposztrofált) 
talkshow-ban nyíltan lamentálnak arról, hogy a fogatlan X. anyó-
sával elégül a konyhaasztalon, és míg a megfizetett X. vallomását 
ontja ránk, a negyedmûvelt tévészerkesztõ már címkézi a tettet a 
nézõnek: X. úr=mocsárbûz, ergo: a nemiség=pornó. Nem, nem 
vagyunk szabadok...

KALÁSZ ISTVÁN
  

 SZABADSÁG?
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Isten megteremtette a sötétséget és a világosságot, az eget és a 
földet, a nappalt és az éjszakát, az embert, hogy gondolkozzon 
mindezeken. Nem írhatnék, ha nem lennének szélsõségek, nélkü-
lük nem létezne semmi. Mindennek kell legyen ellentéte, de kö-
zépút mindig van? És jobb, mint a többi?

Ha nem lenne sötét s világos, szürkeségben élnénk, ég és föld 
nélkül nem lenne értelme felnéznünk, hogy a kék végtelenbõl ve-
gyünk erõt ahhoz, ami ránk vár. Ez számomra elképzelhetetlen...

A közép csak a matematikusoknak, fizikusoknak adatott meg: 
egy szakasz felét könnyû megtalálni. Az ember életében nincs 
köztes megoldás. Ha valaki azt mondja, a béke a közép, hát gon-
dolkozzon el: a béke véglet, hisz vele szemben ott áll a zûrzavar, a 
háború. A hozzájuk vezetõ döntések is szélsõségesek, csak belõ-
lük választhatunk.

Mi a közép a jó és rossz, kedves és gonosz, menny és pokol 
között? Sokan mondják, hogy a menny és a pokol közt a föld áll... 
de a föld nincs-e közelebb a pokolhoz? Honnan tudhatnánk, hogy 
nem a pokol-e az a hely, ahol élünk?

A hajó úszhat a nyílt vízen, ahol a viharban elsüllyedhet, vagy 
a part közelében, ahol összetörhet, zátonyra futhat. Állhat a kikö-
tõben, de ott lennie hasztalan, sõt ott is érheti támadás. Hol lehetne 
biztonságban? A parttól nem messze, a nyílt víz határán? Lehet, 
bár valószínûtlen, hogy ott nem árt neki semmi..., de nehezen ma-
radhat mindig ott.

Ha biztonságban vagyok, nem mozdulhatok, rövid idõ alatt 
elunom magam, s hív a part, vagy a nyílt tenger, nem mondok neki 
ellent... és a biztonság szertefoszlott, ha volt egyáltalán. Az én ha-
jómnak talán el kell süllyednie?

MÁTYÁS ESZTER
    

MI A VÉLEMÉNYEM AZ ARANY 

KÖZÉPSZERRÕL?

Sok ember számára a szentek jelentik a tökélyt. De melyik 
szent élt boldogan, ha a boldogságon a mindennapi lét kellemes-
ségét értjük? Egyik sem. Melyikük élt döntések nélkül? Egyikük 
sem. Melyikük járt a középúton életében? Egyikük sem. A jót vá-
lasztották: a jó is szélsõség. Az erkölcsi tökéletességben nincs ki-
térõ, nincs középszer.

Tanárnõ: A szentek elérték-e a tökéletes erkölcsiséget?In Horatium
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A festõ megrázkódott a fáradtságtól, de nem hagyta abba a 
munkát. Már több mint két napja dolgozott megállás nélkül, de 
nem pihenhetett – versenyt futott az idõvel, és a heves délvidéki 
forrósággal. Már az elsõ ecsetvonásoknál megérintette valami, és 
minden idegszálával érezte, hogy olyan remekmûvet fog alkotni, 
amelyre korszakokkal késõbb is emlékezni fog a világ.

Miután a sugallat bizonyossággá érett, makacs állhatatosság-
gal koncentrált a feladatra. A leghalványabb árnyéknak is illesz-
kednie kellett az elméjében létrejött isteni kompozícióhoz. A ké-
szülõ kép sejtelmességéhez két újszerû festészeti módszerrel já-
rult hozzá, melyekkel hatásosan leplezhette a valóságot. Kevesen 
tudták olyan fantasztikus tökéllyel alkalmazni a sfumato és a chia-
roscuro eljárását, mint õ.

Az elõbbinek köszönhetõen a testek nem éles kontúrral hatá-
rolódtak el a környezetüktõl, hanem valamiféle finom, ködszerû 
átmenettel, mégis valóságosan, anélkül, hogy természetellenes 
hatást keltett volna.

A chiaroscuro tökéletesen kiegészítette ezt, a fény és az ár-
nyék kontrasztjával hozva létre formákat. A két technika kevere-
dése éterien idealizálttá és idõtlenné tette a festményen kibonta-
kozó látványt.

A mesternek a modellre sem lehetett panasza, olyan mozdu-
latlanul ült elõtte, mintha a perzselõ forróság ellenére odafagyott 
volna a zsámolyhoz. Az asszony birkatürelmének persze egészen 
földhözragadt és ésszerû oka volt, de a mûvész igyekezett felül-
emelkedni a tényeken.

Francesco del Giacondo neje egyszerû ruhát viselt, és nem 
hordott semmilyen ékszert, mintha személyes példával akarna 
elõjárni a firenzei nõknek, betû szerint betartva az asszonyi hival-
kodást tiltó pápai rendeletet.

A hölgy a Lisa nevet viselte, de mindenki csak Mona Lisának 
szólította, ami a Madonna rövidítése volt, és amelyet ártatlan 
arcával nyert el. Maga a mester, aki hosszú órákat töltött e látszó-

BUKROS ZSOLT
     

A REMEKMU

lag angyali vonások szemlélésével, egy idõ után mégis kihívó, 
kacér természetet vélt felfedezni mögöttük – mélyben megbúvó 
démoni árnyalatot, melyen átsiklott a külvilág figyelme. A nõ bõ 
ruhája azt sem tudta elrejteni elõle, hogy áldott állapotban van, és 
gyanakvása azt sugallta, hogy nem az ura tette várandóssá. 

Az asszony szája görcsös mosolyba merevedett, valószínûleg 
azért, hogy ne látszódjon az igazság, hogy hiányoznak a metszõ-
fogai. Arcának merevsége idegbénulásról árulkodott, szeme fe-
hérjének túlzott sárgasága pedig valamilyen súlyos, fertõzõ be-
tegségrõl.

Az utókor azonban csak egy sejtelmes mosolyú hölgyet fog 
látni a képen, akinek arckifejezése a legnagyobb koponyáknak is 
megfejthetetlen rejtély marad. Az isteni tehetségû Leonardo mes-
ter persze az apró jelekbõl könnyedén kikombinálta a megfejtést.

„Mona Lisa megcsalta az urát – gondolta kimerülten –, való-
színûleg egy távoli vidékrõl hazatérõ tengerésszel, de nem csupán 
a méhében megfogant újszülöttet kapta tõle ajándékba, hanem 
egy egzotikus kórt is, amelytõl kihullottak a fogai, besárgult a te-
kintete, és amelyet...”

– Leonardo mester – rontott be ekkor a türelmetlen Francesco 
Giacondo –, mikor lesz kész végre? A nejem már két napja távo-
zott az élõk sorából, a sírásók és a pap nem várhatnak tovább!

„... senki sem tudott meggyógyítani” – fejezte be félbeszakí-
tott belsõ monológját a festõ. 

– Türelem – intette nyugalomra a kereskedõt –, már csak az 
utolsó simítások vannak hátra, Francesco. Soha senki nem fog rá-
jönni, hogy a kép egy halott nõrõl készült, ha a pap tartja a száját.

– Jól van – sóhajtotta hajszoltan a férfi. – Lecsillapítom õket 
még némi borral.

Mielõtt azonban visszaindult volna a ház felé, megnézte a 
befejezéséhez közeledõ alkotást, mert nem bírta ki, hogy legalább 
egy pillantást ne vessen rá. Aztán csak állt, és tátott szájjal, hosszú 
percekig nézte a festmény-felesége arcán ülõ megfoghatatlan ki-
fejezést, a lelke mélyén érezve, hogy a világ legrejtelmesebb mo-
solyaként fog bevonulni a képzõmûvészet történelmébe.
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Sírni. Egy kicsiny könnycseppet hullajtani. Szégyen nélkül.
A látogatók, akik nem halottak, nem örökre jönnek. A virágok 

csak egyenként nõnek. A fûzek gyászolnak. A sövény vad. És az 
emberek egy kicsit, de valóban csak egy kicsit, szomorúak.
   

IV.
      

Azt állította magáról, hogy tudta, mit csinál.

Németbõl fordította: Bata János

Entschuldigung für einen Eigentöter
    

I.
   

Ez legyen az elsõ, és az utolsó próbálkozásod, T.!
      

II.
    

A csempék, melyeken az idõközben kihûlt öngyilkos fekszik, 
véresek. (Akár hányni is lehet.)

... fényes horogra érzéketlenül, majdhogynem brutálisan
                            felszúrják, egy hordágyra földobják, és el-
                            szállítják.

      

III.
  

A hullákhoz vezetõ út a névtelenek temetõjében nehéz. Sem-
mi sem vonzza az embereket a halál körébe, sõt, inkább minden 
taszítóan hat.

Itt szanaszét heverhetnek. „Az én halottaimat koporsó nélkül 
temetik.” ... és hamarosan már csak egy kis rakás, undorító rot-
hadás lesz belõlük. „Porból lettél, és porrá leszel! Nem! Rothadás 
vagy, és rothadássá leszel!” „Igen!”

A látogatók általában halottak, és örökre maradnak – lábukkal 
elöl.

Mindenki, aki csak jön, individualista szeretett volna lenni, 
mindannyian páratlanságukban szerettek volna tündökölni, eköz-
ben egyikük sem talált ki új módszert a másvilágra történõ költö-
zésben.

Természetesen, mondhatnánk akár egész egyszerûen is, õk 
azért nem haltak meg rendesen, mert soha sem éltek rendesen, ez 
azonban semmit sem jelentene. (Adhat-e az a személy, aki ilyen 
kijelentést tesz, annak, aki nem élt rendesen, és szabályszerû ha-
lált sem halt, többet egy hervadt koszorúnál? – vetõdik fel a kér-
dés.)

JANKO FERK
   

EGY ÖNGYILKOS MENTSÉGÉRE
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Volt idõ, amikor az állomási büfé napi kínálata is lázba hozott: 
pacalleves, utána népi kolbász (kürnác populár, vagyis národnájá 
kalbászá) dús paszulyfõzelékben. De az idõ kimossa az emberbõl 
a jó iránti vonzódást. Nincs az az étlap, amelynek kínálatától izga-
lomba jönnék.

Az elõételek puszta felsorolása méla undort kelt szívemben. 
Az efféléktõl, mint udvarhelyszéki húskrém, tavaszi hústekercs, 
körömpörkölt, sertésoldalas lesütve (fûszeresen vagy pláne fok-
hagymásan, pfúj!), borsos rostélyos, tojással töltött fasírt, rántott 
csirke, tejfölös csirkepörkölt, lecsós sertéskaraj, kacsa lesütve, 
majonézes padlizsánkrém, házi májpástétom, vagy pláne töltött 
káposzta, töltött dagadó – olyan utálkozmány fog el, hogy ha nem 
szégyellném, azonnal kirohannék, és kiadnám magamból a még 
el sem fogyasztott finomságot.

Valahogy a levesek sem tudnak magukkal ragadni. Az olya-
nok, mint a szabógallérleves, a lucskos káposzta, a tárkonyos 
leves vagy pláne a parasztcsorba, aztán a korhelyleves: a hetedik 
mennyországba röpítettek ifjúkoromban. Manapság fintorgok az 
egreslétõl, a salátás paszulytól, a karalábélevestõl, de még a kö-
ménymag-, a zödpaszuly-, sõt az újházi tyúkhúsleves gondolata is 
azonnali émelyt provokál.

A fõételek egyenesen elriasztanak. Ellenállhatatlan menekü-
lési kényszer fog el például az erdélyi rablóhústól, a rókagomba-
pörkölttõl; szaladni szeretnék a birkapörkölttõl, a berbécstokány-
tól, a sajttal-sonkával töltött pulykamell-filétõl; utálattal tölt el a 
rántott velõ, határozott ellenszenvet érzek a mustárral pácolt fok-
hagymás flekken iránt; irritál a sertésborda erdélyi gombamár-
tásban, pláne sonkás-sajtos-csemegeuborkás töltelékkel töltve; 
averziót keltenek a rozmaringos báránycomb-szeletek; eszmélet-
lenül irtózom a kemencében sült csülöktõl, párolt káposztával, 
hagymásburgonyával!

BÖLÖNI DOMOKOS
    

ÉN ÉTKEM, ÉN ÉTKEM,

JAJDEPOCSÉK ÉTKEM...

És a savanyúságok! Égig nyúlik a képem a cukros salátától, 
elfacsarodik a szám a kovászos uborkától, kiráz a hideg a fok-
hagymaöntettõl, a muzsgyéjtól. Búskomor leszek az édességek-
tõl, engem a csörögefánkkal ki lehet kergetni az Istenszékére, a 
hájas tésztától rózsahimlõt kapok, a kürtõskalács tartós idegkime-
rültséget okoz, az ordás palacsinta nyomán jövõlátó vízióim tá-
madnak, az áfonyás palacsintától üknagyapám jelenik meg csá-
kánnyal kezében, egy pennsylvaniai rézbánya bejáratánál.

A boldog idõkben nem is ettem, nem is csak magamhoz vet-
tem a táplálékot, nem csupán éhségemet csillapítottam, nem egy-
szerûen jóllaktam – hanem felfaltam a kaját, zabáltam, mint az 
állat, megpakoltam a szomorút, belaktam, beburkoltam, belakmá-
roztam, úgy jóllaktam, mint a duda. (Persze nem a felsorolt úri 
étkek szerepeltek mindennapi étrendemben.)

Milyen az ember; mire megengedhetne ezt-azt magának, ki-
derül, hogy már szinte semmit sem engedhet meg magának. Úgy-
hogy a fóbiám teljességgel indokolt, ha szabad így mondanom: 
direkte kultiválom. Lelki konfliktusom, belviszályom, aggodal-
mam, szívfájdalmam, búskomorságom, gyógyíthatatlanná foko-
zódó depresszióm onnan ered, hogy nem élvezhetem tetszés sze-
rint az életet – gyomor, bendõ, bél, zúza kisebbségbe szorult; mert 
folyton attól félek, hogy a hátam mögött kövérnek, túlsúlyosnak, 
csupahájnak, bálnazsírdúsnak, szupertelített, szaturált haspóknak 
titulálnak öntelt, nagyképû, beképzelt, felfuvalkodott, pimasz, 
pökhendi jóakaróim... Trendi szóval, marosvásárhelyiesen mond-
va: oltári remuskálásom van.

Alig várom, hogy valami istenhátamögötti faluba küldjenek 
riportozni, ahol a jegyzetelés, hangfelvétel stb. után a tisztelt ri-
portalany felesége, a pirospozsgás, tenyeres-talpas háziasszony 
kétségbeesve tördeli kezeit, mondván:

– Bocsánatot kérek, hogy ilyen felkészületlenül fogadjuk, 
nincs a háznál csak egy kis tavalyi szalonna, némi izzadmányos 
füstölt kolbász; szerencsére, mintha normára tennék, úgy tojnak a 
tyúkok; mindjárt rittyentek egy tojásos rántottát. És éppen most a 
legfinomabb a kovászos uborkám. Amíg rántottáznak, gyorsan ki-
tekerem két kakócának a nyakát, és olyan csirkepaprikást kormá-
nyolok elõ, hogy mind a tíz ujjukat megnyalják utána a riporter 
urak...
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A gazda pedig leballag a pincébe, és két harmatos oldalú kan-
csóval tér vissza. Pironkodik, hogy csak kétfajta a bora: fehér és 
piros. Hogy ne unjuk el, fölváltva kóstolgatjuk.

Ebéd után aztán elmesélem neki, mennyire kárhoztatom az 
egészségtelen táplálkozást, mily mélyen elítélem telezsák ember-
társaimat, akikrõl folyik le kétfelõl a háj, mert nem elég nekik a 
sok randa kaja, ráadásul sört vedelnek hozzá, amitõl õrizzen meg 
– önkéntes munkában – Szent Orbán: a szõlõ s a bor s a jóétkû és 
cúgos torkú magyarok nagyrabecsült, (pince)mélyen tisztelt, (nó-
tába) imádott kedves és örökös védelmezõje!

Ámen!
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Hajnalban az utcán valószínûtlen, kékeslilás felhõk úsztak a 
parttalan páratengerben, és a messzirõl dübörgõ autók, buszok, 
vonatok összemosódtak. A lila színben derengõ ég alatt, a távolról 
zúgó morajlásban úgy éreztem, mintha egy határtalan ciklon kö-
zepén próbálnék megkapaszkodni.

Ma egész nap esett az esõ, és még most, késõ este is zuhog. 
Órákig néztem, ahogy a hûvös, kövér esõcseppek egymást követ-
ve szétfröccsennek a ház elõtti szürke betonon. 

Fent szürke borongás, lent szürke burkolat, szürkék a házak 
is, úgy érzem, az esõ illata is szürke, amolyan hûvös szürke. Keze-
met kinyújtottam az ablakon, a hideg vízcseppek sûrûn peregve 
csapódtak a tenyerembe, és kicsurogtak az ujjaim között. Arra 
gondoltam, nem csodálkoznék rajta, ha az esõ szürkére festené a 
kezemet, de ez nem történt meg. Az esõ még csak össze sem pisz-
kolt.

Odakint, a város fakó esõjében láttam a sietõ, átázott lelkeket, 
és a tömény, mély szürkeségben éreztem, tetõtõl talpig cifra a ka-
vargó tömeg. Nap mint nap elém ugrik egy ismeretlen árnyalat, 
hihetetlen a tarka végtelen. 

Nemrégen azt álmodtam, ezerszínû, fényesen csillogó metro-
poliszban élek, mindenütt díszes homlokzatok, az ablakokban dús 
virágládák, az utcák tiszták, és minden csupa-csupa szín. Aztán 
besötétedett, az emberek kijöttek a gyönyörû házakból, és szép 
lassan lenyalogatták a város színeit.

Miután végeztek, mindegyikük elõkotort valamit a zsebébõl, 
egy cukorkászacskót, újságlapot, ócska rongycafatokat, csokolá-
dépapírt vagy zsebkendõt, megtörölte vele a száját, majd elhají-
totta.

Mire kivilágosodott, a metropolisz éppen olyan szürke lett, 
mint ez a betonváros, és az emberek nyelve mind-mind szivár-
ványszínû volt.

CSEREPES ANDREA
    

SZÜRKE
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1Traducciones (1989?)

Folyton ugyanaz történt vele. Amikor egy versét lefordították 
valamilyen idegen nyelvre, úgy érezte (legalábbis, ha beszélte azt 
a nyelvet), hogy a fordítások jobban csengenek, mint az eredeti-
jük. Ezért már nem is lepõdött meg azon, hogy Az idõ és a harang 
címû versének francia fordítását pompásnak, kecsesnek és impo-
zánsnak találta. Két évvel késõbb egy olasz mûfordító – aki nem 
beszélt spanyolul – lefordította ezt a francia változatot, és bár köl-
tõnk soha nem volt igazán a közvetett fordítások híve (ugyan tisz-
tában volt vele, hogy sok-sok évvel korábban ezeken keresztül is-
merkedett meg Tolsztoj, Dosztojevszkij, sõt Konfuciusz mûvei-
vel), nagyon is élvezetes volt számára „in italico modo” olvasni a 
versét. Újabb három év elteltével egy angol fordító, aki az angol 
mûfordítók többségéhez hasonlóan nem beszélt spanyolul, az 
olasz változatra támaszkodott, ami ugyanakkor a francia fordítá-
son alapult. E távoli és áttételes eredet ellenére ez a változat sze-
rezte a legnagyobb gyönyörûséget az eredetit elkövetõ spanyolaj-
kú szerzõnknek. Egy kicsit meglepte ugyan (valójában a nyomda 
ördöge számlájára írta a hibát), hogy az újabb közvetett fordítás 
címe Burnt Norton, az állítólagos szerzõje pedig bizonyos T. S. 
Eliot volt. Mindenesetre annyira tetszett neki a vers, hogy saját 
maga vállalkozott arra, hogy átültesse spanyol nyelvre.

Fordította: Kertes Gábor

MARIO BENEDETTI
    

MÛFERDÍTÉS

1 In: Mario Benedetti: Despistes y Franquezas. Arca, Montevideo, 1989
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A sok esõ meg a hûvös miatt elhúzódik, nem lesz nagy látszat-
ja, mondta az öreg csónakos, akit egy jó hét leskelõdés-várakozás 
után faggatott, látott-e már idén kérészt kibújni a Körösbõl. A 
nyárarcú tavasz korán átmelengette a lárvákat, ám a záporok hi-
deg vízkapuja elzárta útjukat. Közelgett az este, mikor felhajtott a 
dobozi hídra, a túlparton mégis a gátra kanyarodott. Arany hullá-
mok görögtek a komótos Körösön. Hátha. S már bújt is ki a vízbõl, 
mint kisded Vénusz, az elsõ kérész. Percek alatt ezrek és ezrek 
röppentek a magasba, mint délibáb, remegett a levegõ táncuktól a 
víz fölött. Seregnyi szárny nászt suhogó dallama. Egyre feljebb 
gomolyogtak. Felszaladt a hídra. A fura-gyönyörû pillangók töré-
keny, vizet õrzõ testükkel, melynek a Nap nem adhat színeket, s 
puha érintéssel körülötte kavarogtak. Mozdulatlanul állt a csoda 
közepén. Néhány röpke óra, és a beteljesült szerelemtõl bódultan 
hulltak vissza a folyóba a kérészek. S a hidat végig, mint reszketõ 
fátyol, fedték a haldokló pillangók. Aszfaltot érintõ szárnyuktól 
sokáig harsogott a folyó fölött az alkony. Míg csöndet talált az éj-
szaka.

SZÁVAI KRISZTINA
    

KÖRÖSVIRÁGZÁS
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Neveztetek Shíel arkangyalnak, és aki ezen röhögni mer vala, 
és megkérdi, hogy „aztán hol síeltél legutóbb?”, azt az ég bõsz ha-
ragja sújtá hetedíziglen. Komolyan!

Egyedül az angyalok emlékeznek a világ elõtti idõkre. Ezért 
aztán az én tisztem az ember utódainak kinyilatkoztatni, hogyan 
esett meg a teremtés valójában.

Na meg azért is, mert az a mitugrász Elesel arkangyal kilökött 
a sorból, mikor önként jelentkezõket kerestek...

Vigasztal a tudat, hogy az õ neve az enyémnél is hülyébb.
Tehát: a kezdet elõtt vala az egység. És az egységen kívül nem 

vala más. Én se, ami kissé engem is bezavar, mert mégis emlék-
szem rá.

Csakis a Teremtõ létezett, akit még nem hívtak így. Részint, 
mert még nem csinált semmit, részint, mert még nem beszélt ma-
gában, neveken szólítgatva önmagát. 

Mi mind, és az egész világ nevû meghasonulás, avagy anyag, 
csupán lehetõségként léteztünk a Tökéletességben. Azután Õ 
megneveztetett, mert nekiállt részekre bontani a Tökéletességet. 
És lett Teremtõ, és lett Teremtés.

És látánk, hogy ez nem olyan jó, de már senkinek sem volt 
kedve visszacsinálni.

Az anyag pedig kiáradt, és NEM volt Nagy Bumm. Mivel le-
vegõ sem volt, amiben hallani lehetett volna, hogy bumm.

Nem is értünk rá erre figyelni, mert azzal foglalkoztunk, hogy 
létezni kezdtünk. Aztán pedig rajtunk kívül hirtelen ott termett az 
a sok mocsok...

Anyag, na!
Abból lettek az Õ akarata szerint és saját törvényszerûségük 

által (ami ugyanaz, a gyengébbek kedvéért) mindenféle dolgok. 
Némely dolgok mozogtak, ami eleinte vicces volt. Nem mintha 
fogadtunk volna egyes mozgó dolgok megmaradására. És nem 
mintha Elesel egy nagy égi sziklát dobott volna azokra a nagyobb 
mozgó dolgokra, amiket ti dinoszauruszoknak hívtok, csak hogy 
õ nyerjen... Eh!

CZINKÓCZI KRISZTINA
    

TEREMTÉS – KICSIT MÁSKÉPP

Ezeknek utána Õ azt mondá nekünk: ezt kapjátok ki, mit csi-
nálok most!

És teremté az embert, és helyezé belé a szellemet, hogy le-
gyen az anyag és szellem egyszerre, az Õ hasonlatosságára.

És mi látánk ezt, és mondánk: Bakker, ebbõl nagy baj lesz!
S lõn.
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„Mitetszik?” – a lány hangjában bizalmatlanság és megvetés 
csengett. Tekintete végigsiklott a vékony testen lógó, rikító színû 
ruhán, s megállt egy sötét zsírfolton. Láthatóan tudta, kifélével 
van dolga. „Egy pohár víz, az jó lenne.” „Azt a nyomókútnál is 
ihatott volna!” – a hang most ingerültté vált, s lecsaptak elé egy 
poharat, akkora lendülettel, hogy a víz nagyobbik fele kiloccsant. 
Nem nyúlt utána, csak bámulta, míg erõt gyûjtött a kimenekü-
léshez.

A reszketés fokozatosan enyhült, de azért még nem merte 
elengedni a kapaszkodót, inkább lecsúszott a végibe. Mégiscsak 
meg kellett volna innia azt a pohár vizet, szinte összeragadt már a 
szája a szárazságtól. A kalauz csak legyintett, mikor ismét meg-
látta, s átlépett rajta, mint egy rongycsomón. Ettõl kissé megköny-
nyebbült, talán így visszajuthat a kórházba, bár majdnem min-
degy volt, segíteni már úgysem tudtak rajta. A fõorvos megenged-
te, hogy maradjon még egy darabig, nem tarthat már soká, aztán 
mégis kirakták, mert kellett az ágy valakinek. Pedig az volt élete 
legjobb ágya. Tiszta párna, vasalt lepedõ. Egészen elfelejtette, 
hogy ilyen dolgok is léteznek a világban. Az övébõl hiányoztak. 
Huzat volt a peronon, de nem volt ereje felállni, hogy becsukja az 
ablakot. Majd a felszállók a következõ állomáson. Ott sokan száll-
tak fel, kerülgették egy darabig, aztán szóltak a kalauznak, hogy 
nézze meg. Az, a cipõje orrával kissé megemelte, s odébb gurítot-
ta az élettelen kupacot.

KÁLMÁN MÁRIA
   

ÚTON
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Ernest Hemingway írt egyszer egy csupán hat szóból álló történe-
tet, amely így hangzik: Megvételre kínálom: cipõ babaméretben – 
sosem hordott. Állítólag azt mondta, ezt tartja a legjobb munkájá-
nak. A világhálón egykettõre rábukkantam a WIRED magazin bu-
lijára, ahol sci-fi-, fantasy- és horrorírókat kértek fel, hogy tegye-
nek õk is kísérletet egy-egy hasonló sztori megírására. Nos:
      
Számítógép, hoztunk mi vajon elemeket? Számítógép?
– Eileen Gunn
     
Ütközés vákuumban. Pályák elágaznak. Búcsúzom, csók.
– David Brin
     
Gépezet. Én váratlanul feltaláltam az idõt.
– Alan Moore
       
Vágyakoztam utána. Megkaptam õt. Bassza meg.
– Margaret Atwood
        
Felfáklyázott felhõkarcolók magasából emberek szárnyukat bon-
tották.
– Gregory Maguire
      
Véres kezemmel integetve azt mondom, viszlát.
– Frank Miller
      
Elpazarolt nap. Elpazarolt élet. Desszertet, kérem.
– Steven Meretzky
     
„Pince?” „Kapu a, uh... pokolba, valójában.”
– Ronald D. Moore
       
Sírfelirat: Bolondok, a Földrõl sosem menekültek.
– Vernor Vinge

NAGYON MIKRO
     

 (angolszász írók hárommásodpercesei)
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Ez túl sokba kerül, megmaradni embernek.
– Bruce Sterling
       
Forrón csókoltam. Õ olvadt. Babuska, kérlek!
– James Patrick Kelly
     
Ott van mögötted! Siess, mielõtt utolér.
– Rockne S. O'Bannon
     
A jövõd vagyok, gyermekem. Ne sírj.
– Stephen Baxter
    
1940: Ifjú Hitler! Egy ilyen kántort!
– Michael Moorcock
       
Hazugságvizsgáló szemüvegek tökéletesítve: a Civilizáció össze-
omlik.
– Richard Powers
      
Halott vagyok. Hiányoztál nekem. Egy csókot...?
– Neil Gaiman
       
A csecsemõ vérének típusa? Emberi, többnyire.
– Orson Scott Card
    
Kirby még sosem evett lábujjakat azelõtt.
– Kevin Smith
      
Esett, esett, esett, sosem állt el.
– Howard Waldrop
      
Hogy megmentse az emberiséget, újra meghalt.
– Ben Bova
       
Miközben szolárisak lettünk, Napunk átment novába.
– Ken MacLeod
      
Férj, transzszexuális háziasszony; feleség: „Te, tehén!”
– Paul Di Filippo
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Nem hittem volna, hogy lelõne engem.
– Howard Chaykin
    
Ne vedd õt feleségül. Vegyél házat.
– Stephen R. Donaldson
      
IDÕGÉP ELÉRI A JÖVÕT!!!... sehol senki...
– Harry Harrison
          
Tikk takk tikk takk tikk tikk. 
– Neal Stephenson
          
Könnyû. Csak érintsd a gyufát a 
– Ursula K. Le Guin
         
Sírfelirat: Nem kellett volna etetnie õt.
– Brian Herbert
           
A menny lezuhan. Részletek tizenegy órakor.
– Robert Jordan
         
K.I.A. Bagdad, 18 éves – Lezárt Koporsó
– Richard K. Morgan
         
Segítség! Csapdába estem a szövegbéli kalandban!
– Marc Laidlaw
          
A dinoszauruszok visszatérnek. Kérik vissza olajtartalékaikat.
– David Brin
          
Dorothy: „Baszd meg, én itt maradok.”
– Steven Meretzky

Összeállította és fordította: Szögi Csaba
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A csend, a mélységes csend... akár egy sötét szakadék. A halál 
szakadéka. Mert csendje csak a halálnak van. Vagy az elmúlásnak.

Az életnek mindig hallod a hangját, ha mást nem, a saját szív-
verésedet. Még az éjszaka csendjében is szakadatlanul zümmög, 
motoszkál milliárdnyi apró élet. 

Csendet csak a halálban lelünk. A mozdulatlanság, az idõtlen-
ség és a némaság fájdalmas csendjét, mely hideg, mint a tél az esz-
tendõ végén, s mély, mint a pokol. Ez a csend pokla!

Csendben eltávozik. Olyasvalakire mondjuk ezt, aki szinte 
észrevétlenül tûnik el közülünk. Csak akkor keressük õt, ha már 
véglegesen elveszítettük. A hangjára nem figyeltünk, de a csend-
jét rögtön meghalljuk. Nem láttuk, mikor értünk cselekedett, de az 
utána maradt ûrrel nem tudunk mit kezdeni. Távozásakor nem 
hallottuk lépteit, de nyomai örökre megmaradnak a lelkünkben.

A csend félelmetes. Oly síri. Ráébreszt önnön magányunkra 
és kisszerûségünkre. Félünk, rettegünk tõle, ezért kapcsolunk be 
tévét-rádiót otthon, a munkahelyen, vagy a plázákban, ezért szó-
rakozunk a mobil-csengõhangokkal, ezért tömködjük be fülünket 
az mp3 fejhallgatójával, nehogy véletlenül észleljük önmagunk 
csendjét.

Sokféle csend létezik.
Vihar elõtti csend. A szorongás csendje. A feszült várakozá-

sé... ahol minden egyes szó olyan, mint égõ kanóc a puskaporos 
hordó mellett.

Fojtogató csend. A keserûség, a gyûlölet csendje. A sejtjeidet 
fájdalmasan feszítõ vágyé, hogy megtörd e kínzó némaságot, az 
értetlenség és az értelmetlenség süket börtönét.

Kínos csend. A szégyen csendje. A bûntudaté. A szenvedésé, 
mikor legbelül esdekelsz a megbocsátásért és a megváltásért.

Döbbent csend. A sokkhatás csendje. A váratlanságé. Léleg-
zetvételnyi szünet a közelgõ morajhoz.

A látható csend. Mert én láttam! Egy fekete-fehér fényképen, 
amelyen egy ismeretlen fotómûvész mutatta be a csend borzalmát 

LOSONCZY ATTILA
     

CSEND-(ELM)ÉLET

feketén-fehéren. A kép egy fejbelõtt lányt ábrázolt, valamelyik 
polgárháború áldozatát. A lány öltözete egyszerû, szegényes volt, 
talán egy kis faluból származott. Homloka közepén fekete lyuk, 
vére elborította arcát és haját. Nem sokkal halála után fényké-
pezhették le. Üres tekintetén még látszódik a frissen kioltott élet 
lenyomata, az életé, melyet elvettek tõle, megfosztva õt em-beri, 
nõi mivoltától, végérvényesen a csendbe taszítva.

Végül mindnyájan e feneketlen, tátongó, néma mélységbe 
hullunk! Nem marad utánunk más, csak a csend, a mélységes 
csend...



130 131

H: Laza nap volt.
É: Az enyém is.
H: Hány?
É: Százezer. A legtöbb császárral... nem is értem. Nálad?
H: Százezer. Harctér, betegség, végelgyengülés, baleset... Na, ab-
ból sok volt.
É: Közúti, vasúti?
H: Légi.
É: Azt hittem, félsz a repüléstõl.
H: Félek is. De ha egyszer ezt kellett tennem...
É: Csodállak a közönyödért. Én minden egyes szülésnél, sikeres 
mûtétnél elbõgöm magam. A csodákról nem is beszélve...
H: Csodák?
É: Öten túlélték a repülõs prodzsektedet, észre sem vetted?
H: Õszintén szólva akkor már máshol voltam. Különben sem sze-
retem végignézni.
É: Ne már, tényleg? Hiszen te...
H: ...hideg vagyok. Kegyetlen.
É: Hát... igen.
H: Nem lelem örömöm a munkámban.
É: Hát miért nem változtatsz?
H: Nem lehet. Jön egy lelkes újonc, aki halomra gyilkol. Kaszál, 
ha kell, ha nem.
É: Saját tapasztalat?
H: Persze, gondolj csak a dinoszauruszokra.
É: Tényleg, az te voltál. Bánod?
H: Volt egy idõszakom, amikor nagyon bántott. De megbeszéltem 
a Fõnökkel – már amennyire vele beszélni lehet...
É: ... hát igen, a Fõnök útjai kifürkészhetetlenek...
H: ... szóval dumáltunk, és valami olyasmit sutyorgott, hogy így is 
akarta. Hogy éljem ki magam minél hamarabb.
É: Végül is minden úgy történik, ahogyan õ eltervezi.
H: Ez az... Épp ezért igazságtalan, hogy téged imádnak és óvnak, 
tõlem meg rettegnek és undorodnak.

ILLÉS ESZTER
    

KOLLÉGÁK

É: Én nem panaszkodom, de azt aláírom: az emberek rémesen os-
tobák!
H: Ostobák... szûk látókörûek.
É: Észre sem veszik, hogy minket is irányítanak.
H: Ja. És azt sem, hogy mi barátok vagyunk.
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Csak a kiválasztottak hallják, mint veszi birtokába a hajnal a 
tavat, kérdezi, az válaszol, s így történik ez, míg a Nap bíborszín-
bõl aranysárga nem lesz. Kíváncsi remete halász ilyet talán egy-
szer lát életében, s mégsem hiszi, akár egy víziót, amelyet a tegna-
pi pontyra küldött kísérõképpen. Nem részegült meg tõle ugyan, 
de borzongását, akár szél a vitorlát, dagasztja, mikor a víz beszéd-
be elegyedik vele.

– Ember a partról, sose látott idegen, merülj velem!
A halász hátrahõköl, megdermed a szája szeglete, szinte csak 

rebegi:
– Ki vagy, s mit akarsz te tõlem, vén embertõl? Talán halálo-

mat kísérted...
A tó felborzolt víztükrében arc elevenedik, sóhajt:
– Jöjj, pillantásodat add egy korty vízért, s én, ha meg nem is 

szabadítalak a halandó lét láncaitól, ítéletemmel zörgetem azt, 
míg könnyûnek nem érzed. Nem fájnak az évek, én is így élek...

– Halat fogtam belõled, nem beszélt egy sem, és te mégis, 
hogy lehet, hogyan?

– Sok halam van, nem csak hal, sellõk, kincsek, emberek... Ki 
tudja, neked ismerõsök, elfeledtek, szerelmek...

A halász, hogy megbizonyosodjon, ébren van-e, álmodik-e, 
feltûrte ingujját, s megérintette beszélõtársa bíbor habjait.

E pillanatban madárraj tört be a megszakadt égbolt síkján, 
sivítva fákon nyár télbe fordult, fekete tolluk körtánca burokba 
fonta a rianást, jégtáblák hasadásából vér bugyogott, rebegett a 
vén bolond remete halász.

KARACS TÓTH ILDIKÓ
   

TÁRSALGÁS
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Az agg költõ, B. Kázmér, a hófehér kéziratlapokon gyöngy-
betûkkel rótta a sorokat. Az élet értelmét kutató, nemes veretû ver-
sei már minden irodalmi lap szerkesztõségében ismertek voltak, 
de hiába zengtek nemes pátosszal transzcendentális igazságokat, 
a kutyának sem kellettek. Az utolsó elutasítás után, a testben és lé-
lekben megtört költõ betért a szerkesztõség utcájában levõ boro-
zóba, hogy csalódott lelkének fájdalmát két deci debrõi hársleve-
lûvel enyhítse. Az ablak melletti asztalon, ahová a költõ a rendelés 
leadása után lerogyott, egy csorba vázában kókadt õszirózsák illa-
toztak. A hervadt szirmokon, némi táplálék után kutatva, remény-
telenül mászkált egy véletlenül betévedt méh. B. Kázmér hossza-
san nézte a szegény rovar meddõ igyekezetét, mély rokonszenvet 
érezve iránta. Azután hûséges tollát és kockás fedelû jegyzet-
füzetét elõhúzva zsebébõl, a hirtelen jött ihlet hatására, írni kezdte 
azt a költeményt, amelyben titokban saját életére gondolva, a kis 
méh apoteózisát zengte. Mire a bor megérkezett, a mû is végsõ 
formát öltött. B. Kázmér kortyolt egyet, és mély elégedettséget 
érzett. Szeretettel nézegette a hervadt szirmokon kapaszkodó kis 
lényt, és szíve csordultig telt hálával iránta. Lelkét tisztábbnak, 
magasztosabbnak érezte, mint bármikor életében. Ekkor azonban 
a kis méh, egyensúlyát vesztve, lehullott a virágról és a kockás te-
rítõn megindult az agg költõ felé. B. Kázmér az elõbbi érzéstõl 
még könnyfátyolos szemmel felemelte a verset tartalmazó kockás 
füzetet, és mélyet sóhajtva, lazán agyoncsapta.

VARGA IMRE LAJOS
    

PÉLDÁZAT A HÁLÁRÓL
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Nenapisana prièa*
                   

Valamennyi meg nem írt történetem közül legszívesebben 
emlékezem arra, amelyben egy fiú és egy lány kézenfogva ülnek a 
parkban egy padon és hallgatnak. Semmi más nem történt ebben a 
mesében; minden a csend tökéletességében leledzett. Írói erõfe-
szítésemet ennek a tökéletességnek a leírására, jobban mondva a 
tökéletesség tökéletes leírására kellett volna összpontosítani, 
mert semmi másnak nem lett volna értelme. A csend mindent ma-
gába foglalt, a múltjukat, a jövõjüket, a szûkölködésben töltött na-
pokat, a bõség napjait, a közös párna melegét, a nehéz szülést, az 
elválást és az újbóli találkozást, a lassú távolodást, a házat a város 
peremén, ahol a sötétség sûrûbb volt, az ablak alatti virágágyáso-
kat, a kötelet, amelyre a fiú felakasztotta magát, amikor kitört a 
háború, a nõ sírását, körmeit, amelyekkel kikaparta az arcát, bi-
zonytalan szavait, amelyekkel megpróbálta megmagyarázni a 
gyereknek mindazt, amit magával sem tudott megértetni: a csen-
det, amely a körülöttünk lévõ mindenség magzata. A gyerek nézi, 
és hallgat.
       

A CSELÉDLÁNY
   

Služavka*
         

Amikor Danilo gazda felakasztotta magát, mondta a cseléd-
lány, mindannyian azt magyarázták, hogy tudták, ezt fogja tenni, 
habár, mondta a cselédlány, amikor a vacsora elején Danilo gazda 
köhintett egyet és bejelentette, hogy egyszer még biztosan fela-
kasztja magát, mindannyian felkiáltottak, hogy ne beszéljen zagy-
vaságokat, õ azt sohasem tenné meg, elõször is õk nem engednék 
meg neki, a lánya pedig még azt is hozzátette, hogy: Csalánba 
nem üt a mennykõ, aminek hallatán valamennyien felkacagtak, 
mondta a cselédlány, egyedül Danilo gazda maradt komoly, a fejét 
csóválta, mint aki képtelen felfogni, miért nem hisz neki senki, 
mondta a cselédlány, és ezt követõen többé nem emlegették az 

DAVID ALBAHARI
   

MEG NEM ÍRT TÖRTÉNET

akasztást, mindaddig, amíg vacsora után át nem tértek a szalonba 
kártyázni, és valaki, miközben épp a kávét készültem felszolgálni, 
mondta a cselédlány, meg nem kérdezte, hol van Danilo gazda. 
Ott van, mondtam, a fürdõszobában lóg.
           

AZ OLVASÓ
     

Èitaè*
      

Az olvasó, aki egy helyen elvész a könyvben, egy másik he-
lyen fogja találni magát, de teljesen megváltozott alakban. Sokáig 
nézi magát a kis tükörben, a korábban nem létezõ bajszát tapogat-
ja, végigsimít vállig érõ haján. Nincs mese, a könyvön kívül is jól 
érzi magát. A könyv az asztalon hever, nyitva van. Az ember oda-
megy és becsukja. Amikor ismét a tükörbe pillant, már nem lát 
benne semmit.
      

A HANG
   

Glas*
      

Könyökére támaszkodva, az ágyban fekvõ férfi az imént biz-
tosan hallani vélt hang újbóli meghallására összpontosít. A mel-
lette fészkelõdõ nõ megpróbálja õt közelebb csalni magához, íme, 
még a péniszét is megérinti, a combjait simogatja. Az a hang, 
mondja a férfi, hallottad azt a hangot?
          

KÖVETKEZMÉNY
        

Posledica*
       

Az ember, aki évekig attól tartott, hogy egyszer majd megme-
red a bal keze, és egy napon szélütést kapott, amitõl a bal keze va-
lóban mozdulatlan maradt, késõbb évekig nem tudott szabadulni 
attól a gondolattól, hogy minderre csak azért került sor, mert elõtte 
évekig arról képzelõdött, hogy ez fog történni vele.

Fordította: Sándor Zoltán 

* In: David Albahari: Neobiène prièe. Stubovi Kulture, Beograd, 2004
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aranyhaláéval. Albino asszonyodnak, Anitának, afféle apósi 
aján-dékom az ablak alatti akácfa. Achilleszre: alpári ajándék! 
Azt aka-rom, acélozd agyadban az alapigazságunkat! Alfánk az 
akaraterõ! Antifonikus abrakadabránk: „Aki alabárddal arat, 
anakondává alakulhat!” – azzal alámerült anagrammáiba.

Alig akadtam, abbizony, az ajtóra. Alkonyodott. Az avaron 
aludt alakoskodó apródom, az Antigonéval asszociált azúr ajkú 
albán albatroszom: Aleckto.

Apám, Amur apó, azerbajdzsáni apát, autentikus asztroló-
gussá avattatásom alkalmából, Adventkor, alkalmat adott auden-
ciára.

Atyám arca, akár algalepte akvárium ablaktalan akolban. 
Aszott, aszkétikus alkat, alteregója az arctalan Anonymusnak.

Antikváriuma, az Atheneum Avenun, az Adonisz Alakú Ala-
kok Alapítványának az alagsorában, akár az alámerült Atlantisz 
Akropolisza.

Annak idején, alászállva az Andromédából, az apus angyali 
alternatívát ajánlott: asztalosinasság avagy az Alkímia Akadémia. 
Agronómiára, agysebészetre akartam „adni”, azonban atyám ar-
chaikus argumentációi alkudhatatlanok. Aztán asztrológussá avan-
zsáltak.

Andalgok az antikvárium akusztikus alagútjában. Az akva-
rin alapszínû ablakmélyedésekben, alabástrom ablakpárkányo-
kon, az alkóvokban, abroszos asztalkákon Apollón, Aphrodité, 
Agamemnón arasznyi antik agyagszobrocskái alkalmatlankod-
nak. Arrébb aprószentek amõbaszerû arcképei. Az ajtóra az argo-
nauták aranygyapját akasztották. Az ajtófélfán andráskereszt.

Az aligátor agyarak, antilop agancsok alatt ajánlás: Az atoll 
akadályon arkangyallal akadékoskodó android Antoniusnak.

Az alagút alatti aluljáró aljából apám alázatos, akcentusos 
altja andalít.

Az atyus, alamizsnaként, anyajegyemre agla amulettet akasz-
tott. Anyaga azték arany.

– Achim, adoptálásodnak anyagi, adminisztrációs akadályait 
alábecsültem. Az adók, akár az Alpok, akkorák. Azonban agitá-
cióim aláásták az agyafúrt adminisztrátorok abnormális akcióit. 
Apáti, akadémikusi atyafiságom adományt ad az agnosztikus 
asztrológusok adujának, az alagút-akusztika alátámasztójának, az 
akvarell aktok alkotmányellenes alkotójának: az Amur apó Achim-
jának! Apád apanázsa az agla amulett. Abesszin aranymûvesem 
aláírta: aranytartalma arányos az Antiszociális Aggszûz Apácák 

K. KOVÁCS ISTVÁN
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egyre nehezebb a sárga villamoson utazni, egyre fanyarabb a kéz a 
halmozódó verejtéktõl. Azt mondtad, hogy ma takarítani fogsz, 
talán még sósavat is öntenél a felmosóvízbe, ha hagynám. Csak 
úgy csillog majd a fémes korlát, az a szájpadláson kapaszkodó 
sós-savanyú íz emlék lesz csupán, a tisztaság fertõtlenítõillata 
marja a szemet, és hangtalanul esnek össze az emberek az isme-
retlen benyomások súlya alatt... érdekes játék, igaz?

A holnapok emléke még mindig valószerûtlen, könnyedén 
lépkedsz az idõsíkok felett, majd lassan megöregszel, és néha, né-
hány percre gyermeknek tûnsz... Már megint leszakadt a hinta, a 
lánc csak egyet sikoltott, észre sem vetted, hogy nincs alattad más, 
csak a föld, nem sírtál, pedig a hintával együtt már a múlt sem a ré-
gi. Hova tûntek a vajas kenyeret majszoló reggelek, mikor az óvo-
dások között is a legnagyobb voltál, hátul álltál a sorban és senki 
nem akarta fogni a kezed... akkor sajnáltalak meg, nem is, csak he-
lyet kértem, és együtt mentünk haza, bár te nem is arra laktál, csak 
az út végén mondtam el, hogy már nincs hova mennem, már el-
hagytuk a biztonságot nyújtó távolt. A sínek mentén gyalogoltam 
haza, kezemben az ecset a hajnal fakó lilájával, orromban az esõ 
élénkzöld illata, a testemben már csak a tüdõgyulladást hordom, 
egyetlen ajándék neked.

Mindent megtartottam magamnak, nem adtam neked a lázat, 
a hûvös jégvalóságot, amivel menteni próbáltak. „A delíriumot 
akarod?” – kérdeztem, de csak a másik én figyelt, és röhögve tolo-
gatta le és fel a villamost a hátamon. Árkot mélyített, és cseppen-
ként adagolta a vitriolt. Tudta, hogy mikor elég, még simogatott 
is, hogy ne fájjon annyira. Csak kértek, hogy adjak, de nem értette 
meg senki, hogy ez az egyetlen, ami a múlttal összeköt, az élmény, 
mikor esõ után megdagad a patak, s lassan hömpölyög a csatorná-
ból a víz, a gumicsizma átázik, mert veszélytelen minden repedés, 
a tocsogó zokni, az egyre hûvösebb láb és az összekoccanó fogak 
lidérczenéje. Ennyi maradt nekem, és te elvennéd tõlem? Talán 
holnap mesélek még, azt is elmondom, hogy hogyan estem le a 
hintáról... Mindenki dicsérte a kék hátam, mondták, hogy tejfehér 
bõrömmel harmonizál a szín, égbolt, a nyarat idézi, mikor bárány-
felhõk úsznak az égen: kék felhõk a magas fehérségben. A sár-
kányeregetés kora gyermekkori színes verziója, ma már csak a ra-
gasztó szaga fojtogat, félek a tapétázástól. A papír mindig az ar-

Túl késõ az indításhoz, már eltûnt az idõ, mely visszahozhatta 
volna az út örömét. Ahogy felszállsz a villamosra, megkapasz-
kodsz a mozdulatlanság hiányában, lendíted magad elõre, jegyet 
kérve a hosszú útra. Végállomástól végállomásig tart a semmitte-
vés, a rázkódó agyvelõ kifeszítve a sínekre... jegyeket, bérlete-
ket... Éppen most indultam venni... menjen! Két lépés, pénz csör-
gése, próbálkozások, hangtalan rugózás. Így múlnak el a hétköz-
napjaid. A tea és az „elkésett” közötti félúton minden a szokásos, 
csak néha egy-egy baleset, és soha egy ismerõs. A hely kevés, ab-
lakot kellene nyitni, de a gomolygó tömeg minden nyílást elzár, és 
nincs tér és nincs levegõ és nincs semmi, csak a valóság groteszk 
mása, hogy nincs kiút a tegnapból.

Elfelejtve botorkáltál az emlékekben, kapaszkodót keresve, 
de csak a villamos izzadtságtól ragadó hûvös fémje maradt. Az-
után még ennyi sem, ha erõltetted az agyad a gondolatot keresve. 
Nem beszélsz emlékekrõl, hiszen nincsenek, valahol ott szenved-
nek a sínek és a valóság közötti fémes csikorgásban. Baleset, szit-
kozódó maradványok, anyakép, komplexusok a lélek lila labirin-
tusában. Még nincs szerelem, csak a lila köd, még változhat, még 
ki is rabolhatunk egy bankot, és el is hagyhatlak a másik énedért. 
A torz anyakép fertõzi lelked, boszorkányt kívánsz és fáj a simo-
gatás, akarod a karmokat, a lángoló barázdákat a hátadon, és kérsz 
még. Álomba ringat a pörkölõdõ bõr okker illata, szivárványt fes-
tesz a szagokból. A fekély már nem hagy létezni, és még csak most 
találkoztunk.

Tegnap éjszaka megint játszottunk, de csak te kérdeztél, én 
nem válaszoltam. Kössünk vérszerzõdést! – és felvágtad ereid. 
Nevettem, jó játék. Lélekben egyre magányosabban hagytalak, de 
te nem törõdtél vele, csak a síneket figyelted, s vártad a pillanatot, 
mikor okker lesz az ég és lilák a sárga villamosok. Soha nem kísér-
telek el a nagy útra, csak néhány megálló, nem kellene félned, 
nem vagy egyedül, itthon várlak vagy csak egy üzenetet hagyok, 
hogy tudtam, hogy sikerült. Titokban büszke is leszek rád, mert 
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comra ragad, leszedni nem is akarom, csak egy kis sajnálatot 
ké-rek, azt, hogy hagyj, amikor pihenni szeretnék.

Fenn voltam egész éjjel, és vártam, hogy végre ne légy itt, 
mert nem tudok nevetni, ha mellettem vagy, csak állok és érzem 
az agyamba tóduló ingereket, táncolni akarok, de gátol a tudat, 
hogy ott állsz és a szemed sarkából figyelsz. Azt kérdezted, hogy 
miért vagyok ilyen, s nem akartam válaszolni, akkor otthagytál és 
boldog voltam. Aznap éjjel nagyon vártam, hogy ne légy ott, ne 
beszélj velem... egyedül hintáztam, végre nem mondtad azt, hogy 
zavar gyermeki lelkem, hallgattam az ütemes nyikorgást és maga-
ménak éreztem a súlyos fémszerkezetet. Valaki azt mondta, hogy 
megért engem és figyel, amikor csak az embereket néztem és le-
vetkõztettem a lelküket... reggel volt, mikor újra láttalak, aludtál, 
hangosan szuszogtál, kilehelted az éjszaka keserû gõzeit, az ar-
comba fújtál... nem hagytál aludni, felébredtél és beszéltél hoz-
zám, az életed akartad rendezni, tiszta, víziómentes világot akar-
tál, nem tudtál elhelyezni ebben a szánalmas kis életedben. Nem 
vetted észre, hogy mindig ugyanazt mondod, és én csak hallgatok, 
magamban számolom a perceket, várom, hogy abbahagyd, de so-
ha nem értettél meg, csak beszélsz, talán már nem is vagy ember, 
csak egy torz állat az ösztönös semmittevésben.

Üdvözülten a homályban, már megint égve hagytad a láz rõt 
fényeit, csak fogyasztod az áramot, pedig még a villamoson is po-
tyán utazol. Furcsa, hogy végighemperegtél az egész életemen, 
elszórtad a pénzed, és most tõlem kérsz, de csak egy korty vizet 
tudnék adni a számból. Mégsem haltál szomjan, megmentett a 
szétmarcangolt ajkakból csorgó vér, és még mindig a torz arcokat 
figyeled. Savval játszol, alakmásod az átformált jellemed, s én ta-
lán még nem is barátkoztam meg másik énnel, aki csak engem 
szeret. Már begyógyultak hátadon a karmolások, a gennyes kis 
hegek régen eltûntek, csak a múlt keserû fehér barázdái maradtak. 
Boszorkánynak hittél, láttad, hogy mezítelenül disznón lovagolok 
és az ördöggel hálok, testemre kenõcsöt kentem és beutaztam 
képzeletemben az idõsíkok lila ködét. Megfogtad a kezem és ve-
zettél oda. A fém ízû korlátok között már régen elvesztem, le kel-
lett ülnöm, akkor az ölembe hajtottad a fejed és halkan dúdoltál. 
Éneked a gégémre tekeredett, lassan átjárta csontjaim, kanalazta a 
velõt, s roppantotta az egyre gyorsuló ritmus a torkom apró zsige-
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reit. Mellettünk száguldott el a sárga villamos, az utasok unottan 
figyelték az egykedvû haldoklást, már számolták a perceket, hogy 
mikor hagyom abba. Mindig te voltál a legnagyobb az óvodások 
között, és te kaptad a legnagyobb szelet vajas kenyeret is. Még-
sem dicsért meg soha senki, csak akkor csillogott a szemed, mikor 
bántottak és vigasztaltak, mint egy gyereket, hiszen soha nem vol-
tál az, csak hazudtak neked. Mindig is elfeledve botorkáltál az 
emlékekben, kapaszkodót keresve, de csak a villamos hûvös fém-
teste maradt, puhán és melegen tapadt hozzád, akár az anyaöl ho-
mályos mélysége. Neked csak a simogatás fáj, hiába téptem a ha-
jad, marcangoltam a húsod, csak nevettél és...

... még mindig csak az egykedvû unalom, soha nem találsz is-
merõsökre, csak a fém ízét érzed és a zöld poshadás édeskés illa-
tát, talán változtatni kellene. Elmerengni az idõsíkok felett, újra-
rendezni a homályt.
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Az igazi nevére már senki sem emlékezett. Munkahelyén 
évek óta mindenki csak „Mindenbejön”-nek hívta az ötven körüli, 
jellegtelen külsejû férfit. Mindenbejönnek gyakran voltak bizo-
nyos megérzései, s ezek többnyire valóra is váltak. Ezért nem ér-
tette senki, hogy miért nem lottózik. Hiába magyarázta, hogy az õ 
szerény kis agglegényéletéhez mindene megvan, ami kell, no meg 
a megérzések sem megrendelésre jönnek, hanem csak úgy ma-
guktól, mégis csodabogárnak tartották. Az egész úgy kezdõdött, 
hogy az egyik fiatal kolléganõjének elmondta, úgy érzi, gyerme-
ket hord a szíve alatt. Egy hét múlva kiderült, hogy bejött a meg-
érzése, a nõ valóban állapotos volt. Egy másik kollégájának a fize-
tésemelését érezte meg elõre. Hamarosan elõléptették az illetõt, 
ami természetesen fizetésemeléssel járt. A megérzések pedig jöt-
tek egymás után, és be is teljesültek. Innen hát a név.

Egy májusi reggelen azzal döbbentette meg munkahelyi kö-
zösségét, hogy úgy érzi, éjszaka örökre távozik az élõk sorából. 
Az addig felhõtlennek tûnõ légkört pillanatok alatt vastag vihar-
felhõk árnyékolták be. Egész délelõtt kenetteljes mosollyal, nesz-
telen léptekkel jártak körülötte, és tapintatosan kivonultak az iro-
dából, ha valami miatt röhögniük kellett. Egyre többször gyûltek 
össze a dohányzóban, míg valaki felvetette, hogy tegyék emléke-
zetessé az utolsó napját. Hamar összedobtak egy kis pénzt, egy 
egészen szép összeget, és rábeszélték a fõnököt, hogy küldje haza, 
hadd töltse maradék óráit kedve szerint. A fõnök, nemhogy elfo-
gadta, de még túl is licitálta a javaslatot, és azonnali prémiumot 
utalt ki neki. Izgatottan járultak Mindenbejön elé, és a munkatár-
sak õszinte részvétnyilvánítása mellett, a fõnök átadta a pénzju-
talmat. A halálraítélt meghatódva vette át a vastag borítékot, min-
denkinek megköszönte a mély gyászt és az együttérzést.

– Soha nem kaptam még prémiumot, mióta itt dolgozom – 
szipogta meghatottan. – A holmimat nem viszem el, mindent rá-
tok hagyok.

J. SIMON ARANKA
    

    MINDENBEJÖN

Könnyes tekintetek kísérték utolsó útján, amíg el nem tûnt 
szemük elõl a folyosón.

Két nap múlva, jóval munkakezdés elõtt, ott ült az asztalánál. 
A többiek megrökönyödött ábrázata láttán széttárta kezeit, és csak 
annyit mondott:

– Most nem jött be.
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Végre, 46 esztendõsen, a tettleges indulatokat visszafogva, 
amelyek hosszú idõn át feszítettek, úgy tûnt, némileg kitisztul az 
ég, a balsors és a félelem kimaradoznak életembõl. Nappal kemé-
nyen húztam az igát egy háládatlan cégnél, amely arra kényszerí-
tett, hogy huszonnégy órából tizenkettõn át mozgékony és józan 
legyek, amit öt évvel ezelõtt tuti fikciónak tartottam volna. Esze-
rint reggel tíztõl este hatig-hétig megállás nélkül dolgoztam, nyer-
tem rajta tiszta emlékezetû, boldog önuralommal teli órákat, e 
nappali önkontrollnak valóságos bajnoka lettem, ami hozzászok-
tatott a világos gondolatokhoz, és a nem remélt testi frissességhez 
egy olyan életkorban, mikor már jócskán számlálgattam drága ha-
lottjaimat, nálam fiatalabbakat vagy alig valamivel idõsebbeket.

Igen, egy verõfényes napig minden olyan kedvemre valónak 
és csodásnak tûnt.

Este nyolc óra tájban azonban rámtört az önkínzás hajdani 
kényszere, és az éhség felhúzatta velem a bakancsot, ruhába búj-
tatott, visszahozva kezem remegését, és a tömbházak közelében 
lévõ nyomorúságos kocsmáig ûzött, ahonnan éjfélkor még kín-
zóbb ihatnékkal vetõdtem haza.

Nem tétováztam, s újabb szeszeket szereztem be, csillapítani 
testem éhségét. Jól tudtam, hogy mit teszek, de nem voltam többé 
ura magamnak.

Póri testalkatom lehetõvé tette azonban, hogy miután éjjel 12 
és 2 között újabb vodkákat és söröket döntögettem belé, másnap 
reggel élénken és minden nehézség nélkül felkeljek, munkába 
menjek, és egész napon át tökéletes nappali gépezetként mûköd-
jek, bármiféle kihívásra készen. Szerencsés túlélõ voltam s va-
gyok ma is. Erõsen szerencsés, habár mindig is éreztem, még leg-
veszettebb részegségem állapotában is, hogy végül csak a szeren-
csétlenség fog maga alá gyûrni.

Gyakran gondoltam rá, hogy ez egy nemzetség, a sajátjaim át-
ka, amely velem ér majd véget, tisztán látom és rettegve viselem 
el mindazt, ami elviselhetõ, hogy ez a trikó, jobban mondva ez a 

IOAN ES. POPI
    

KETTÕ

nyavalyás ing, amit valamennyi tisztátalan felmenõm hordott, 
egy szép napon nem is fehérnek, hanem eléggé tisztának látszód-
jon ahhoz, hogy félretétessen egy ódonságokkal telizsúfolt szek-
rénybe, és végleg megfeledkezzenek róla.

Fordította: Cseke Gábor
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Adolf tizenhat éves volt, nevét apai ágon dédnagyapjától örö-
költe. Kissé gyagyásnak tartották az emberek, de a társaságában 
tisztelettel viselkedtek, mert a nagyhatalmú gyártulajdonosnak õ 
volt az egyetlen gyermeke.

Adolf valahogy nem akart felnõni. Mindenre rácsodálkozott, 
mint jóllakott napközis a vasúti kocsi ajtajának nyitószerkezetére, 
minden osztályt megismételt, némelyiket többször is.

Szülei óvták, testõrei védelmezték, õ közben hatással volt 
mindenkire. Egy idõ után tanárait is magával rántotta a maga ér-
telmi szintjére.

– A gyermeket hagyni kell, hadd fejlõdjön a saját ritmusa sze-
rint – vélték az elsõ osztályban. Aztán, ahogy teltek az évek, úgy 
lettek egyre elnézõbbek. 

– Adolf nem átlagos gyerek. Van benne valami rejtett képes-
ség, csak hagyni kell, hogy kibontakozzon.

Erre a kibontakozásra vártak a tanárok, testõrök, dadák nap 
mint nap a homokozóban ülve, homokvárakat építve Adolf tervei 
alapján, Adolf pedig élvezte, hogy minden úgy alakul, ahogy azt 
elképzelte. Mert Adolfnak tervei voltak.

Nem jó a világ úgy, ahogy van – gondolta, miközben követ 
dobott egy pocsolyába, és kedvtelve nézte, hogyan lesz zavaros a 
víz. Ilyesmire lenne szükségük az embereknek, azért, hogy ne 
unatkozzanak. Kár, hogy már feltalálták az atombombát.

– Játsszunk feltalálósat? – szólította meg egy ismerõs hang.  
– Hát persze, apu – kapott az alkalmon, és a szolgák meg-

könnyebbülésére elvonult a gyár laboratóriumába.
– Ma is öntögethetek löttyöket a lefolyóba? – érdeklõdött iz-

gatottan.
– Hát persze, fiacskám, persze.
– És tényleg megnõnek tõle a halak a Rábában?
– Azt még nem sikerült kideríteni. De legalább azt tudjuk, mi-

tõl habzik, és ugye nem mondjuk el senkinek?

KONDRA KATALIN
   

ALMA A FÁJÁTÓL
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A fák kopasz ágaihoz simul a kósza szél, s megrezzen az ágon 
néhány száraz levél! Örök õsz foglya lett e táj? Mintha rozsda lep-
né öreg hazánk. Vagy az elporladt hõsök vérzõ lelkét lehelte szét a 
történelem? Hisz annyi éve már, hogy vér áztatja e földet. Oly sok 
bátor harcos adta életét oly kevésért. Hisz sok évszázada egyetlen 
célunk a vár!

Az irtóztató pöröly a magasba lendül! Kovácskohók lángja iz-
zik a félelmes szerszámban és hatalmas izmaiban is. Nem formás 
izmok ezek. Egy tömb, egy hatalmas tömb! Mintha a szobrász fél-
behagyta volna mûvét az utolsó finomítások elõtt. Sem alakja, sem 
termete nem emberi! Bõre vörösesbarnán csillan meg a napfény-
ben. Az arca rezzenetlen! A gyilkolás már rég nem hoz felszínre a 
lelkébõl semmilyen érzést!

Az acél süvítve szeli a levegõt, csont reccsen, vér és agyvelõ 
fröccsen arcába, de nagy része ellenfele eldõlõ, fej nélküli testén 
csurog le. Átlépi a holttestet és megy tovább, hisz hívja az egyetlen 
cél, a vár! S most tüzes fájdalom járja át jobb oldalát! Egy dárda áll 
ki mellkasából. Még fordulás közben, szinte vaktában dobja el pö-
rölyét. De ösztönei élesebbek, mint szeme, s fegyvere célba talál, 
hogy recsegve, ropogva szakítsa be az ellenség bordáit. Lábai 
megroggyannak, szörnyû hidegség járja át. A pörölyért már nincs 
idõ visszamenni, hát a dárdát húzza ki testébõl, hogy az ellenség 
ellen fordítsa, és megy tovább, hisz szólítja a vár!

Izmai megfeszülnek, utolsó erõtartalékait mozgósítja, hogy 
célját elérhesse. Nehezen veszi a levegõt, mintha víz alá került vol-
na! Habzó köhögéssel vért köp a földre. Úgy érzi, elhagyja ereje. 
Egyetlen lehetõsége, ha mezõfüvet talál, az már annyiszor segített 
rajta! Attól életereje mindig megugrott! De most hirtelen kékesli-
lára változik a táj, minden reszket! Eltörik gerince, ahogy dereka 
elcsúszik felsõtestétõl, majd nyakcsigolyája roppan s feje odébb 
csusszan! Minden szétesik, minden széthullik...

Zolika szinte nyüszít a dühtõl! Vérben úszó szemekkel ordít fel!
– Nem, ez nem lehet! Apa, Apa, azonnal gyere, beszart ez a hü-

lye Playstation!

GRÖSSING CSABA
    

FATÁLIS HIBA!
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A megigazult Noel Mosh’dul titkos receptkönyve

A méltán áhított áfiumot a Nagy Négyarcúnak ágense, a gyó-
gyító varázslattal bíró férfiú, az edemiták közül a Tévedhetetlen 
kezével kiválasztott minden titkok elõcsalogatója birtokolja.  

Onnét ismerszik meg, hogy amikor a Szentély rézsûs bélletû 
kapuzatában valamelyik szerelmére vár, fölötte az oromzat lõrés-
szerû kettõs ikerablakain átjegelõ holdfény – lázában is éber – kõ-
szén szemén visszacsillámlik. 

Tõle elalélnak a tavaszi jázminbimbók illatába öltöztetettek, 
a kígyóderekúak, a csiklandó kacajú najádok, a hétfájdalmú, ám 
büszke nõk, mert pallérozott tudású, de fesztelen társalgó, és cifra 
szavakkal ostromolja õket, de nem tolakodó; halk szavú és mégis 
erélyes; megszállottságában józan bölcselõ, ezért mégsem õrült; 
ugyanakkor bigott aszkézis nélkül a szerénység erejét sugalló Ho-
mo Primae tud lenni még a vágyaktól fuldokló párás éjjelek múl-
tával is.

Ilyenkor a szír sivatag felõl a hajnal viasza vonja be a mohos 
pilasztereket, amiknek csonkjain túl fölsejlik a cédrusként döfõdõ 
nagymecset óarany süvege. A szédítõ magasságban pedig, a bor-
dás tûztorony vörös téglából rakott, szálfa hengerére guzsalyodó 
körerkélyen a müezzin – ajakán a Kimondhatatlant dicsõítõ elsõ 
szúrával – arcát naptámadatnak fordítva malasztot könyörög a 
nép megvakult fiainak: azoknak az immáron lelketlen páráknak, 
akiknek mostanság az õsi szent tanok hallatán is lebiggyed a szá-
juk, képükön az örökös dévaj hunyorgás sunyít, miközben, mint 
szajhák az erényeiket, veszni hagyják égi hagyományaikat. Ezek 
a szánni való, lélektelenül kutakodó, folyton-folyvást kételkedõ 
flótások; nap-nap után júdásfából metszett fustéllyal taglózza le 
valamennyit az a fölismerés, hogy megátalkodottságukban a til-
tott paraván mögé lestek, és jutalmul végérvényesen sutba vág-
hatták a reményt, a szenvedélyt és a hitet, ami mindenkoron a 

PÓSA KÁROLY
   

ALKMAIÓN SZEMÉRE
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teljesség által megélt életet jelentette, s mely nélkül a halandó léte 
nem egyéb, mint bolyongás, a százszor elkárhozottak szurtos éj-
szakájában.
    

Ezért mondom Néked: kecske begyulladt tõgyébõl nyert sa-
vót használj.

És aztán fejni!
Rendszeresen fejni!
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Harmincöt évvel ezelõtt egy óriási, tömör fakapun keresztül 
lehetett bejutni a zeneiskolába. A kaputól a zenede bejáratáig ne-
kem mindig borzasztóan hosszúnak tûnt az út. Macskakövek. Fur-
csán kopogó, kopott kövek. A kis, nyitott folyosó a színház kijára-
ta is egyben. Az út két oldala kacatokkal volt teli. Olyan dolgok-
kal, amelyek akár ázhattak is az esõben. Kidobott holmik. Szinte 
mindig féltem. A bábuktól, a mesebeli lényeknek, szörnyeknek 
tûnõ mozdulatlan figuráktól. Letakart bútordaraboktól. Különö-
sen télidõben féltem, mert korán besötétedett. Negyvenöt lépés 
odáig. Meg két 25-ös, pislákoló villanykörte. Ha nyitva volt a ka-
pu, csak résnyire tártam ki, hogy bejussak, félelmemet leplezve 
sietõs léptekkel botladoztam a girbegörbe úton. Többször megtör-
tént, hogy a nagykapu csukva volt. Ekkor várnom kellett, hogy 
valaki kinyissa. Olyankor csak besurrantam. Mert én még csak 
nyolcéves voltam. A kapu meg óriási, nyikorgós. Számomra ki-
nyithatatlan. Bárcsak nem nyitná ki senki – mondtam magamban. 
Mert már attól is féltem, hogy elkések a zongoraóráról. Míg vár-
tam, azon gondolkodtam, lehet, hogy a tanárnõm közben átvál-
tozott boszorkánnyá. Mert gyakran kiabált. Olyan bibircsókos 
volt egyébként is az arca. Már nemigen hittem a mesékben. A ta-
nárnõm mondogatta, jobban szeretné, ha nem lennék olyan ko-
moly. Inkább egy ördögbõrbe bújt tanoncot tanítana. Talán ezért 
nem játszhattam soha a Für Elise-t...

KÓNYA-KOVÁCS OTÍLIA
    

VISSZAPILLANTÁS
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Maga az álmatlan éjszaka vagyok, érzem a sötétség pihesú-
lyát. Agyamon átvillan szeplõs arcod, de csak egy röpke pillanat-
ra, hogy ne tudjam megõrizni mosolyod. Gondolom, most a háló-
szobádba törõ telihold fényétõl bõröd alatt India virágai nyílnak 
tágra, ragyognak a szirmok, tiszta vagy, a legtisztább nõ vagy el-
mém közép-keletén.

Birodalmam egykor nagy volt, mára már elboruló agyamban 
elfér akár a legmélyebb titok, nem osztom meg senkivel. Tanács-
adóim, a bölcsek – látván, hogy bomlásnak indul elmém –, el-
hagytak. Remete vagyok, takaróm az alkonyat fény-vihara. Nap-
jaim a napnyugtával kezdõdnek, amikor a keselyûk nyugovóra 
térnek, bennem felébred a szentjánosbogár, a távolban az éj kutyái 
ugatják a vöröslõ Holdat, szívem dübörögni kezd, remegõ kezeim 
gyúrják sziluetted homokból, nyers, emésztetlen múltból. A céd-
rusfák ágai fölött elsuhanó viharmadarak csõrük közé szorítva vi-
szik el magányom. Hûs levegõként terül a feledés a tájra. A reggel 
majd megnyugvást hoz a morajló éjszakára, addig is várok, míg 
elfáradó szemhéjaim vasfüggöny mögé nem zárják a láthatárom.

CZIROK ATTILA
    

INDIA VIRÁGAI
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Némely világ nincs minden pillanatban...
       

... Hogy jobban megértsd elméletem, képzelj magad elé egy 
klasszikus filmszalagot: másodpercenként 24 kocka lefutása adja 
a mozgóképet – a realitás látszatát. Ezeket a kockákat vékony fe-
kete csíkok választják el egymástól, amik a film lepergetésekor 
nem látszanak. Valahogy így képzeld el az idõ szerkezetét is. A fo-
lyamatosnak érzékelt idõmúlás valójában pillanatba fagyott álló-
képek sorozata, ám ha lelassítod a szalagot, megjelennek az emlí-
tett fekete sávok a képkockák közt – láthatóvá válnak egy másik, 
velünk egy síkon létezõ világ állóképei, amik lepergetéskor szin-
tén folyamatos idõsávvá állnak össze. Persze ezt mi nem érzékel-
jük. (...)

Nem részletezem, hogyan sikerült lelassítanom magam, 
hogy kijussak a mi idõkockánkból, és átkeljek a „fekete sávok-
hoz”, a lényeg az, hogy világok szemlélõje lettem, akár egy mozi-
nézõ. Gépemmel még nem lehetséges bejutni sehova, csak megfi-
gyelni az idõszeleteket. Mindössze pár perce vagyok „távol”, va-
gyis ülök itt a gépben, de én már évmilliárdokat láttam. (...)

Mikor elõször haladt el a mi valóságunk félpercnyi idõkoc-
kája, jött az elsõ „fekete sáv”: egy leírhatatlanul idegen világ ké-
pe. Ezután ismét mi következtünk, majd egy teljesen eltérõ fekete 
sávvilág, nem az elõzõ folytatása, utána pedig nem mi, hanem is-
mét egészen más. Tehát univerzumok sora zsúfolódik egyetlen 
pillanatba és éli a maga félperces életszakaszát, hogy aztán egy 
idõre megszûnjön és átadja helyét másoknak. (...)

Már-már megszoktam ezt a váltakozást, de aztán jött egy idõ-
kocka, ami eltért a többitõl. Földi idõ szerint ez is csak fél percig 
tart majd, de ha egy „utazó” bekerül idejébe, az szinte katasztro-
fális. Ez nem szakaszosan visszaugró világ: ez egyetlen filmkoc-
kába zsúfolt világidõ. Belezuhantam egy teljesen új univerzum 
kialakulásába a kifejlõdéséig, az élet és értelem megjelenésétõl 
annak közelgõ befejezéséig. Évmilliárdok sora jutott ki nekem 

FORGÓ ZOLTÁN
   

VILÁGIDÕK

tizedmásodperc alatt, és én végtelen ideig bámultam ezt a másik 
valóságot. Most már mindent tudok a világmindenségrõl – érted?! 
Mindent! Isteneknél is többet! És már be is tudok avatkozni, nem 
csak figyelni. Felgyorsítottam a fejlõdésüket, pusztuljanak már el 
mielõbb, hogy kijussak innét, de ehhez meg kell várnom a mi koc-
kánk érkezését. (...) Idõvel õk is felismertek, és Istenként retteg-
nek, de nemsokára végük van: filmkockájuk homályosul...

Végre hazamegyek, barátom... 
...várj!

Még kettõt kell számolnom, hogy legyél.
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Stub i nebo*

Az egész város egységes építmény volt. Az új házak, zárt te-
rek és utcák, szaporodó sejtekként, szüntelenül épültek hozzá, a 
magasba kapaszkodva és a világ minden irányában kúszva a város 
élõ szervezetként növekedett; akár egy kúp alakú, hatalmas han-
gyaboly, titáni földrönk, amely minduntalan új évgyûrûkkel övezi 
magát. Az emberek még gyenge, magányos gyermekek voltak, 
akik, hogy apjukhoz felnõjenek, félelmükben egymással lökdö-
sõdve, homoktornyot építettek, de mire a torony olyan magasra 
nõtt, hogy már eltávolodtak egymástól és elfelejtették a közös 
nyelvet, a Hold lerombolta azt.
      

A NAP TÜKRE

Sunèevo ogledalo*

A sivatag az árnyékos kõlabirintus romhalmaza, amelyet 
összerágott a nappalok és éjjelek évszázados váltakozása, a Nap 
melege és a csillagok hidege; vak, a szél kószál felette, szántja és 
formázza. A víz nélküli táj szem nélküli arc. A centuriám el van 
vágva a légiótól, s így most a homokhullámokon keresztül von-
szoljuk magunkat; hang nélkül, mert a nyelvek a szomjúságtól 
megfeneklettek a szájüregben. Az egyik legionárius, a ragyogás-
tól elkápráztatva, lehajol; kinyújtja kezét, hogy felvegye az ék-
szert, de csakhamar vissza is rántja, mintha megégette volna ma-
gát, a skorpió pedig gyorsan elsüllyed a homokban. Kígyókban és 
skorpiókban bukdácsolva, egyik a másik után esnek el a katonák. 
Egyedül érkezem meg az oázisba, amely távolról szigetre hason-
lít. A zöld árnyékában egy kõház helyezkedik el, amelynek egyet-
len, üres helyiségében egy kút virág alakú koronája található. A 
kút csak kõburkolat, amely az értékes smaragdoszlopot õrzi. Óva-

NEMANJA MITROVIÆ
    

OSZLOP ÉS ÉG

tosan eloltom a szomjam, majd átadom testem az álomnak. Ál-
momban hajózom; a hajó éles madármellhez hasonlóan morzsolja 
a habokat. Szülõszigetem partjánál kötök ki. Megfürödve és ma-
gamra rántva a tógát, amely a fuvallattól úgy lebeg utánam, mint-
ha teli lenne pillangókkal, a szõlõsök homokutcáin keresztül a 
naplementével szemben elterülõ tengerpartra megyek. A hullá-
mok suhogása halk visszhangokra tört formában hozza lábam elé 
a tengerben edzett nap sistergését. Az emlékezet halkan feleleve-
níti elõttem a szerencsétlen harcosokat, akiket a skorpiók farkából 
és a kígyók fogából származó méreg által cseppenként mosott el a 
tûzesõ. Kõvé dermedten és borostyánba burkolózva, kinyújtott 
kézzel üdvözlöm a Napot, amely vereséget mért rám a sivatagban. 
Tudom, hogy a világ sohasem kerül egy imperátor kezébe, hanem 
mindig és örökre a Naphoz tartozik.
    

HAL A HOLT-TENGERBÕL

Riba iz Mrtvog mora*

Látva, ahogyan a Holt-tenger felszínén ül, egy názáreti fiatal-
embert csodatevõnek kiáltottak ki. A bûnösségének számlájára írt 
titokzatos betegségektõl meggyötörten, a pórnép csodákra vá-
gyott. A mendemondák gyorsan növekedõ lavinaként morzsolják 
szét az igazság arcát. Már mesék keringtek a vízen járó emberrõl, 
mire sokan megbizonyosodhattak afelõl, hogy nem Jézus, hanem 
a Holt-tenger vize a különleges természetû, de már senki sem tud-
ta megállítani a remény túlvilági menetelését.

Fordította: Sándor Zoltán

* In: Nemanja Mitroviæ: Prièe za oèi. Filip Višnjiæ, Beograd, 1990
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A költõ hatalmas, fekete vasszobra a városszéli kis park köze-
pén állt, egy színes, kerek virágágyás elején. Úgy állt ott, mintha 
egy napon, nem tudni, milyen okból, egyszerûen belépett volna a 
sárga nárciszok és a nagyfürtû, lila meg fehér jácintok közé, azon 
nyomban és véglegesen lecövekelve, azontúl és állandóan, sze-
mében a szabadságharc tüzével, elszántan figyelve a szemben le-
võ székelykaput, ügyet sem vetve a járókelõkre.

– Na gyere, majd itt leülünk – mondta a fiatal nõ a kétéves-
forma kisfiúnak, aki a divatjamúlt babakocsi fogantyúját oldalról 
fogva, mellette lépkedett. A kerek virágágyás felõl közeledtek.

A szoborhoz érve az anya a legközelebb esõ padhoz tolta a 
gyerekkocsit, néhányszor erre-arra állítgatva elhelyezte az útra 
kihajló hársfa lombjának hûvösében, megigazította a gyereken a 
halványkék kis takarót, majd megfordult, tekintetével a nagyobbi-
kat keresve.

– Ja, meg akarod érinteni? – küldött egy megnyugtató mo-
solyt a kisfiú felé, aki a szobor mellett toporgott, és egyelõre nem 
volt hajlandó arrébb menni.

– Várj egy picit – mondta neki az anyja, olyan hangon, mintha 
azt mondta volna, hogy mindjárt hozza a tejet, csak megmelegszik.

Még egyszer leellenõrizte, hogy valóban jól állította-e be a 
babakocsit a nap állásához viszonyítva, majd a kisfiúhoz lépett. 
Rámosolygott.

– Ez itt a keze – mondta kedvesen, megfogta a szobor kezét, 
majd a kisfiúra nézett, aki komoly arccal figyelte.

– Add a kezed – szólt a gyerekhez, s a kisfiú fölfelé nyújtotta a 
kezecskéjét, amely, az anyjáéval együtt, gyöngéden lekezelt a 
szoborral.

– Most az ujjait – mondta az anya, s a kisfiú nem húzta el a ke-
zét.

Az anya sorban, mosolyogva vezette végig a riasztóan hosz-
szú, fekete vasujjakon a gyerek ujjacskáit, s most már a gyerek is 
mosolygott.

KOVÁCS JOLÁNKA
   

ÉRINTÉS
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– Most még a nadrágját – mondta az anya, pajtásos bizalom-
mal, mintha egy, mindkettõjük által nagyon kedvelt játék harma-
dik részéhez érkeztek volna.

A kis gyerekkéz, ismét csak anyja kezében megbújva, a térd-
magasságtól lefelé, óvatosan végigsimította Petõfi nadrágszárát.

A kisfiú elégedetten sóhajtott, s az anya megvárta a sóhajtás 
végét, akkor kérdezte:

– Mehetünk?
És kéz a kézben elindultak a babakocsi felé.



158 159

Mindannyian visszaszámláltuk a napokat. A szombat délután 
két óra minden lüktetõ percével egyre közelebb került unalmas, 
zavaros kávékkal teli reggeleinkhez. Mert olyan volt nekünk min-
den reggel. Ahogy elindultunk a sosem így képzelt munkánkba, 
sosem így képzelt házastársunk mellõl, a sosem így képzelt nap-
jaink felé. Ha esett, utáltuk tartani az ernyõt, ha meg meleg volt, 
szidtuk a fáradhatatlan hõséget. De csak azt utáltuk titkon, hogy 
az idõ milyen kényelmes, váratlan változásokra képes, ahogy mi 
sosem, már jó ideje.

Natasa meg olyan más volt! Szerettük õt, bár a szeretetrõl az 
évek alatt valami foszlányos fantáziánk maradt csupán. Natasa 
reggel virágot öntözött, délben pitét sütött, esõben pöttyös ernyõ-
vel járt, melegben napsárga sortban. Irigyeltük a lépteit, mindazt, 
ami õ volt. Titkai voltak. Tudta jól mindenki a házban. Mert õ min-
dent megszerelt, neki a szomszéd ellaposodott házassága csak egy 
zárszerkezet volt, az elhagyott Julit meg mindössze egyetlen hét 
alatt hozta helyre. Csodáltuk õt, de õ csak legyintett: titkos ládája 
van, abban õrzi minden szerszámát, titkát.

Amikor azt mondta egy borús kedden, hogy szombaton kettõ-
kor a hídnál kiszór a ládájából mindent, mi furán néztünk, azt hit-
tük, ez is csak hóbort. De azért fényesítettük az ünnepi cipõnket, 
és elvittük a legszebb ruhánkat a tisztítóba. Aztán minden reggel, 
a kanál a kávéban, a gyerek kakaójában úgy kavart, hogy egy ka-
varás egy pillanat – jön a szombatunk.

A hídnál Natasa épp olyan volt, mint máskor. Szó nélkül csa-
tolta csatját a ládának, az kinyílt, a semmi belõle a napsugaras víz-
tükörbe hullt, mi meg néztük, döbbenten, kiábrándultan – hát mé-
gis buta ez a Natasa, kicsit zakkant, de jószándékú, hóbortos kis 
bolondéria.

De azért mind titoknak véltük. Lassan beszélni kezdtünk róla. 
Mert életünk volt az a láda – mondta Jenõ, aki a kettesben lakott, 
állítólag író, de sose jelent meg semmije. Szerintem a láda a há-
zasságom – üres már évek óta, és ezen jót nevettünk a lányokkal, 

KÁPOSZTA ADRIENN
   

NATASA SZERSZÁMOSLÁDÁJA

akik a gyárba jártak dolgozni, és néha nem volt pénzük új haris-
nyára, ha a régi kiszakadt.

Natasa elköltözött, sosem tudtuk meg, hová, és hogy mire is 
volt jó ez az egész ládásdi. Valahogy elfelejtettük, csak néha 
mondtuk: ez is olyan, mint a Natasa ládája! Használtuk ezt a kife-
jezést az értelmetlen, bolond dolgokra.

Ki tudja, miért, egy napon, amikor minden fulladtan feszült a 
pillanatokban, s életem elveszni, szétzuhanni látszott, eszembe 
jutott Natasa ládája, meg az a sosemvolt délután. Éreztem, pedig 
nem akartam, elfogott, pedig meg akartam szabadulni tõle, táton-
gott bennem és mélyen belém nézett, szúrt és nem tudtam sikolta-
ni. Üresség, suttogtam magam elé, elborult bennem minden, szét-
húztam a függönyöket, meg kell tölteni, gondoltam, igen, üresség, 
meg kell tölteni, meg kell.
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Az úri megjelenésû Kowalsky Kázmér, kissé kopottas frakk-
ban, szerényen meghajolt, mikor Kertész Amália, a hervadt korú 
zongoramûvésznõ kecsesen rámutatott, mintegy ráhárítván a 
tapsvihar egy-egy morzsáját a bonviván számban menõ kottala-
pozójára. Szakmai berkekben csak úgy tartották számon, hogy 
Kowalsky, a villámkezû.

Persze, csak akkor prezentálta Kázmért, a volt tánc- és illem-
pedagógust, amikor a közönség egy része már a ruhatár elõtt tüle-
kedett a kabátokért.

Eközben még a koncertteremben a zenerajongók ráérõbb és 
megértõbb része illedelmesen ütögette össze a tenyerét, Kowals-
ky bravúros lapozását dicsérve. Így együtt elég szépen hangzott, 
mert a felcsapódó bársonyszékek kattogása hatalmas tetszésnyil-
vánítás illúzióját keltette.

Ilyenkor, a snájdig, hivatásos kottalapozó elérzékenyült, s 
nagy, fenomenális alakításaira emlékezett, Amália karrierje kez-
detén, amikor a mûvésznõ fejbiccentésére megnyálazta a jobb 
hüvelyk- és mutatóujját, és hanyag, utolérhetetlen Kowalsky-
módon, fordított egyet a kottásfüzeten. Elõfordult, hogy egy-egy 
ilyen frappáns alakításakor néhány önfeledt nézõ beletapsolt az 
elõadásba is.

Kowalsky ilyen esetben odaszaladt a legcsinosabban rajongó 
hölgyhöz, aki a többieken is túltett, és gálánsan kezet csókolt neki, 
majd visszamenet két karját feje felett összefonva, mint egy 
bokszbajnok, üdvözölte a karzatot is.

Ismert volt egy hírneves koncertdirektor, aki csak azért szer-
zõdtette a gyengécske Amáliát, mert Kowalsky alakítása garancia 
volt a sikerre, szükség esetén akár rögtönzött is.

Elõfordult, hogy például a harmadik vagy a hetedik sorban 
egy meghatódástól szipogó hölgy kedvéért otthagyta kottáit, és 
saját zsebkendõjét kínálta a szentimentális nõnek. Persze aztán 
bocsánatkérõ kutyatekintettel loholt vissza a várakozó Amáliá-
hoz.

KISSLAKI LÁSZLÓ
    

KOWALSKY, A KOTTALAPOZÓ

Erre azt kellene hinnünk, hogy Kowalsky csapodár, csélcsap 
alak volt. Szó sincs róla. Már régóta jegyben járt Korponai Jolán-
kával, a szelíd szemû, szerelmes orgonistával, aki sosem volt fél-
tékeny, mert nagyon is jól ismerte bohókás emberkéjét. Mindket-
ten isten ajándékául tudták be, hogy annak idején a Zeneakadémia 
nagytermében ismerkedtek meg, mikor a kisasszony a vizsgakon-
certjén Telemann imádságos miséjét játszotta. Az azt követõ vég-
zõsök fogadásán, Kowalsky véletlenül Jolánka ölébe borította a 
túlecetezett krumplissalátáját, és ez elég ok volt rá, hogy szere-
lembe essenek.

Az esküvõ elõtt egy héttel történt a Kowalskyt érintõ tragédia. 
Elvesztette állását, mivel a zongoramûvésznõ bejelentette, hogy 
férjhez megy ifjabb Palotás Pista prímáshoz. A frigy után aztán – 
mivel cimbalmozni nem tud – hegedül majd férjura népi zeneka-
rában. Mindenesetre, az könnyebb hangszer, már súlyra is. Egy 
biztos: többet keresnek már egy lakodalomban is, mint az egész 
filharmonikus társaság egy hónap alatt – a karmestert is beléértve.

Kázmért aznap este Jolánka zokogva találta egy üveg pálinka 
mellett.

– Azért nem dõl össze a világ, kedves – simogatta meg a ne-
kikeseredett kottaforgató haját. – Nagy neved van a szakmában. 
Majd valaki másnál vállalsz lapozni valót.

– Addig rendben is lenne – hüppögte Kowalsky könnyes 
szemmel –, de nem ismerem a kottát. Amália mindig automatiku-
san odabólintott, amikor fordítanom kellett.

Jolánka nagyot kacagott Kázmér vallomásán, és magához 
ölelte a szipogó võlegényt.

– Nem baj, kedves, majd kezeled a fújtatót nekem a templom-
ban. Lapoznod nem kell – csókolta le Kázmér könnyeit.
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1
La silla eléctrica (2004)

Amikor közölték velem a végzetes nap dátumát, úrrá lett raj-
tam a halálra ítéltek szorongása, azóta másra sem gondolok, csak 
a fájdalom, a zaj, a fény jár az eszemben. Ha fájdalommentes len-
ne az eljárás, bátran nevetnék hóhérom szemébe, de amint végig-
nézek kínzóeszközeinek ocsmány tárlatán, azonnal megbénít 
majd a rettegés. Meg kell hát õriznem azt a csöpp méltóságom, 
ami még megmaradt, nem akarom, hogy a többi elítélt fájdalma 
enyhüljön gyávaságom láttán. Számít egyáltalán, hogy mi törté-
nik, ha egyszer már az elátkozott székben ülök? Sírhatok, átko-
zódhatok, akár össze is szarhatom magam abban az istenverte 
székben, ezek a mészárosok úgyis lelkiismeretesen eltakarítanak 
utánam. Mégsem hagyhatom el magam a siralomház folyosóján, 
mert hiába figyeljük egymást sandán, kimérten, közben minde-
gyikünk gondolatai a fájdalom, a zaj, a fény körül forognak. Fé-
lek, menekülni akarok, és titokban megfogadom, hogy jó útra té-
rek, de mindhiába, hisz egy év múlva újra itt leszek: a fogorvosi 
rendelõben.

Fordította: Kertes Gábor

FERNANDO IWASAKI
    

A VILLAMOSSZÉK

1
In: Fernando Iwasaki: Ajuar funerario. Páginas de Espuma, Madrid, 2004
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Simon mágust egyszer megkérdezték a Hasmoneusok palo-
tája környékén lõdörgõ semmittevõk:

– Mondd, mester, mi az adakozás lényege?
– Éljen más is – de ne nagyon!

     

A GYORSULÓ IDÕ

A gondolkodáshoz türelemre van szükség, és a türelem csak 
ott virágzik, ahol maga az idõ – a bõségesen rendelkezésre álló idõ 
– a televény. Az idõhiány türelmetlenséget, meggondolatlan ítéle-
teket, igazságtalanságot szül, lehetetlenné teszi a folyamatok át-
láthatóságát. A gyorsuló idõ a tõke- és hatalomkoncentráció urai-
nak láthatatlan lánca posztmodern rabszolgáik, vagyis valameny-
nyiünk nyakán.

     

VOX HUMANA

Ez a fõemlõs még sokra képes, s talán egyszer – hosszú té-
velygés és kacskaringók után – képes lesz megzabolázni falkaál-
lati örökségébõl ráhagyományozódott, uralomra törõ ösztöneit is. 
Hiszen az irigység, a gyanakvás, az árulás mind-mind állati ösztö-
neink – végsõ soron védekezési stratégiáink – következménye, a 
fajfenntartás és a génátörökítés biztosításának még meg nem ha-
ladott, ósdi módozata:

„Mindent a pofazacskóba, mert ettõl lesz nagyobb a tököm, és 
én leszek a vezérhörcsög széles e parcellán, és minden kishörcsög 
énrám fog hasonlítani testben és lélekben, aki meg nem, az fordul-
jon föl, vagy ha önként nem akar megdögleni, hát majd én elhara-
pom a torkát.”

No, jóccakát!

CSORBA BÉLA
    

A MÁGUS
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Az enyémet kutató, szomorú nézésû, mélykék szemûnek hit-
tem, nemes metszésû arcéllel, sima homlokkal, mindent tudó böl-
csek szelíd mosolyával. Képzeletem rajzolta alakját nehezen tár-
sítottam az évezredes, pelyhes-fürtös, pufók angyalképpel, ame-
lyet idõs asszonyok, gyerekek, mûvészek és halni készülõk fantá-
ziája vésetett márványba, festetett freskókra, örökített meg a Bib-
liában, álmodott a hátukra óriási madárszárnyakat, melyeken a 
toll akár a hó, és egyetlen csapásuk szelet, porfelhõt, vihart kavar. 
Az efféle külsõt kissé naivnak és csöppet méltatlannak éreztem Is-
ten hírnökéhez, és bár gyerekként sokszor álmodtam Róla, a szfé-
rák és világok, teremtõ és teremtettek közötti utazóról, mostanra 
csak az illat maradt meg bennem, mely a jöttét jelezte, s a bizo-
nyosság, hogy mindig ott áll, láthatatlanul, néhány centivel a bal 
vállam mögött. Éppen emiatt hökkentem meg kissé, mikor a szo-
bámba lépve az ágyamban találtam. Összegömbölyödve, szabá-
lyosan szuszogott a takaróm alatt. A nagy, rózsaszín lepel szinte 
teljesen elfedte, de a terjengõ, édeskés illatból sejtettem, hogy õ 
lehet az. Lehuppantam a pamlag sarkába. Figyeltem az alvót. Úgy 
döntöttem, csendben kivárom, míg felébred, addig is megfonto-
lom a hozzá intézendõ kérdéseimet  Mindössze néhányat tervez-
tem feltenni, szabatos, jól fésült mondatokba sûrítve, nem többet, 
nehogy vallatásnak vegye. Gondoltam, rákérdezek, miért pont az 
ágyamat választotta, a kinyúlt rugók miatt ugyanis nem a legké-
nyelmesebb hely a sziesztára, és amíg õ alszik, ki vigyáz rám, vagy 
majd faggatom Istenrõl, esetleg arról, érdemes lenne-e lottóznom, 
kövérnek tart-e vajon, s hogy az álmaimat ismeri-e. Tekintettel 
arra, hogy egy mennybéli származású teremtmény egyik erénye 
föltételezhetõen az igazmondás, tehát kitûnõ alany a kényes kér-
dések megválaszolására, képzeletbeli listám egyre bõvült, s már a 
fontossági sorrend meghatározása bizonyult problémásnak. A té-
pelõdés és latolgatás végtelen folyamának az a váratlan momen-
tum vetett véget, hogy egy nagyot horkantva fölébredt az angyal. 
Feltápászkodott, gyûrött képpel ásított egyet, és öregesen nyúj-

.

CSÍK MÓNIKA
    

ANGYAL AZ ÁGYBAN

tóztatta gémberedett tagjait. Láthatóan megviselték a fekhely he-
pehupái. Cihelõdése oly mértékben lekötötte, hogy ügyet sem ve-
tett más egyébre, így a legmegfelelõbb üdvözlési módon töpreng-
ve vártam, figyeljen végre rám. Csakhogy mikor a gyakorlatokat 
letudva megállt a pamlag mellett, s hunyorogva szemügyre vett, 
belém fojtotta a szót a tanácstalanság, nem tudtam eldönteni, mi-
lyen nyelven köszöntsem. A magyarra gondoltam elõször, de 
elvetettem, minden külföldi azt állítja, rettentõ nehéz megtanulni, 
esetleg angolul kellene, viszont a klérus szerint Isten a latint hasz-
nálja, talán ésszerûbb lenne úgy, azonban mindössze a peloponné-
szoszi háborúról szóló olvasmányokból jutott eszembe egy-két 
szó latinul, meg néhány igeragozási szabály, a szerbet eleve kizár-
tam, senki sem veszi komolyan az állításukat, hogy a szerb meny-
nyei nemzet lenne, mért beszélné pont az õ nyelvüket, talán ola-
szul, a Vatikán miatt, de akkor tényleg csak a köszönésig jutnánk, 
meg egy-két olasz étel megnevezéséig, végül újra az anyanyel-
vem felé hajlottam, figyelembe véve, hogy Õ már hány éve kísér-
get, talán ráragadt egy-két szófordulat, azonban mire kibökhettem 
volna egy ízes magyar köszöntést, az angyal elunva az ácsorgást, 
nyújtózott még egy utolsót, sarkon fordult, s álomittas léptekkel 
átslattyogott a szobán, köszönés nélkül csukva be az ajtót maga 
után. Még azt sem figyeltem meg, legalább a szeme mélykék volt-
e egyáltalán.
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Rám volt bízva az állomáskeresés. Miközben nagybácsim, a 
nagyfényi úriszabó (egy zentai szerb szabómester fia) szabott, 
varrt, vasalt (anyámék kijártak a földre, míg végül el nem adták, 
járjon inkább a családi pótlék), az én feladatom volt mûsort keres-
ni a rádióban. A varázsszem segített a finomhangolásban. Bru-
xelles – betûztem ki az egyik rejtélyes városnevet valahol Luxem-
bourg mellett. Budapest a szélén volt a skálának.

Boldogan idõztem el a gyermekfüllel halandzsának hangzó 
európai tájszólásoknál. Lassan kezdtem kihallani közben: ez fran-
cia, ez angol, ez nyilván német szó. Nagybácsim szólt, hogy mi-
kor hangosítsam meg: hallgassuk most a híreket, most a Szabó 
családot. Az indián szerelmi dalt (dúdolt változata le-fel csapó ár-
va dallam, sarkában a gitárkíséret hajlításaival).

A Grundig készüléket Németországból kapták ajándékba. 
Hálából, mert amikor a bácskai németeket lágerbe vitték, nagybá-
csim kezességet vállalt Renátáékért, és az elsõ adandó alkalom-
mal kitelepülhettek. Mutatták a kerek képû, copfos szõke kislány 
fényképét, és én megérteni véltem, milyen nagy dolog a határtalan 
vágyak teljesülése. Bár nekem így csak egy keresõgomb maradt 
Renátából... Igaz, a készülék izgalmasan sokféle nyelven karaty-
tyolt. Estelente rövidhullámon ti-ti-ti-tá-tá-tá-k is fortyogtak, el-
elhalkulva, talán egy hánykolódó hajóról, melyen azt sem tudják, 
hallja-e egyáltalán valaki õket. Már ha ez valóban most történik, 
gondoltam néha borzongva, nem pedig csak szûnte után jut el 
hozzánk egy régi morzé, dirib-darab emberidõkön át, mint a csil-
lagfény!

Rémlik nagybácsim fohászkodása a rádióból sistergõ szavak 
miatt, amikor a helsinki döntõben az oroszok összerugdosták a ju-
goszlávokat, és késõbb, ‘56-ban, meg utána egyszer, amikor a rá-
dió bemondta, hogy valakiket kivégeztek ott, Budapesten.

Tudom, az anyaországban a Szabad Európát hallgatták lopva, 
idegbetegen. Atlétatrikósan, fecskegatyában. Minálunk több min-
den szabad volt, amit ott tiltottak. Sokszor kérték például – odaát-

BOGNÁR ANTAL
    

INDIÁN SZERELMI DAL

ról – az Újvidéki Rádió Szív küldi... mûsorában a dalt a muskátlis 
ablakokról. Anyám titokzatosan elárulta, hogy ezt német rabok 
énekelték: „Oly távol, messze van hazám, csak még egyszer lát-
hatnám...”

 Renáta, akinek nagybácsim kezeskedése nagymamaságot is 
adhatott mára német földön, talán interneten és kábeltévén buk-
kan idegen állomásokra, ha egyáltalán, véletlenül. Sisteregnek fü-
lében a lengyel, szlovén, bolgár magán- és mássalhangzók, öblös 
idegen városnevek: Budapest, Beograd, Bucuresti. Száll az indián 
szerelmi dal Münsternek, Luxembourgnak, Brüsszelnek.
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Kikötõben szeretnék lenni most – kocsmában, persze –, vala-
hol egy déli kikötõben, hol hallgatag matrózok üldögélnek réve-
dezve, kagylók és moszatok szagát hozza a szél, ott szeretnék len-
ni most, valahol délen, ahol már közel a messziség, s akár az ötle-
tek, olykor fölbukkannak a szigetek. Istenem, hol vannak azok a 
szép, estébe nyúló délutánok, amikor teljesen mindegy, hogy 
hány az óra, szerda van-e, vagy péntek, ahol csak úgy elpereg az 
idõ, akár a homok, vagy mint az élet, ahol az ember megbecsüli a 
pillanatot, hisz nyilvánvaló, hogy csak a pillanat örök, ezt maga, a 
végtelennek tûnõ tenger is jól ismeri, ezért is hánykolódik, s ha 
lecsöndesül, a mélyben akkor is ott feszül valami nagy-nagy 
nyugtalanság. Jól tudom, mindez csak locsogás, játék a szavak-
kal, reggeli torna fogalmazásból, olyan, mint mikor az ember ön-
magával sakkozik, vagy csak úgy elindul sétálni, mindegy, hogy 
merre, s meddig, csak jár-kél erre-arra, csak megy a menésért, 
amiként azt egy költõ mondja, persze, ez a költõ nagyon jól mond-
ja, mert úgy is kell menni, csupán a menésért, nem jó, ha az ember 
mindig csak oda megy, ahová föltétlen mennie kell, szóval a kény-
szerû menés nem jó. Most úgy teszek, mint aki tudja, mi a jó és mi 
a nem jó. Az sem jó, ha az ember úgy tesz, mint aki tudja.
    
    

SZÖGES ELLENTÉTBEN

Idõnkint mesterséget változtatok. Most például úgy döntöt-
tem, Istent játszom, s úgy teszek, mint aki törõdik a világgal. Pó-
kokat tûrök meg házamban, éjnek idején kiállok, s elnézem, mi 
mindent teremtettem. Karba tett  kézzel állok, s büszke vagyok a 
fákra, az õszi ködökre, s a csöndre. Mind én teremtettem. Aztán 
eszembe jutnak isteni gyarlóságaim. Mert bizony, sok mindent el-
siettem, s be kell ismernem, csak úgy összecsaptam az egész te-
remtést. Itt van például egy semmiség: az élet. Hát dideregnek az 
élõk, amíg élnek és meghalnak az élõk és nem is tudom, mivégre 

ELEKES FERENC
    

LOCSOGÁS, KÖNNYEDÉN

teremtettem õket. Lehet, csupán játékos kedvemben találtam ki az 
egészet, pedig tudhattam volna, az élettel nem szabad játszani, 
tudhattam volna, hisz mindent tudok, azért vagyok Isten, egyetlen 
hajszál sem görbülhet meg az én tudtom nélkül, így hát szöges el-
lentétben vagyok saját magammal, akár egy gyarló ember, aki 
idõnkint mesterséget változtat, s kiáll éjnek idején a csillagok alá, 
hogy számbavegye tévedéseit.

  
   

SZEMPONT
 

Az embereket a magam szempontjából két csoportra szoktam 
osztani. Olyanokra, akik ismernek engem és olyanokra, akik nem 
ismernek. A második csoportba tartozók, vagyis akik nem ismer-
nek, föltehetõleg nagyobb számban vannak, kényelmi megfonto-
lásból ezért nem is foglalkozom velük. Maradjunk tehát azoknál, 
akik ismernek engem. Nos, kedves ismerõseim, nem is sejtitek, 
hogy ismét besoroltak titeket egy csoportba, mintha nem volnátok 
már számtalan kategóriába besorolva. Én soroltalak be titeket épp 
ezekkel a sorokkal... Úgy látszik, bennem is van valami abból a 
mániából, ami az emberek egy részében megvan: a szervezési má-
niáról van szó.

Bizonyos szempontból ugyanis az embereket két csoportra 
lehet osztani. Olyanokra, akik szeretnek szervezni és olyanokra, 
akik nem szeretnek. Ezúttal föltehetõleg az elsõ csoportbéliek 
vannak többen, vagyis azok, akik szeretnek szervezni, beosztani, 
besorolni, satöbbi. Õk azok, akik minden tõlük telhetõt megszer-
veznek: egyesületeket, találkozókat, eszmecserét, közös kirándu-
lást, bálokat, diplomáciai testületet, államot, fehérnemûk hónap-
ját, satöbbi. Ez a világ úgy meg van szervezve, hogy ember legyen 
a talpán, aki el tud igazodni benne. Attól függ minden, hogy a dol-
gokat milyen szempontból nézzük. Meglehet, nem is a dolgok a 
fontosak, hanem a szempont. 

Állítólag kezdetben vala az Ige. Föltételezhetjük, hogy a 
szempontot az Ige sem nélkülözhette, így hát egy kis nagyképû-
séggel azt is mondhatnók, hogy kezdetben vala a Szempont.
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I.
    

A nemesség világot legyõzõ vágyának, az isteni halálnak két 
járuléka van: a nevetés és a dal. Csak a könnyed elszakadás lehet 
isteni halál.

A lélek megkönnyebbülése szívbõl nevetés: minden feszült-
ség és zár fölszabadulása. És dal: a megújult egység jósága és 
szépsége. Az emberbõl kiinduló és a hozzá visszatérõ összhangja.
    

II.
     

Az érzékelés és a cselekvés harmóniája a célba értek zavar-
talan létállapota. A keresõknek, akárcsak az idõ egysége, fokoza-
tosan tárul fel. A külvilággal való érintkezés összhangja az öt ér-
zékszerv határainak az elmosódásában, a szinesztéziában jelenül 
meg. A különös élmény a halálra emlékeztet. Az ilyenkor érzett 
iszony azonban, akárcsak az elvesztett sors miatti rémület, nem 
tartozik az emberhez. Az ember ilyenkor érzi ugyan a félelmet; ér-
zi, de nem éli.

A szinesztézia a halál bélyegét nyomja a világra. Benne holt 
részeire töredezve érzékelhetõ minden. Ez az útja az egység foko-
zatos újjáéledésének a tudatodban. Elõbb értelmét kell veszíteniük 
a dolgoknak, hogy új célt nyerhessenek a mindent átfogó egyben. 
Az õsz lehulló levelei ekként válhatnak a visszatérés üzeneteivé.
    

III.
      

A visszatérés útját választotta az ember, ha a szenvedés pana-
szos kiáltásainak a fokozatos elhalkulását érzékeli a bensõjében. 
Nemcsak a siránkozás halálát, hanem egy titokzatos, egyelõre 
céltalan óhaj megfogalmazódását is, melyben mintha az ellenté-
tébe fordulna a szenvedés tapasztalata. Az önkínzás szenvedé-
lyének a hívei, a mazochisták és a mártíromkodók is éreznek va-
lami hasonlót, de az õ vélt örömük a létiszonyatból táplálkozik. 

SÁFRÁNY ATTILA
     

CSEND-ÜLÉS

Szeretik a kínt, mert utált ellenségüket, a létezést sanyargatja ben-
nük. A nemességbõl született érzésváltás azonban az abszolú-
tummal való találkozásból születik. E találkozásban az ellentétek 
szükségképpen kiegyenlítõdnek egymással.

IV.

Az utolsó, melankolikus lelki fájdalomtól is határozottan el 
kell különülnie az embernek. A makacsul kitartó szenvedéstõl, 
amely a világ elvesztése miatt sajdítja a szívét. Az utat járó számá-
ra a világban élés elõbb-utóbb csend-üléssé válik: egyéni akarata 
ráhangolódik a feltétlen akaratra, tudata pedig a kósza érzékelést 
elhagyva visszatér önmagába. A szavak kifejezõereje ezt képtelen 
közvetíteni. Egyedül csak megélni lehet.
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1964. november 14-ének hajnalán, reggelizés közben B. Va-
silét behívatták a hadtáp-tisztesképzõ iskola igazgatói irodájába. 
Felvételijén 9,14-es eredményt ért el, most viszont azt kívánták 
hivatalosan a tudtára adni, hogy kizárják az iskolából, mivel az 
apja törvénytelen hegesztõmûhelyt mûködtet.

„Kedves fiam – jegyezte meg inkább zavartan, mint neheztel-
ve az ezredes –, ha nem hallgatod el, találhattunk volna rá valami-
lyen megoldást. Igazából nem is az öreged ostobasága miatt re-
pülsz, hanem mert nem mondtál igazat.”

„De az én apámnak nincs is hegesztõmûhelye – hebegte B. 
Vaszi –, hiszen õ könyvelõ.”

„Lám-lám, most is mellébeszélsz – szögezte le az ezredes. – A 
feljelentés is úgy hangzik, hogy apád, bár könyvelõ, suttyomban 
hegesztéssel foglalkozik.”

B. Vasile továbbra is kötötte az ebet a karóhoz, hogy ez nem 
igaz, s biztosan valaki ártani kíván neki.

„Én akár hinnék is neked. És ha csak hozzánk érkezett volna 
feljelentés –- folytatta az ezredes –, úgy kiküldünk egy embert 
vizsgálódni. De ismeretlen rosszakaród mindenütt jelentett. Nem 
is egyszer. Olvasd csak a vezérkar napiparancsát: A dolgozóktól 
érkezett számos bejelentés nyomán... stb. stb. Könnyen meglehet, 
hogy a tettes a családban keresendõ.”

Húsz éven át, bárhol jelentkezett felvételre és bármilyen isko-
lába iratkozott volna, B. Vasile köteles volt részletesen beszámol-
ni a hegesztõmûhelyrõl. Számos razziára került sor, s a város pol-
gármesteri hivatalában igazolást váltott ki, amelybõl az derült ki, 
hogy az apja egy tojásbegyûjtõ központ számfejtõ könyvelõje, 
akinek sosem voltak tulajdonában törvénytelen bevételeket bizto-
sító állóeszközök. A feljelentések ennek ellenére nem maradtak 
el. És mivel B. Vaszi igazgatóit és fõnökeit ez a probléma – beval-
lásuk szerint – meghaladta, távozásra kérték fel. A fenébe is, oldja 
meg már ezt az ügyét a hegesztõmûhellyel.

TUDOR OCTAVIAN
   

BESÚGÓ A CSALÁDBAN

Miközben ide-oda szaladgált, újabb bizonylatokért, miszerint 
az apja nem volt illegális hegesztõ, B. Vasilét elkönyvelték, mint 
aki „az a pasas a hegesztõmûhellyel”. E megjegyzés pedig szabá-
lyos megbélyegzésnek illett be, hiszen egész Romániában nem lé-
tezett olyan hivatal, amely ellenõrizte és cáfolta volna a munkakö-
zösségek vélekedését. Végül, valami miatt mégis jóra fordult 
minden. Egy káderes megmutatott neki néhány, egyazon kéz által 
papírra vetett feljelentést. Az a mód, ahogy a leveleket a hatósá-
gok figyelmébe ajánlották, a feljelentés mindegyre felmelegített 
és tovább görgetett érvelése arra utaltak, hogy az illetõ a család 
valamelyik tagja lehet. De vajon kicsoda – töprengett Vaszi, mi-
közben sorra vette három lakótelepen szétszóródott családi klán-
jához tartozó unokatestvéreit, sógorait, nagybátyáit, apa- és anya-
társát –, és fõképpen: miért?

Késõbb, mihelyt tudomására jutott, hogy a sors másokat is 
megajándékozott egy-egy családi besúgóval, akik évtizedeken át 
abban sántikáltak, hogy megrontsák mások életét, a mélybe húz-
zanak, ne engedjenek kitörni a klánból, felhagyott a ki és a miért 
kérdésekkel.

Az se érdekelte már, hányan lehetnek, mivel a népszámlálás-
kor minden megvilágosodott elõtte. Legalább is az 1970-es ada-
tok alapján, amelyek szerint Romániában 5 712 308 családot szá-
moltak meg.*

Fordította: Cseke Gábor

* A Történetek B. Vasile életébõl (Intâmplãri din viaþa lui B. Vasile) 
címû minipróza ciklusból
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Úgy döntöttem, hogy agyonverem. 
Ó, ha végre egyszer megadatik számomra, hogy hosszú küz-

delem után megöljem, hát ettõl nagyobb élvezetet nem is tudok 
elképzelni. Mint a mesében: ásó, kapa, és boldogan ütötte, amíg 
meg nem halt.

Azon a reggelen gyilkos kedvemben voltam. Az ember néha 
úgy ébred, hogy bármi is történjen, de forró kakaó helyett vért kí-
ván. Tudtam, hogy ez a nap nem múlhat el mészárlás nélkül, mert 
a nap olyan vörös szemmel mászott föl az égre, mintha az egész 
éjszakát egy lepukkant, ostoba lebujban töltötte volna nyolc üres 
söröskorsó társaságában.

Az én szemem is vörösen izzott, mert nem tudtam kialudni 
magam. Csak forgolódtam és csöndben mormoltam félálomban, 
hogy minek él az ilyen, miért én vagyok az a szerencsétlen, akinek 
a cipõjébe egy efféle kellemetlen kavics került. Persze felkelni 
lusta voltam, mert az adrenalin nem érte el bennem azt a szintet, 
hogy a gyilkos gondolat végre tetté sûrûsödjön, és a helyzet ezál-
tal tisztázást nyerhessen.

Mielõtt azonban az álom, a reggeli bágyadtság elröppent vol-
na a szemembõl, megláttam és felháborodtam. Ahelyett, hogy a 
hajnal elsõ sugarait felhasználva fejvesztve elmenekült volna, 
nyugodtan várt rám. Rezzenéstelen tekintettel figyelte, hogy mikor 
szánom el magam végre egy gyilkos mozdulatra. Abban ugyanis 
biztos lehetett, hogy ezt a nézetkülönbséget, amely kettõnk közt 
kialakult, többé nem oldhatja föl az ember csak úgy egyszerûen. 
Hiszen a gyûlölet elér egy pontra, ahonnan már nincs visszaút, 
elér a csúcsra, de a másik oldalon nem vezet lefelé ösvény, csak a 
zuhanás létezik: ölni kell. Tudta jól. Emberi szemben tapasztalta. 

Csöndben várta reggeli döntésemet. Lapult. A belõlem áradó 
feszültség vibráló hullámait testének minden molekulájával érzé-
kelte. Ugrásra, harcra készen állt, hogy mentse az életét, mert ha 
egy mód van rá a világon, akkor pofátlanul képes életben maradni, 
minden igyekezetem ellenére.

TÓTH A. TAMÁS
    

VÉRSZOMJ

Hideg elszántság öntött el: most nem menekülhet. Lejárt éle-
tének filmje, lefutott a párkák fonala végleg, jobb, ha megjegyzi 
az aktuális konfigurációt a szobában, mert ez lesz az utolsó emléke.

Óvatosan fölemeltem egy súlyos lexikont, melyben a benne 
foglalt tudás fajsúlya meg sem közelítette a papírét, de biztosra 
akartam menni. Nincs kegyelem többé – szörtyögte bennem az 
állat, amely a kõkorszaktól kezdve napjainkig kísérte génjeimet, 
hogy örökre civilizált lényem máza alatt lapuljon.

Lecsaptam.
Olyan jólesett, hogy az endorfinok farsangi mulatságot ren-

deztek agyamban. Az érzés úgy szikrázott, mint valami katartikus 
megkönnyebbülés. Végre kisült a villám, robbant a feszültség, 
megszökött a brutális gõz a fedõ alól.

Újból megemeltem a lexikont, mert ugye nem elég érezni, de 
látni, látni kell, hiszen az ember bizonyosságra vágyik. Meg akar-
tam szemlélni az eredményt, a vért, a mocskot, a romokat.

Persze megint elrepült! Az az átkozott döglégy!
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kat, és a megrökönyödött muzsikus barát semmit sem értve bá-
mult az elõtte heverõ cetlire. Õ, aki magyarázni próbált, tehetet-
lenségében egyszerre elnémult. A zenész pedig, mintha csak erre a 
csendre várt volna, egy pillanatra a virágok növekedésének alap-
feltételeit idézve maga elé, gyors mozdulattal négy ábrát firkan-
tott egy papírlapra. Meglepetésére csak ennyit mondott: „Ezt 
Schönberg évtizedekkel elõtted megcsinálta.”

Elképedt. Szólni sem tudott. Otthagyva mindent, eljött hoz-
zám és elkezdte mesélni, „hogy õ már a tükrök titkának mélyén 
járt...”

... õ már a tükrök titkának mélyén járt, és egyre nagyobb erõ-
feszítésébe került összekuszált gondolatait rendeznie. Újfent be-
léhasított az iménti kérdés, amit zenész barátja szegezett a mellé-
nek: „Nem lenne talán jobb valami mással foglalkoznod?” – mire 
ettõl majdhogynem eszméletét vesztette. „Az igazság, tudod, ki-
hívóan csengett...” – rebegte.

Percekkel késõbb, megilletõdöttségébõl lassan kilábalva, kö-
rültáncoltatta tekintetét a szobámban található tárgyakon. Gondo-
latában szépen megfürdette, beárnyékolta, és amikor már felis-
merte õket, halkan motyogni kezdte, hogy õ voltaképpen mégis-
csak muzsikus, és világos számára, hogy eddigi élete mindössze 
tükröztetés, de mostantól kezdve más lesz; mert azt, amit oly so-
káig keresett, végre egy szóval is meg tudja nevezni. Ez a bûvös 
szó pedig az ablak.

Láttam rajta, hogy felindult állapotában annyira magába fe-
ledkezett, hogy hallani kezdte a közeli utcák, terek lélegzetét, 
érezni vélte a reménytelen várakozásba belezöldülõ fákat, és 
mintegy látni hitte, hogyan kölcsönzi színét az ég, vagy miként 
rajzol önnön keze nyomán, a hõn szeretett zene...

Csak egyet nem vett észre. Azt, hogy ellentmondásos módon, 
végzetesen összekeveri a kifejezéseket. Nem tudta szegény, hogy 
a tükrök és az ablakok mûködésének titkai felettébb különböz-
nek...

Éppen ezért eshetett meg vele, hogy az asztalán lefordított tü-
kör hátoldalán a múlt éjjel egy ábrára lett figyelmes. Maga sem ér-
tette, hogyan került az oda. A rajzocska eleinte idegenül nézett 
vissza rá. Késõbb hasonlatossá vált valamihez, de értelmét felfed-
ni nem tudta. Ahogy ott ült csendesen a sötétségbe nézõ ablak 
elõtt, egyszerre csak felnõtt gondolata gyermeke. „Végre!” – kiál-
totta; az ábra ugyanis a zene árnyékát alkotta. Megtalált mûve, a 
zene nem hallható oldalát, a hulladékot, a zene fonákját fejezte ki!

Egyszerre csak barátjánál találta magát. Izgatottan adta elõ 
világra szóló felfedezését. Felindultságában elfelejtette a szava-

VALKAY ZOLTÁN
   

TÜKÖRBEN ABLAK?
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1De Jacques (1946)

Apró, acélhegyû nyilakként záporoznak az esõcseppek a hal-
dokló, ólomszürke tengerre, hatalmas mellkasa már alig emelke-
dik. Küszködve szeli a hullámokat a súlyos hajóorr, a határtalan 
csendben hallani, hogyan hasítja a vizet.

Az orrban ott áll Jacques, a kalózkapitány, mocskos szemkötõ 
fedi üres félszemét. Mozdulatlan, akár egy szobor. Vágyódik az 
esõ végzetes talánya után, piszkossárga folyókon úszó sötét gá-
lyákról, sûrû indák alá rejtett kincsekrõl álmodik.

Jacques éppen hátrafordulna, hogy harsogva kiadjon egy pa-
rancsot, amikor érzi, hogy hirtelen megremeg a fedélzet, recseg-
ropog a hajógerinc, a hajó megbillen, mintha zátonyra futott vol-
na. Egy szörny, de nem is, egy óriási kéz felemeli a víztõl csöpögõ 
hajót. Jacques csak áll dermedten, a kötélvastag, fekete szõr-
szálakra mered.

„– Ezt?” „– Igen, azt.” – Mondja a kisfiú, és a kéz a hajót Jac-
ques-kal együtt papírba csavarja, melyen a kint szemerkélõ esõ 
majd nagy, nedves foltokat ejt. Víz csordogál a kirakatüvegen, és 
bent a boltban fagyos némaságba burkolja az ürességet a félho-
mály.

Fordította: Kertes Gábor

ELISEO DIEGO
    

JACQUES, A KALÓZ

1  In: Eliseo Diego: Divertimentos. Ediciones Orígenes, Havanna, 1946
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Mákleány Regina a kapuban született, és a tornácon fürösztöt-
te meg elõször Mária néni, a falu bábája. Sorsa írta elõ ezek után, 
hogy a verandáról szemlélje a világot, és ítélkezzen fölötte. Rádõlt 
a rakott szekér, szétfröccsent a csontja. Kinek kell falábú asszony.

Az élete három férfival hozta volna össze, ha igazi. Mákleány 
Regina álomban élt. Mióta alszik, helyette figyel a kapu, hallgató-
zik a tornác, leskelõdik a veranda.

Itt jön-megy Zsiga sógor, a vürkolák. Rendes nevén Dzsum-
buj Zsigmond Cakkenyes. Regina még pendellõs a kapuban, ami-
kor annak már a harmadik szeretõje megy a nagyvíznek bánatá-
ban. A sógor fáradhatatlanul ingázik valami és valami között. A 
portája meg a kocsma, a portája meg a szõlõhegy, a portája meg a 
temetõ között. Minden ágyat kipróbál, míg végül a hegyen meg-
állapodik, ott várja, hogy elmúljanak az elevenek, tápászkodjanak 
a holtak. A vürkolák mindenkihez bejáratos, Mákleány Regina ki-
leste, mikor a tornác alatt megejtette Kakukknét, sûrû holdfény-
ben, orgonaillatban, két kutya ugatása között. Kakukkné szülte 
aztán Kicsi Kakukkot, aki a számítógépet ígérte.

A tornácról rettegte Regina, hogyan fogják el és viszik messzi-
re az õ szívszerelmét, Dorongos Darabánt, az egyetlent, akire iga-
zán vágyott a hús-vér emberek közül. Úgy hurcolták végig a fa-
lun, mint valami elvadult bikát, akit mindenki üthet-vághat. Do-
rongos Darabán sosem tért haza, regélték, hogy jön és felgyújtja a 
községházát, de nem lett semmi. Mákleány Reginához érkezett 
egyszer egy levél, illetve hát õ fogta el azt a levelet, Itáliából, a 
postás új volt, senkit sem ismert, majd odaadom, mondta Regina, 
és eltette a borítékot. Nagyanyjának volt címezve, nagyságos Kiss 
Borbálának, a 125-ös szám alá. Ahol Mákleány Regina is lakott, 
idõtlen idõk óta. Kiss Borbála ott élt, míg föl nem költözött a 
Dzsumbuj Zsiga dombjára, kettõ híján százesztendõsen. Doron-
gos Darabán képét néhány legény viselte a faluban, eleinte szé-
gyellték, aztán elfelejtõdött, mint majdnem minden. Húsvétkor, 
püskösd idején, karácsonyi templomvonulat idején Regina gyö-

BÖLÖNI DOMOKOS
    

MÁKLEÁNY REGINA
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nyörködött a pompás férfiakban, egyébként mindenre azt mondta, 
ha kérdezték, hogy Na, ne semmiskedj, vagy azt, hogy Kákámáká.

Szerelmi történeteket olvasott. Amikor kiürítették a kastélyt, 
ahol szobaleányként ismerte meg az úri modort, az öreg nagysága 
egy szekérderék könyvvel honorálta szolgálatait. Kedvenc regé-
nyének hõse Reginald Thomas McLean volt, egy szerencsétlen 
londoni árva fiú, aki a történet végén megtalálja édesapját, és rop-
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pant gazdag lesz. A lányról pedig, akit ellenségének gondolt, ki-
derül, hogy épp ellenkezõleg, szenvedélyesen szereti õt. Regina 
csak a szépen végzõdõ regényeket olvasta el. Ha a vége nem tet-
szett, a közepét meg se nézte, az elejét pedig abszolúte negligálta.

Ezt a McLean-t gyakran emlegette, majdnem annyiszor, mint 
a semmiskedést meg a kákámákát, és persze fonetikusan mondta. 
Aztán csodálkozott, hogy ráragadt a mákleányság.

Kicsi Kakukk idõnként hozott ezt-azt, mert Regina az utóbbi 
idõben nem járt ki az udvarról. Kenyeret, tejet, felvágottat, kávét. 
Említette neki a modern technikát. Hogy az interneten mennyi 
szerelmi történet szövõdik.

Addigra már szinte semmi néznivaló nem maradt a verandá-
ról. Akik az utcán járnak, mind idegenek. Csak a vürkolák alakja 
rémlik föl egyszer-másszor. Akkor jár-kel, mikor ködöt eszik a 
Küküllõ.

Hozzak magának komputert? Így a Kicsi Kakukk. Hozzál, 
hozzál. Akkor az elõleg ennyi meg ennyi. Regina kinyitotta a ru-
hásszekrényt, a felsõ polcon, a fehérnemûk között, amelyeket so-
sem hordott, levendula illatában várakozott egy fakóbarna borí-
ték, abban az iratai, köztük a Dorongos Darabán levele is, néhai 
Kiss Borbálához. Ezt találják az asztalon, és egy cetlit, a Kicsi Ka-
kukk kezeírásával. A borítékból eltûnik a sok-sok euró.

Az összevert Mákleány Regina maga is fölmegy (ideiglene-
sen) a dombra, mondjuk így: az Úrhoz. Valójában a vürkolák ve-
szi magához.

Kicsi Kakukk szinte semmit sem költhet a pénzbõl. Elkapják, 
mielõtt megpucolna. Mobilon hívja a zsarukat a vürkolák. Mért 
kellett megerõszakolni, te átok! Nyolcvanhat éves öregasszonyt, 
te gazember! (Kicsi Kakukknak zúg a feje: valaki folyton üvöltö-
zik az agyában.)

Az olasz levelet áztatja a hólé. Tanti affetuosi auguri di Buon 
Natale e di Felice Anno Nuovo! Mellette  ázik a cetli, amivel 
Reginát ámította a Kicsi Kakukk. „Teljes magyar billentyûzet: 
http://www.gate2home.com.” Számítógép persze sehol.

A ház nem kell senkinek. Éjjel-nappal sétál benne valaki. 
Mákleány Regina falába kipeg-kopog a szálkás padlón.
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Szeretem az alföldet, nem úgy, mint Petõfi, de szeretem. És 
szeretem az ott élõ embereket is, mint ahogy a mellettem ülõ Laci-
kát is.

Ülök és nézem a megkeményedett, összetömörödött földet, 
mit úgy hálóznak be a repedések, mint a villámok viharkor az 
eget. Pár fûcsomó jelzi csak, hogy az élet e kihaltnak tûnõ helyen 
is meg akar kapaszkodni, de fakó színüket nézve érzem, ez meddõ 
kísérlet. A levegõ is megrekedt, csak néha mozdul, akkor ökör-
nyál vékony szálait lebegteti, hogy majd, mint pehelypaplant, le-
tegye.

Négy korcs eb kergeti meg a földre szórt magokért leszálló 
galambokat, mire azok sértõdötten felszállnak a dúcba. Lacika és 
én nem sok szót váltunk, a korhadt kerítés mögött kapirgáló tyú-
kok inkább felelgetnek egymásnak.

Lacika harminchárom, és neve mögött még mindig ott a „ka”, 
olyan ember õ, akinek élete végéig ott is marad. Mint egy jó szé-
kely, csak kevés szóval él, azt is húzni kell belõle. Persze, mife-
lénk más a helyzet, mi beszélünk, ha kell, ha nem. Gondolom, úgy 
illendõ, mivel régen láttuk egymást, vigyem a szót, de nem köny-
nyíti meg nekem. Taglalom az idõjárást, aha vagy ja a válasz. Pró-
bálkozom tovább, a munkahelye felõl kérdezem, de most is csak 
szûkre szabott válaszokat kapok. Majd megint csend. Beleszív a 
bagóba, sercint egyet, én pedig követem a példáját.

A legkisebb korcs kutyus közelebb jön, farkát csóválva szag-
lászik, úgy fél méter távolságból. Kapok rajta, mert az állatokról 
mindig szeret beszélni Lacika. Megkérdezem, mi a neve, a vá-
lasz: „Géza”.

„Géza?” – kacagom el magam, õ pedig értetlenül, sõt sértõ-
dötten néz rám. Majd, mi számomra szinte hihetetlen, ömlik belõ-
le a szó. Megtudom, hogy a nevet egy malactól örökölte az eb. A 
malac fajtája: magyar óriás vagy magyar fehér. Kicsi korában félõ 
volt, hogy elpusztul a pici coca, s az anyja megeszi, ezért Lacika 
kivette, cumisüvegbõl táplálta, pátyolgatta.

VÉGH-BODOR ISTVÁN
    

GÉZA

Ahogy mesél elrévülve, nem néz rám, még szerencse, mert 
megütközne egyre bambább képemen, mert nekem furcsa ez a 
szeretet egy disznó felé, énnekem mindig a pénz és az undok teste 
jut eszembe, valamint a meglékelt fej, és annak kinevetése.

De Lacika csak mondja, mondja. Meséli a szép reggeleket, az 
állatok etetését, mikor Gézamalac pulikutyaként követte. Még 
szerencse, hogy az eldobott fadarabot nem hozta vissza! – gondo-
lom magamban, majd megkérdezem:

– Lacika, és mi lett Gézával?
– Már nem emlékszem... talán megettük.
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– Üdvözlöm!
– Én is Önt!
– Nem láttam már napok óta! Hogy van?
– Köszönöm, most már jól. Elkapott valami nyavalya, de már 

rendben vagyok. És Ön?
– Én remekül érzem magamat! Mi újság?
– Semmi különös. Teszem a dolgomat. Jövök, megyek.
– Velem is ugyanez a helyzet.
– Nem hallott valami jó kis pletykát mostanában? Ön mesz-

szebb jár, hosszabb útvonalon. Arrafelé biztosan több minden tör-
ténik.

– Ne higgye! Sajnos hozzánk is begyûrûzött ez a fránya vál-
ság. Mindenki errõl beszél. Sõt! Két kolléga távozott közülünk. 
Ha arra gondolok, milyen sokáig szolgáltak itt! Közel 40 évig!

– Azám! Sajnálom õket. Már csak abban reménykedhetünk, 
hogy mi nem jutunk erre a sorsra. El sem tudom képzelni, hogy mi 
lesz ezután szegényekkel!

– Én sem! Mondja, hogy áll a szerelemmel?
– Szerelemmel? Ez hogy jutott éppen most az eszébe? Ho-

gyan kapcsolódik ez a válsághoz? Talán csak nem szerelmes?
– De igen! Az vagyok!
– Nahát! Az Ön korában! Ki gondolta volna?
– Miért? Nem vagyok én még olyan öreg!
– Hát! Mióta is ismerjük egymást? Vagy 40 éve!
– Még csak 35. De nem ez a lényeg! Meg sem kérdezi, kibe 

vagyok szerelmes?
– Na kibe?
– Abba a kis helyes, fiatal, új kolleginába. A napokban állt 

szolgálatba. Olyan kis fitos és csinos. Mindig rámkacsint, vala-
hányszor találkozunk.

– És õ is szereti Önt?
– Nem tudom.
– Hogyhogy?

MERCSEK TÍMEA
   

BESZÉLGETÉS
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– Nem kérdeztem. Azt sem tudja, hogy én szeretem.
– Akkor meg?
– Na hallja! Ilyen külsõvel? Itt a tavasz. Kívül-belül megúju-

lok, és majd úgy fogok eléállni.
– Milyen igaza van.
– Na, azt hiszem, mennünk kell. Jönnek az utasok.
– Igen, már megint. Ez a pár perc pihenõ édeskevés. Még arra 

sem elég, hogy szusszanjunk egyet, nemhogy rendesen kitakarít-
sanak minket. Mi mindennel bepiszkít ez a sok ember az utastér-
ben.

– Borzasztó! Ne is említse! 
– Igen, gondolom, maga is tapasztalja nap mint nap. Ezek az 

embernek nevezett kétlábúak rendkívül koszosak, büdösek, ren-
detlenek. Nem egészen értettem azonban az elõbb, hogy érti a 
megújulást?

– Belülrõl is felújítanak, kicserélik az üléseket, és új színt is 
kapok. Nem ezt a ronda kéket fogom magamon viselni. Zöld le-
szek, éppen illeni fogok a szerelmemhez.

– Helyes. Egy rendes, magára valamit is adó autóbusz nézzen 
ki tisztességesen!

– Na, minden jót Önnek! Majd legközelebb folytatjuk!
– Önnek is! Isten áldja! Jó utat! Vigyázzon magára, nehogy 

karambolozzon!
– Ön is! Minden jót!
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A Mali törzs maszkjaiban felismervén gyerekkori álmaimat, meg-
szégyenülve hagytam el a vándorkiállítást. Az õsök szellemei a 
beavatatlanok városait járják.

     

*
   

Húszévesen irodalmi estekre kezdtem járni. A költészet rikácsoló 
tolmácsairól volt szó, akiknek középszerûsége imponált egómnak.
                 

*
               

Az írással személyes gettóm védelmezõjét igyekszem megterem-
teni.
            

*
             

A mi korunk nem ismeri a fiatal költõt.
       

*
          

Olvasottan megszületni, naiv költõként halni meg.
          

*
        

A szegénységben minden vallás igaz.
       

*
      

Az Édennek két ajtaja van, az Utópiának csak egy.
          

*
                                

A városok, amelyeket álmaimban szerettem, nem ugyanazok a 
városok voltak, amelyeket szívesen megismertem volna.
            

*
             

Habár halhatatlan, a lélek öregszik. Ezért nem tanácsos gyûlölni 
az érzékeket.

BÁBA ZOLTÁN
    

QUODLIBET

*
           

Annak ellenére, hogy már nem kellett iskolába járnom, az utolsó 
padban üldögéltem, és arról ábrándoztam, hogyan lehetnék látha-
tatlan.

*
           

A tizennegyedik században egy vak orgonista komponálta az elsõ 
olasz madrigálokat, amelyek éneklése farkasvonításra hasonlított. 
Egy barbár mûvészet csúcsteljesítménye volt ez, amit imádtam.

*
            

Az erõs érzelmi stressztõl tartva évekig haboztam valamelyik 
nagy múzeum meglátogatásától. És amikor végre váltottam egy 
jegyet Firenzébe, az történt, hogy a gyógyszertárban megpillan-
tottam Boticceli Tavaszának reprodukcióját. Olyan szédülés fo-
gott el, hogy még aznap visszavonhatatlan döntést hoztam, hogy 
életfogytiglani szellemi nomád maradok.

*
        

A nyelv szegénysége aforizmát teremt, a szegénység nyelve hai-
kut.

*
          

Minden, amit álmomban feljegyeztem, nyom nélkül eltûnt. Vala-
hol mégis megérintettem az örökkévalóságot.

*
           

A kút a mese tükre.

*
                

Európa görög elégia a francia festõ római tájképén.

Fordította: Sándor Zoltán
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Este hétkor belépett a galéria ajtaján. Nagy volt a nyüzsgés: 
mindenki látni akarta a híres kortárs festõmûvész legújabb képeit. 
A tömegbõl kisebb csoportok váltak ki, és élénk társalgásba kezd-
tek életrõl, mûvészetrõl, egyebekrõl. Õ nem ment oda egyik cso-
porthoz sem; nem csoda, hisz nem ismert közülük senkit. Körbe-
járt a teremben, hogy elüsse az idõt. Vetett egy-egy pillantást a ké-
pekre. – Egész jók – gondolta –, de inkább az embereket figyelte. 
A csoportok tagjai nevetgéltek, a képekre mutogattak, magyaráz-
tak, hallgatóságuk pedig bõszen bólogatott. – Formabontó... aho-
gyan manifesztálódik a… az ecsetkezelés... neoavantgárd... – 
ilyesféle kifejezések hagyták el az önjelölt szakértõk száját. Nem 
sokat értett belõle, hát folytatta a sétát. Várt.

Egyszer csak az egybegyûltekhez hasonlóan igen elegáns fér-
fi lépett az emelvényre, állított valamit a mikrofonon, majd bele-
kezdett. Elmondta, micsoda megtiszteltetés a galériának, mennyi-
re tiszteli, milyen öröm, és hogy szeretné megköszönni. Nagy 
taps, majd a kiállítást megnyitó úr szájából elhangzott a bûvös 
mondat: – Kedves vendégeink, fáradjanak át a terem túlsó végébe, 
ahol finom szendvicsekkel és borral várjuk önöket. A tömeg meg-
indult. Tolakodva, egymás lábára taposva vették üldözõbe az asz-
talt, amely egyszerre olyan távolinak tûnt. Szinte vágtáztak az ele-
gáns hölgyek és urak: mindenki elsõ akart lenni, hogy neki jusson 
a legtöbb és a legjobb. A kifinomult ízlésû mûvészetbarátok egy-
mást lökdösve próbáltak megkaparintani egy-egy tányért és bo-
rospoharat. Õ csendben várt a sorára. Beállt a sor végére, kis tá-
volságot tartva az elõtte várakozóktól.

Odaért az asztalhoz. Vett egy szalvétát, és megfogott vele egy 
szendvicset. Óvatosan a tányérra helyezte. Gondolkozott, ne ve-
gyen-e egy másikat is, de aztán úgy döntött, nem lesz telhetetlen. 
Elvett egy pohár fehérbort is, és kissé távolabb lépett, hogy elfo-
gyaszthassa az isteni étket. Mikor a szájához emelte az illatozó té-
liszalámis-paprikás szendvicset, egy pillanatra elterelte a figyel-
mét a külvilág; a zsibongó, tülekedõ, óriási falatokat a szájába tö-

MOHAI SZILVIA
    

KULTÚRSZOMJ

mõ sokaság – úgyhogy becsukta a szemét, és lassan beleharapott a 
szendvicsbe. A lakoma végén elkortyolgatta a bort, majd az üres 
poharat és tányért szépen visszavitte az asztalhoz. Mikor letette 
õket a terítõre, karjával véletlenül hozzáért az asztal elõtt ácsorgó, 
repetára várakozó látogatók egyikéhez. Az odafordult, s egy fin-
tor kíséretében látványosan arrébbhúzódott.

Becsukta maga mögött a galéria ajtaját, és kilépett a hidegbe. 
Összehúzta szakadt kabátját, és elindult hazafelé. Szájában még 
mindig érezte a téliszalámi és a bor ízét. Odaért az aluljáróhoz. 
Lement a lépcsõn, majd a metróból kiáramló tömeget kerülgetve 
átment a másik oldalra. Megkereste a fal mellé tolt, régi ruhákkal 
kipárnázott matracot, lefeküdt és magára húzta a foszladozó pok-
rócot. A téliszalámis szendviccsel a gyomrában édes álomra haj-
totta a fejét.
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– Az ember elpusztítja a Földet, ahelyett, hogy megtanulná 
tisztelni azt, és vele békében élne mindörökké. Az emberi tevé-
kenység felmelegíti a bolygót, és az olvadó hósapkák elárasztják a 
városokat.

– Ha elpusztulnak a városok, elpusztul az ember. A természet 
öngyógyító hatalma mérhetetlen.– Eszel húst?

– Persze.
– Nincs szükséged a húsra.
– Imádom a húst, a kolbászt, a tatár bifszteket, a halat, a tenger 

gyümölcseit, a rántott csirkét...
– A hal és a csirke néha oké, de a vörös húst kerülnöd kell.
– Hogyhogy?
– Megüli a gyomrod, több-napig rothad a beleidben.
– És a zöldség nem?
– Nem, azt lebontod.
– Miért, a húst nem?
– De...
– ...
– Nem kell a hús, nincs rá szükségünk.
– De hát az õsember is vadászott már, csak tudta, mire van 

szüksége.
– Régen szükségünk volt húsra, de ma már nem. A fehérje le-

fáraszt, legyengít.
– De hát tofut, szóját te is eszel...
– Igen, halat is néha, de a hús, az rossz, a vadászat erõszak, 

nem természetes.
– Halászni lehet?
– A halászat nem olyan agresszív, de mondom, én halat is csak 

ritkán eszem... ha kínálják, az mehet, de magamtól nem veszek. 
De a vadászat akkor sem természetes.

– De hát az állatok is vadásznak. Ha a disznó ehet húst, mi 
miért nem ehetjük meg a disznó húsát? A növénytermesztés ter-
mészetes, az állattenyésztés nem?

– A természet jól elvolt évmilliárdokig, aztán jött az ember és 
jól beleköpött. Meg kell tanulnunk hálásaknak lenni a természet-
nek, és harmóniában élni vele.

– Az ember a természetes evolúció részeként jött létre. Bármit 
tesz az ember, az természetes. Az éhség természetes. A traktor ter-
mészetes, a vágóhíd természetes.

KEMÉNY BORBÁLA
    

HÚS
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Az éjszakába burkolózott sikátor kísérteties csendjét egy 
mattfekete személygépkocsi halk motorzúgása verte föl. Az ide-
gen zajra a jármû eltompított fényében alig észrevehetõen körvo-
nalazódó rozsdás hordó mögül egy hatalmas fekete kandúr ugrott 
elõ az egymásra nézõ, kopottas épületek mállott falai közé, ame-
lyek tövében térdmagasságig tornyosodó szemétkupacok terültek 
el, csak akkora szabad helyet engedélyezve, ahol egy rongyaiba 
bugyolált hajléktalan elnyúlhatott. A sofõr kikapcsolta a jármû 
lámpáit, és az alig pislákoló Hold fényében a hátsó ülésrõl egy ele-
gáns öltözetû férfi lépett ki a keskeny utcaköz koszos macskakö-
veire. Hosszú köpenyének zsebébe mélyesztette kezét, és kimért 
léptekkel az alvó személy irányába indult.

– Sss... – suttogta a megriadt hajléktalan szájára temetve feke-
te bõrkesztyûbe süllyesztett ujjait. – Ne félj... Kérsz egy cigaret-
tát? – kérdezte, továbbra is erõsen szorítva tenyerével a hajlékta-
lan száját, mire az, kiguvadt szemmel bámulva váratlan látogató-
jára, félénken bólintott. – Jól van, elengedlek – mondta, s ezzel le-
emelte az ágrólszakadt szájáról a tenyerét, és köpenyének zsebé-
bõl egy csomag cigarettát vett elõ.

– Ki... Kicsoda maga? – rebegte ijedten a rongyokba bugyo-
lált, míg felkönyökölve fekvõhelyén, reszketõ ujjakkal kihúzott 
egy szál cigarettát az elébetartott dobozból.

– Egy jóakaród – válaszolta az elegáns öltözékû, miközben 
meggyújtotta a hajléktalan cigarettáját, és fellebbentve hosszú 
köpenyét, leült melléje a kellemetlen szagot árasztó ruhanemûkre.

– Mit akar?
– Semmi különöset – mondta egyhangúan a jövevény, szigorú 

tekintettel végigmérve a másik férfit. – Nekem mindenem meg-
van, amit szemem-szám óhajt, azt teszem, amire kedvem szoty-
tyan, oda utazok, ahova akarok, addig maradok, amíg kedvem 
tartja, azzal a nõvel vagy akár férfival hálok, akit az adott pilla-
natban megkívánok, azt eszem és iszom, ami ízlelõbimbóimnak 

SÁNDOR ZOLTÁN
    

A FELSÕBBRENDÛSÉG-ÉRZET 

GYÖNYÖREI

éppen ínyükre van... Szerte a Földkerekségen emberek ezreinek 
egzisztenciája függ tõlem, attól, hogy szeszélyességemmel össz-
hangban, hogyan intézem dolgaim... Az embernek dagad az önér-
zete, ha belegondol, hogy egyik-másik döntésétõl függ, hogy va-
lahol esetleg növelni kell a foglalkoztatottak számát, amibõl kifo-
lyólag ennek haszonélvezõi netán megházasodnak, lakást vesz-
nek, gyerekeket nemzenek, és jóhiszemûségükben azt is beképze-
lik, hogy boldogok..., máskor viszont ennek épp az ellenkezõje 
valósul meg, ha az ember léha pillanatában olyan vállalkozásba 
megy bele, amelynek eredményeként bekövetkezõ elbocsátások 
valakinek az iskoláztatását szakíthatják meg, de nem ritkán válá-
sokhoz, öngyilkossághoz vagy hajléktalanná váláshoz is vezet-
hetnek...

Itt az elbeszélõ hirtelen elhallgatott.
– Miért... Miért meséli mindezt nekem? – hebegte elképedve 

a hajléktalan, a cigarettacsikket a közeli víztócsába dobva.
– Mert bármennyire is különösen hangozzék, de bizonyos ér-

telemben mi ketten egymásra vagyunk utalva – mondta az elegáns 
öltözékû, és hányavetin a másik férfi fölé hajolva, kabátja belsõ 
zsebébõl egy émelyítõ illatú zsebkendõt húzott elõ, amelyet egy 
ügyes mozdulattal a hajléktalan orrára és szájára szorított. – Ne-
ked egyetlen esélyed maradt arra, hogy legalább még egyszer em-
berként foglalkozzon veled valaki, mégha erre az újságok bûnü-
gyi krónikáinak hasábjain is kerül sor, és én ezt megadom neked, 
amiért cserébe te olyan gyönyörökkel ajándékozol meg, amilye-
nekre más képtelen. Felemelõ érzés tudni, hogy néhány röpke má-
sodpercre nemcsak ezrek életének vagyok az ura, hanem valaki 
halálának is. Ne vess meg emiatt... Alkalmi akcióimat nagytakarí-
tásnak, de akár könyörületesség-gyakorlatnak is fel lehet fogni, 
hiszen a társadalom számára teljesen felesleges egyénektõl szaba-
dítom meg a Földet, olyanoktól, akikre már senkinek sincs szük-
sége, még önmaguknak sem... Sohasem érzem magam eleve-
nebbnek, erõsebbnek és magasztosabbnak, mint ilyenkor, amikor 
belepillanthatok oxigénhiánytól pattanásig feszülõ szemgolyóid-
ba, és végignézhetem végtagjaid rángatózását, nyomorúságos 
életedért való hasztalan ragaszkodásod. Lehengerlõ élmény látni, 
hogyan száll el belõled a lélek. Ez az egyetlen módja a felsõbbren-
dûség-érzet valódi megtapasztalásának...
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A hajléktalan még néhányat hörgött az arcára tapasztott zseb-
kendõn keresztül, majd teste élettelenül bukott le orrfacsaró bûzt 
árasztó holmijára. Az elegáns öltözetû férfi óvatosan levette áldo-
zata arcáról a zsebkendõjét, és saját zsebébe csúsztatta azt. Öntelt 
mosollyal arcán, néhány pillanatra a fakó csillagokra vetette te-
kintetét, majd beült jármûvébe és intett a sofõrnek, hogy indulhat. 
Másodperceken belül újra elnémult a környék, csak a mozdulat-
lan test mellé kuporodott fekete macska hátborzongató nyávogása 
zavarta meg idõrõl idõre a kietlen csendet. A hordóból vékony 
füstcsík kavargott az ég felé, lágyan hullámozva az egyre jobban 
felerõsödõ szélben.
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A lényeg a valóságban szemmel nem látható, de jó szemmel 
fényképezve láthatóvá válik az elkészült képen, mondta. A tár-
latra úgy vitt be, mint szegény, szerencsétlen délvidékit. Az ismert 
orosz fotós nevét elfelejtettem: ne is azt nézd, ki készítette, hanem 
a látványra összpontosíts, hangzott a tanács. Talán ezért vesztek el 
a fejembõl a címek és a nevek, vagy azért, mert nem cipelhet min-
dent magával az ember.

Abból a nyárból is mi maradt... képek a falon, kályhaezüsttel 
festett hirdetés egy ablakon: Lakás kiadó. A házinéni szekrénnyel 
elválasztott szobáiban mindenfelé macskák. Megkérdezte: minek 
jönnek maguk ide lakni? Furcsán beszélt. Elõre fizettünk. Macska-
húgy-szagban készültek a beszámolók a különféle tárlatokról, és 
minden sarokból macskák nézték szeretkezéseinket, amire igazából 
egyikünk se vágyott, de ha már itt van egy férfi és egy nõ, legyen.

Azután mégis megtaláltuk az Istent. Attól kezdve minden írá-
sunkra szárnyat ragasztott, és úgy lebegtünk el a pesti háztetõk fö-
lött, mint fáradt, de boldog angyalok, és éjfél után leereszkedtünk 
a svábhegyi szanatórium elõtt, szárnyunkat hónunk alá csapva 
táncoltuk végig a várost, hajnalig.

Itt lakik a doktornõ, akihez járok, mondta egyik alkalommal, 
mert én hat éve gyûlölöm a nõket, tette még hozzá. A kapuban kó-
cosan téblábolt egy fiatal lány, kulcsot keresett, vagy csöngõt. A 
kezébõl kihulló fényképek után hajolva meglátott bennünket. Ni, 
hiszen ez õ, a fotósom, ismerte föl, és leguggolt mellé. Ketten im-
bolyogtak a bejárati lámpa fényében.

Azon az éjjelen hiába várt bennünket az Isten, a belvárosi utca 
öreg erkélyén illatozó petúniák között csak a hervadt házinéni fi-
gyelte az idõ kegyetlen húzásait. Néhány házzal arrébb a köztéri 
kútnál picsogott egy repülésképtelen angyal, mert nem mert haza-
menni a büdös macskákhoz, ahol másnaptól már az a kócos lány 
biztosan még kócosabban ül a virágok között, és lehunyt szemét a 
fényben fürdeti. Feszes combján a legnagyobb macska fekszik, és 
a szobában a házinéni negyvenéves lemezjátszóján az egyetlen le-
mez forog, az elsõ Edda.

Na, ezt fényképezd le, ezt a napot!

NAGY FARKAS DUDÁS ERIKA
    

REGGELEK A BARÁT UTCÁBAN
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A Föld, a Hold, a csillagok és a Nap mindig léteztek, a halál 
azonban nem volt mindig a világban.

Sok-sok évvel ezelõtt két követ jött az emberekhez, akiket 
Qamata, a Nagy Szellem küldött, akié az Ég és a Föld. A követek a 
kaméleon és a szalamandra voltak.

A Nagy Szellem azt mondta a kaméleonnak:
– Menj, és mondd meg a Föld lakóinak, legyenek boldogok, 

és örökké fognak élni!
A szalamandrának azonban megparancsolta:
– Siess az emberekhez, és mondd meg nekik, meg kell hal-

niuk!
A boldogság és a boldogtalanság e két követe elindult, hogy a 

Nagy Szellem parancsát teljesítse.
Anélkül, hogy bármi mással törõdött volna, sietett a szala-

mandra az emberekhez, és amikor megérkezett, ezt mondta nekik:
– Miért vagytok ily gondtalanok? Nem tudjátok, hogy meg 

kell halnotok? 
Az emberek megijedtek, s megismerték a bánatot és a halált.
A kaméleon viszont letért az útjáról, itt egy legyet, amott egy 

bogarat fogott magának, s mikorra küldetése az eszébe jutott, már 
késõ volt. Ahogy az emberek kunyhóihoz ért, már ott találta a sza-
lamandrát, és vele a bánatot, s a halált.

Németbõl fordította: Bata János

HOGYAN JÖTT A HALÁL A VILÁGBA
   

Zulu monda
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– ...
– Ki szólít?
– ...
– Á, te vagy az! Szeretnél valamit?
– ...
– Mit kérsz, gyermekem? Beszélj hangosabban, tudod, kissé 

öreg vagyok már, s a hallásom sem a régi.
– ...
– Aha! Békét. No, ez derék! Csak az a baj, hogy nekem is 

egyetlenegy volt belõle itthon, s az az ügyetlen lélek, aki elsõként 
kérte közületek, nem tudta elkapni, mikor ledobtam neki. Így ezer 
darabra tört. De tudod mit? Ha összefogtok, és megkeresitek a 
darabjait, még megragasztható!

– ...
– Tessék? Mit mondasz?
– ...
– Inkább egészséget kérsz? Jaj, fiam, minden aprósággal nem 

foglalkozhatok! Így is elborít a munka. Az egészségedre neked 
kell vigyáznod, az a te dolgod! Tehát, miben segíthetek?

– ...
– Ó, hogy pénzt adjak! Na ez olyasmi, amit ti találtatok ki, 

nem én, és amire nekem soha nem volt szükségem. Így hát nem is 
tartok belõle itthon, s ami nekem nincs, abból, ugyebár, nem adha-
tok. Nos, tulajdonképpen mit  kívánsz?

– ...
– Hogy ne féljed a halált? Na látod, gyermekem, ebben tény-

leg a segítségedre tudok lenni! Elküldöm õt hozzád, és ha szemé-
lyesen is megismered, rájössz, mennyire egyszerû, és szerethetõ.

KARDOS MÁRTA
    

BESZÉLGETÉSEM ISTENNEL
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Autózunk. Már nincs sok az út végéig. Egy fél perc, talán. 
Még fél perc, és elérjük azt a helyet, ahol majd kiszáll. Köszön, in-
teget és mosolyog, én meg a hátsó ülésrõl mosolygok vissza, még 
egy kétségbeesett erõfeszítést téve arra, hogy elmondjam neki.

De még van fél percem. Csöndben ülök hátul. Hallgatom a 
semmitmondó társalgást. Felfalom a szememmel.

A sötét táskán erõs kontraszt: a keze. Öreg és gyönyörû... A 
kék és zöld erek olyanok, mint egy különleges zafír ékszer. Sze-
szélyesen futnak a csuklótól az ujjak felé, apró árnyékokat vetnek, 
és puhán kiemelkednek a kézfej selymébõl. A körmök megcsil-
lannak egy-egy zökkenésnél, a kép csak úgy vibrál a hullámzó 
mozgásban. 

Néha a pillanat töredékéig azt az édes, visszafogott, drága illa-
tot is érzem, és ettõl a langy meleg úgy árad szét a testemben, mint 
az alkohol. Kábítószerként hat, hogy ennyire közel van hozzám.

Szívom, szívom az illatot. A melegségnek egy hétig ki kell 
tartania. Az autó már lassít, még néhány másodperc. A karcsú kis 
csukló eltûnik a kabát redõi közt. A fények bolondul ugrálnak a 
körmein, ahogy mozog. Még egy illathullám, aztán becsapódik az 
ajtó. Rámosolygok. Még 168 óra van hátra.

SEBÕK ORSOLYA
    

ANI KEZE
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Minõ ötletes, frappáns gondolat: írj mikromesét! Ha valami, 
hát ez megmozgathatja az író-olvasó tábort. Kezdõket, profikat, rit-
kán írogatókat, sõt, mindezidáig írásra nem is gondolókat egyaránt. 
Hisz egy nyúlfarknyi története mindenkinek van. Még annak is 
eszébe jut egy, akinek eddig nem volt. Milyen könnyû, gondolná az 
ember, pedig nem az. Nem vagyok szakértõ, de gondolom, egy 
ilyen minitörténet lényege legtöbbször (nem kizárólag) a csattanó, 
mint egy aforizmáé, viccé. Aztán rájöttem, a lényeg a gondolatéb-
resztésben van. Nemcsak a csattanó után továbbgyûrûzõ gondolat-
ban, hanem abban, hogy az olvasóban félszavakkal, tömör monda-
tokkal, gondolatokkal ébresszünk saját asszociációkat; végigolvas-
ván a történetet, még mindig az elõzõ mondatokon merengjen. Így 
megírni valamit már nehezebb. Ahogy Kuczka Péter fogalmaz (Ga-
laktika 13): „A miniatürizáláshoz sajátos képességek kellenek; hu-
morérzék, ötletesség, tömörség, hajlam a paradoxonra vagy az ab-
szurd látásra.”

Továbbmennék a miniatürizálásban. Erre is az imént idézett 
Kuczka, a Galaktika egykori fõszerkesztõjének írása ihletett: „...a 
leghíresebb és legizgalmasabb történet, amely állítólag egyetlen 
mondat, de róla csak legendákból, emlékezésekbõl, kritikákból és 
ismertetésekbõl tudunk...”

No de milyen lehet egy ilyen novella? Egyáltalán annak ne-
vezhetõ-e, vagy csak közmondásnak, szlogennek, aranyköpésnek? 
A novella több ezeknél. Igen, lehetséges ilyen mesét is írni. Az igazi 
történet az olvasó elméjében folytatódik tovább, maga az egymon-
datos „novella” csak katalizátor; egy lehetséges történet indító-
mondata – ötlete, aminek további sorsa az olvasón múlik – persze, 
ha van kedve fél órát elmélkedni egy „mondolat” után. Ezért is kell 
annak velõsnek, ütõsnek lennie. Tehát a mikro-mikromese csak lát-
szólag lezárt történet, valójában indítómondat. Ezzel talán közelebb 
jutottam a rövidítés lényegéhez, példának pedig itt az én verzióm:
        

A nem minden percben létezõ világ
         

... Várj! Még kettõt kell számolni, hogy legyél.

FORGÓ ZOLTÁN
    

MIKRO-MIKROMESE



200 201

SZÁMUNK SZERZÕI

     
ALBAHARI, David – 1948-ban született Peæben. Napjainkig több mint 
húsz regény-, elbeszélés- és esszékötete jelent meg. Eddigi munkásságáért 
megkapta az össz jelentõs szerb irodalmi díjat. Legismertebb mûvei: Cink, 
Opis smrti, Pelerina, Jednostavnost, Mamac, Gec i Majer, Svetski putnik. 
Mûveit számos nyelvre lefordították. Kanadában él.
           

ANGYAL Sándor – 1984-ben született. A nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Hungarológia szakán szerzett oklevelet. Dunaszerdahelyen él, a 
Csallóköz elnevezésû regionális újság riportereként dolgozik.
           

BATA János – 1963-ban született Szabadkán. Költõ, mûfordító, közpróza-
író. Az Újvidéki Egyetem BTK Német Nyelv és Irodalom Tanszékén szer-
zett oklevelet. A horgosi általános iskola tanáraként dolgozik. Alapító szer-
kesztõje az Aracsnak, a délvidéki magyarság közéleti lapjának. Fontosabb 
mûvei: És vannak még szavak (1994), Dicstelen ezred-vég (2000), Beim 
Schein der Kometen – Üstökösök fényénél (2002, 2007).
           

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.
         

BÁLINT Péter – 1958-ban született Debrecenben, ahol ma is él. Író, esszéis-
ta, fõiskolai tanár, a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Ped. Fõiskolája 
irodalmi tanszékének vezetõje. Szentkuthy Miklós életmûvébõl doktorált 
1993-ban. Többször volt ösztöndíjas Párizsban, Brüsszelben és Baselban, 
ahol a napló- és levélírás elméletével foglalkozott. Napjainkig 12 kötete je-
lent meg, a legutóbbi Csillagfény és homály közt címmel. Munkásságát töb-
bek között Literatúra-díjjal, Móricz Zsigmond- és Nagy Lajos-ösztöndíjjal, 
Alföld-nívódíjjal és Debrecen Város Kultúrájáért díjjal jutalmazták.
           

BÁNYAI Tamás – 1946-ban született Budapesten. 1972-tõl az Amerikai 
Egyesült Államokban él. Az elmúlt harminchét évben volt segédmunkás, 
ofszet gépmester, éttermi menedzser, benzinkutas, könyvtáros, valamint 
nyomda és étterem tulajdonos. 1978 és 1981 között a clevelandi Amerikai 
Magyar Népszava/Szabadság szerkesztõje volt. Mûvei több antológiában és 
folyóiratban, valamint számos internetes portálon jelentek meg. Önálló kö-
tetei: Fortuna tenyerén (2006) és Mire minden jóra fordul (2008).
        

BENEDETTI, Mario – (1920-2009) Uruguayi novellista, költõ, regényíró, 
színházi szerzõ, irodalom- és filmkritikus, esszéista, újságíró, humoreszk-
szerzõ, politikai aktivista volt. 1960-ban Tûzszünet címû regényével komoly 
világsikert ért el. 1973-ban politikai okokból el kellett hagynia hazáját. Ti-
zenkét éves számûzetése alatt Argentínában, Peruban, Kubában és Spanyol-

országban töltött hosszabb idõt. 1997-ben az Alicantei Egyetem díszdokto-
rává választották. Életében több mint negyven kötete jelent meg, mûveit 
húsz nyelvre lefordították. Latin-Amerika egyik legnépszerûbb és legtermé-
kenyebb szerzõje volt.
          

BERTA Lilla – 1991-ben született Zentán, ahol ma is él. Jelenleg a helyi 
gimnázium negyedikes tanulója.
          

BÓDAI-SOÓS Judit – 1974-ben született Szekszárdon. A szegedi József 
Attila Tudományegyetem matematika tanár szakán szerzett oklevelet. Mû-
vei különbözõ folyóiratokban és más kiadványokban jelentek meg.
       

BODÓ CSIBA Gizella – 1946-ban született Miskolcon. 1972 óta Budapes-
ten él. Fõiskolai végzettséggel rendelkezik, humánpolitikai menedzserként 
vonult nyugdíjba. Napjainkig 12 kötete jelent meg.
        

BODONOVITS Regina – 1984-ben született Szentesen, ahol ma is él. A 
Szegedi Tudományegyetem Jogi Karának végzõs hallgatója.
      

BOGNÁR Antal – 1951-ben született Nagyfényen. Hét kötete (három re-
gény és három novelláskötet, valamint egy kritika- és újságcikkgyûjtemény) 
közül négy Újvidéken, három pedig Budapesten jelent meg, ahová negyven-
éves korában települt át. Ha két félkész regényével elkészül, akkor nem a 
Halley-üstökösrõl írt Híd-díjas könyvét fogják fõmûveként jegyezni. Eddigi 
élete harmada Szabadkához, harmada-harmada a fenti metropoliszokhoz 
kötötte, ahol fõképp újságok betûtáncában, folyóiratok háza táján és köny-
vek megmunkálásában teltek és telnek robotolásának napjai. A többi utána 
majdnem mellékes, ha mégoly fontos is.
         

BÖLÖNI Domokos – 1946-ban született Dányán. Erdélyben élõ magyar író. 
Önálló kötetei: Hullámok boldogsága (1980), A szárnyas ember (1986), Ha-
rangoznak Rossz Pistának (1992), Egek, harmatozzatok! (1995), Dégi 
Gyurka pontozója (1998), Bot és fapénz (1999), A próféták elhallgattak 
(2002), A nevetõ gödör (2004), Jézus megcibálja Pricskili Dungónak a fülét 
(2006), Széles utcán jár a bánat (2007), Küküllõmadár (2009), Elindult a 
hagymalé (2009). Tagja a Romániai Írók Szövetségének és a Magyar Írószö-
vetségnek.
       

BÖSZÖRMÉNYI Zoltán – 1967-ben született Sopronban. Jelenleg Skóciá-
ban él, ahol szakácsként dolgozik.
          

BUJÁKI Márton – 1985-ben született Budapesten. A Miskolci Egyetem fi-
lozófia szakának hallgatója.
           

BUKROS Zsolt – 1971-ben született Budapesten. Legmagasabb iskolai 
végzettsége sörfõzõ szakmunkás, de egyéb végzettségei is vannak, például: 
eladó, biztonsági õr, hegesztõ. Jelenleg személy- és vagyonõrként dolgozik. 
Többnyire sci-fi és fantasy mûvei több folyóiratban és számos internetes 
portálon jelentek meg. 
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CORTÁZAR, Julio – (1914-1984) Argentin regényíró, novellista, esszéíró, 
a huszadik századi dél-amerikai irodalom egyik legkiemelkedõbb, szinte 
már mitikus alakja. Egész életmûvére jellemzõ a valóságos és a képzeletbeli 
elemek elegyítése.
          

CZINKÓCZI Krisztina – 1979-ben született Budapesten. Alapító tagja a 
Karcolat Irodalmi és Mûvészeti Tehetségkutató Egyesületnek.
         

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

CSEKE Gábor – 1941-ben született Kolozsváron. Újságíró, költõ, író és 
mûfordító. A Babeº-Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán szerzett okle-
velet. 1962 és 2005 között az Ifjúmunkás, az Elõre, majd a Romániai Ma-
gyar Szó belsõ munkatársa volt. Napjainkig 15 önálló kötete jelent meg, a 
legutóbbi 2008-ban,  Csöndfûrész zenéje (Álmodott versek) címmel.
          

CSEREPES Andrea – 1972-ben született Budapesten. Önálló kötetei: Ka-
ticapettyegetõ Felicián (2005), Algaringa-tó (2006) és Orkánkedd (2008). 
Hangoskönyve: Csandi meséi (2007). Pécsett él.
            

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

CSORBA Béla – 1950-ben született Temerinben, ahol ma is él. Költõ, nép-
rajzkutató, politikus, az Újvidéki Egyetem BTK magyar nyelvi lektora. A 
hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján az Új Symposion szerkesztõbizottsági 
tagja, a kilencvenes években a Hírmondó címû politikai kéthetilap fõszer-
kesztõje volt. Napjainkig több mint húsz kötete jelent meg, zömmel irodal-
mi, publicisztikai, folklorisztikai és helytörténeti témákról. 1980-ban Sinkó 
Ervin Díjat, 1998-ban Kiss Lajos Díjat kapott.
          

DELI Klára – 1960-ban született Csongrádon. Kecskeméten él, a Katona 
József Könyvtárban dolgozik könyvtárosként.
         

DIEGO, Eliseo – (1920-1996) Juan Rulfo-díjas kubai költõ, író, mûfordító.
          

DUHAY Tímea – 1979-ben született Budapesten, ahol ma is él. Tagja a Kar-
colat Scriptoriumának. Novellái internetes portálokon és több antológiában 
is megjelentek.
        

ELEKES Ferenc – 1935-ben született Siménfalván, Udvarhely megyében. 
Költõ, újságíró. A Babeº-Bolyai Egyetem orosz szakán szerzett oklevelet. 
Sok éven át az Ifjúmunkás belsõ munkatársa volt. Publicisztikai munkássága 
mindenekelõtt stiláris, írói megformáltság tekintetében jelentõs. Az utóbbi 
évtizedekben ritkán közöl. Önálló kötetei: Városi veréb (1966), Jómag Jani 
találmánya (1976), Amikor bekapcsolom a madarakat (1977). Megjelenés 
elõtt: A feketeruhás hölgy finom ujjai (rövidpróza).
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FERK, Janko – 1958-ban született Podgrad-Unterburgban, az egykori Ju-
goszláviában. Gimnazista Klagenfurtban volt, majd a Bécsi Egyetemen jogot 
hallgatott. Szlovénból németre és németbõl szlovénre is fordít. Önálló köte-
tei: hladni ogenj – kühles feuer (1978), samoumevnost nesmisla – das selbst-
verständliche des sinnlosen (1979), Der verurteilte Kläger (1981), Die Geo-
graphie des Menschen (1993), Psalmen und Zyklen (2001), Kafka und ande-
re verdammt gute Schriftsteller (2005), Wie wird man Franz Kafka (2008).
        

FORGÓ Zoltán – 1963-ban született Csantavéren, ahol ma is él. Novelláit, 
drámáit és esszéit több vajdasági és magyarországi versenypályázaton dí-
jazták. 2006-ban a Szabadkai Népszínház Drámapályázatán, a Felolvasó-
színházban elhangzott A világ leghülyébb látványossága, majd ugyanott 
2007-ben A kegyelem utcái címû darabja. 2008-ban a Sikoly Horror Local cí-
mû novellapályázatán megosztott második díjat nyert. Társszerzõje a Szive-
ri János Mûvészeti Színpad gondozásában megjelent Bábel 1996 és Bábel 
1998 címû esszéköteteknek.
           

FROESE, Nettitia K. (FEKETE J. József) – 1957-ben született Bács-
kossuthfalván. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tan-
székén szerzett oklevelet. Kritikusi és esszéírói munkásságát Sinkó-díjjal, 
Üzenet-díjjal, Szenteleky Kornél-díjjal, Herceg János Irodalmi Díjjal, Pro 
Literatura-díjjal, Arany János-díjjal és Híd-díjjal jutalmazták. A Magyar 
Mûvészeti Akadémia rendes tagja. Napjainkig 13 kötete jelent meg, a leg-
utóbbi 2009-ben, Lemúria legtetején címmel. Zomborban él.
        

GEISZ László – 1952-ben született Sopronban, ahol ma is él. Gépész üzem-
mérnökként dolgozott, jelenleg nyugdíjas. Mûvei néhány antológiában, il-
letve több internetes portálon jelentek meg.
      

GÖTZ Andrea – 1988-ban született Budapesten, ahol ma is él. Jelenleg az 
ELTE BTK ókori nyelvek és kultúrák szakának a hallgatója.
           

GRÖSSING Csaba – 1976-ban született Budapesten, ahol ma is él. A Gábor 
Dénes Fõiskolán szerzett informatikus mérnöki oklevelet.
        

HASSE Z. – (1877-1946) Becsületes nevén Hans Zetterström, magyarul Z-
Jancsi. Keveset írt, és csak akkor, amikor kedve volt hozzá: „Amit nem lehet 
röviden elmesélni, azt nem érdemes leírni” – volt a mottója.
       

HEGEDÛS Zsolt – 1948-ban született Kolozsváron. Több mint húsz éve 
tõzsgyökeres stockholmi, többek között a Svéd Külügyminisztérium mellett 
akkreditált magyar újságíró. Arnold egy napja (2009) címû kötete az Inter-
neten 1992-1995 között megjelent írásait tartalmazza.
        

ILLÉS Eszter – 1991-ben született Zentán, ahol ma is él. Jelenleg a helyi 
gimnázium negyedikes tanulója. Prózáival és publicisztikájával jelesen sze-
repelt több vajdasági versenypályázaton.
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IWASAKI, Fernando – 1961-ben született Limában. Író, történelemkutató. 
Tucatnyi kötet szerzõje. 1989 óta Sevillában él, ahol az ABC napilap szer-
zõje és a Renacimiento irodalmi folyóirat vezetõje.
        

J. SIMON Aranka – 1955-ben született Kaposvárott. A Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem hittanári szakán szerzett oklevelet. Miskolcon él és dolgo-
zik. Napjainkig három regénye, valamint egy ifjúsági regénye látott napvilá-
got (Goldie Simon álnéven). 
         

JÓDAL Kálmán – 1967-ben született Újvidéken, ahol ma is él. Szabadfog-
lalkozású író. Novellái megtalálhatók A varázsszobor, a Kapun kívül, az Im-
puls, a Prièa za kraj veka címû antológiákban. Önálló kötete: Bakancs és fal, 
amelyet Sinkó-díjjal tüntettek ki. Rövidhangjátékait az Újvidéki Rádió ját-
szotta magyar és szerb nyelven. Képzõmûvészeti tárgyú cikkeket is ír.
      

K. KOVÁCS István – 1969-ben született Kolozsváron, ahol ma is él. A ko-
lozsvári Babeº-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán mû-
ködõ Színház Tanszék Teatrológia – Dramaturgia szakán diplomázott. Ma-
giszteri oklevelét a Színház- és látványmûvészet témakörben szerezte meg. 
2001- 2006 között a fent említett intézmény doktorandusz-hallgatója volt, 
kutatási témaköre: színházi szemiotika és stilisztika. 2006-tól az Excalibur 
Project Kulturális Egyesület ügyvezetõ alelnöke, valamint az egyesület ke-
retein belül mûködõ Excalibur Bábteátrum dramaturgja és rendezõje. Szín-
házi tevékenységét számos díjjal jutalmazták. Irodalmi alkotásai több folyó-
iratban és három antológiában jelentek meg.
          

KALÁSZ István – 1959-ben született Budapesten, ahol ma is él. Tanulmá-
nyait a kameramann iskola, MUOSZ újságíró iskola és a pécsi J. Pannonius 
Egyetem német szakán folytatta. 13 évet töltött Stuttgartban, természetgyó-
gyászatot tanult, saját praxisa volt. 2002-ben tért vissza Magyarországra. 
Fõszerkesztõ-helyettes a budapesti Kontakt Rádiónál, középiskolában né-
met szakos tanár, valamint tv-mûsorokat szerkeszt. Napjainkig két, mûfor-
dításokat tartalmazó kötetet, három önálló kötetet és egy megfilmesített for-
gatókönyvet jelentetett meg.
           

KARACS TÓTH Ildikó – 1981-ben született Szekszárdon. Szolnokon ne-
velkedett. Mûvelõdésszervezõi diplomáját a Kaposvári Egyetem Mûvészeti 
Fõiskolai Karán szerezte. Szabadúszóként hetilapoknál és online sajtóorgá-
numoknál tevékenykedik.
      

KARDOS Márta – 1968-ban született Ózdon, ahol ma is él.
         

KÁLMÁN Mária – 1947-ben született Budapesten. Diplomáit jogon, törté-
nelem szakon, valamint újságíró iskolában szerezte. Sok éven keresztül taní-
tott és újságot írt. Szolnokon él.
            

KÁPOSZTA Adrienn – 1982-ben született Kiskunhalason. A Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Vitéz János Karának végzõs hallgatója nyomtatott sajtó 
és könyvtár, illetve könyvszakma szakirányokon. Dunaegyházán él.
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KEMÉNY Borbála – 1979-ben született. Angol szakos bölcsész, forditó-
tolmács, illetve a BGF-en Európa tanulmányok szakirányon szerzett diplo-
mát. Jelenleg Dél-Spanyolországban él, orosz-angol-magyar-spanyol fordi-
tó- és tolmácsként dolgozik.
      

KERTES Gábor – 1974-ben született Szekszárdon. A Szegedi Tudomány-
egyetemen 2001-ben közgazdasági programozó matematikus szakon, 2002-
ben pedig spanyol nyelv és irodalom szakon szerzett oklevelet. 2003-ban a 
Deustói Egyetemen posztgraduális diplomát szerzett, 2006-ban pedig a bu-
dapesti Cervantes Intézetben részt vett egy Scholz László által vezetett mû-
fordítói tanfolyamon. Jelenleg a kortárs és a jelentõs, mégis kevésbé ismert 
latin-amerikai irodalom népszerûsítésén munkálkodik. Mûfordításainak 
egy része a http://mufordito.blog.hu oldalon érhetõ el. Budapesten él.
      

KISSLAKI László – 1946-ban született Budapesten. 1965-ben diplomát 
szerzett az Állami Artistaképzõben. Ezt követõen néhány évtizedig varieté-
artistaként csavargott a világban. A szolgálati útlevele 1973-ban, Német-
országban járt le, és azóta él véletlenül ebben az országban. 1989-ben egy 
hároméves kereskedelmi iskolában diplomázott. Jelenleg a bevándorlók 
gyerekeinek tanítja a német nyelvtant, irodalmat, történelmet, meg egy ke-
vésnyi humanizmust is.
        

KONDRA Katalin – 1975-ben született Csíkszeredában. Jelenleg az elek-
tronikai iparban dolgozik. Mûvei több antológiában és számos internetes 
portálon jelentek meg. Vas megyében, Répcelakon él.
        

KÓNYA-KOVÁCS Otília – 1968-ban született Nagybecskereken. Az Újvi-
déki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén abszolvált. Jelen-
leg szabadúszó újságíró és mesemondó. Muzslán él.
      

KÓSZÓ Attila – 1977-ben született Szabadkán, ahol ma is él. A szabadkai 
Közgazdasági Karon szerzett fõiskolai oklevelet. A Magyar Szó munkatár-
sa. Hat éve foglalkozik fényképészettel.
         

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.
            

KOVAÈ, Mirko – 1938-ban született Petroviæiben. Napjainkig kilenc regé-
nye, két elbeszéléskötete, továbbá több esszékötete, 1992–1995 között Filip 
Daviddal folytatott levelezése, valamint válogatott drámáinak gyûjteménye 
jelent meg. Emellett számos filmforgatókönyvet írt. Legismertebb mûvei: 
Gubilište, Malvina, Vrata od utrobe, Kristalne rešetke, Grad u zrcalu. Több 
jelentõs hazai és nemzetközi irodalmi díj tulajdonosa. Mûveit számos nyelv-
re lefordították. Rovinjban él.
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LÁNG Orsolya – 1987-ben született Szatmárnémetiben. A marosvásárhelyi 
Képzõmûvészeti Középiskola grafika szakán érettségizett, most pedig a ko-
lozsvári Sapientia EMTE filmes szakának a hallgatója. Irodalmi alkotásai 
több antológiában, folyóiratban és internetes portálon jelentek meg. Jelen-
leg a Communitas Alapítvány irodalmi alkotói ösztöndíjában részesül.
          

LOSONCZY Attila – 1975-ben született Budapesten, ahol ma is él. Tanul-
mányait a Pécsi Egyetemen végezte, mûvelõdésszervezõ szakon. 2000-ben 
itt szerzett fõiskolai, 2008-ban pedig egyetemi diplomát. 2002 óta a József 
Attila Emlékhely vezetõje.
       

LOVRA Éva – 1984-ben született Topolyán, ahol ma is él. Tanulmányait a 
szabadkai Építõmérnöki Karon folytatja, Pécsett építõmûvészetet és építé-
szetet tanult. Tudományos és szépirodalmi írásait több folyóiratban publi-
kálta. Világutazó. Kutató, több nemzetközi konferencia résztvevõje, fõ terü-
lete a város- és építészettörténet.
        

MAROSI Károly – 1947-ben született Budapesten. Egy szállodai és egy 
áruforgalmi felsõfokú végzettséggel rendelkezik. Önálló kötetei: Létige-
nem, Befejezetlen Múlt, Vélem(l)énytelenül és Múlt-kór. Megjelenés elõtt: 
Szárnyaszegett Pegazus. Dunakeszin él.
         

MÁTYÁS Eszter
         

MERCSEK Tímea – 1976-ban született Székesfehérváron, ahol ma is él. 
Ügykezelõ titkárnõként dolgozik. Mûvei több antológiában jelentek meg.
         

MIRKOVIÆ, Zoran – 1937-ben született Novi Pazarban. Napjainkig 17 kö-
tete látott napvilágot. Irodalmi munkássága mellett hangperformance-okat 
ad elõ. Legismertebb kötetei: Protofizika (Akustika, Optika i Slobodna igra), 
Proroèica, Eros-Bol, Žena-Bog, Oreol. Mûveit több nyelvre lefordították. 
Újvidéken él.
        

MITROVIÆ, Nemanja – 1960-ban született Párizsban. Prózakötetei: San 
rata (1980), Rase (1983), U znaku ribe (1987), Duše i stvari (1988), Prièe za 
oèi (1990), Grad pored sveta (1994), Pesma iz mora (1995), Vrata na dnu 
(2000), Nerasvetljeni Svetozarov nestanak (2004). Verseskötete: Strah od 
svega (1996). Mûveit több nyelvre lefordították. Belgrádban él.
       

MOHAI Szilvia – 1983-ban született Budapesten, ahol ma is él. Az ELTE 
magyar nyelv és irodalom szakán szerzett oklevelet. Újságíróként dolgozik, 
emellett több verset és novellát publikált különbözõ folyóiratokban.
      

MOLNÁR Edvárd – 1976-ban született Szabadkán, ahol ma is él. Újságírói- 
és mûvészfotós. Napjainkig több csoportos tárlaton állított ki mûveibõl. 
Egyéni tárlatait Bécsben, Budapesten és Szabadkán rendezték. Dzsesszfotó-
sorozatát itthon és külföldön is többször díjazták. A Magyar Szó munkatár-
sa. Honlapja: www.molnaredvard.com.
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MONTERROSO, Augusto – (1921-2003) A latin-amerikai „boom” megha-
tározó szereplõje, guatemalai kisprózaíró. Az egypercesek Örkényhez ha-
sonlítható emblematikus alakja. Egyik leghíresebb alkotását: „A dinoszau-
rusz: Mikor fölébredt, a dinoszaurusz még ott volt.”, sokáig a világ legrövi-
debb kisprózájaként tisztelték.
       

NAGY FARKAS DUDÁS Erika – 1960-ban született Kishegyesen, ahol ma 
is él. Mûvei számos folyóiratban és négy antológiában jelentek meg.
         

NYERS Lehel – 1978-ban született Szabadkán, ahol ma is él. Tanulmányait 
a villamosság és az informatika terén végezte, jelenleg a Szabadkai Mûszaki 
Szakfõiskolán dolgozik. Fényképészettel foglalkozik.
      

OCTAVIAN, Tudor – 1939-ben született. Katonai, építészeti, bölcsészeti ta-
nulmányokat végzett. Az Academia Caþavencu címû bukaresti szatirikus lap 
szerkesztõje. Számos regényt írt, egy sor szatirikus karcolatot, írói publi-
cisztikát foglalt kötetbe. Mûvészetkritikai tevékenysége is jelentõs.
       

OLÁH Tamás – 1990-ben született Zentán. Magyarkanizsán él.
         

PÁL József – 1979-ben született. Debrecenben él.
            

PANTIÆ, Mihajlo – 1957-ben született Belgrádban, ahol ma is él. Prózaíró, 
irodalomkritikus, szerkesztõ, egyetemi tanár. Napjainkig tíz prózakötete, 
valamint húsz esszé-, tanulmány- és kritikagyûjteménye jelent meg. Novel-
láit számos antológiába beválasztották, illetve húsz nyelvre lefordították. 
Irodalmi munkásságáért eddig 18 különbözõ díjat és elismerést vehetett át.
          

POPI, Ioan Es. – 1958-ban született a Máramaros megyei Kõváralján. Ro-
mán-angol szakot végzett a nagybányai egyetemen. Hat évig a máramarosi 
Jódon tanított. 1989-tõl Bukarestben él. Évekig a Luceafãrulnál dolgozott, 
jelenleg a Ziarul Financiar vasárnapi mellékletét (Ziarul de Duminicã) szer-
keszti. Napjainkig hat önálló kötete jelent meg. 1994-ben megkapta a Ro-
mán Írószövetség és a Moldovai Írószövetség debütdíjait, a máramarosszi-
geti Országos Versfesztivál díját, 1996-ban pedig Bukarest város részesítet-
te irodalmi kitüntetésben.
         

PÓSA Károly – 1970-ben született Magyarkanizsán, ahol ma is él. A helyi 
Dobó Tihamér képtár vezetõje. 1996-ban jelent meg karikatúráit tartalmazó 
kötete. Emellett több könyvet illusztrált, grafikáit különbözõ tárlatokon állí-
totta ki. 2008-ban a Sikoly Horror Local címû novellapályázatán elsõ díjat 
nyert.
       

RÉBB Terézia – 1968-ban született. Ikladon él.
          

RUDA Gábor – 1953-ban született Budapesten. Középiskolai tanári (ELTE, 
1981) és neveléstudományi diplomát szerzett (FU Berlin, 1993). Kísérleti és 
dokumentumfilmeket készít, fényképezéssel is foglalkozik. Kisebbségkuta-
tó, a kétnyelvûség és a kisebbségek kultúrája témájú tanulmányok szerzõje, 
többnyelvû tanulmánykötetek, valamint a Muravidék és az Átkelõ kulturális 
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folyóiratok szerkesztõje. A pilisvörösvári székhelyû Muravidék Baráti Kör 
Kulturális Egyesület alapító tagja és elnöke.
        

S. FARKAS Zsuzsanna – 1965-ben született Tapolcán, ahol ma is él. 
Gyógyszertári szakasszisztensként dolgozik. Tagja a Veszprém Megyei Al-
kotók Klubjának. Mûvei különbözõ antológiákban és internetes portálokon 
jelentek meg.    

        

SÁFRÁNY Attila – 1969-ben született Topolyán. A szabadkai Teológiai-Ka-
tekétikai Intézetben fõiskolai, a Szegedi Tudományegyetem vallástudomá-
nyi szakán pedig egyetemi oklevelet szerzett. Számos tanulmány- és esszé-
kötet társszerzõje, többek között a Bábel 1997 és Bábel 1999 címû kiad-
ványoké is. Önálló kötete: Dosztojevszkij szelleme (esszé, 2005). A Magyar 
Szó munkatársa. Kishegyesen él.
      

SÁNDOR Róbert – 1980-ban született Nagybecskereken. Egy éve foglalko-
zik fényképészettel. Muzslán él.
        

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.
         

SEBÕK Orsolya – 1989-ben született Szegeden. A Budapesti Mûszaki 
Egyetem Építészmérnöki Karának hallgatója.
         

SLENDRI János – 1982-ben született Ajkán. Versei és novellái különbözõ 
folyóiratokban jelentek meg.
           

SZAKOLCZAY Lajos – 1941-ben született Nagykanizsán. 1963-tól Buda-
pesten él. Irodalomtörténész, irodalom- és mûvészetkritikus. Fõ kutatási te-
rülete a határon túli magyar irodalom és mûvészet. 1972-tõl 2005-ig kisebb 
megszakításokkal a Kortárs szerkesztõje, rovatvezetõje volt. Az irodalom 
és a színház mellett képzõmûvészettel és az opera mûfajával is intenzíven 
foglalkozik. József Attila-díjas, Kölcsey-díjas, Petõfi Sándor Sajtószabad-
ság-díjas, Hídverõ-díjas. Több antológia szerkesztõje. Kötetei: Dunának, 
Oltnak (1984), Páter Bulányi (1989), Ötágú síp (1989), Kötél homokból 
(1994), A csavargó esztétikája (1996), Korfurdaló (1999), Kikötõ (2006), 
Erdélyi õsz (2006), Nekünk ilyen sors adatott (Csoóri Sándorral, 2006), 
Ameddig temetetlen holtak lesznek (Nagy Gáspárral, 2008).
        

SZÁVAI Krisztina – 1977-ben született Gyulán, ahol ma is él. Tanár, a 
Szegedi Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán szerzett 
oklevelet, ahol az ukrán nyelv és irodalom magyar vonatkozásait kutatta. A 
Képgondolat mûvészeti csoport társalapítója.
             

SZILÁGYI PERJÉSI Katalin – 1965-ben született Nagyváradon. Az Al-
gyõi Tollforgatók Körének alapító tagja. Mûvei több antológiában és inter-
netes portálon jelentek meg. Szegeden él.
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SORESCU, Marin – (1936-1996) Rövid ideig az 1989 utáni egyik román 
kormányzat mûvelõdésügyi minisztere volt, õ alapította az olténiai irodalmi 
folyóiratot (Ramuri). Több darabját – például A harmadik karó – Magyaror-
szágon is sikerrel játszották.
           

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), Mint ami lent van (regény, 2009). Zentán él.
          

TOLDI Dorottya – 1990-ben született Vácon. A Szegedi Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Karának olasz-német szakos hallgatója. Vácrátó-
ton él.
           

TÓTH A. Tamás – 1960-ban született Miskolcon. Jogász és közgazdász 
végzettségû köztisztviselõ, jelenleg nemzetközi joggal foglalkozik. Mûvei 
különbözõ antológiákban és folyóiratokban jelentek meg. Önálló kötete: 
Story-phone. Budakeszin él.
       

UBRANKOVICS Tamás – 1987-ben született Balassagyarmaton. Zenével 
és irodalommal foglalkozik. Cserhátsurányban él.
           

VALKAY Zoltán – 1965-ben született Zentán. Okleveles építészmérnök. 
Magyarkanizsán él, a helyi DOMUS tervezõirodában dolgozik. Napjainkig 
az építészettörténet és az építészetelmélet tárgykörében hatvan kisebb-na-
gyobb írást, tanulmányt jelentetett meg külföldi és hazai lapokban. Építé-
szetelméleti munkáit a helybeli építészeti lingua keresése és az emlékeink-
ben még élõ formavilág táji karaktervonásainak kutatása jellemzi. 2002-ben 
jelent meg a Zenta építészete címû építészeti monográfiája.
       

VARGA IMRE Lajos – 1940-ben született Törökszentmiklóson. Rádió- és 
televíziómûszerész képesítéssel, valamint távközlési technikusi oklevéllel 
rendelkezik. Mûvei több antológiában és folyóiratban jelentek meg. Önálló 
kötete: Olvadt szárnyakkal (2009). Budapesten él.
       

VARGA TAMÁS József (Craz) – 1975-ben született Miskolcon. Budapes-
ten él.
    

VÉGH-BODOR István – 1970-ben született Szegeden. Az ME-BTK ma-
gyar szakos hallgatója.
           

VELIÈKOVIÆ, Dušan – 1947-ben született. Író és újságíró. A NIN 
(1993–1997) és az Evropa (2007–2008) címû hetilapok fõszerkesztõje volt. 
A Biblioteka Alexandria elnevezésû folyóirat egyik alapítója, valamint fõ-
szerkesztõje. Önálló mûvei: Slike sumnje, Amor Mundi, Internacionala, 
Ðinðiæ és Srbija HardCore. Mûveit több nyelvre lefordították. Belgrádban 
él.
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