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BESZÉLGETÉS NAGY FARKAS DUDÁS ERIKÁVAL
ANYASÁGRÓL, KÖZÉLETI SZEREPLÉSRÕL,

ÍRÁSRÓL ÉS OLVASÁSRÓL

Nagy Farkas Dudás Erika tizenkét éve a beszélgetõtársam, és 
éppen ennyi éve annak, hogy verseivel, novelláival rendszeresen 
találkozhat az olvasó. Maradjunk még az évszámoknál: nem ti-
tok, az idén lesz ötvenéves. Fogjuk rá, hogy az interjú apropója 
is ez utóbbi. De lehetne bármi más, például a különösen jó ká-
vék, amit kertjének ezüstfenyõi alatt iszunk.
      

Most döbbenek rá, hogy milyen nehéz jó kérdéseket föl-
tenni annak, akivel minden nap együtt kávézunk, s ezért úgy 
hisszük, olyan jól ismerjük már, hogy a gondolatát is kitalál-
nánk. Azzal pedig mégsem kezdhetjük az interjút, hogy akkor 
beszélgessünk!

          

A beszélgetésre való fölszólítás inkább elnémítja az embert, 
mint szóra bírja. De elég bajos lenne, ha egy prózaírással foglal-
kozó ettõl sarokba szorítva érezné magát. Semmi sem könnyebb, 
mint beszélgetésbe elegyedni, csak nyitottság kell hozzá. Képes-
nek kell lenni meglátni magunk elõtt a másik embert és elég kí-
váncsinak lenni rá. Errõl jut eszembe a kislány, akivel ma reggel a 
házunk elõtt találkoztam, és néhány mondatnyit beszélgettünk. Õ 
szólított meg, hogy enyém-e a macska? Választ sem várva simo-
gatni kezdte, és azt mondta, hogy az övé a szobába is bemehet. És 
a miénk bejár-e a házba? Mondtam, hogy igen, de a konyhában 
nem szeretem, mert torkos. Sok macskakoszt kell neki, felelte ko-
molyan, az õ macskája is rengeteget eszik, de tejet nem, mert attól 
hasmenést kap. És azzal köszönt el, hogy jót beszélgettünk. Pedig 
alig két percig figyeltünk egymásra. Vagy az ötéveseknél másként 
múlik az idõ? Az még ide tartozik, hogy anyja eközben egy árva 
szót sem szólt, de legalább a gyereket hagyta társalogni.

           

SÁFRÁNY ATTILA
    

NYOLCVAN LÉPÉS A VÉGTELENBEN
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Gyakran ámulok el a gyerekeken, azon is, ahogyan kér-
dezni tudnak. Lényeglátóbbak tudnak lenni, mint a felnõttek. 
Még képesek rácsodálkozni a világra, s romlatlan még ben-
nük a hitképesség, amivel jövõt (vagy inkább jelent) álmod-
hatnak maguknak. Te álmodsz-e még valamirõl?

            

Fontosak az álmaink. Egyik lányom lelkesen olvassa a neten, 
hogy a zsúfolt világvárosban, São Paolóban, hatpercenként száll-
nak le a helikopterek! Csillogó szemmel kérdi, tudom-e, százegy 
éve lesz az idén, hogy a francia Louis Blériot átrepülte a La Manche 
csatornát? Elképesztõ teljesítmény volt, vagyont szerzett vele, 
amibõl repülõgépgyárat és pilótaiskolát alapított. És képzeljem el, 
akkor csak két hónapig tartó tanfolyam kellett, és tizenhét perc re-
pülés, hogy pilótaigazolványt kapjon a jelentkezõ! Most, ha ko-
molyan gondolja, több tízezer euró kellene hozzá és négy év Ver-
secen. De ez õt nem akadályozza meg abban, hogy arról álmodoz-
zon, egyszer Kanadában lesz pilóta, és küld nekünk repülõjegyet. 
Én csak a hajnali álomban szeretek repülni, mert az fölszabadító 
élmény, az egész napot meghatározza. Ötvenévesen nem álmodo-
zom, legalább tíz éve leszoktam róla. Célokat tûzök ki inkább. Az 
álmodozás a fiatalok kiváltsága, ötvenéves korunk körül szerin-
tem arra már nincs idõ.

   

Az évek leszoktatnak az álmodozásról, és a csendhez, a 
magányhoz alakítanak. Ismerem a csendszeretõ oldalad, s ta-
pasztalatból tudom, hogy milyen nehéz kimozdítani otthon-
ról. Ez nem biztos, hogy elõnyös tulajdonság, az érvényesülés-
hez ugyanis elengedhetetlen a megmutatkozás, a személyes je-
lenlét.

           

Fontos a személyes jelenlét – de nem az én célom kelléke a 
nyüzsgés. Ahhoz, hogy írjak, nem megjelenni kell, hanem fené-
ken maradni, csendben lehetõleg. A közéleti szereplés nekem nem 
áll jól, magányos alkat vagyok, a közösség felé a négy lányom föl-
nevelésével teljesítettem a feladatomat, és az sokkal fontosabb 
volt mindennél, amit én még itt tehetnék.

   

A feladatot teljesítetted, s ezzel a vele járó munkaterhek-
tõl is mentesültél, mit kezdesz most a rengeteg szabadidõvel? 
Sok anya nem találja a helyét, miután gyerekei elhagyták a 
családi fészket, visszavágyódik az életértelmet adó régi szerep
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után. De mintha a társadalmi elvárás is arról szólna, hogy az 
anyák nagymamává válva ügyeletes gyerekvigyázóként foly-
tassák a régi életüket.

            

Több dolgot is fölvetettél. Szabadidõm – ha azt üres, tevékeny-
ség nélküli óráknak értjük – nekem nincs, de ez nem azt jelenti, 
hogy idegbajos kapkodással múlik a napom. Olvasok, de azt nem-
csak szabadidõmben, viszont a netet csak információk szerzésére 
és a máshogyan nem megoldható kapcsolattartásra használom. 
Most a sok esõ utáni kertrendezés tolakszik az alkotókedvem és a 
gyerekszobába való falikép közé, aminek tervét úgy hordozom 
magamban, mint egy novella-ötletet – tehát foltmunkákat is var-
rok idõnként. Olyan itt, mint egy mûhelyben, de így van értelme a 
saját szobának. Nekem ott jó, ahol több tevékenységre is késztet a 
közeg. Gyakran fényképezek is.

A nagymamaságra rátérve: az lenne az ideális család, ahol a 
nagyszülõkre a gyerekeik kiszolgáló személyzetként tekintenek? 
Ahol kötelezõ az unokavigyázás, de a gyerekek semmivel nem 
tartoznak a szülõknek? Viszik az öregek otthonába, hagyják 
kórházban meghalni, ha már semmire sem jó.

Errõl a lépcsõrõl indult minden
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Nem biztos, hogy önmagunk föladása árán kell hajszolni az 
ideális család eszményét, a mártírszerepben kiélve az egyébként 
nyilvánvaló elégedetlenséget, ami a meg nem élt saját élet miatt 
van. Ettõl nem szeretnek jobban bennünket. Nem a gyerekeinkbe 
kapaszkodva kellene élni, fölnevelésük után el kell engedni õket. 
Annyi minden van még, ami értelmet adhat ötvenen túl is. Csodá-
latosan szépek voltak a gyerekkel eltöltött évek, fõállású anyaként 
bûnnek éreztem volna egyetlen panaszt is – és nem is volt okom 
rá. De a szerintem gyakran rosszul értelmezett nagymamaság ne-
kem már nem megy: az unokák nevelését, vigyázását, gondját 
meghagyom a lányaimnak, nekem maradjon csak az ünnep velük!

     

Lányaid hogyan fogadták új arcodat, az írói szerep fölvé-
telét, amikor harmincnyolc éves voltál?

            

A két kisebb annak szeret, aki vagyok. És jó, hogy ezt tudomá-
somra is hozzák. A két nagyobb nem volt szerencsés abból a szem-
pontból, hogy a húszas éveik felé közeledve az addig megszokott 
anyjuk gyökeresen megváltozott. De az idõ mindent megold, a 
fölnõtt ember már könnyebben képes elfogadni egy másik fölnõtt 
embert a változásával együtt. Amikor valóban megtörténik az 
egymástól való elszakadás, akkor már könnyû. Nekem tíz év kel-
lett, hogy a nagyobbakkal ne úgy viselkedjek, mint anya a gyere-
keivel, hanem egyenrangú fölnõttként gondoljak rájuk, beszéljek 
velük, akiknek joguk van a saját sorsukat úgy alakítani, ahogy ne-
kik tetszik. Ez a történet az elengedésrõl szól. A harmadik lá-
nyunkkal már sokkal gyorsabban ment a köldökzsinór végsõ szá-
lainak eltépése: a nõvéreivel szerzett tapasztalat is segített, és ta-
lán itt jelentkezik az életkorom elõnye is: ötvenévesen gyorsab-
ban enged el az ember, mint tíz évvel elõbb. Ideje nekem is a saját 
életemet élni, és nem fájdalommal elkönyvelni, ha azt látom, hogy 
tudnak élni nélkülem a gyerekeim, esetenként semmiképpen sem 
úgy, ahogy az nekem tetszik. Több idõm marad a dolgokra, amiket 
évtizedek óta szeretnék megtenni.

     

Elõfordult már veled, hogy az írás miatt leégett az odatett 
étel? Velem ez gyakran megesik, de talán csak azért, mert a 
szórakozottságot a férfiak jobban megengedhetik maguknak.

          

A fõzéshez éppen úgy szeretek hozzáállni, mint az íráshoz: 
csakis arra összpontosítani, amiben éppen vagyok. Mintha két idõ 
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lenne, és az írásidõbõl kilépve azonnal elfelejtõdik az, amivel az 
írásban foglalkoztam. És ha a gép elõtt ülök, megszûnik a külvi-
lág, éghetne az étel felõlem. Az utóbbi évek hozták ezt a fényûzést 
az életembe, hogy az írásidõ nem keveredik a napi feladatok idejé-
vel.

   

A kerti munka ideje is csak a kerti munkáé. Mindent, amit 
teszel, tudatosan tedd! – tanítja a zen bölcselete. A kerted en-
gem a zen ihlette japán kertmûvészetre emlékeztet. A termé-
szet szabadsága, s nem az a szellemet béklyóba záró mértanias 
pontosság tükrözõdik benne, mint ami a nyugati kerttervezést 
jellemzi. El tudnád képzelni a világot nélküle?

           

A kertem a világ és fordítva. Kertben, kaszálóban nõttem föl, 
vízparton. A világom a kert. A saját kertünk nem agyongondozott 
ékszerdoboz, inkább a növények, állatok szabadságát keretek kö-
zött biztosító tér. A kert lassan belülre költözik, és már várom azt 
az idõt, amikortól nem számít, mi vesz körül. Semmihez sem jó ra-
gaszkodni. Elmenésrõl volt szó, hogy hosszabb ideig vendégül 
látna egy távolabb élõ ismerõsünk. Sok okot találtam, hogy nemet 
mondjak. Pedig egy is elég lett volna: köt a hely.

    

A teraszról belátni a fák közé, ahol kitaposott gyalogút ka-
nyarog, olyan, mint amin sokat járnak.

            

A napi gyaloglás helye, a gyalogút, amit nem nõhet be a fû. 
Nyolcvanlépésnyi kör, pontosabban egy végtelen jelet formázó 
út, amin naponta gyalogolok. Tizenöt méter magas fenyõk alatt, 
álciprusok és akácok között. Ez a csoda. Errõl a helyrõl álmodtam 
már akkor, amikor itt még kukoricaföld volt és áthatolhatatlan 
szederinda-erdõ. Azután egy rozoga Fítyó hátsó ülésén hoztuk a 
fákat, egy nyalábnyi volt az összes. Én is ástam a helyüket, ültet-
tem õket, és tizennyolc év alatt messze a fejem fölé nõttek. Mi a 
mennyország, ha megkérded, hát ez: hogy látod, közöd van a dol-
gokhoz, hogy rajtad is múlott valami. Rilkének A párduc címû 
verse azért néha eszembe jut, ha gyorsabban lépek, és futnak körü-
löttem a fatörzsek. Többen kérdezték, nem unalmas így gyalogol-
ni? Dehogy, végtelen szabadságot ad.

   

Egy Krivaja-parti házban nõttél föl, ott, ahol Kishegyesen 
a legszebbek a kertek. A kert szeretetét otthonról hozhattad, 
az irodalom iránti vonzalmad is innen származik?
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Nem ösztönöztek az irodalom felé azok a mondatok, amik 
gyerekkoromban röpködtek körülöttem: Az írásból nem lehet meg-
élni, válassz egy rendes 
foglalkozást! Nagybátyád 
– a költõ és mûfordító – is 
csak a tanyán züllött, ne 
hozz te is szégyent ránk! Nõ 
nem ír! A nõ hallgasson és 
tûrjön! Ezek mellett otthon 
házi istenként emlegették 
Németh Istvánt, Dudás Kál-
mán térdén lovagoltatott és 
semminek sem volt akkora 
becsülete  apám  és  apai 
nagyapám szemében, mint 
a könyveknek. Aztán, ami-
kor elég nagy lettem, hogy 
magam döntsek arról, mit 
teszek és mit nem, egyik 
falubeli  tudósító  öntelt 
mondatával próbált még 
mindig eltántorítani: a mi 
oldalunkra soha sem fogsz átkerülni, mondta, gondolva arra, neki 
írógép, nekem pelenkák és fakanál a sorsom, az „oldalam”. Sze-
rencsém volt, hogy csendes, nyugodt, fülelõs gyerekként bõven 
volt alkalmam hallgatni, amikor az idõsek beszélgettek. Jelenetek 
ragadtak meg az emlékezetemben, történetek, megélések, és iro-
dalmi nyersanyaggá váltak. És szerencsém volt, hogy átolvashat-
tam az egész gyerekkoromat, egy percet sem vett el belõle a tévé, 
mert már régen volt minden szomszédunkban, amikor végül apám 
is vett egy készüléket.

  

Nem örülsz majd, de mégis megkérdezem tõled, hogyan ír 
a nõ?

            

Hogyan ír a nõ általában? Hogy van mersze? Miért és minek, 
kinek? Nem tudom, vagyis régebben épp elég elmélkedést olvas-
tam ebben a témában ahhoz, hogy belássam, írni kell inkább és 
nem az írásról tépelõdni. Az írás a szerzõ nemétõl is függõ elvárást 
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ébreszt az olvasóban… Okos nõ nem olyan akar lenni, mint egy 
férfi, hanem az, aminek született… De az okos nõt kevés férfi ér-
tékeli, titkolja tehát… Inkább azt mondják utóbb, micsoda nõ volt, 
mint hogy azzal dicsérjék, majdnem úgy írt, mint egy férfi – nem 
én találtam ki ezt sem, de tetszik. Nem csak a nõk veszítenének, ha 
a nõk nem írnának… A nõk szemszögébõl és a nõk világáról leír-
takat nem kizárólag nõk olvassák… Lehet tanulni nõül… Akarsz 
még közhelyszerû mondatokat? Elmélkedés helyett jó olvasmá-
nyokat inkább, olvasni és írni.

   

Volt-e hátrányod abból, hogy nõként merészkedtél be 
abba a tülekedõ férfivilágba, amit irodalomnak neveznek?

            

Ugyan, nekem soha sem volt bajom ezzel! Kinek lennék út-
ban? Melyik férfi írónak? Hiszen én nem is akarok férfi módra ír-
ni. Ne dobd el a saját fegyveredet, csak azzal van esélyed, szólt az 
egyik tanács, amit a kezdetekben kaptam. Miközben nem is állok 
be a csatába. Vagy pályára. Szélrõl meg könnyû, ugye?

      

Tényleg semmi, de semmi hátrány?
              

Inkább az elõnyét akarom látni. Fruzsinaságom idején (a ma-
gyar blogolás hõskorában íródott internetes napló) idõs nõ bõrébe 
bújva mondtam a magamét. És ezeknek a nõséget nem megtagadó 
írásoknak köszönve kaptam fölkéréseket – férfi íróktól, szerkesz-
tõktõl. Ott kezdõdik, hogy én, mint nõ, elhiszem-e magamról, 
hogy képes vagyok úgy írni, hogy az magamon túlmutasson, és 
mások ne az én történetemet olvassák ki a sorokból, hanem a saját 
megéléseikre ismerjenek. Sokkal több értékelõ és értékelhetõ 
visszajelzést kaptam férfi íróktól, mint nõktõl, akik írnak.

Hátrányom inkább abból származott, hogy nem könyvtárszo-
bában hoztak össze a szüleim, és késõbb sem az volt fontos szá-
mukra, hogy az engem érdeklõ egyetemi kar felé biztassanak a 
családalapítás helyett. Persze, ez már csöppet sem számít. Ennyi 
évesen az ember maga felelõs a sorsáért, és a kezdeti hátrányt akár 
elõnyére is fordíthatta. Szabadságot is adott a helyzetem, mert 
nem tartozom olyanokhoz, akiknek elvárásához alkalmazkodnom 
illene, és nem kell szerepet játszanom.
     

Mondtad, hogy gyerekként rengeteget olvastál. A mai gye-
rekekre ez már nem jellemzõ, bár a lányaid is kivételt képez-
nek. Mivel vetted rá õket az olvasásra?

Elsõsként
Elsõsként
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Csellel. Többet kínáltam nekik a tévénél: együtt olvastam 
velük. Szabad volt belebeszélni, kérdezni. A gyerek vágyik arra, 
hogy valaki foglalkozzon vele, és hihetetlenül hálás érte: akár az 
olvasásra is rászokik. Mert az úgy nem megy, ha simán csak tiltjuk 
a tévét, és elé lökünk egy könyvet, hogy, nesze, olvasd!

Bosszankodom, ha a tanár nem dicséri a gyereket, vagy nem 
méltányolja az olvasottságát, a szókincsét, a fantáziáját. Gyakran 
az a probléma, hogy nem a címrõl ír a fogalmazásokban. De ha ne-
kem a címrõl az jutott eszembe, mondja a gyerek, és én igazat 
adok neki. Hogyan is ne tenném, hiszen éppen én tanítottam arra, 
hogy a képzelet határtalan! Annyi mindent tanulnak magyarórán, 
csak mintha az olvasás megszerettetése maradna el, rendszeres ol-
vasóvá így kevesen válhatnak.

    

Hogyan fér meg benned egymás mellett a két szerep, az 
anyai és az írói?

            

A gyereket és a férjet nem a legújabb bekezdés érdekli, hanem 
a tiszta ruha és a reggeli. A nõ, ha ír, akkor elõbb többnyire a körül-
mények megteremtésén fárad, még ha komolyan is veszi a kör-
nyezete. Néha el is fárad, hogy az írásra már se kedve, se ereje nem 
marad, és olyankor nem ír, csak ideges. Persze az alkotásvágy 
máshogyan is utat talál magának: sikeresen levezényelni egy csa-
ládi eseményt, átalakítani a lakást, fogni a fényképezõgépet és ki-
menni a szomszédban kezdõdõ mezõre. Vagy ami a legfontosabb, 
úgy foglalkozni a gyerekekkel, hogy maguk is alkotó emberekké 
váljanak, mert a boldogság onnét fakad a legbiztosabban. Aztán 
majd eljön végre az írásidõ is. Egy-egy jó beszélgetés is fölér az 
írással, mert bár csak két ember között történik meg, mégis meg-
határozó élmény lehet, vagy egy új utat nyithat akármelyik részt-
vevõben. Mesélni nagyon jó, saját meséket, napi történeteket. Nem 
csak információkat cserélõ kávézásokra gondolok, vagy pletykál-
kodásra – annak is megvan a helye a napjainkban, és ha nem ár-
tunk vele, nincs abban semmi rossz –, hanem valódi párbeszédek-
re, jó és szép szavakra, önátadó meghallgatásra.

                                    

Beszédidõ bármikor lehet. Mikor van az írásidõ?
                

Dehogy lehet bármikor beszélgetni! Készülni kell, fölsöpörni 
a ház környékét, meglocsolni a kertet, legalább az ülõhely közelé-
ben, és beszélgetni legjobb a délután második felében elkezdeni, 
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hogy a szúnyogrohamig eljussunk valamerre. Jó kávé kell még 
hozzá, esetleg ha zene is, akkor az csak messzirõl, és éppen csak 
hallható erõséggel. De a madarak amúgy is fölülmúlhatatlanok.

Reggel könnyebb írni, de nincs szigorú órarend. Az írást in-
kább mûvelni kell, mint beszélni róla.

                    

Van valamiféle napi idõbeosztásod?
                

Hajnalban a macskánk 
jelzi, hogy ideje a fölkelés-
nek és hogy enni kapjon. A 
nap addig nem indul, amíg a 
kávé felét meg nem ittam. Öt 
órakor, reggel. Lassan és bé-
kességben. Amíg nem ér el a 
legtávolabbi sejtembe a kof-
fein, felõlem nyávoghat az a 
macska. Öt perc alatt megtör-
ténik ez, már hogy a koffein, 
és a legtávolabbi sejtek… 
Kávé után gyaloglás, egy 
órán át. Régebben futottam, 
és inkább este, amikor a lá-
nyok már aludtak. Egyedül a 
sötét faluban, és félelem nél-
kül. Ez is megérne egy mesét. 
Ma már a futás nem megy, és 
félnék éjjel. Ez már nem az a 
világ, és nem az a falu. Már 
mondhatom, hogy bezzeg, az 
én idõmben minden máshogyan volt.

                      

Ennek a félelemnek köze lehet ahhoz, hogy otthonülõ élet-
módot folytatsz?

                       

Nem véletlenül választottam az önkifejezõ lehetõségek közül 
az írást. Megfelel a természetemnek. Tehát nem a félelem marasz-
tal a kerítésen belül. Van egy ismerõsöm, aki néhány útitáskával 
járja a világot, én ide beragadva élek. Találkozásaink örömteli el-
sõ óráján túl az ellentétek élesen látszanak. Õt elfogja az én hely-

Írás helyett családalapítás
Írás helyett családalapítás
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hez kötött életem utáni vágy, engem pedig a szabadság, az akadá-
lyozatlanság, a folyamatos mozgásban levés, a minden irányban 
egyformán szabadon bejárható tér vonz. Azután elfogy a süte-
mény, a harmadik kávén is túl vagyunk, és én nem mennék seho-
va, õ nem maradna helyben. Miután elköszönünk, ösztönösen tá-
rok ki minden ajtót és ablakot. Megzavarta a nyugalmamat, gyor-
sabban ver a szívem. De másnapra már nincs nyoma, csak egy mi-
atta föltámadt érzés: olyan, mintha hosszú útról jöttem volna visz-
sza. És ez nekem elég. De azért idõnként szabadságra megyek eb-
bõl az életbõl, ne félts!

              

Igazi, meleg otthont teremteni a legnagyobb mûvészet, s 
ez elsõsorban a nõn múlik, gondolom én...

                     

Ajándék az élettõl, ha kikísérhetsz és kapuban várhatsz haza 
minden egyes családtagot, aki a szárnyaid alá tartozik. És ez kivi-
telezhetetlen, ha az anya dolgozik. Családom egyik tagja sem hor-
dott soha kulcsot magával. Hálás vagyok a sorsnak, hogy ez így 
volt. Talán õk is értékelik, bár honnét tudnák, milyen lehetett vol-
na másként?

A meleg, jó hangulatú otthon hiánya férfit, nõt egyaránt meg-
visel, és a gyerekekrõl még nem is beszéltünk! Máris a rideg, fe-
szült, elégedetlen légkörben könnyen érõ és kirobbanó családi 
erõszaknál tartunk. Az otthon melege elsõsorban a nõkön múlik, 
és ez is régimódi gondolat, de nem ártana körüljárni: a férfi házat 
épít, a nõ otthont teremt. Nem egymás ellen, együtt létezve kelle-
ne. Idealizmus, közhelyek, tudom, és ráadásul én is voltam tanúja 
félholtra vert nõnek, de az éjszakába álmukból kizavart gyerekek 
sorsa sem csak légbõl kapott novellatémám.

                    

Emlékszem, az atyai örökségedbõl rögtön egy számítógé-
pet vettél magadnak, hogy internetezhess, akkor, amikor ezt 
még kevesen engedhették meg errefelé maguknak. Mit jelent 
számodra a net világa?

                  

Mindent. Gyakorlatilag a székemen ülve ismerkedhettem 
meg azokkal az emberekkel, akik a mai napig meghatározó szere-
pet töltenek be abban a világomban, ami az írással kapcsolatos. A 
tanulás helye volt és az ma is. És hol máshol bukkantam volna pél-
dául Dely István nyomára, mint a neten egy cartanenai beszá-
molót, útirajzot olvasva? Nem is csodálkoztam, hiszen kedvenc 

17

Márquez-novellám fordítója nem élhet, mondjuk a Balaton mel-
lett, vagy egy Szeged környéki tanyán. Már miért ne élhetne, gon-
dolom azután, fordítani ott is lehetne, nem kell ahhoz a helyszínre 
menni, „ahol a háztetõn tengeri szelek fújnak”, és ahol a házak fa-
lán narancsvörösen folyik le a fény. Jó kalandozni, ha térben nem 
lehet, legalább gondolatok útján, szabadon. És ehhez kell a könyv, 
az olvasás, csatlakozva mellé internet kínálta keresõ, okosan ke-
resve sok jó jön a kíváncsi elé, mértékkel és azt becsülve benne, 
ami igazán hasznos és jó, épít és okosít. Egyik ismerõsöm, aki 
mellesleg sokkal fiatalabb, mint én, kijelentette, õ bizony nem en-
gedi gyerekét a net közelébe, ki tudja, miféle fertõbe „mászik be-
le”, arra meg nincs ideje, hogy örökké a válla fölött pislogjon, elle-
nõrizzen minden kattintást, tehát marad a nem.

                  

Ez kivétel. A legtöbb gyerek ma a tévé és a számítógép mel-
lett nõ fel, és nem is kell ahhoz elvált szülõk egykéjének lenni.

                   

Jó, hogy említed, akkor beszéljek mégis az írásról, amiben 
mostanában vagyok? Apátlan gyerekek kora ez, az apátlan fiúk 
sorsa tragikus, nincs az a jó anya, aki az apa szerepét is képes ellát-
ni a fia mellett. Kevés mintának a nagybácsi, vagy egy férfi rokon. 
Nem tudom, hogyan kell férfinak lenni, mondta egyik beszélgetõ-
társam, aki azt panaszolta, hogy nagynénik, nagymamák, óvónõk, 
tanító nénik szoknyájába kapaszkodva nõtt föl, ráadásul többnyire 
szintén apátlanul nevelkedõ társakkal. És otthon olyan anyával, 
aki szívbõl gyûlölte a férfiakat. Egy anya szereti a fiát, szentségtö-
rés mást gondolni, de ebben az esetben joggal tettük föl az érintet-
tel együtt a kérdést: biztosan így volt? Negyven év után mondta ki: 
anyám csak fölhasznált, hogy a férfiutálatát rajtam élje ki! Bátor-
ság kell a szembenézéshez is. Ahhoz is, hogy az anyai szeretet mí-
toszát megkérdõjelezzük.

                

Sok író nem szereti, ha készülõ mûvérõl faggatják...
           

Az írók nem, lehet, hogy ez többnyire így van. De én egy nõ 
vagyok, aki ír! Ha beszélni kell, akkor legalább arról tegyük, ami 
jelenleg legjobban foglalkoztat. Mint amikor vízépítõ ismerõ-
sünkkel találkozunk: bármivel kezdjük, õ a második mondatában 
már a vizekrõl beszél. Most ez köt le, és túl vagyok az alkotás azon 
szakaszán, amikor valóban jobb hallgatni róla, hogy ne fussa ki 
magát a dolog üresben.
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Akkor fussunk neki!
             

A regény(félé)ben az apa hiánya kézzelfogható hiány, ponto-
san tudja a fõszereplõ, hogy ki az, aki hiányzik neki és miért. És 
hogy hol van az, aki hiányzik: halott. Bár az anya él, mégis õ jelen-
ti az igazi problémát, mert fiát a saját gondjaiban fuldokolva és 
azok alól soha ki nem szabadulva nyomja el. Végül az anya törté-
nete is napvilágra kerül. De a végét inkább nem mesélem itt el.

                  

Mi jut eszedbe arról, hogy az idén vagy ötvenéves?
                 

Például Denise Levertov verse, Bollobás Enikõ fordításában. 
Asszony egyedül a címe. „Mennyivel / fiatalabbnak és szebbnek 
érzi magát, / mint amilyennek látják.” Ebben a kiragadott részlet-
ben is sok minden van azon túl, amit az elsõ értés ad, bár én kicsit 
változtatok rajta: mennyivel mozgékonyabbnak, frissebbnek gon-
dolom magam, mint az a valóságban van! Valahogy utol kellene 
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már érni magamat, a belsõ lendületem gyakran vall kudarcot a ko-
rom szabta lehetõségek miatt, amik már korlátozottabbak. Ötven-
évesen nagyjából tudom, mire számíthatok magammal kapcsolat-
ban. Hibáimmal szembenézek, eltagadásuk helyett. Jó ennyi éves-
nek (is) lenni, semmi kedvem sem lenne újrakezdeni – mielõtt 
eszedbe jutna megkérdezni –, és egyetlen napot sem tagadnék le a 
koromból, pontosan azért (is), mert ezen a téren hiú vagyok.

                

Hiúnak tudod magad?
               

Azt hiszem, a szükségesnél is jóval kevesebb a hiúság ben-
nem. Ez bizonyos szempontból hátrány, de én akkor is hálás va-
gyok érte. Annyi rossz tulajdonság jut egy-egy embernek, és jó ér-
zés, ha mások tükrében azt látom, engem melyiktõl kímélt meg a 
sors. Maradt épp elég.
                    

Ez a szükségesnél is kevesebb hiúság lehet az oka, hogy 
még nem jelent meg önálló köteted?
                 

A mögöttem lévõ írással eltöltött tizenkét év a fölkészülés idõ-
szaka volt. Köztes idõ. Még számos kötelezettségem volt elõbbre 
való az írásnál, a család határozta meg az életemet. A rövid írások, 
novellák, kisprózák, versek ideje volt ez, és az újraolvasásé. De ha 
olvasóként novellák helyett szívesebben veszek kézbe regényt, le-
hetõleg olyant, amit nem lehet egyetlen este, egyszuszra elolvas-
ni, akkor írni sem akarok ennél kevesebbet. És ahhoz türelem kell, 
kitartani hosszabb idõn át. Már nyugodtan beszélhetek róla, a 
megírás nagyjából mögöttem van. Az örömteli része van mögöt-
tem, és a munkásabb az, ami ezekben a hetekben elfoglal. Önfe-
gyelem kérdése, hogy javítás közben ne kapjon el egy mondat, 
ami további történetbe húz. Sajnos, ennek nehéz ellenállni. Már 
ismert a közeg, a szereplõk, otthon vagyok velük, könnyû a sorsu-
kat, élettörténetüket tovább dagasztani.
                    

Mi hiányzik a mindennapjaidból?
                                

A vidám, nyitott emberek. Akiknek, ha találkozunk, akkor is 
mosolyogva köszönök vissza, ha addig nem volt okom a mosoly-
ra. Régebben egy társaságban azonnal megláttam a legmagányo-
sabb résztvevõt, és ahhoz csatlakoztam. Ma már inkább azokkal 
tartok, akik erõt véve az esetleges bajukon, a boldogabbik képüket 
adják: miért növelni a búsongók csapatát? Vagy a nagyvonalúság 

Nem is volt igaz
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hiányzik. Amikor a sértett fél nem törõdik a múlttal, és képes 
örömmel köszönteni azt, aki valamikor megbántotta. Vagy az 
öröm, ami meglátszik az arcon, amikor a másikkal találkozunk. A 
boldog ember mosolya, amitõl összeszorul a torok, mert akkora 
csoda. Kiteljesedni a pillanatban. Az állott dolgokat nem szere-
tem, vagy a hosszan kitartott hangot. Volt egy-két nagyon szép pil-
lanatom, amit az irodalomnak köszönhetek, azok fõleg arról szól-
tak, hogy magamhoz képest tettem valami váratlant, meghökken-
tõt. Villanás a szürkeségben. A pillanatról szól a rövid prózáim 
gyûjteménye is.

               

Mi a fõ célod? Merre tartasz most?
                    

Fõ célom a magam ura lenni végre. A régtõl hordozott terhe-
ket lerakni, és egészséges önzéssel, lelkifurdalás nélkül élni. Tar-
tósan talán magamat menthetem meg, másokat biztosan nem. Már 
elhiszem, hogy nem bûn az, ha a magam érdekét tartva szem elõtt 
élek. Pedig nem így tanultuk, elismerem. Amaz a változat csak 
szépen hangzik, de sehova sem vezet.

Semmibõl a semmibe tartok. Még az elsõ novelláim gyûj-
teményét címezte át így a szerkesztõ, és elsõre fölfortyantam: 
ennyire tart csak? Akár tetszik, akár nem, ha földhözragadtságun-
kat elfelejtjük, mindannyiunknak ez a sorsa: semmibõl a semmi-
be. Az írásból majdnem kizárólag csak maga az írás érdekel, és 
egy-egy kész szöveg további élete már nem nagyon.

                

Aki ír, az megjelentetni is szeretne. Az irodalom világában 
csak az létezik, aki a szövegeivel és azokért kapott díjakkal je-
len van.

                

Nagy a csábítás elmerülni a szófolyamban. Élvezni, hogy, 
mint fölfakadt forrásból, ömlenek a mondatok, ami nem baj addig, 
amíg a magam örömére szaporítom õket. Még valami érdekes is 
kijöhet az egészbõl. De az rajtam kívül érdekelhet valakit? Unal-
mas könyvekkel vesztésre játszik az, aki az elektronikus média 
korában könyvespolcra szeretne kerülni mûvével. Hány fa kell 
egy könyv kiadásához? Csakhogy én sokkal kevésbé vagyok hiú, 
mint amennyire szeretem az erdõt. Most raktam dobozokba több 
tíz kilónyi könyvet, amikrõl tudom, nincs miért a polcokon fogni-
uk a helyet. Majd ha magam is elhiszem, hogy az enyém több ér-
deklõdésre tarthat számot, töröm magam a kiadással.

21

Nem lehet mindent, látni kell a korlátokat és elérhetõ célok 
kellenek. Az idõ ellened dolgozik. Kijózanító sorok, egy újságda-
rab falra tûzve, amibõl kiderül, hogy az egykor kedvelt írónõ regé-
nyeit alig olvassák a maiak. Kaffka Margitról van szó. Ne az örök-
létnek, inkább csak a pillanatnak, mindenkinek így a hasznosabb.
                                   

Az írás nélkül el tudnád képzelni az életed?
             

Az írás nélkül nehéz elképzelnem, de nem lehetetlen, mert 
miért ne lehetne írás nélkül élni, ha van mit olvasni?
                     

Mi tölt el elégedettséggel?
                     

Például, ha legyalogoltam a napi egy órát, akkor is, ha az elin-
dulás pillanatában ezer más dolog kedvemre valóbb volna, mint 
az. Az írás és olvasás fizikai ellustuláshoz vezet, könnyû ebbe a 
csapdába esni. És jó, amikor a mondatok engedelmesen hozzák 
azt, amit elmondani szeretnék velük. Írni folyamatos tanulást je-
lent, elemzõ gondolkodást, kíváncsiságot kifelé és befelé egy-
aránt, és az eredmény arról szól, milyen alapossággal mûveltem 
ezeket.

A gyalogút
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FIAM, LÉGY FÉRFI!
(részlet)

    
Ha apám lelke még harminc évvel a halála után is körülöttem 

bolyong – és én tudom, hogy nem ment el a közelembõl! –, akkor 
van mit látnia, és így nem csoda, hogy nem leli meg a végsõ nyu-
galmat. Apám nekem éppen úgy hiányzik, mint az elsõ, nélküle 
töltött napon hiányzott. Anyám éppen úgy szidja, ha szóba kerül 
valami kapcsán, mint életében is szidta minden nap és minden al-
kalmat megragadva a szidásra.

Most, hogy Ágota nélkül maradtam, tennem kell valamit, 
hogy megváltozzanak a dolgok, mert ez az élõt pusztító és holtat 
visszatartó állapot idõközben a véremet itatta át, gyökereket en-
gedett az utolsó sejtemig, álarc és jelmez helyett levethetetlen és 
eldobhatatlan részem lett.

– Ne hozd nekem át a halálba a harminc év alatt sem megol-
dott gondodat, ott már nem leszek a pszichológusod! – mondta 
Ágota, amikor utoljára telefonált a kórház legszebb, legcsende-
sebb szobájából, ahol – a pénzes haldoklók számára kívánságuk 
szerint berendezett környezetben – igyekeztek enyhíteni kínjain. 
Tudom, hogy viccesnek szeretett volna tûnni, de akadozó lélegze-
te miatt ebbõl semmi sem jött át.

A telefon hosszú csöndjét kórházi szagok és színtelenség töl-
tötte be, Ágota máig sem halványuló hiánya a közben véresre ha-
rapdált számmal utána suttogott mondatból született meg.

Õ kérte, hogy ismételjem vele, amikor maga már alig tudta, 
többszöri nekifutásra is nehezen, kimondani:

– Mert mégiscsak szép az élet!
Akkor kezdtem írni ezt a könyvet, amikor már Ágota pótolha-

tatlanságával szembe tudtam nézni. Eltemetem benne, akiket kell, 
és azután megpróbálok – nélkülük – élni.

NAGY FARKAS DUDÁS ERIKA
   

KISSANYI REGÉNYE

*
                 

A fürdõszobatükör elõtt igyekeztem rendbe szedni ritka és 
szertelen hajam, ollóval igazítottam a szakállamon, közben hol la-
zítani, hol erõsen összpontosítani próbáltam az esti fölolvasásom 
miatt, de egyik sem sikerült. Csak a helyi könyvtár olvasótermé-
ben rendezett mûsorról volt szó, ahol mindenki az ismerõsöm, 
mégis úgy izgultam, mintha a fõvárosba hívtak volna, idegenek 
közé.

Legfõképpen a kádban leáztatott ruhák idegesítettek, a vízbe 
reszelt háziszappan szagától szédelegtem. A háziszappan akár 
anyám jelképe is lehetne, mert talán õ az utolsó a faluban, aki 
évente rendszeresen kifõzi az összegyûjtögetett zsiradékot, a 
megavasodott szalonnát. Hiába az ezerféle mosópor, és bár a mi 
fürdõszobánkban is van néhány fajta belõlük – méghozzá a leg-
jobb márkák közül –, a hetvenéves anyám a háziszappan haszná-
latáról képtelen leszokni.

Évente vállalja a zsírszóda beszerzésének gondját, és a több 
napig tartó macerát, ami a szappankészítéssel jár. A padláson ki-
kockázott darabokban egy egész emberélet összes mosását kiszol-
gáló mennyiségben áll és bûzlik, amíg kõkeménnyé nem szárad.

Kõkemény, összeszáradt jelképek, a világ minden szennyét 
lemosni képes szappankockák! Makacsság, erõszakosság, dac és 
küszködés, szürke piszokfolyamot tápláló kiapadhatatlan forrás!

És arról is képtelen lemondani, hogy áztassa a szennyest! Az 
automata mosógép mellett erre nincs szükség, ráadásul olyankor a 
foglalt kád miatt lehetetlen fürdenem, és ez mintha egyáltalán 
nem érdekelné. Az áztatás miatt egy idõben rendszeresen vitába 
szálltam vele, de azután beláttam, nem érdemes.

– Majd ha építesz magadnak saját fürdõszobát, abban azt te-
szel, amit akarsz! – rikácsolta.

– Amíg én élek, itt minden úgy lesz, ahogy én akarom – tette 
még hozzá, erõsen megnyomva a minden szót, és a többit is túl sok 
erõvel mondta ki, szavanként alaposan aláhúzva a mondatot.

Anyámnak talán meg sem fordult a fejében, hogy ezzel azt éri 
el, egyszer csak nem fog érdekelni tovább, hogy anyám, és az sem, 
hogy a Bibliában azt írja, tisztelnem kell: kívánni kezdem a halá-
lát. Biztosan nem gondolt ilyesmire, nem tételezte föl rólam, hogy 
mire tesz képessé a viselkedésével.
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Ágotát okolta minden vitánk végén, hogy õ telebeszéli a fe-
jemet. Ha Ágota nincs, ilyen vitáink sem lettek volna már régen, 
ebben igaza van: nem élnék ezen a világon, ahol életképtelenné 
éppen az tett, akitõl az életemet kaptam.

Félek, amikor elönt a gyûlölet hulláma, mint szennyes özön, 
belep, a leghátsó sejtemig átjár, csontot, bõrt, húst átitat. A szívem 
is gyûlölettel löki tovább és tovább a gyûlölettõl zavaros vért, 
eszébe sincs tiltakozni, hogy ez talán még sincsen rendjén, meg-
állhatna akár a szívem is, hogy ebbõl elég ennyi, ennyi gyûlölet 
egy egész város minden lakójára szétosztva is sok, nemhogy 
anyám felé sugározva.

Nem is értem, hogy bír még mindig itt lenni a közelben, vagy 
miért nem nyel el engem a föld mindenestül?

Hogyan lehet ekkora bûnt hordoznom magammal, ébren ez 
határozza meg minden gondolatomat, álmomban rémálmokat 
gerjeszt, gyilkossá leszek, mindent irtok magam körül, mert ál-
momban néha én is gyõzök, nem úgy, mint a valóságban.

A valóságban még sohasem tudtam anyám fölé kerekedni, 
vinnyogó, bûntudatos ebként fetrengek a lába elõtt. Ébren magam 
ellen fordul minden ártó gondolat és érzés.

Mérgezi az írásaimat, pusztítja – már mindet elpusztította – a 
kapcsolataimat, ezt a gyûlöletet érzik meg a lányok, és kerülnek 
messzirõl, és ettõl izgulnak föl az asszonyok, de az elsõ néhány 
találkozás alatt éppen emiatt mennek el úgy, hogy azt ígérik, hol-
nap hívnak, de nem hívnak sem másnap, sem késõbb, örökre 
eltûnnek az életembõl, gyakran úgy, hogy nyomukat sem lelem 
aztán.

Itt maradok egyedül, örökös próbálkozásokban, amikhez 
Ágota minden támogatását megadja, elõre figyelmeztet, hogy hol 
bukhatom el, és én újra és újra megtévedek, vagyis képtelen va-
gyok elrejteni az anyám iránti gyûlöletet, nem is magát a tényt, 
hogy gyûlölöm, hanem annak a mértékét, a mértéktelenségét, 
amivel a szememben, ha egy másik nõre nézek, elretten a tekinte-
temtõl, és kifut a világból.

Anyámra nem tudok úgy nézni soha. Engedelmes gyerek, hû-
séges kutya tekintetével nézek rá akkor is, amikor föllázadok elle-
ne, és ettõl vesztik erejüket a szavaim, a nézésem miatt válnak ha-
tástalanná, lehullnak, mielõtt még elérnék anyámat.
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Álmomban ismét hatalmas, lyukas melltartókat lobogtatott a 
szél. A góré törött lécébe akadva, mint megkettõzött ejtõernyõ, 
verdesett, szabadulni akart onnét. Bugyigumival összecsomózott 
alkatrészei, Albus mosópor szagával átitatott, régen megszürkült 
fehérsége annak a régi, kõlapokkal lerakott gangnak a hangulatát 
idézte.

Fölnõttek lába alatt botladozó gyerekként rágcsáltam a Nán-
dor pék vastag héjú kenyerének édesre sült tetejét, már-már keserû 
volt a túlsült darabon.

– Kissanyi, menj innét, ne legyél örökké láb alatt! – semmi 
mást nem mondtak, ha közéjük tévedtem, és rám sem nézve to-
vább csapkodták a fekete klottgatyákat a dörgölõ rács bordáihoz, 
oldalt folyt le a szürke, szappanos lé.

Jött a sógor, anyám sikoltozva nevetett, fölemelt karján hóna 
aljába csorgott a szutykos víz, a sógor anyám melle után kapko-
dott.

Estig rongyok lógtak a bukszusokon, az orgonabokrok ágain, 
a tejes festékkel évente kétszer bemázolt kerítés csokoládészínû 
lécein, a rádió miatt a gang és a góré között kifeszített dróton, min-
denen, amire a nedves ruha száradni kiakasztható.

A vécé és a csirkeól mögött egy rövid madzagon ismeretlen 
rendeltetésû, fehér ruhadarabok száradtak.

– Az a nõknek kell – mondta unokatestvérem, aki tõlem idõ-

sebb és sokkal okosabb volt.
– Játsszunk orvosost – mondta még, és a kezembe nyomott 

egy apja gyógyszertárából elcsent kémcsövet.
Lefeküdt az ól mögé terített rongypokrócra, behunyta a sze-

mét, és a közben combközépig lehúzott bugyija szélét fogta.
– Mérd meg a lázamat! – szólt parancsolón, a mondat végére 

elcsuklott a hangja, nyelt egy nagyot.
– Hol? – kérdeztem. Tágra nyílt szemmel meredtem a combja 

tövére.
– Hülye, hát itt e! – és a bugyiját elengedõ kézzel, egy gyors 

mozdulattal pont oda mutatott, ahová néztem, a szorosan össze-
zárt, megfeszített combja tövébe.

Ismét megkapaszkodott a pisaszagú nejlonbugyi szélében.
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Én akkor már az arcát néztem, ahogyan szemét szorosan 
összezárta, és ajka, orra is furcsa fintorba merevedve várt.

A kémcsövet egy hirtelen, de pontos mozdulattal a négy, egy 
pontban összefutó vonal közepébe tettem, fölugrottam és elfutot-
tam. A kertvégi öreg diófa földig érõ ágának takarásában akartam 
kisírni magam, bár nem tudtam, hogy miért.

– Fiam, veled mi van, miért pityeregsz itt? – apám talált rám, 
amikor az etetéshez a friss árpából ment kaszálni.

– Fiam, légy férfi! – folytatta, amikor a sírást abbahagyva, de 
válasz nélkül álltam föl addigi rejtekhelyemrõl. 

– Fiam, egy férfi nem sír, hanem odacsap! Megvert valaki? 
Megzavart a kakas? – talán tovább faggatott volna, de a ház felõl 
anyám ideges, rikácsoló hangja hallatszott, kereste apámat, mert a 
borjú belekeveredett a kötõfékbe.

– Sándor, az istenedet, ne a kölyökkel vacakolj, gyere ide! – 
de akkor már kéretlenül is futott apám, mert a tehén is szörnyû 
hangon bõgött.

Senki sem értette, hogyan történt, de a borjú, ami az egész csa-
lád szemefénye volt, és amit simogatva még anyám tekintete is 
szelídebb lett, a tehén kötõfékébe gabalyodva megfojtotta magát.

Hónapokig azon veszekedtek aztán, hogy melyikük hagyta 
hosszabbra a kelleténél a tehén kötelét.

Nagymama közben csak a fehér rongyszõnyegével foglalko-
zott, mert sehogyan sem értette, az hogyan került ki a tyúkganés 
hátsó udvarba? Más esetben anyám is melléállt volna, és addig po-
fozott volna, amíg el nem mondok neki mindent, de a borjú el-
pusztulása miatti idegállapotában inkább anyósát hordta le, hogy 
egy piszkos rongyszõnyegnél sokkal többet veszítettünk:

– Mossa ki, ha nem tetszik, vagy dobja föl a kerítésre száradni, 
aztán majd lefordul róla az a szar magától is! Vén hülye, mintha 
nagyobb bajunk nem lenne! – ez utóbbit elfordulva úgy mondta, 
hogy apám lehetõleg ne, de öreganyám biztosan meghallja.

HORROR LOCAL

GYANÚTLAN
    GYERMEKEK  
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Eltelik egy hét, egy hónap, és kezdünk hozzászokni a gon-
dolathoz, hogy a kis Teresita fölborítja a terveinket. Le kell majd 
mondanom az ösztöndíjamról, mert néhány hónap múlva már 
nem lesz egyszerû tartanom a lépést. Lehet, hogy nem is Teresita 
miatt, csak a szorongástól, de nem tudom abbahagyni az evést, és 
hízni kezdek. Manuel utánam hozza az ennivalót a kanapéhoz, az 
ágyba, a kertbe is. Mindent szépen elrendez a tálcán, a konyhában 
tisztaság van, tele a kamra, mintha a bûntudat, vagy nem is tudom, 
micsoda kényszerítené, hogy megfeleljen az elvárásaimnak. De 
lassan kimerül, és nem látszik igazán boldognak: késõn ér haza, 
nem foglalkozik velem, nem akar beszélgetni a témáról.

Eltelik még egy hónap. Anyu is elfogadja a dolgot, vesz ne-
künk néhány ajándékot, és átadja õket, igaz – nem tud becsapni – 
kicsit szomorkásan. És mondja:

– Ez egy tépõzáras, lemosható pelenkázó… Ez egy mamusz, 
tiszta pamutból van… Ez egy kapucnis törölközõ… – apu végig-
néz az ajándékokon, és bólint.

– Jaj, nem is tudom… – válaszolom, és nem tudom, hogy Te-
resitára vagy az ajándékokra gondolok közben. – Tényleg nem tu-
dom – mondom késõbb az anyósomnak, amikor beállít egy színes 
gyerekágynemûvel –, nem tudom – mondom, mert már nem tu-
dom, mit mondjak, magamhoz szorítom az ágynemût, és elvonu-
lok sírni.

A harmadik hónapban még szomorúbbnak érzem magam. 
Miután fölkelek, mindig megállok a tükör elõtt, és figyelem ma-
gam egy darabig. Egyre teltebb az arcom, a karom, az egész tes-
tem, de leginkább a pocakom. Néha szólok Manuelnak, és megké-
rem, hogy álljon oda mellém. Õt viszont egyre soványabbnak lá-
tom. Ráadásul egyre szótlanabb. Hazaér a munkából, és a fejét tá-
masztva leül tévét nézni. Nem arról van szó, hogy már nem szeret, 
vagy már nem szeret annyira. Tudom, hogy Manuel imád, és pon-
tosan tudom, hogy ahogy nekem sem, neki sincsenek ellenérzései 
a mi kis Teresitánkkal kapcsolatban, miért is lennének. De annyi 
dolgunk lett volna még, mielõtt megérkezik.

SAMANTA SCHWEBLIN
       

MINÕSÉGÉT MEGÕRZI

Néha anyu megkér, hogy hadd simogassa meg a hasamat. Le-
ülök a kanapéra, õ pedig gyengéden és kedvesen beszél Teresitá-
hoz. Manuel anyukája viszont folyton telefonál, érdeklõdik, hogy 
vagyok, hol vagyok, mit eszem éppen, jól érzem-e magam, és 
megkérdez bármit, ami csak eszébe jut.

Rosszul alszom. Egész éjjel ébren fekszem az ágyban. Bámu-
lom a plafont, a kezem a kis Teresitán. Semmi másra nem tudok 
gondolni. Nem értem, hogy ha a mai világban annyi minden lehet-
séges, köztük egészen csodálatos dolgok – például kocsit lehet bé-
relni az egyik országban, és leadni egy másikban, föl lehet olvasz-
tani a fagyasztóból kivett halat, ami már harminc napja halott, 
vagy például rendezni lehet a számlákat, anélkül, hogy közben ki-
mozdulnánk otthonról –, akkor miért nem lehet egy egészen egy-
szerû kis változtatást eszközölni az események sorrendjén. Egy-
szerûen képtelen vagyok belenyugodni.

Akkor félreteszem az egészségügyi kisokost, és más lehetõsé-
gek után nézek. Szülészorvosokkal, kuruzslókkal és még egy sá-
mánnal is beszélek. Valaki megadja egy bábaasszony számát, õt is 
fölhívom telefonon. Így vagy úgy, de mindegyikük kommersz 
vagy perverz megoldásokat ajánl, közük sincs ahhoz, amit kere-
sek. Nehezen békélek meg a gondolattal, hogy Teresita ilyen ko-
rán érkezik, de nem akarom, hogy baja essék. És egyszer csak be-
lebotlok Weisman doktorba.

A rendelõje egy régi épület fölsõ szintjén van a központban. 
Nincs asszisztense, se várószobája. Csak egy apró elõtér és két 
szoba az egész. Weisman nagyon kedves, bekísér minket, és kávé-
val kínál. A beszélgetés során különösen aziránt érdeklõdik, ho-
gyan épül föl a családunk, a szüleinkrõl kérdez, a házasságunkról, 
az egymáshoz fûzõdõ viszonyunkról. Megválaszoljuk az összes 
kérdését. Weisman összekulcsolja a kezét az íróasztalán, úgy tû-
nik, elégedett a hallottakkal. Mesél pár dolgot az életútjáról, a ku-
tatási eredményeirõl, és arról, hogy mit tud nekünk ajánlani, de 
hamar megérti, hogy nem szükséges meggyõznie minket, ezért rá-
tér a kezelés ismertetésére. Közben néha Manuelra nézek: figyel-
mesen hallgat, bólogat, lelkesnek tûnik. A módszer része az étrend 
és az alvás átalakítása mellett a rendszeres légzési gyakorlat és a 
gyógyszeres kezelés is. Beszélnie kell majd anyuval és apuval, és 
Manuel anyjával is, az õ szerepük is fontos. Mindent leírok a füze-
tembe, pontról pontra.
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– És mekkora az esély, hogy sikeres lesz a kezelés? – kérde-
zem.

– Adottak a feltételek ahhoz, hogy minden rendben legyen – 
feleli Weisman.

Másnap Manuel otthon marad velem. Leülünk a nappaliban 
az asztalhoz – körülöttünk mindenfelé táblázatok és papírok –, és 
elkezdünk dolgozni. Megpróbáljuk a lehetõ legpontosabban re-
konstruálni, mi történt attól a pillanattól kezdve, amikor Teresita 
vélhetõen megváltoztatta az életünket. Meghívjuk a szüleinket, és 
egyenesen megmondjuk nekik is: döntöttünk, a kezelés már fo-
lyik, nincs mirõl vitatkozni. Apu még kérdezne valamit, de Manu-
el félbeszakítja:

– Azt kell tenniük, amit kérünk – mondja. Értem, mi jár a fejé-
ben: mi komolyan vesszük a dolgot, és elvárjuk, hogy a többiek is 
így tegyenek –, akkor és úgy, ahogy szükséges.

Aggódnak, és azt hiszem, nem értik pontosan, mirõl van szó, 
de megígérik, hogy betartják az utasításainkat, azután mindenki 
hazamegy, egy-egy listával a kezében.

Amikor már túl vagyunk az elsõ tíz napon, a dolgok egy kicsit 
olajozottabban mennek. Minden nap, a megfelelõ idõben beve-
szek három tablettát, és elvégzem a „tudatos légzés” gyakorlato-
kat. A tudatos légzés a kezelés kulcsfontosságú eleme, ez a forra-
dalmi módszer segíti az ellazulást és az összpontosítást, maga 
Weisman találta ki és õ tanította meg nekem. Leülök a kertben a 
fûbe, és a „föld nyirkos méhével” létrejövõ kötelékre koncentrá-
lok. Egyszer belélegzek, majd kétszer ki. Folyamatosan növelem 
az idõket, és már öt másodpercig tart a belégzés, nyolc másodper-
cig a kilégzés. Több napos gyakorlással eljutok addig, hogy tíz 
alatt lélegzem be, és tizenöt alatt ki, ekkor érek el a tudatos légzés 
második szintjére, most már fölismerem a bennem áramló ener-
giák irányát. Weisman azt mondja, hogy még szükségem lesz egy 
kis idõre, de kitart amellett, hogy a siker már egy karnyújtásnyira 
van, és folytatnom kell a munkát. Eljön a pillanat, amikor fölis-
merhetõvé válik a testben áramló energia sebessége. Az ember 
elõször mintha finom bizsergést érezne az ajkában, a kezében és a 
lábában. Késõbb megtanulja irányítani: le kell lassítani az energi-
át, szépen, lépésrõl lépésre. A cél az, hogy teljesen megállítsuk, és 
aztán fokozatosan elindítsuk a körforgást az ellenkezõ irányba.
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Manuel egyelõre még nem lehet hozzám túl kedves. Pontosan 
követnie kell a lista útmutatásait, és ennek megfelelõen még más-
fél hónapon keresztül távolságtartóan kell viselkednie velem, nem 
beszélhet sokat, és néha késõ este kell hazaérnie. Gondosan be-
tartja a szabályokat, de jól ismerem, és tudom, hogy titokban már

sokkal jobban van, és majd meghal a vágytól, hogy megölelhes-
sen, és végre elmondhassa, mennyire hiányzom neki. De egyelõre 
így kell tennünk, egy másodpercre sem kockáztathatjuk, hogy ki-
essünk a szerepünkbõl.    

Egy hónap múlva még tovább jutok a tudatos légzéssel. Már 
szinte érzem, hogy képes vagyok megállítani az energiát. Weis-
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man azt mondja, hogy nincs már sok híja, már csak egy kicsit kell 
jobban igyekeznem. Megemeli a tablettaadagomat. Már érzem, 
hogy múlik a szorongás, és egy kicsit kevesebbet is eszem. A lista 
legelsõ pontját követve Manuel anyja is megtesz mindent, és fo-
kozatosan – ez utóbbi nagyon fontos, ezért többször is aláhúzzuk 
neki –, szóval fokozatosan egyre ritkábban hív minket otthon, és 
nem aggódik annyit, nem csak Teresitáról beszél állandóan.

Azt hiszem, a második hónap az igazán a nagy változások hó-
napja. A testem már nem olyan telt, és mindkettõnk meglepetésére 
és örömére a pocak csökkenni kezd. Erre a látványos változásra 
már a szüleink is fölfigyelnek. Talán most már õk is értik, vagy ér-
zik, mirõl szól a kezelés. Manuel anyja – õ különösen – a legrosz-
szabbtól tart, és bár igyekszik távol maradni, és tartani magát a lis-
tához, érzem, hogy fél és kételkedik, és attól tartok, hogy ez befo-
lyásolhatja a kezelést.

Már jobban alszom éjszaka, és már nem érzem magam olyan 
depressziósnak. Beszámolok Weismannak, hogy haladok a tuda-
tos légzéssel. Õ föllelkesül, úgy tûnik, már nagyon közel vagyok 
ahhoz, hogy megfordítsam az energiám: olyan, de olyan közel, 
hogy már csak egy hajszál választ el a céltól.

Megkezdõdik a harmadik hónap, az utolsó elõtti. Ez az a hó-
nap, amelyikben leginkább a szüleinké lesz a fõszerep. Nagyon iz-
gulunk, hogy tartsák a szavukat, és minden tökéletesen alakuljon; 
és tartják, pontosan betartják, mi pedig hálásak vagyunk ezért. 
Manuel anyja beugrik valamelyik délután, és visszakéri a színes 
gyerekágynemût, amit Teresitának hozott. Lehet, hogy sokáig ter-
vezgette ezt a lépést, mert kér egy szatyrot is, hogy elrakja a do-
bozt. Mivelhogy így hozta, szatyorban, és így is fogja elvinni, az-
tán kacsint egyet. Most az én szüleim következnek. Jönnek õk is 
az ajándékokért, egyesével kérnek vissza mindent: elõször a ka-
pucnis törölközõt, aztán a mamuszt, ami tiszta pamutból van, és 
végül a tépõzáras, lemosható pelenkázót. Becsomagolom mindet. 
Anyu még egyszer, utoljára szeretné megsimogatni a pocakom. 
Leülök a kanapéra, õ odaül mellém, gyengéden és kedvesen be-
szél. Megsimogatja a pocakom, és azt mondja, ez az én Teresitám, 
hogy fog hiányozni a kis Teresita, én pedig nem szólok semmit, de 
tudom, hogy ha megtehette volna, ha nem kellett volna pontosan 
követnie a listája utasításait, akkor elsírta volna magát.
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Az utolsó hónapban gyorsan telnek a napok. Manuel már kö-
zeledhet hozzám, és az az igazság, hogy jólesik vele lennem. Meg-
állunk a tükör elõtt, és nevetünk. Az érzés pontosan a fordítottja 
annak, mint amit akkor érzünk, ha útnak indulunk. Nem az indulás 
öröme, hanem az otthonmaradásé. Olyan, mintha életed legjobb 
évéhez hozzáadhatnál még egyet, pontosan ugyanazokkal a körül-
ményekkel. Mint egy lehetõség, hogy folytasd, ahol abbahagytad.

Egyre kevésbé vagyok telt. Ettõl könnyebben mozgok, és a 
kedvem is jobb. Utoljára látogatom meg Weismant.

– Közeleg a pillanat – mondja, és leteszi elém az íróasztalára a 
tartósító üvegcsét. Jéghideg, és így is kell maradnia, ezért hoztam 
magammal a hûtõtáskát, ahogy Weisman tanácsolta. Amikor ha-
zaérek, egybõl be kell raknom a hûtõbe. A kezembe veszem: a víz 
átlátszó benne, de sûrû, mintha színtelen cukorszirup lenne az 
üvegcsében.

Egyik reggel, miközben a tudatos légzést gyakorlom, elérek 
az utolsó szintre: lassan lélegzem, a testem érzi a föld nedvessé-
gét, és az engem körülölelõ energiát. Veszek még egy levegõt, az-
tán még egyet, és egyszerre minden megáll. Olyan, mintha körös-
körül formát öltene az energia, és pontosan meg tudnám jelölni azt 
a pillanatot, amikor a keringés, fokozatosan, megfordul. Fölsza-
badító, megfiatalító érzés, mintha a víz vagy a levegõ magától tér-
ne vissza abba az edénybe, amelyben valaha tárolták.

Végre eljön a nap. Bejelöltük a hûtõn lógó naptárban, Manuel 
karikázta be vörössel, amikor az elsõ alkalommal hazaértünk 
Weisman rendelõjébõl. Nem tudom, mikor fog megtörténni, ag-
gódom. Manuel itthon van. Az ágyban fekszem. Hallom, ahogy 
nyugtalanul járkál föl-alá. Megsimogatom a pocakom. Teljesen 
normális pocak, olyan, mint bármelyik nõ pocakja, vagyis azt aka-
rom mondani, hogy nem egy várandós pocak. Ellenkezõleg, Weis-
man azt mondja, hogy a kezelés nagyon intenzív volt: egy kicsit 
vérszegény vagyok, és sokkal soványabb, mint azelõtt, hogy el-
kezdõdött volna ez a dolog Teresitával.

A szobámba bezárkózva várok egész délelõtt és egész dél-
után. Nincs kedvem enni vagy kimozdulni, de megszólalni sem. 
Manuel gyakran benéz, és megkérdezi, hogy vagyok. Képzelem, 
hogy anyu már a falat kaparja, de õk is tudják, hogy nem telefonál-
hatnak, és nem is látogathatnak meg.
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Most már egy ideje émelygek. Ég a gyomrom, és egyre erõ-
sebben lüktet, mintha bármelyik pillanatban föl akarna robbanni. 
Szólnom kell Manuelnak, de megpróbálok fölállni, és nem sike-
rül, nem is vettem észre, hogy ennyire rosszul vagyok. Szólnom 
kell Manuelnak, hogy hívja Weismant. Sikerül fölkelnem, rosszul 
érzem magam. Lerogyok a padlóra, és térden állva várok egy ide-
ig. A tudatos légzésre gondolok, de a fejem már máshol jár. Félek. 
Attól tartok, hogy valami rosszul sül el, és baj éri Teresitát. Lehet, 
hogy õ érti, mi történik, az is lehet, hogy ez az egész rossz ötlet 
volt. Manuel belép a szobába és odarohan hozzám.

– Én csak késõbbre akarom hagyni… – mondom neki. – Nem 
akarom, hogy…

Azt próbálom elmagyarázni, hogy hagyjon csak ott a földön, 
nem számít, csak szaladjon, és beszéljen Weismannal, hogy baj 
van. De nem tudok megszólalni. Remeg az egész testem, nem tu-
dok parancsolni neki. Manuel letérdel mellém, megfogja a kezem, 
beszél hozzám, de nem hallom, amit mond. Érzem, hogy mindjárt 
hányok. A szám elé kapom a kezem. Úgy tûnik, Manuel kapcsol, 
otthagy magamban, és a konyhába rohan. Csak pár pillanatig van 
távol: a steril tégellyel, és a „Dr. Weisman” feliratú mûanyagfla-
konnal a kezében tér vissza. Letépi a zárószalagot a flakonról, és 
beleönti az áttetszõ tartalmát a tégelybe. Megint hányingerem 
van, de nem tudok, nem akarok hányni: még nem. Öklendezek 
egyet, még egyet és még egyet, egyre erõsebben, lassan már nem 
jutok levegõhöz sem. Elõször fut át az agyamon a halál gondolata. 
És egy pillanat múlva már nem kapok levegõt. Manuel figyel, de 
nem tudja, mit csináljon. Az öklendezés abbamarad, és valami el-
zárja a torkomat. Becsukom a szám, és megragadom Manuelt a 
csuklójánál fogva. Egyszerre megérzek egy aprócska dolgot, ak-
kora, mint egy mandula. A nyelvemre veszem, törékeny. Tudom, 
mit kell tennem, de nem tudom megtenni. Semmihez nem hason-
lítható érzés, még évekig fogok rá emlékezni. Manuelra nézek, 
úgy látom, nem akar siettetni. Õ várni fog ránk, gondolom. Nem 
megy tönkre: a jelzett idõpontig. Akkor Manuel odalép, a kezem-
be adja a tartósító tégelyt, én pedig óvatosan kiköpöm Teresitát.

Fordította: Kertes Gábor
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A vaskapuval átellenben álló lámpa takarékos izzója pislant 
néhányat, mielõtt kialszik, riadt zümmögésre vált a kihunyó bura 
körül kerengõ rovargyûrû nesztelen röpte. A derengésben éppen 
csak sejlenek a csempe szélû, sánta betonasztalok, némelyikre 
már retek és újhagymahalmokat halmoztak a pergõ nyelvû, cipó-
farú kofák. Amolyan szállási típusúak ezek a zöldségesek, erõs 
lábikrájuk szinte kidagad a bocskorszíjak vagy a vásári suszterpa-
pucs pántjai fölül, ahogy hajolgatás közben rengõ, dús kebleik

 

     

halma is ki-kibuggyan a slingelt pruszlikok takarásából. Konyha-
titkokról meg a plébános úr viselt dolgairól beszélgetnek két falat 
között, s ahogy jobbjukból harapásonként fogyatkozik a disznó-
sajt meg a langyos kenyér, úgy kerekedik pogácsareceptté a túró 
meg a grammra meghatározott finomliszt elegye, és úgy kurvul el 
Mancika, a plébános szakácsnõje, akinek, úgy hírlik, mindig ned-
ves az öle és olyan édes, tejszagú a lehelete, hogy belebolondul a 
férfiember, hát még az, aki csak ostyával meg miatyánkkal él. Az 
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asztalsorok mögötti bódék ablakán két nyelven jóreggelteznek ki 
a tereferélõknek a mészárossegédek, karajt meg friss májast kí-
nálnak nekik baráti áron, tojásért is cserélnének marhacsontot, le-
vesnek valót, közben vizslatják, hogy köztük van-e a kikapós, 
cserfes, amelyiket jól körül lehet tapogatni a raktárajtó mögött.

A házi tésztát meg a tejhasznot árusítók fehér egyenkötényt 
öltve, úrhatnám távolságtartással az üvegvitrinnel fedett, távolab-
bi asztalokra rakodnak, s kihasználva a kapunyitásig hátralévõ 
nyugalmas félórát, apró, cakkos szélû csészébõl kortyolgatják a 
törökkávét, egérfogaik között perecet õrölnek és fintorba futó, 
biggyedõ szájszéllel hallgatják a zöldséges–mészáros kaszt évõ-
dését. Az elegáns csésze mégiscsak más, jó ízlésre vall, ehhez ko-
pogós papucs meg selyemfényû, likrás harisnyanadrág dukál, 
amin már végigszalad a dudorászós pék bogárfekete szeme, aki 
kacsint is, míg a perec árából a visszajárót a fehér kis kacsókba 
számolja. Állítólag több felesége is van ott, ahol a családja él. 
Asszonyai szikár, csontos arcú feketék, amilyenek a hegyeket 
lakják, igénytelenek, sós túrón meg kukoricakenyéren élnek és 
évente szülnek, itt meg a szõke hajú, szelíd, kissé álmatag nõk a 
gyengéi, akik palacsintát sütnek neki baracklekvárral, ágyba vi-
szik a szalonnás tojást, és a testük akár a kelesztett kenyértészta, 
puha és hófehér.

A bontott csirkét áruló Rozi kapkodó mozdulatokkal osztá-
lyozza méret és hízottság szerint a sárga ételfestékbe mártott szár-
nyashullákat, melyeknek lábait és belsõ szerveit a feneküknél ki-
vágott lyukba tömi vissza, hogy a csirketorzó tetszetõs legyen, a 
kulcsszó az esztétika, hát esztetizál a csirkés, meg izgul rettentõ-
en, nehogy minõség-ellenõrzés legyen, mert a frissesség hagyján, 
de az ételfesték gyorsan kiderülhet, nem beszélve a hamisított vá-
góhíd-igazolásról. Õ igyekszik távol maradni ettõl a fojtott, piaci 
erotikától. A halas mindig ráérõ, kíváncsi feleségének nyüszítõs, 
idõnként dallamosra húzó hangon kántálja el így, hetipiaci regge-
leken, hogy egyszerûen érthetetlen, ezek a szégyentelenek ho-
gyan tudnak hajnali hatkor is ilyen mocskos dolgokról beszélget-
ni, mintha kufircolásból állna az élet, hát nem unják, amit otthon is 
ki kell állni, a kötelességet, a csukott szemmel és émelygõ gyo-
morral épp hogy csak kibírható tízperceket, a szilvapálinka- és 
izzadságszagot, ami órákon át ázik csak ki a lepedõkbõl, és hiába 
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vénül meg az ember, ettõl sehogy se lehet megszabadulni, pedig 
minden reggel azzal a reménnyel indul a nap, hogy ma talán nem 
kigombolt sliccel nyit rá az a vén bolond beágyazás közben, de 
nem. A disznaja nem bír magával. Kiköveteli, jár neki, mondja. 
Hát ebbe az életbe bele lehet bolondulni, sóhajt, közben szapora 
mozdulatokkal tömi a csirkefarba a lábakat és májakat, lihegve 
szuszakolja be az aprólékot a véres lyukon, a halasné meg csak 
szaporán bólogat, hogy egyetért, de erre kár szót pocsékolni, õ az 
urát már nem is hozza föl, hogy venné ki magát, ha most nekiállna 
panaszkodni, hogy az meg az özvegyhez jár, a kacsingatóshoz, aki 
két befõttért vagy egy üveg szilvalekvárért bármire hajlandó, bár-
mire, aztán az övé meg azzal állít tõle haza, hogy na, akkor most 
próbáljuk meg szájjal, õ meg a tésztametélõ kést állítaná a hátába 
legszívesebben, még hogy szájjal, sokszor alig tud elmenekülni, 
az meg kiabál utána, hogy csak szorítsalak be valahol, majd tátod 
te a szádat, megállj, hát ezt sehogy se lehet így elmondani, köny-
nyebb szaporán bólogatva együtt érezni a csirkéssel, abban még 
semmi szégyellni való sincs, legfeljebb némi asszonyi szolidaritás.

A frissen ondolált hajú gyümölcskofák, a három jó barátnõ, 
mindig késve érkeznek, az útjukba pakoló zsibárusokat arrébb-
szekírozva foglalhatják csak el kibérelt asztalaikat. Õk a piac 
szemfényvesztõi. Gyönyörû és precíz matematikai alakzatokat 
építenek, hengerek, kúpok, tetra- és oktaéderek sikerülnek az 
ügyesen rakodó kezek alatt, alma-, körte- és szilvamatériát dör-
zsölnek, fényesítenek, rendezgetnek, szépséghibát, kukacfúrást 
rejtenek el úgy a vevõszemek elõl, hogy a kirakat tökéletes le-
gyen. Vérnarancsuk béle rõt, mint a spanyol bikák vére, banánjuk 
csupa egzotikum, ananászuk édeni, datolyájuk édes, akár a keleti 
szépségek perzselõ csókja. S ha a vevõ netán termetes asszonyság, 
aki vélhetõen fogyni szeretne, a standokon zsírégetõ alma is kap-
ható, csak néhány harapás, és a zsírpárnácskák a fenékrõl leolvad-
va a mellkasra vándorolnak át, legalább két kosármérettel növelve 
a kebleket. Ezek a kofák a piac legdörzsöltebbjei. Nem átallanak 
csiklandós adomákat mesélve a vevõk kedvét keresni, minden 
szavuk mézcsepp a fülnek, nyelvük akár a kígyóé. A háború utáni 
embargós években italcsempészésbõl éltek, szépen fonott piaci 
kosarukba vinjakot meg szerb konyakot rejtettek, az üvegek tete-
jébe dobták a levetett bugyijukat, és úgy oldalogtak oda a vámo-



38

sokhoz, hogy istenem, de meleg lett, nézzék, még le is kellett vet-
kõzni a hõség miatt, az egyenruhások meg összekacsintva invitál-
ták be õket a kantinba, hogy igyanak már meg velük valami éde-
set, hát könnyû volt így szaporítani a tõkét, suhogós német márká-
kat rakni otthon élire a kávésdobozba, szép kocsit venni, a dalmát 
tengerparton nyaralni, de csak kiöregszik ebbõl is az ember, aztán 
visszacsúszik a gyümölcsösstand mögé, igaz, azért a szép beszé-
det eltanulták, aminek most, vevõbolondításra, mégiscsak hasz-
nát lehet venni.

Az iparosok sora a szépen kiépített, tetõvel fedett részen hú-
zódik, ugyan hajdani õseik céhes törekvéseirõl és mesterlevelük-
rõl már nemigen tudnak, de anélkül is jutottak valamire, az itteni-
ek közül a legtöbbre, õk nem a földet túrják, és nem a teheneket 
csöcsörészik, hanem hûvösben, kényelemben dolgozgatnak, ami 
már majdnem városias, és ez a rétegbeli különbség a parasztok 
viselkedésébõl is látszik, ahogy kissé lesütött szemmel köszönnek 
és olcsó, strapabíró lábbeli, jófajta gyúródeszka, minõséges seprû 
vagy lapátnyél, szépen sodort kötél, formás virágcserép, színes 
mûanyag edény után érdeklõdnek. Ahhoz meg aztán végképp mu-
lyák, fõleg a napszámosréteg, hogy észrevegyék: a színhibásat, a 
megcsorbultat, az oldalgósat, a divatjamúltat sózzák rájuk, ahogy 
azok a bõ szoknyájú menyecskék is azok, akik nevetgélve sétál-
gatnak az üveglapokkal borított cipõboltocskában, észre sem véve 
a suszter földre szegezett, vizsla tekintetét. A piacosok közül ezek 
az iparosok érkeznek legutoljára, nekik nem kell tülekedniük a 
legjobb helyekért, elég a hajnali mise végét jelzõ harangszóra jön-
niük, néhány mozdulattal felrántják a zárható stégjeiket borító re-
dõnyt, a templomból kiáramló asszonyhad legelõször úgyis a 
zöldségesek meg a gyümölcsösök köré sereglik, itt szerzik be a 
legfontosabb portékákat, közben elcsámcsognak a pletykakonco-
kon, csak utána következnek a hátsó sorok és asztalok, hát addig 
jut még idõ kirakodni, eligazodni a szandálok, locsolókannák, 
légycsapók és káposztagyaluk rengetegében, kialakítani a leg-
ideálisabb elrendezést, sõt, talán egy-egy hagymás lángos is bele-
fér.

Nagyot kondul a kistemplom harangja. A felfelé kúszó napko-
rong ekkorra a közeli akácfák alsó ágáig ér, a standok és asztalok 
fölött immár zsákmányszerzõ portyára indulhat a rovarok hada, 
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szállingózni kezdenek a misérõl jövõk és az elsõ, üres szatyrot ló-
báló, bámész járókelõk, akik elõtt önmagát olcsón megszámító ut-
canõként terül el a piactér, az értékesíteni és megszerezni törekvé-
sek egymást kiegészítve feszültségként vibrálnak a levegõben, és 
amint nyílik a sorompó, a bejárat melletti koszvadt pokrócára lete-
lepszik a Deda, hogy üszkös lábát közszemlére téve jajveszékelõ 
kántálással biztassa adakozásra az érkezõket, a kofák serege pedig 
az elsõ tétova érkezõre villantja bûbáj-mosolyát. A gyöngyvirág-
kölnitõl illatozó, sietõs léptû, takarékos háziasszonyok a legszük-
ségesebb holmikat beszerezvén persze a pékségben vagy a hentes-
boltban idõznek legtovább, bezsebelve az elkoptatott, de megun-
hatatlan bókokat, a benyakalt rövidektõl pirosra gyúlt arcú férfiak

pedig a bevásárlókosár fülébe kapaszkodva egyik standtól a mási-
kig szédülnek, mindenütt eldadogva, hogy két darabot, két zacs-
kónyit vagy két kilót kérnek, de ha három lesz, az sem baj, ugyan 
zsémbel majd otthon az asszony, de így megszédülve, a szemet 
hizlalva nehéz nemet mondani a szíves kínálásra: akció van, ké-
rem, erre tessék, ilyen portékát még nem látott, szinte semmi pén-
zért, minden szép, minden eladó.
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1
      

A nap hiába állít követelményt
elém, rongyából kibomlik a téboly,
egykor az árnyak kergetõztek még, hol
dimenzióim fogtak egyre közre.
      

De lassan oszlik, feloldódik elmém:
sós hullámok csapnak felettem össze,
a végsõ alap válik cseppfolyóssá,
      

terelgetném acéledénybe vissza,
de szemembe nevet rémképpé hízva
        

a torz küllõket forgató valóság.
          

2
      

A gyermek gyanútlan, vidám és csúnya,
         

arca a reggelek tavában fürdött,
mintha próféta volna, égi küldött,
       

olyan öntudattal lépett az útra,
melyrõl nem tudta, nem vezet ki innét,
elragad híg, sikamlós mélykörökbe,
         

ködükbõl feltekintve sehol nincs ég,
szûk ólomruháját hordja a vándor,
szédül, botlik, feje nehéz a láztól,
halk reményétõl megfosztják örökre.
          

3
        

Néha az órák terhes vonulása
kattog, kimustrált, rozsdás szerkezetként,
kerekei közé akad az emlék,
nagy csikorogva torpan, mintha élne,

SCHWAMM FANNI
      

AGÓNIA
      

higany cseppen a szorongás tavába,
riadtan mosakodik hófehérre
az énünkben rejlõ, aprócska kozmosz.

Az unióra hajló végtelennek
nincs útja a megbúvó félelemhez,

mely benned él, s nem engedi, hogy osztozz.

4

Felhõ felettem feleslegességem,

bíbor folyóként száguldozva mossa
a vér a bensõm, de a holnapokra

nem ragyog tétova csillag az égen;
bocsánatukra, mert nem vagyok bûnös,
csak hideglelés testemben a válasz.

A keretem a vétkekhez is szûkös,
az unalom, a rõt tehetetlenség
nedves fahasábként elmémben bent ég,
és holtra sápadt, bágyadt füstöt áraszt.
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Csak nem hitte el.
Csak nem… Nem, ez nem lehet. Nem, õ nem adhatja meg ma-

gát.
Nem, vele ez nem történhet meg.
Anyukája is kitartásra buzdította. Hogy ne vegye a szívére! 

Hogy ne adja fel! Hogy ne hagyja el magát! Mert mi lesz majd a 
gyerekekkel? Hogy nézne ki, hogy két gyerekkel elhagyod ma-
gad, Marikám?!

Így hát nem adta fel. De az egészet nem is hitte el. Hiszen min-
den orvos téved. Meg aztán hányan gyógyultak már meg?! Az erõ-
sek, a bátrak, akik nem hagyták cserben a gyerekeiket. Akiknek 
volt szívük, lelkierejük.

Csak akarni kell.
             

Persze akarni is mennyivel könnyebb lenne, ha megértõbbek 
lennének az emberek! Az anyukája például. Ha nemcsak szöve-
gelne, ha nemcsak telefonon hívogatná, hanem eljönne néha vi-
gyázni a gyerekekre. Ha fõzne valamit. Ha ki tudná magát pihen-
ni, mert anya elviszi a gyerekeket… akárhová, a strandra például. 
Akkor aludhatna, és alvás közben is fejlõdne az akaratereje. Nem-
csak a tumor fejlõdne…

Õ maga nem tudná a gyerekeket strandra vinni, mert hiszen 
nincs fürdõruhája. Egy felnõtt nõ nem ugrálhat a strandon bugyi-
ban, mint a két lánya. A Szabadság téri szökõkút egy interaktív, 
menõ szökõkút. Itt a gazdag gyerekek is bugyiban ugrálnak. A 
Szabadság téren nem tûnik föö l, hogy a lányainak sincs fürdõruhája.

Igen, a pénz. És pénzbõl sincs elég. A pénzbõl, ami az anyja 
szerint úgy spriccel szét a kezébõl, mint a vízcseppek ennek a vic-
ces szökõkútnak a csöveibõl. Vagy ahogy a véráramban a beteg 
sejtek.

Nem tudja kézben tartani egyiket sem.
Spricc… Vicc… A Szabadság téren persze nem szabad vic-

celni! Nem szabad lökdösõdni, nem szabad a turistákat kinevetni, 
és nem szabad lespriccelni az ötödik kerületi idõs hölgyeket, akik 
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kiülnek a padokra, és sóváran bámulják a lurkókat. A gyerekeik 
Kanadában, Ausztráliában, Amerikában, biztos, jó helyeken. Be-
lehalna, ha egyszer egy ilyen vénség megszólítaná.

Majdnem megint elaludt a padon. De a lökésekben támadó 
fájdalom – mint éjszaka is mindig – felébresztette.

    

Õ maga nem szokott viccelni. Ideje sem volt rá soha. Ahogyan 
pihenni sem. Nagyon gyorsan meghalt az édesapja, azóta meg 
sem állt az élet, jött Sanyi bácsi, Feri bácsi, a felszólítás, a villany-
számla, neki gyorsan dolgoznia kellett. De hát mindenki dolgo-
zott, és csak kevesen fogtak ki olyan jó munkát, mint anyuka, aki 
fejmosónõ egy fodrászatban. Sok fej, sok borravaló. És a hangulat 
sem akármi, minden rózsaszín és lila, a flakonok, a függönyök, a 
székek, a plakátok, ha végzett a hajmosással, csak beszélgetni kell 
a hölgyekkel.

Pedig a fejmosásból neki is kijutott. Hogy te soha nem adsz 
magadra! Hogy téged mindenki az orrodnál fogva vezet! Hogy mi 
lesz belõled így, Marikám, csak ülsz az Auchanban a pénztárgép 
mellett! Nincs akaraterõd! Nincs perspektívád! Stratégiád! Kon-
cepciód. Nincs! Nem is volt! Egy szemernyi sem!

És neki talán tényleg nem volt. Ilyen egyszerû ez. Mert min-
den koncepció vagy perspektíva nélkül tizennyolc éves korában 
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férjhez ment. Férjhez ment, elvált, és aztán majdnem másodszor is 
férjhez ment. Ez a majdnem lett a veszte. Már nem is tudja, melyik 
férfiért sírt többet. De hát akármennyit is sírt, nem volt abban pers-
pektíva, sem akarat, sem koncepció. Csak a két gyerek.

A legvégén a két gyerek.
És most itt van a stratégia, ez a végzetes terv a sejtjeiben.

           

Harcolni kéne. Az orvos szerint egy igazi anya nem adja fel. 
Egy igazi anya reménykedik. Akkora akaraterõ van benne, hogy 
nem ér rá kétségbeesni. És ez a véleménye az anyukájának is. Õ 
meg nem harcol, csak bágyadtan a fájdalomtól ücsörög az öreg-
asszonyok közt a padon. Bámulja a szökõkútban ugráló gyereke-
ket, nézi, hogy spriccel a víz, és közben érzi, tele van a vére… mi-
vel is van tele?

Annyira fáradt, hogy tele van a vére kétségbeeséssel.
Pedig a kedd a szabadnapja. Minden kedden idejár a lányok-

kal. Törölközõ, fésû, váltóruha, néhány zsemle egy zacskóban, 
egy flakon, amit otthon teletölt ivóvízzel. Nem kerül semmibe. 
Pedig ilyenkor kéne megpróbálnia akaraterõt gyûjtenie. Beindíta-
ni a harcos kis védõsejteket, akik sisakban megrohamozzák a rák-
sejteket, és megmentik õt… megmentik, hogy még tizenöt évet 
dolgozhasson az Auchanban, és érettségit adhasson a gyerekei-
nek.
             

Érettségi, érettségi, angol nyelvvizsga. Ma az angol a fõ. Ma 
az angol számít. De most, amikor még semmi luxus nem kell a lá-
nyoknak, alig van pénze. Ez a kicsi kis pénz azonnal szétspriccel. 
Egy fagyi, egy Túró Rudi, ez a maximum, na de mennyit kér egy 
angol tanár…?

Hogy ragyog a fény, és milyen sötét minden!
Fehéren, könnyen, habosan szökik fel a víz, de sötét foltot 

hagy mindenen, olyan foltokat, amiket nincs ereje letörölni sem. 
Kezelik a vizet? Valamit beletesznek? Meglehet. Õ látja a lányok 
bõrén a foltokat, amikor este levetkõzteti õket. Hiszen itt csak a 
szegény gyerekek ugrálnak rendszeresen. Nekik meg mindegy. 
Akármilyen víz lehet.

Vagy mégiscsak van Jézus? Akirõl beszélnek, annak lennie is 
kell. Egyszer bement a templomba, hogy azt a bizonyos lelki tar-
tást, amibõl mindenkinek van, végre megszerezze. Nem volt már 
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menekvés, az örökös bágyadtságon át is érezte a fájdalmakat.
Mint mikor bebugyolálnak egy sebet, de mindhiába.

             

Egy kútnál találkozik Jézus egy asszonnyal. Talán az is egy 
szökõkút volt, egy ilyen vidám szökõkút, ki tudja. De akármilyen 
kedves is volt a nõ, Jézus egyszercsak leleplezte, és odadörgölte 
az orra alá a férfiakat.

Öt férjed volt, mondta.
És ezután csak úgy áradt a pap beszéde! Hogy Jézus, mint va-

lami kútnál leskelõ óriásgyík, mindent tud, mindent hall és min-
dent lát! Hogy a bûnökkel mindenki bemocskolja magát! Hogy 
Jézust nem lehet félrevezetni!

Ütött minden szó. Marikának ahhoz is alig maradt ereje, hogy 
kitántorogjon a templomból.

Furcsa ez a dolog a bûnökkel. Két és fél éve egyetlen férfi sem 
fogta meg a kezét. Két és fél éve nem vett magának új fehérnemût. 
De ilyenek a szavak. Ha valahol rossz anyákról, parázna nõkrõl 
vagy csak csaló pénztárosokról hall, mindjárt elönti a lelkifurda-
lás. Mintha mindenkinek a bûne ott lenne a bõre alatt.

Hogy legyen akaratereje? Koncepciója? Stratégiája?
Mennyi vidám anyuka a szökõkút körül! Nekik aztán sok sza-

badnapjuk lehet, nem rogynak le ide a padra, hanem vidáman fut-
kosnak a gyerekeikkel. Talán már hazajöttek a külföldi nyaralás-
ból, vagy most indulnak, odakészítették a bõröndjükbe a repülõje-
gyet, de az anyuka – micsoda jó fej! – megengedi, hogy a gyerekei 
itt is lubickoljanak. Szép sima arcok, habos kis szoknyák – olyan 
fazonra igazított, igazi jó fejek! Az õ fejüket biztos nem a mama 
mossa, õk nem Csepelre járnak fodrászhoz, ha le akarják vágatni a 
hajukat.

Õ meg maga nyírja a haját. Mikor a lányok elalszanak, a tükör 
elõtt, kisollóval. Aztán jöhet bele egy gumi.

Nincs akaraterõd, mondja anyuka. Nincsenek igényeid. Érde-
kes, hogy mióta beteg, nemcsak az akaratereje fogy, hanem a haja 
is. Valahogy vékonyabb szálú.

És mi lesz, ha majd a kislányai haját sem tudja majd rendesen 
befonni? Beletûzni a hajukba azokat a fényes, kék csatokat, ami-
ket karácsonyra vett? Már nem vagyok itt, nosza, egy-kettõ, fésül-
ködjetek meg, gyerekek!
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Anyuka biztos nem fésülgeti õket. Neki van akaratereje – meg 
élettársa, jó állása, betétkönyve. Saját élete. Meg koncepciója és 
stratégiája. Nem vesz majd a nyakába két gyereket.

A vízfüggöny mögött mintha már nem is látná a lányait. Me-
lyik az õ fejük, melyik az õ karjuk, az õ fenekük? Milyen lesz az 
majd… ha lehull a csend. A kék csatok is eltûnnek. A lányai is.

Most süt a nap. És minden perc egy örökkévalóság. Ez a jó az 
egészben.
           

– Ne sírjon, csak ne sírjon! – szólítja meg az egyik kalapos né-
ni a padon. – Nincs az a férfi, aki megérdemelné! Mikor két ilyen 
szép lánya van! Hát szabad ezt? Figyelem már egy fél órája. Cson-
tig rágja a körmeit. Nézze, milyen csúnya! Vigyáznia kéne! Köny-
nyen elfertõzödhet.

Talán egy tanárnõ. Vagy egy nyugdíjas fejmosónõ. És talán 
megvan a koncepciója. A stratégiája. Elkapja a szökõkútnál a 
rossz anyukákat.

De õ csak bólogat. Nem is szokott hozzá, hogy bárkinek el-
lentmondjon. És tulajdonképp örült.

Legalább nem látszik rajta, hogy nem idevaló. Hogy õk a szö-
kõkút miatt egy óó rát és egy negyedet utaztak, hogy õk soha nem 
voltak nyaralni. Hogy nincs útlevele, repülõjegye, bankár férje, de 
még fürdõruhája sem.

Öt férjed volt!
Szóval ez a vénasszony is azt hiszi, hogy õ a férfiak miatt töri 

úgy magát. Õ, aki tudja, mióta nem menstruált, akinek az orvos 
már kitapintott egy csomót a mellében. Egy ici-pici csomót. Ez 
csak egy ici-pici csomó, mondta az orvos, nem szabad még felad-
ni, és Marika megpróbált úgy nézni, mint aki nem adja fel.

Na de férfiak? A férfiak hogy jönnek ide? És akkor átvillant 
rajta, mért gondol mindenki rögtön a férfiakra. Hisz csak huszonöt 
éves. Az orvosok is ezért vannak oda. Csak huszonöt! Mintha vál-
toztatna bármin, hogy harmincöt vagy huszonöt évesen kell… 
Hogy a lányait majd…

És a csatok! Azok a szép csatok! Mennyit spórolt még a csato-
kért is! Meg a fára karácsonykor.

Nevetnie kellett.
– Na látja! –  mosolygott a néni. – Csak egy kis akaraterõ kell.
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Petrával akkor találkoztam újra, amikor siettem haza az afri-
kai negyedben tett hosszú séták, két kacagás után, s csak egy utcát 
kerestem, amit megmutathatnék neked, mert te valahogy ott vol-
tál, kísértél ezen a bizarr úton, ami az elfogadástól a felülemelke-
désig vezet. Az volt a mi világunk, amit a tánc közben teremtet-
tünk, mikor a szárnyaim közé préselõdött izzadt loboncom, pi-
hegve hallgatva azokat a meséket, amik egyszer, a közös je-
lenünkben már véget is értek, azokat, amik úgy folytatódtak, hogy

  

nem is érdekelt, hogy megtörténnek-e vagy sem, azokat, amikre 
vágysz, de amint elkezdõdnek, csak a szenvedést érzed, az érdek-
telenséget és az állandótlanságot, a felesleges ember ideája kísért 
és nem is érted, hogy mit keresel itt. Igen, ezek azok a történetek, 
amik nem hiányoznak, de mégis valamikor a legszebb emlékek 
lesznek, s nem csak az, hanem a megélt valóság, a tegnap felkiál-
tása, hogy bolond lettél volna nemet mondani, mikor a bibliai al-
mával kínáltak. Tegnap még azt hittem, hogy szeretlek, de nem 
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öleltél az éjszaka, csak aludtam a szófán, míg te dolgoztál, kerested 
és alkottad azt a pénzt, amit nem fogsz magadra költeni, valahogy 
ez ott van a történelmedben, abban a kislányban, aki Budapesten 
vészelte át a második világháborút, mert nem volt cipõje és nem 
tudott sorban állni. Hagyj helyet az uraknak, asszonyom, szabad a 
nevét, hiába kerestelek a halottak között, te már elfelejtettél ma-
gyarul, s töröd a franciát, s nem tanítottad gyermekeidnek az édes-
nek nem is mondható anyanyelvet, s most mi is vagy, világpolgár, 
egy Belgiumban átszálló cseh zsidó lány, akinek kedvese valahol 
magyar, világpolgár abban a furcsa tudatban, hogy keresed az új 
hazát, azt a helyet, amit magadénak mondhatsz úgy is, hogy nem 
beszéled a nyelvet, csak nézel és hallgatsz, figyeled az ismerõs 
szavakat és próbálsz utat törni az érzelmek között. Tegnap még 
úgy éreztem, hogy szeretlek, hogy itt a közös jövõ, hogy te leszel 
az, akinek gyermekeket szülök, akár négyet is, boldogan, vágya-
kozva, hogy esténként az asztalodra tegyem a vacsorát. Hosszúak 
a vallomások, hogy zavartak vagyunk mind a ketten, hogy gyor-
san történtek a dolgok és hirtelen a két hónap ismeretség csak el-
szállt, együtt keltünk, hallottam az éjszakai sóhajaid, és néha már 
nem értettem, hogy mit is keresek itt. Ez az, amit akartam, a sétá-
kat a II. Albert parkban, ahol úgy csillannak az esõcseppek a leve-
leken, hogy megsokszorozzák a fényt, a színek éhes kis állatok-
ként törnek utat a félhomályban, s átnedvesedett cipõd sem zavar a 
sáros utakon, félelmetes nyugalom, amikor csak megéled a perce-
ket, csak hárman vagytok, és nem érted a szavakat, amik a levegõ-
ben szállnak. Valakit torkon ragadott a fény, s nem szabadul a szo-
rításból, véresre karmolt hátak és életszagú reggelek, hát hol van a 
romantika, hogy csak nézzük egymást, te dolgozol, én meg olva-
sok, gondolatokat pörgetek és nem kellenek a fölösleges párbe-
szédek, az üres órákat kitöltõ viták és tétova írás a szalvétára, vá-
rok, igen. Egyedül vagyok és nem érdekel, egyedül iszom a ká-
vém, várok a reggelre, hogy végre felébredj és csak az enyém légy. 
Félek tõled, félek attól, hogy szerelmes leszek, hogy fájni fog, 
amikor elmegyek és te nem tartasz vissza. Maradnék, s még te is 
mondtad, hogy maradj, majd élünk ketten, ahogy kell, ahogy sze-
retnénk. Vajon nem volt ez elvesztegetett idõ, bár nem éget annyi-
ra, hogy ne lehetnénk barátok, azzal az eredendõ giccsel, ami 
ehhez kell. Még néhány perc és elindulok, kitettél az út szélére, és 
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rám kellett bíznod, hogy visszataláljak hozzád. Félek. Nagyon. S 
most megint nem veled találkozom, csak várok a kávémat kor-
tyolgatva és nem is hiszem el, hogy még mindig esik. Megint 
ugyanaz az asztal, ugyanaz a kávé, mintha visszaöklendeztem 
volna a reggel változatlan egyhangúságát. Elmúlt, még egyszer 
találkoztunk, akkor tétován öleltelek, és csak a közönyt éreztem, 
azt a kacagtató nemtörõdömséget, ami megengedi azt, hogy az ut-
cán állva edd a gofrit, s szalvétával próbáld eltüntetni a lecseppenõ 
csokoládét. Összefércelt néhány hónap, ami patchwork Dalit szül 
vagy Munch sikolyát az üvegbúra alatt, reggelig tartó táncot, hogy 
este tizenegykor még világos van és képtelen vagy aludni az eme-
leti szobában. Petrával ott kezdõdött az életünk, a színes kis vilá-
gunk, megszületett az északi utunk, a húsz óránk együtt, mikor a 
torkomat haraptam és nem tudtam örülni a hajnali napnak, a hófe-
hér Art Nouveau közönynek, a parknak, ami egészen a szobám ab-
lakáig kúszott. S most Audrey-val kezdõdik a reggel, s nem csak a 
reggeli Tiffany-nál, a bolyongások Brüsszelben a Hepburn-házat 
keresve, vagy a vágy a kis feketére. Nem, csak egy álom vége, Pet-
ra ölelése, a zokogás a vállamon, s, hogy legyen valami, ami min-
den reggel felidézi a belga croissant-os reggeleket, Oslót és Ant-
werpent. Ma is új nap kezdõdik, mikor abba a bögrébe töö ltöm a fe-
ketém, amin ott a kis fekete, s Audrey mosolyog.
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A cselekmény ideje bizonytalan, ha lesz kedvem, és jó sok 
erre levõ kedvem lesz, akkor jó sokáig vagy éppen elég sokáig fog 
tartani. Lehet, hogy közben megéhezem, és akkor megeszek egy 
szelet húst rizzsel. A húst tegnap sütöttem, de ha berakom a mikró-
ba, pár perc alatt felmelegszik, és olyan, mintha éppen most emel-
tem volna ki a villás fejû szedõvel a serpenyõbõl, noha a hajamon 
mégsem érzõdik az égett olaj szaga, mint tegnap, éppen a fõzés 
után, éppen a hajmosás elõtt. Írás közben amúgy is jó megállni, 
egy kicsit pihenni, megmozgatni a vállat, a kart, a hátat, enni vala-
mit gyorsan, mert ha korog a gyomor, nem lehet írni. Pisilni is 
ajánlatos elmenni, ha nem kell, akkor is, mert egy allegória meg-
írása közben igen kellemetlen, ha ránk jön a hugyozhatnék. Félre-
sikerül az allegória is, a hólyagunk pedig dagad, dagad, ahogy ez a 
szöveg is dagadni fog, medret ás magának a szikes talajban. Ott 
dagadozik B. A. szövegfolyama mellett, a hajók fedélzetén nyitott 
esernyõjüket forgatva mosolyognak a nõk, a férfiak pedig meg-
emelik a kalapjukat azzal a kezükkel, amelyiket Burget és Ko-
vácsvölgyi illemkönyve ajánl. Az úszók nem találkoznak halak-
kal, csak legyek köröznek a fejük fölött. A legyek körül fecskék. 
Sok fecske. Évekkel ezelõtt láttam utoljára fecskét, az utcánkban 
szálldostak, a gyerekek pedig kõvel dobálták õket. De nem repül-
tek el. A macskám szeretett volna fecskét enni, sokat fantáziált a 
villás farokról, a villás alakú dolgokkal amúgy is közvetlen kap-
csolatba szeretett kerülni. (Példa) Sokszor vágott apám a villás fe-
jû szedõvel a fejére, amikor többszöri rászólás után is felugrott a 
székre, és az ebédlõasztalról leette volna, amit csak leenni lehe-
tett. A macskám, ha beszélni tudna, elmesélné, hogy apámnak tit-
kos viszonya van egy villás farkú nõvel. Apám anyámat egy sellõ-
vel csalja, a macskám kileste õket, és ha tudna beszélni, beárulná 
apámat, mert haragszik rá. Apámnak tetszett a hang, ahogy a macs-
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ka fején koppant a villás fejû szedõ. A macskám pár perccel a kop-
panás elõtt kéjesen megnyalta a pofáját, szájában érezte már a sült 
hús ízét. Anyám ekkor mosta meg a kezét, vette le a kötényét, és 
igazította meg a haját. A harmadik gyerek most ott nõne anyám ha-
sában, ha apám nem a sellõvel szerelmeskedne. A rizs akkor a leg-
jobb, ha nem ragad össze. Arra kell vigyázni, hogy ne égjen le, de 
ne is maradjon rajta felesleges víz. A hús panírozása közben uj-
jamra ragad a liszt, de a tojás miatt legfõképp a zsemlemorzsa.

 

          

Apám ujjai között a zsemleszínû haj, a macska lesi a folyóparton, 
utálkozik a romantikától, ezért halkan továbbáll. Mancsa neszte-
lenül érinti a talajt, éppen eleget látott már, ha tudna beszélni, biz-
tosan elmesélné anyámnak vagy nekem, kisvárosom újságírójá-
nak, hogy a helyi sajtóból mindenki megtudja: apám egy sellõvel 
csalja anyámat. Esténként az elõszoba különös módon halszagtól 
bûzlik, arra gondolok, a macskám bent, a cipõs szekrény mellett 
fogyasztotta el a vacsoráját. Anyám azt mondja, ha valamit meg 
akarok tudni, apámat kérdezzem, de csak jót kérdezzek, mert ha 
nem így teszek, fejbe kólint a villás fejû szedõvel. Azt kérdezem 
apámtól, MIÉRT NEM JÓ SZERELMESNEK LENNI.
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Ha a légy a fejedre száll, és ha a közelben repülnek a fecskék, 
könnyen elõfordulhat, hogy a fejedrõl szedik le a zsákmányt. De 
nem az óvatosság a legfontosabb dolog a világon. Ettõl sokkal 
fontosabb a kíváncsiság. Aki kíváncsi, hamar megöregszik. A 
macska bajsza fehér. Ha nem lenne szõre, látnád a ráncokat is. 
Fecskét akar fogni, de nem tud. Ott ül a tujafa alatt, néha sóváran a 
tujalevelek között csiripelõ verebek felé néz, oldalt pislant a bo-
rostyánban éppen bogyót evõ hím feketerigóra, majd az eresz alatt 
a fiókáit nevelõ fecskepárra. De hogy tudd, azért nem jó szerel-
mesnek lenni, mert NEM JÓ.

Apám ott ül a folyóparton, sóváran nézi a sást, és a sás mögött 
valamit, amit rajta kívül sem én, sem senki más nem lát. Rám se 
néz, nem is kellek oda, mintha csak kötelességbõl válaszolna, és 
azért, hogy hagyjam minél elõbb békén. Apám egyedüllétre vá-
gyik, vagy legalábbis arra, hogy én hagyjam egyedül. Haja már 
igazán hófehér, arcán a ráncokat semmi sem tudja elrejteni. A víz 
felett legyek röpködnek, a legyek körül fecskék. Szeretnék szita-
kötõt is látni, de a sellõ, akirõl én valójában nem is tudok, megette 
mindet. A sok szitakötõtõl felfújódott, és a hasa akkora, mint a 
nagyanyámé. Apám azt hitte, terhes. A sellõ nem tagadta. Apám 
azt kérdezte, mért nem vetette el. Kifizettette volna az abortuszt, 
de ez most így neki NEM JÓ. Neki több gyerek nem kell. A vizes 
zsemleszínû haj apám ujjai közé tapad, a sellõ nagyokat szellent, a 
macska most pislant a feketerigóra. Anyám azt mondja, apámat 
kérdezzem.

Egy gyerek nem fér bele, üvölti végül apám, a sellõ tovább 
fingik, ha nem vigyáz, egyre kisebb lesz a has is. Mire kiérek a fo-
lyópartra, apám már egyedül van. Ott ül, nézi a sást. A sellõ el-
ment. Nem értem, mi ez a büdös.
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A liftet hiába hívta, valaki ráült, jól hallatszott a visszhangzó 
liftaknában, hogy az illetõ valahonnan magasról fohászkodik egy 
újabb szesztilalom után, s férje tegnap esti állapotát ecseteli szom-
szédjának, akivel a liftajtóban futott össze.

Minthogy nyolc órán át úgyis egyvégtében ülni fog, elindult 
hát gyalog, s körkörös járkálással felemelkedett, megágyazva tes-
tében a mozdulatlanságnak.

Az élettel perlekedõ asszonyságok ugyanazon az emeleten 
rostokoltak, ahol megtalálta a meghívóra nyomtatott számot. Egy 
ismerõs arcú fiú, akinek nem tudta a nevét, éppen kilépett az ajtón, 
ismerõs arca felderült, amint meglátta õt, már vártunk, mondta, 
menj be, én leugrom sörért.

A konyhában két lány evett a fal mellé tolt asztalnál, egy ma-
gas fiú háttal állt nekik, és a nyitott ablaknál cigarettázott, hamuját 
a hóesés kavargó pihéi közé pöccintette. Szén kissé megtorpanva 
beköszönt, de úgy érezte, tovább kell mennie a szûk elõszobában, 
hogy eljusson a helyszínre. Egy félig behajtott ajtó mögött meg-
látta barátját, az üresnek ható szoba végében üldögélt egy párnán, 
s a díványon fekvõ vöröshajú lánnyal beszélgetett. Szén belépett, 
és leült melléjük a földre szórt párnák egyikére. A szoba másik 
sarkában két fal közé felakasztott függõágy lógott, alatta hatal-
mas, felfújt gumilabda. Az oldalt esõ falat majdnem egészen le-
fedte egy fehér tábla, amelyen piros betûs felirat szúrt szemet: „jó 
reggelt, herceg”, a négyzetes tér közepén pedig egy sámlira téve 
állt a gép, s a szemközti falra hasonló fehér táblát vetített. Az is-
merõs arcú fiú megérkezett, s üvegekkel teli karjával belökte ma-
ga mögött az ajtót.

Milyen érdekes, gondolta Szén, mi most egy üres falat nézünk 
órákig. Szeme sarkából végignézte a mellette ülõk arcát. Az öcs-
csére és közös titkukra gondolt, arra, hogy õk találták fel a camera 
obscurát gyerekkorukban, amikor egy napfényes délután becsuk-
ták a szobák folyosóra nyíló ajtaját, amitõl az ablaktalan helyiség 
egészen elsötétedett, s amikor a szemük hozzászokott a sötétség-
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hez, észrevették a lélegzetelállító látványt a falon, a nagyszoba 
tótágast álló sziluettjét, anyjuk varrógépének finom körvonalait, 
az áttetszõ függöny pöttyeit, amelyeket megrezegtetett a résnyire 
nyitott ablakon a szél, a szobanövény leveleit és az állólámpát, s 
rájöttek, hogy a kis kép a déli fekvésû nagyszoba kulcslyukán át 
vetítõdik a falra. Ez izgalmasabb volt a diafilmeknél is. Öccsét be-
küldte a szobába, és bekiáltott, hogy integessen. Aztán cseréltek.

A fehér táblán fekete táj ömlött szét, tehenek lassú mozgása 
alatt körbejárt egy üveg sör. A kezdõ képsorok alatt elhangzott 
még egy-egy megjegyzés, de idõvel mindenkit elzsibbasztott és 
magába szippantott a film, mint egy biztosan dolgozó pók. A fûtõ-
test csöve, amelynek derekát támasztotta, Szén tarkójára kúszott. 
Válla a mellette ülõ esztétikatanár karjához nyomódott, most már 
nem vigyázott arra, hogy ne érjenek egymáshoz.

Amíg a szoba tulajdonosa, a szõke Dunai kiszellõztetett, ki-
csõdültek a konyhába. A film egyharmada lejárt, s ez elég volt ah-
hoz, hogy lélegzését beléjük oltsa. Szén egy cigarettát kért a ma-
gas fiútól, teljességgel megfeledkezve arról, hogy barátjától szo-
kott, s a kagylónak támaszkodva hallgatta a vöröshajú lány elejtett 
mondatait egy találkozásról, azzal a híres színésszel, akit az imént 
meghalni láttak. Az ablak elõtt, kissé elõre dõlve, Szén barátja 
hallgatta a halkszavú esztétikatanár beszámolóját, amelyben ide-
felé jövet majdnem elgázolt egy nyulat, s nyomban ezután kis hí-
ján frontálisan ütközött egy rendõrautóval, amely a nyulat kerget-
te. Szén zoknijára lehullott a hamu, a csikk sisteregve aludt ki a 
csap alatt.

A szoba télszaggal telt meg. A kihûlt párnákat újra elfoglalták. 
A vetítõgép fénye a falra lövellt, ahol testekre, tájra, érzésekre sza-
kadt. A valóság fekete-fehér, mondta a szõke Dunai, csak a kurva 
élet színes. Nem sokkal ezután az ismerõs arcú fiú betakarta, hogy 
alvás közben, a padlón fekve, teste ne hûljön ki annyira.

A film kétharmada után újra a konyhába mentek, jobbára 
csendben álldogáltak. Ki-ki a maga füstfelhõjébe merült, s itala 
remegõ felszínén pihentette tekintetét. Szén a mosdó után érdek-
lõdött, az egyik albérlõ lány az ajtóig kísérte. Miután elvégezted, a 
vederrel kell leönteni, elromlott a tartály, mondta. Míg vizet enge-
dett a vederbe, Szén a tükörben vizsgálta magát, és arra gondolt, 
vajon észrevennék-e, ha hirtelen megnémulna. Nem vennék ész-
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re, gondolta, és beöntötte a vécébe a vizet, ugyanúgy tudnék bólo-
gatni és hallgatni, mint most.

Tangóharmonikán játszott egy barázdált arcú, fehér szakállas 
férfi. Da capo al fine. Da fine al capo. Befejezhetetlen körtáncot 
jártak a falon az ismerõssé vált idegenek, végére járt a film, de az 
elejével végzõdött. Szén úgy érezte, mozdulatai lemállottak testé-
rõl, s a cipõfûzõjét már más köti csokorra, míg õ még csak a kabát-
ját veszi magára. Az idegen lányoktól éppúgy köszönt el, mint az 
ismerõs arcú fiútól, boldog új évet, mondta, ha nem találkoznánk 
addig. Most észrevennék, gondolta.

Az esztétikatanár, ki többször kért poharába italt, felajánlotta, 
hogy mindenkit hazaszállít. Igaz, mire a kocsi felmelegedne, min-
denki kiszáll, mondta, de az éjjeli buszok kiszámíthatatlanul jár-
nak. Szén félretolt egy képeskönyvet, a gyerekeidé, kérdezte, és 
beült a hátsó ülésre. Körmével együgyû arcvonásokat karcolt a 
zúzmarába, s azon nézett ki a város utcáira, ahol még sosem járt, s 
most is csak úgy, hogy egy vöröshajú lányt kísér haza az esztétika-
tanár kocsijában.



56 57

Megérkeztem, s a mén nincs. Egyetlen tagja sem. Amikor a 
nyurga népek a fülükhöz nõtt gonosz készülékekkel sétálgatnak, 
akkor a legelérhetetlenebbek.Viszont tudom, hol tanyáznak.

Megyek a hegynek. Haldokló gebék húzzák maguk után min-
denük egy kocsiban. Elérem a zsíros kocsmát, az egyetlen útmu-
tatót. Irányt vált a performansz és eltûnök magam elõl s mindenki 
másban.

Ott, ott, amikor fenn állsz a hegyen s lábad köré tekerednek az 
erõszakos füvek, jobbról a hold ébred halványságából, mögötted 
a nap nyugszik meg. Ekkor vagy a világ közepén és tetején, vagy a 
kettõ között. Alattad a gondosan sorba állított zöld csíkok megtel-
nek élõlényekkel, a gyerekeket ketrecbe zárják, s õk hisztérikus 
élvezettel pattannak el a földtõl, amint a sötétben, lassan kifeje-
zésre jut a magányos fehér kebel, amely körül a lángosnénik lom-
ha hangyamódra táncot járnak, elkészítik az olcsó étkeket, s rám-
erõszakolják a választás lehetõségét. A tûz pedig éhesen marcan-
golja a dombokat, miközben az egyre szaporodó mén dobpergésre 
lüktet. Rég elfeledett emberek tûnnek fel. Köztük van a tökéletes 
pár is, akik tökéletes fejükrõl rámengedik a kalapot, amely ráte-
lepszik egész testemre, s eltüntet a tömegben. Még a vécésnéni 
sem vesz észre, csak néz ölelésre zárt kezekkel. Gyanús, mint a 
mozaik a WC falán. Amikor a kagylón ülök, észreveszem, hogy 
képes vagyok globálisan gondolkodni. Pisilésem idõtartama alatt 
vajon hány ember fuldoklik éppen halszálkától a világban? S ez a 
szám nagy vagy kicsi? Mindenesetre akkor éjjel, amikor fejetlen 
halakat fojtogattunk fokhagymalében, a folyton eltûnõ, szépsze-
mû leány torkán megakadt egy szálka, s a halak átvették a hatal-
mat az egyre tompuló agyak és a tágra hasadó hajnal felett. A kife-
jezetten orientális nevû, de lépteiben és agymûködésében kissé 
diszorientált házigazdánkat pedig kettévágta a küszöb.

A nap derekán nem tudtam volna észrevenni, hogy alvó bel-
sõm már megperzselõdött a hõbúrában, ahol aludtam, hacsak a 
göndör fürtök nem hajolnak fölém, és nem irányítanak a bokor tö-
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vébe. Addigra már élettartamom folyadékmércéje komolyan le-
csökkent, de feltöltöttem elveszett barátunk édesmamája által lét-
rehozott szentséges tökfõzelékkel.

A következõ hajnalra barátunk szakálláról nyalogattuk mo-
hón az éltetõ burekot, amelyet õ kezében szorongatott, amíg hûsé-
ges barátja, a Szürke gurult utána. Így haladtunk a leghevesebb 
csigavirágzás közepette, amíg az agyakból császármetszéssel 
megszületett a legújabb népdal, amely örökös karcot hagyott sze-
mélyiségemben.

Van itt egy leány, akinek haja tökéletesen és furcsa ívben ta-
karja homlokát. Az éjjel vele aludtam. Már régóta szeretem õt, de 
csak most hallottam a hangját úgy, hogy hozzám beszél. Gondo-
san válogatott csokoládéval és szavakkal édesítettük ezt a délelõt-
töt.

Hisz én itt mindenkit szeretek! Nérót, aki minden reggel meg-
kapja megérdemelt, nyálban áztatott és földet nyalogató futását, a 
kéznyújtásnyira lógó barackokat, a száraz ízt a számban, a megle-
vitáltató lovæenaci vörösbort és üvegét, a túrókezû lángosnéniket, 
az összemázolt performanszot, a kihaló nyelveket, a szikrázó do-
bokat és dombokat, az egymegoldásos rejtvényeket, a csigázó 
bokrokat, a hõgutás cicákat, az elmosódott arcokat, minden élõ és 
nem élõ lényt. Viszont a honfoglaló fokhagymáshalat más szereti.
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Szeptember, a vén hitetlen,
az eleven nyár ricsaját
hajlítja álmos csendbe,
és az élni vágyót
halálra rettentve,
az elmúlás
biztos ígéretével házal. 
Aztán a csend
egy reggel mégis dalba ébred,
a fények, s színek
kórusában kap helyet,
és ezer szilánkra törve
szórja búját szerteszéjjel,
örömódába festve a kék eget.
És most már tudhatod,
a mosoly-arcú október
megérkezett.
A remény húrjait pengeti
derûsen, lágyan szép kezével,
s az elfogadhatatlan
végleges elmúlás
képét pingálja át
aranyecsettel,
feloldhatóvá,
hogy lásd:
a vég sem végsõ pusztulás,
csak éppen
a kezdet áhítatba burkolózó
szent elõszele.

BÓDAI-SOÓS JUDIT
     

AZ ÕSZ REMÉNYE
      

59. oldal

HORROR LOCAL

FÖLDBE
SÜLLYEDT

KÖVEK



60 61

Lövétei Lázár Lászlónak
       

Itt a tél és itt az éj is halkan,
szétterül már, mint egy édes paplan,
lábakra és kezekre is mászik,          
ránk borítja sapkáit és sálit,             
úgy takar be, zsongít, ringat, altat,
mint a földet ezüsttel a harmat.
      

Nyoma sincsen gólyának, fecskének,
elhúztak az árusok is délnek.
Méhek döngte platókról az édes
szõlõlevek hûs pincékben érnek.
Szél fúj be a hosszú kupacokba
rakott fagyos káposztahalmokba.
        

Mint az este, olyan most a lég is,
ahogy koszos poharakba mérik
émelyítõ vodkájuk egy bódé
szûk ablakán át, akárha hólé,
sok-sok forró, egyenletes kortyban…
Pára száll fel, pára libben onnan.
          

Már csak néhány kofa árnya posztol,
rakosgat a betonasztalokról
fagyos zellert, répát, krumplit, eltett
tormát, tárkonyt, mindent, amit termett
a kert nyáron, mert az este itt van,
s itt a tél és itt az éj is nyomban.
           

És az éjben kigyúlnak a fények,
színes füzér, lámpák, izzók égnek,
hangfalakból rekedt zene hallik,
s mint az ág, ha terhe alatt hajlik,
Vigadóból, diszkóból meg pubból
vonul a nép, mint kaptárból, bolyból.

FEKETE VINCE
   

FILM
      

És az óra tiktakolva fordul,
ünnepelõk jönnek csapatostul,
és a hangos gépjármûfolyamban
vijjognak a dudák egyhuzamban.
Intnek nekik, visszaintegetnek,
nem állnak meg, mennek, egyre mennek.

   

Menni kéne, tán felállni innen,
valaki vár, tán hogy megsegítsen,
cédé forog, és forog a dalban:
itt a tél és itt az éj is halkan,
és a fény s a láng a kis tüzekben
angyalra vár: újra megszülessen.
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Álmodik már, álmodik a város,
szõrszitáján minden szemcsét átmos,
angyal, ember, por vagy sár vagy pára,
álmodik már egyként, mond a szája.
Ég s föld között, akárcsak a vágyak,
apró fények fellebegnek, szállnak.

Várva a zsák száját oldó kézre,
az álomból néznek fel az  égre,
hogy hoz nekik régi havazást is,
apát hoz és vissza nagyapát is,
nyarakat és azt a régi kedvet,
amit õk már majdnem elfeledtek.

És egy árny a reszketõ magasból
földre lép és meglepõdik attól,
metszõ szél fúj, didergeti kedvét,
havon, jégen vére mintha festék,
s oly áttetszõ, mint a lengõ pára,
vodka gõze, hõt lehelõ kályha.

Holnap talán újra itt a holnap,
holnap talán, s holnap újra holnap,
és ami volt, sár lesz abból, semmi,
s aki itt volt, s akart tenni-venni,
olyan mint Õ, testre és termetre:
mint a pára vagy por szétpörgetve.

És ha eljön, újra el az este,
vár az éjre türelmesen fekve,
dolgai is, mint cipõk ragyognak,
s forog az éj, s a házak forognak,
tiszta cipõk készenlétbe téve,
s rajta a föld kétméternyi mélye.

63

KÉRDÉS

I.m. Kosztolányi

Ó, milyen tûz és mily igézet,
hogy ezer kérdés tûje éget,
nem hagyva el, már nem engedve,
szurkálva reggel s estelente…
Napjaink sok-sok szeletébõl
mögöttünk omlik s újraépül
minden, valaki rakja, bontja,
s már csak a romja, csak a csonkja…
Fortyogó, pokolbéli savval
ezer kérdés, akár a sav mar… 
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……………………………..

Szellõ mozdul, jön a hajnal
rózsaujjal és puha talppal,
jég alá zárt, fagyott eret,
ujjat mozdít, kart és kezet,
s a házakra is fénye ráhull,
fákra és füvekre is ráfúj, 
bepillant még, akár a kukta,
a résekbe és zegzugokba,
lángra lobbant pocsolyát, sarat,
lengõ párát, bukó madarat.

Olyan most a város szegélye,
mint az égõ, sistergõ kéve,
mit maga után hagyott Isten,
hogy felgyújtson, majd elégessen,
s mint egy leplet, mi szakad, nyúlik,
rántja le a földrõl a túlit…
Veszítni tán nincs is egyebe,
csak ami volt, tegnap szemete,
csak ez van neki, csak az este,
csak a lelke, és csak a teste.

S a reggel, mint egy villanás,
tûnõ perc, szétzengõ cikkanás…
Kéken derengõ félhomály van
fenn az égben, a sok-sok házban,
és a lelkek megbabonázva,
villanyozva, majd zabolázva,
valami zúg, majd beléjük ásít,
elõttük, rajtuk átcikázik,
átrezeg, mint húron a dallam,
furcsa, cikcakkozó alakban,
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s szétfoly legbelül, mint a méreg,
s már áztatják sejtelmes fények
minden porcikád, minden sejted,
és nem engednek, s nem felejted.
Ismerõs a helyzet, belátom,
az égre nézel hát, barátom,
és nem bál van ott, nem szól zene,
az égen túl csak a semmise,
üres termek, lengõ ablakok,
ördögök, lebegõ angyalok,

s tán maga a nagybetûs Sátán,
pecséttel a homlokán, a hátán.
Tejút és zene és vigalom?
Vagy csak jaj, és csak a siralom.
Kénbûz tán, és szikra sok –
Sajna, ezt sem, azt sem tudhatod.
Ó, milyen tûz és mily igézet,
így ezer kérdés tûje éget,
nem hagyva el, már nem engedve,
szurkálva reggel s estelente…

A napok megannyi szeletébõl
mögöttünk omlik, s újraépül 
minden. Valaki rakja, bontja,
s már csak a romja, csak a csonkja…
Fortyogó, pokolbéli savval
megannyi kérdés, mint a sav mar,
és akik élnek, akik vannak,
s akik rég a fû alatt laknak,
dideregve ha reád lelnek,
hogy nem felelnek, úgy felelnek,

mert nem felelnek, úgy felelnek.
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Jutalom
    

A tenyeredbõl megjósolnám, ha idenyújtanád, de nem teszed. 
Alszol, tíz perce nem vagy itt, pedig tudom: tested gyümölcs, ne-
ked büntetés, nekem jutalom.

Papírszeletekre mentem belõled, mi menthetõ még. Nem le-
szel vers, jobban sikerült angyal sem leszel. Egy szókapcsolatban, 
tétova indulatszóban bujkálsz majd, és várom, hogy leheletfinom 
helyet lelj bennem. Általam.
    

Találkozás
    

Ha betérsz, a cipõdet ne húzd le! (Szóval megint késtél. Fö-
lösleges mozdulatot teszek. Azt hiszed, ez megbocsátás.) A kabá-
todat a fogasra akaszd, ha tovább maradsz! Különben elég, ha ma-
gad mellé teszed, a székre, és feszengve elüldögélsz, beszélsz er-
rõl-arról, és én elnézõen hallgatlak. Néha válaszolok, hogy elhidd 
(mint annyiszor), minden rendben van. Majd hosszan hallgatsz, 
hogy tényleg megszólaljak (valamit sejtesz), de nem. Válaszolni 
tudok, megszólalni tanulok. Ez fárasztó lehet (neked). Idegesen 
zsebedhez kapsz: rágyújtanál, de aztán megsimítod hajad. Én pe-
dig nem ajánlom fel a szivartárcám.

Fél óra múlik így, aztán mentegetõzni kezdesz, hogy jönnek 
érted, várnak. Kifogást találok. Fogalmazok valami frappánsat. 
Úgy érzed, felmentlek.

Holnap újra találkozunk.
     

Mentség
    

Azt hiszed, órákig a kertkapunál ácsorogtam, azt hiszed, nem 
tudtam rászánni magam, hogy rátegyem kezem a kilincsre, és vé-
gül lenyomjam, pedig csak egy pillanat volt az egész, amíg a zse-
bembe nyúltam, megnéztem, nem hagytam-e otthon a házkulcsot, 
hát kezem visszamozgott, elsüllyedt, fölmerült, de kifogást nem 
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   PÁRHUZAMOS

talált, otthon maradt a kulcs, a ház, az asszony, a nagymamáim, a 
közeli szomszédok, a távoli rokonok, és mindazok, akik nem siet-
tek a vonatra, csak én, érted, egyedül én ácsorogtam, azt hiszed, 
órákig, pedig dehogy, egy mozdulat, és látod, itt vagyok, itt állok 
üres kézzel, mosolytalanul, itt vagyok, kissé fáradtan (ha sajnál-
tatnám magam, milyen lenne, de lemondok róla), elsurrant a fény 
is, itt vagyok, hogy felém fordulj, rám nézz, és jóvá tedd bennem, 
ami magadnak feloldozhatatlan, ami egyetlen vigaszom lehetne 
ezek után, ha jelét adnám, hogy jó nekem, ha megértenéd, hogy ez 
az egyetlen mentséged, de nem.
       

Megérkezés
(Kis illemtan)

      

Amikor belépsz és meglátsz, maradj nyugodt! Ne feltûnös-
ködj, hogy… hogy te aztán észrevettél! Ne tárd szélesre a karod, 
ne nevess hangosan! Õrizd meg a méltóságodat és a türelmedet, 
amíg elindulsz felém, amíg én is úgy teszek, mintha elindulnék! 
Maradj óvatos a lépéseket illetõen! Légy figyelmes, a szemembõl 
olvass! (Nem jutsz semmire.) Ha tudnál olvasni a tekintetembõl, 
arra a következtetésre jutnál, hogy örvendek Neked, de kimért va-
gyok, kedvetlen és unott. Az is lehet, az ellenkezõje, csak épp sze-
repet játszom. (Ezek a vonatkozások – mindig – elkerülik a figyel-
medet. Nem vagy érzékeny.)

Ha már karnyújtásnyi távolságra vagy, ne nyújts elõre kezet, 
várd meg, amíg én fogom meg nyálkás kezedet! (Megvárod, amíg 
belenyúlok egy tál csigába. Pontosabban: kivárod, de majdnem 
elvéted.) Ne próbálj megölelni, a nyakamba borulni – a nagyjele-
netektõl kímélj! Ha elõbb szólsz, szólj, de ne kérdezz! Ne kér-
dezd: Hogy vagy? Mi újság? Különben minden rendben? Azt se 
kérdezd: Mit csinál a család? (Magánügy.) Ne tégy megjegyzése-
ket sem: Az idõ ma enyhe. Jól nézel ki! A kalapod klassz! (Az idõ 
ma enyhe, igaz, de tudom, hogy tudod: ma (is) elöltöztem a háztól, 
és olyan ronda vagyok, hogy határozott undorral fordulnak el tõ-
lem.) Kérdéseket csak én teszek fel. (Nem teszek. Megjegyzése-
ket sem.) Ennek láthatóan nem örülsz. 

Miközben beszélgetünk és koccintunk, ne tégy széles mozdu-
latokat, ne állj túl közel! Ha leülünk, ne ülj szorosan mellém, és – 
ha mégis szóba elegyednénk – magyarázkodás közben (te ehhez 
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értesz) ne érints! Ilyenkor úgy érzem magam, mint a liftben: az 
idegen ruhák érintésétõl borzadok (a tiédtõl szintén), a szájszagtól 
pedig a vészcsengõért nyúlnék.

Ha éppen nincs mondandód, poharadból igyál (szürcsölés ki-
zárva!), és maradj csöndben! Ne feszengj! Tudj csöndben marad-
ni, nyugalomban! Ne izegj-mozogj, ne próbáld megváltani a hely-
zetet!

És ebben a csendben, ha rájössz, hogy jó elüldögélni mellet-
tem, semmitmondóan bambulni órákon át a következõ megszóla-
lásig, és azt mondani, Jaj, de szép!, mire én azt mondom: Tényleg? 
Fáj valami?, akkor eljutottál a magaslatra, amelynek neve: füg-
getlenség, tó mélyén egyre barnább kutyaszar, szamócafagylalt 
megrohadva, éteri vakarózás, illatos tegnapok, tû fokán préselõ-
dõ teve. Ha nem tudsz nevet adni ennek, akkor csak – tégy úgy! – 
bölcsen mosolyogj, írj haza, hogy minden rendben, apa, anya, 
nyugi, nem fáj a fülem, írd meg, hogy hozzám szerencsésen meg-
érkeztél, hogy végre nálam otthon vagy. 

Profán

Kérhetnélek, de nem kérlek. Ez az én vétkem, ez az én részem. 
A törülközõt a helyére teszem. Helyére teszem a fésût, a borotvát, 
az arckrémet – hétköznapjaim megannyi kényszerû kegytárgyát. 
Ettõl leszek szakrális (gondolod), holott profán, mérhetetlenül 
profán, ahogy simul, rezdül arcomon a bõr.

Álarc ez. Tartós! Tetszik neked?! Úgy kell nekem!
Holnap elölrõl kezdhetem. 

Tétova

A törülközõt a fürdõkád szélén felejtetted (esetleg nekem 
szántad). Tétova mozdulatot teszek. Biztos nevetnél ezen, mert 
nem értenéd. Ablakot nyitok – gondolom –, de kezem a törülközõ 
és az ablak között eltéved: borotváért, fésûért nyúl. Ezt most me-
gint nevetnéd, de biztos nem, ha értenéd. (Nem érted!) Nehéz len-
ne ma velem.

És úgy döntök: felhívlak telefonon, hogy végighallgassam 
semmiségeid. 
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Párhuzamos

Arra gondoltam, egyszer megteszem: egy szóval, egy mozdu-
lattal végrehajtom. Elvégeztetik, gondolom néha, de végül, ami-
kor ott állok, mindig visszaránt énem számûzetésbõl visszalopód-
zott része, és megment, hogy kimondjam, megsimítsam, szelíden 
arrább tereljem, megpöcköljem, vagy rátapossak.

Marad a puszta együgyûség, a fehér, csukott ajtók magánya, a 
félig kiivott narancsleves pohár, a vetetlen ágy, a félbehagyott öl-
tözködés a tükör elõtt. Tehetetlenségem miatt emészted magad, 
többletfeladatokkal próbálod feledtetni, ami bennem nem te vagy. 
Engedelmes vagyok: mindig megteszem, amire kérsz, mindent 
maradéktalanul teljesítek. Így csitul benned hiányom, így békü-
lünk össze naponta az illúzióban, hogy egyek vagyunk, leszünk a 
paradicsomban.
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MOHA A KÖVEKEN
    

Arcok
    

Mennyi arc! Mennyi szép arc! A lányoké: a lányok arca na-
gyon szép. Feszül a bõr a száj és a szemek körül, egészen a fülig, 
végig a nyak ívén. (Tovább is. Azért maradj nyugodt!) A mosoly, a 
sírás is különös rendbe szervezi a tûrõdéseket.

A legszebb azonban a negyvenéves nõk arca. Tekintetük még 
a lányoké, a feszes lábú reményeké. Az üde reggeleket, a hosszú 
éjszakák illatát idézi. Mosolyuk némasága azonban, a mosoly, 
amely szavak helyett tûnik fel olykor: akár a háromnapos virág a 
szobában, amely tud valamit az ünnepek utáni unalomról. A száj 
széle finoman lefonnyad, a ránc elsõ sodronyai körvonalazódnak, 
de nem igaziak. A mosolyon szél fúj át, de illat még.

Te közben hazagondolsz. És tudod: sírkõ a párnád.    
   

Moha a köveken
   

Nem tudom, nem tudom elmondani neked. Benõtte hozzád 
szóló szavaimat, titkaimat a csend, mint földbe süllyedt köveket a 
moha. Felszínes mondatokat fogalmazok, telefonálok, kávézom, 
rágyújtok, te meg bekapcsolod a mosógépet, kiviszed a szemetet. 
Várod, hogy én tegyem meg, de én inkább porszívózni fogok. Vá-
rom, hogy te fordítsd felém a kávésbögre fogantyúját, de te bekap-
csolod a tévét. Titkon mindketten arra várunk: hátha bekopog hoz-
zánk a szomszéd, hogy egy üveg bor mellett feledtesse, mi ket-
tõnkben közös, és külön-külön a másé.
    

Átrendezõdés
     

Az utcát, amelyben a házunk van, átnevezték (történelmi jó-
vátétel és beleegyezésem nélkül). A házat kibõvítettük csigalép-
csõvel, amely emeletre vagy félemeletre, pincébe visz. Kicserél-
tük az ablakokat, megváltozott a házszám, az irányítószám, a tele-
fonszámról nem is beszélve. A kapucsengõt nem tettük vissza: 
úgy néz ki, nem is fogjuk. A névjegyünk – amely mostanig az ajtón 
volt – a nagytakarításban elveszett. Nem keressük.
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Ha meg szeretnél látogatni, próbálkozz: mi mindenkit várunk, 
mindenkit beengedünk feltétel és hovatartozásra való tekintet nél-
kül. Mi nyitunk ajtót, de ne csodálkozz, ha nem találsz itthon.
    

Költözés elõtt
      

Ülünk ketten egy padon, a téren. A szomszéd utcában angya-
lok járnak, a tér sarki templom tornya néma. Hallgatsz a forró dél-
utánban, nem szól belõlem senki hozzád. A galambok repülését fi-
gyeljük, békétlen délutánokra gondolva, megtörve, hogy nem így 
akartuk.

A kövezeten az alkony landol, bennünk madaraink. Más vá-
rosba költöznek az angyalok, mi holnap csomagolunk. A tér sarki 
templomban hallgat Isten.
    

Végül
    

Találkoztunk – mondjuk egy kávézóban. A helyiség homályá-
ban tétova maradsz, s bár ugyanahhoz az asztalhoz ülünk le, mint-
ha leválnának velünk a szélek.

A mozdulataimban nem vagy biztos, a tekintetemben vég-
képp nem lehetsz. El kellene mondani, végigmondani, ami évek 
óta a lépéseimben, fölöslegesnek tûnõ hajigazításaimban lappang, 
agyvelõm lüktetésében kísért.

Kávét, konyakot rendelünk. A hajszálvékony csendben ciga-
rettáért nyúlsz, majd én is rágyújtok. Úgy tûnik, szólni fogsz, úgy 
tûnik, nem fogok. A kezed játékát figyelem, és azt, ahogy félreért-
hetetlenül hátrább húzódsz a széken.

Egy képet nézünk a falon, és percek múlva felsejlik: hogy vé-
gül mindig így lesz.

Tanácstalanul távozol. Maradok.
    

Visszalépés
     

Becsukom az ablakot.
A szalagfüggönytõl semmit nem látsz, pedig mint a röntgen, 

átvilágítanál. Ezzel az ablakcsukással óvlak, hogy ne gondold to-
vább a kimondhatatlan kuszaságokat. Nem tudnál elindulni: régi 
megjegyzésekbe botlanál, sértések között vinne az utad felém, ah-
hoz, akinek valaha véltél.
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Magadra maradsz, magamra maradok. Számodra végér-
vényesen befejezõdött, ami nálam nyelv, de nem lelkiisme-
ret már. Kezdet, amely a nem-énben ragyog fel, fölösleges-
nek tûnõ arcaimban körvonalazódik. Nélküled szemlélhe-
tem, hogy mivé lehetek: reggeli káromkodásra, esti zsolozs-
mahangra emlékeztetõ köves táj.

Ezért a mozzanatért kell visszalépned, ezért lépek vissza 
magamtól. Így végtelenülök.

Nem vagy

Nem vagy, és ez jó nekem. Képzelhetlek folyónak, 
völgynek, völgyben háznak, házakban fázó kurvának, zár-
dában szûznek. Ahogy a hajad aláomlik, ahogy kopasz fejed 
rézsút fordul.

Lehet, hogy madár vagy, ki a hegyen túl repül, ki – köze-
ledvén az este – magába száll, hajnalig hallgat, hajnaltájt 
énekelni kezd. Lehetsz az ének, mely fákon virágzik, hegy-
csúccsá nõ, égre tör, sárba hull. Lehetsz a semmi, ki felfakad 
a múltból, vagy lehetsz a szépség, ki hangtalanul várod: sze-
ressenek.

Rólad születnek legendák. 
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Lehet, hogy él még Lídiné. Lehet, hogy nem. Éppen õ mondta 
volt nekem, hogy az ember él egy darabig, aztán nem él.

Amikor ezt mondta nekem Lídiné, szóltam Lídinének, hes-
sentse el magától az ilyen felhõs gondolatokat. Mint én az õ lúdja-
it. Mert átszállanak a kerítések fölött. Fékezve ereszkednek le a há-
ziasszonyom udvarára, s hiába hessegetem õket, sziszegve szem-
be szegülnek velem, jelezvén, õk vannak jó helyen itt, nem én.

Pedig én jó helyre kvártélyoztam be magam. Pont nekem való 
volt a kicsi, zsindelyes födelû ház. Csönd vett körül és egy éppen 
csak szivárgó vizû patak. Nem zavart soha senki. Lehet, a Lídiné 
lúdjai is azért röpültek ide, mert itt õket sem zavarta soha senki. 
Rajtam kívül. Ami azt illeti, velem nem sokat törõdtek a Lídiné 
lúdjai. Amikor hessegettem õket, fölemelték szárnyaikat, mint 
amiképpen mi, emberek szoktuk széttárni karjainkat, ha azt akar-
juk kifejezni, hogy ez a helyzet, nincs mit csinálni.
     

Egyszer megkérdeztem a háziasszonyomtól, miféle fehérnép 
ez a Lídiné? Miért nem tartja otthon a lúdjait? Még a végén lecsi-
pegetik a kicsi udvar virágait...

– Ó, tessék hagyni, tanár úr, a lúdnak nem lehet parancsolni. 
Ha egyszer föl akar szállani, akkor fölszáll. Azokat a virágokat 
pedig nem kell sajnálni. Maguktól nõnek, kinek van ideje virá-
gokkal foglalkozni? Hogy miféle fehérnép ez a Lídiné? Hát mi-
lyen legyen az az asszony, akinek az ura egész nyáron nincs itt-
hon? Pedig itthon van, nem idegenben. Fent él a juhaival a he-
gyekben, a Szer nevû legelõn. Ott él. Egyedül. Ez a Lídiné pedig 
itt él a mi szomszédunkban. Ugyancsak teljesen egyedül. Most ta-
nul éppen csuklani. Ebben a mi falunkban vannak, akik angolul 
tanulnak, vagy olaszul. Lídiné pedig csuklani tanul. Abban a hit-
ben él, hogy ha csuklik, valaki õt emlegeti. De bizony, hiába tanul 
meg csuklani ez a Lídiné. Nem emlegeti õt soha senki. Hacsak a 
tanár úr nem veszi a szájára az õ nevét. A lúdjai miatt. Más nem. 
Van annak tíz esztendeje, hogy senki nem kereste, nem lépte át a 
küszöbét. Ennek a Lídinének. Õ sem jár soha sehová. A kicsi bol-

ELEKES FERENC
   

LÍDINÉ
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ton kívül. Oda elmegy élesztõért, cérnáért, ilyen semmiségekért. 
De ahányszor elmegy hazulról, mindig kitesz egy papírt az ajtajá-
ra, hogy pontosan hová ment, s mennyi ideig lesz távol a házától. 
Ha valaki véletlenül keresné, hát tudja, merre jár. Hogy él még. 
Azért. 
   

Egy napon a kicsi boltban jó nagyot csuklott Lídiné. A boltos 
asszony erre azt mondta Lídinének, magát valaki emlegeti, Lídiné!

Ettõl a megjegyzéstõl valósággal kivirágzott Lídiné. Még va-
lami pettyes fejkendõt is vásárolt örömében. És úgy indult hazafe-
lé, hogy többször kibontotta a pettyes fejkendõjét. Meg-megállt 
az úton és nézegette, szépen vannak-e elhelyezve azok a pettyek a 
fejkendõjén.

A boltos asszony csodálkozott, hogy nem csak élesztõt és cér-
nát, hanem pettyes fejkendõt is vett tõle Lídiné. Megállt a bolt aj-
tajában, s látta, hogy pettyes fejkendõjét nézegeti az úton Lídiné. 
És támadt néki egy vicces ötlete. Kis cédulára a következõ sorokat 
írta: „Az ura üzeni, menjen fel Szerbe, vigyen nekije sült kacsát! 
Hamar!” És elküldte ezt a cédulát egy hitvány gyermektõl, hogy 
tegye oda a Lídiné ajtajára. Még mielõtt haza érne Lídiné.
   

Azon a napon sültkacsa illata szállt a falu fölött, s a közelebbi 
szomszédok hallották Lídinét halkan dalolni is. Pedig õ dalolni 
soha nem dalolt. Legalábbis én nem hallottam õt soha dalolni.

Estefelé átjött a háziasszonyomhoz Lídiné. És messzirõl kö-
szöntött engem is, jó estét, na, hogy tetszik lenni, tanár úr? Ugye, 
nem tetszik félni a sziszegõ lúdjaimtól? Nem bántanak senkit az 
én lúdjaim. Csak röpdösnek erre-arra. Nem lehet nekik parancsol-
ni. Hogy ne röpdössenek. Aztán boldogan mondta el, hogy üzent 
az ura, menjen fel Szerbe, visz neki sült kacsát és holnap nem lesz 
itthon. Ha valaki keresné.

Jól van, Lídi, mondta Lídinének a háziasszonyom. Ideje, hogy 
meglátogasd az uradat. És jó, hogy viszel neki sült kacsát, mert 
nem élhet egy férfiú egész nyáron zsendicén.
  

Másnap, már kora délután sírást hallottam a Lídiné háza felõl. 
Átmentem Lídinéhez. Ott ült a küszöbön, zokogva. Amikor meg-
látott, próbálta eltakarni az arcán éktelenkedõ, kék foltokat. Ölé-
ben volt a pettyes fejkendõ. Kérdem, mi baj van, Lídiné? Haramiák 
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támadták meg fent a hegyen, vagy véletlenül beleesett valami sza-
kadékba, hogy kék foltokat látok az orcáján?

– Nem történt semmi, drága tanár úr, semmi, de semmi. Hara-
miák sem támadtak meg fent a hegyen és nem estem bele semmi-
féle szakadékba. Az uram vert meg. Hogy miért vágtam le azt a 
kövér kacsát? Mert õ úgy gondolta, boros barátaival fogyasztja el 
azt a kövér kacsát, amikor haza jön, nem egyedül, fönt, a hegyen. 
És miért mentem fel Szerbe, amikor õ engem nem hívott? Pedig ki 
volt téve egy cédula az ajtóra. Hogy hívott engem az uram. És még 
csuklottam is. Hát érdemes az embernek élni, drága tanár úr? Hát 
érdemes? Az ember él egy darabig, aztán nem él. Mondtam ezt én 
már magának. De így egy darabig sem érdemes élni. Hogy egy kö-
vér kacsa miatt az embert megverje a saját ura!
 

Sok év telt el azóta. Pont nekem való volt a kicsi, zsindelyes 
födelû ház. Csönd vett körül és egy éppen csak szivárgó vizû pa-
tak. Nem zavart soha senki. Nem tudom, megvan-e még az a kicsi 
ház. Azt sem, él-e még Lídiné. Lehet, hogy él még. Lehet, hogy 
nem.
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ez most a rossz vers.
ez szerelmed ezer hajóskapitánnyal a fürdõkádban.
ezek barátaid belegabalyodva a politikum szõrrendszerébe.
nagyapád orosz fogságból hazajövet.
a rosszarcú pincér.
ez néped története a vécén lehúzva.
népnemzeti twist és mambó.
apád a Horgonyban.
nõd kapitánysapkában, úszógumival.
        

csend.
fejedben csend.
       

az idegrendszered mibõl gyököt vont
két dízelmozdony.
a kis erdélyi körbebaszás.
nyelvek csattanása púderezett segglyukakon.
fejed csendes koppanása járdaszegélyen.
       

szervusztok gyerekek.
remélem már az ágyban vagytok.
ez volt a rossz vers.

   

BARÁTI LÁTOGATÁS, IRATOKKAL

kérnék egy határontúli igazolványt.
olyat, mibõl kiderül: román vagyok,
szlovák, szlovén és ukrán is vagyok
jugó szerb meg ruszki.
aztán hazautazom.
Románba. vagy Jugóba.
tutti.

KIRÁLY ZOLTÁN
    

ROSSZ VERS
      

AZ 

kirõl most 
álmodom
szõke barna 
kissé fekete
kék zöldes 
piros szeme
szerb-horvát
bosnyák beütésekkel
magyar román 
cigány szülõk 
gyermeke
kissé visszafogott 
hangoskodó
jezsuita kurtizán
fõzni tud 
meg inni 
is talán
vele építünk 
házat s családot
sátrat verünk 
templomkertben.

AZ IDEÁLIS KERESÉSE
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A NÕ

KR

fiam,
ha találkozol egy nõvel,
mélyen egymásba néztek,
és reggel Buddha azt mondja:
Ember, ezt neked szántam. Vedd el.

ha találkozol egy másik nõvel,
erkölcsöt feszíttek,
és Buddha reggel azt mondja:
Ember, ezt is neked szántam. Vedd el.

bármilyen nõvel találkozz, 
ha Buddha reggel semmit sem szól: 
állj odébb.

   

FÉRFIFIÓK

beköltöztünk.

a konyhaszekrény hat fiókjának egyikére 
K. rámutatott: legyen ez a férfifiók, mondta.
abban kellett volna tartanom a:
biciklimet
kétes sörözéseket barátaimmal
féltett bicskagyûjteményem
utcán lányok farának nézését
a hülye fociközvetítést
sáros cipõmet
és csúf festményeim.

aztán K. elköltözött.

A NÕKRÕL, A BUDDHIZMUSRÓL, 

RINPOCSÉRÕL ÉS TANÍTÁSAIRÓL
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Beszélik azt: vannak a téridõben
horgonyt vetett veszélyes éjjelek, 
erõs bakokhoz kötve jól a partján
egy óceánnak, melyen tévelyeg
az ész s a szív – vagy ami megmaradt 
belõlük. Az egyetlen hely, ahol
leülepedhet sejtjeik salakja:
a kocsma az, az alkohol-akol.

Ki jól figyel, annak a hely regényes:
a füstjén áttör néhány mondatfoszlány
arról, hogy vajon mire is képes,
s egész napra hány dollár a rosszlány,
mennyiért is cserélhetnek gazdát
jobb verdák, precízebb fegyverek,
s miért rossz jel, hogyha egyik este
rád talál pár jól kigyúrt gyerek.

Beszélik azt: a múlott régidõkben
az éjben hajókapitány lakott.
Jókedvben csillagot szórt az égre,
s hold világolt, ha ablakot nyitott.
Mígnem egyszer szörnyû átkot mondott,
világlakóknak pusztulását hozva.
Az éjszakát pedig, csodás bravúrral,
ez óceán vizére kormányozta.

Hercegem… Ha tudod, mit keresnél,
s nem más az, mint fény és tiszta víz,
jól jegyezd meg: az éj kapitánya
gyorsan mély és sötét vízre visz.

KIRÁLY FARKAS
     

AZ ÚSZÓ ÉJSZAKÁRÓL
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FIXPIX ANZIX

Mindenéjes út ez. És mint rendszerint,
most is fura, röptetõ álomba ássa
a skizandalító halk rádiózene
s az adóvevõ transzcendens sípolása.

Megszokásból vagy csak faxniból
a Nagygöncölt akarja megkeresni,
de a füstablakú kerge taxiból
nem nagyon lehet az égre lesni.

Zabálják a vad kerekek gyorsan 
az aszfaltot, a sínek vonalát.
Kis idõ és néhány kanyar múlva
felismeri lakának ablakát.

Ház elõtt kiszáll. Fizet. Körültekint.
A hajnal nevû fotontámadásban
merev tekintettel nézi egymást
két kenguru meg õ – összesen hárman.

Egy hosszabb perc elteltével már tudja:
a két guru bizonyost láthatatlan –
a szemetesvödröt lóbáló szomszéd
rajtukkeresztülöz pirkadatrezignáltan.

Mindenreggeles leltár. Tenni amit kéne:
a Göncölt asszonyszemben megkeresni,
megtanulni nappal látni a csillagot,
– s azt: az égbe mint lehet fölfele esni.

81

SZÁZHÚSZ 

Besztercérõl Désen át Kolozsvárnak.
Jól számolva százhúsz kilométer.
Gyomrában sörök ekhói morognak, 
s furcsa dallamokat rádióz az éter.

Hazavezetni körülményesen kell
a sokat átkozott s oly' nagyon szidott,
de most is hûen guruló kocsit:
a soha szét nem esõ Oltcitot.

Mindkét ablak letekerve tövig.
Az elalvástól megóvja a szellõ,
míg a folyó sötét hurkaiból
altatózik pár najádos sellõ.

Besztercérõl Désen át Kolozsvárnak…
Az úton végig fennhangon beszél.
Nyoma sincs bármilyen útitársnak,

– de válaszolgat idõnként az éj.

(A kesztyûtartóban kézzel írt levél.
A sosem elküldöttek közül való.
Szavak sorjáznak, igaz mindegyik.
Semmi vírus benne, sem trójai faló.)

Az út kitisztul. Már közeleg a vége.
Néhány falu még. Csak pár utcasarok.
A fehér Oltcit hûséges dobozként
bírja: egészen hazáig robog.

Besztercérõl Désen át Kolozsvárnak.
Százhúsz kilométer. Most legutoljára.

Holnap megtanul eldobni mindent.
Valaki egy más galaxisban várja…

A mactíre hangján a whisky címû ciklusból.
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Az édes anyámat egyszer kidobtam a vonat ablakán.
Jöttünk Nagyenyedrõl. Nem volt semmi szerencsénk. Majd-

nem üresen kattogott a szerelvény, mégis úgy tûnt, minden fülke-
ajtóban ott leskelõdik ugyanaz a rossz arcú kalauz.

Jegycsípõ!
Csípett s rágott a beáramló füst, szénnel táplálták a mozdony 

gõzkazánját. Nosztalgiázzék róla keresztapád.
Elvégeztem a hetedik osztályt, jelezték a tanáraim: jó lennék 

tanítónak. Majdnem minden tanárom tanító, úgy hozták össze a 
„felsõ tagozatot” a Kis-Küküllõ menti Vámosgálfalván, hogy ok-
leveles tanár alig volt közöttük, de milyen jól jött ez akkor. Okle-
véllel többen kerültek börtönbe, utcára, mint igazán katedrára.

Nagyenyedrõl nem tudtuk, mekkora. Csak hogy Enyed. Mi 
az, hogy enyed. Én enyedek, te enyedsz, õ enyed. Az anyámnak 
Bakó Jenõ tanító bácsi ajánlotta a tanítóképzõt. Neki köszönhetõ-
en Arany János Toldija jelentette számomra a magyar nyelvet. El 
is loptam, mindhárom kötetét a trilógiának. Tõlem is, nincs meg.

Honnan tudtuk volna, mi az a képzõ. Odahaza mindent fõleg 
csináltak, semmiképp sem képeztek. Bakó Jenõ mint osztályfõ-
nök írt egy cédulát, borítékba tette, pedig a koperta igen drága, 
csodáltuk, hogy bélyeget nem pökdös, sem ragaszt rá, abban van 
az ajánlás, hangsúlyozta anyámnak. Majdnem mindent értettünk, 
régebben járt a papnénak a Tolnai Világlapja, a háború idején hoz-
zánk is jutott a gyûjteménybõl, azt olvastuk, nem bent, csak a klo-
zetton.

A vonat Tövisnél járt, kénytelenek voltunk leszállni. Nem 
csupán, mert onnan másfelé kanyarodott, hanem mert jegy nélkül 
találtattunk.

Anyám megrendült, késõ nyári zápor. Kétségbeesve zoko-
gott, mintha hátrálékért zargató adószedõ járná a házunkat.

– Kidobtál az ablakon! – sikoltotta, de nem értettem.
Nem tudom, mi történhetett.
Isten sokszor piszkált hozzá a dolgaimhoz, de ez a csel, hat-

BÖLÖNI DOMOKOS
           

    TÉRTIJEGY AZ ABLAKON TÚLRA

vanvalahány évem távolából is meglehetõsen pimasz húzás az 
egérfogú, szeplõs kisgyerekkel szemben.

Persze Õ is ritkán vallja be, hogy röstelli egyik-másik csínyte-
vését.

És magam sem rajongok pustogni róluk.
Nemes János tanár úr meghallgatott. Nehezen értük el. A taná-

rok, úgy látszik, rendszerint zárva vannak, mint az olcsó boltok. 
Jótevõnk ott volt a híres kollégiumban, de épp egyébbel foglala-
toskodott. Holott mi dolga az ilyen embernek, mint hogy tanítót 
faragjon belõlem.

A levelet olvasva kedvesen említette a göndör hajú, jó kedé-
lyû Bakó Jenõt. Majd komoran jelezte anyámnak: idén nem lesz 
felvételi a Képzõbe. Nem kell „ezeknek” betûtudákos ember.

Az mi? Hát, akit óhajtanának.
– Dehát nekünk sincsen tanítónk Dányánban! – rebegi az 

anyám. A tanár úr megfogja a kezét, és azt mondja: – Bölöniné, vi-
gye a fiát Székelyudvarhelyre.

Itt nem szabad beszélgetni.
Ott talán felvehetõ volna. Pláné ezzel a hanggal.
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Anyám meglepõdött. Hogy õ egyrészt nem is Bölöniné, mert 
bár az apám is Bölöni és az anyám is az, õk jó pár éve, mikor két-
éves voltam, már hivatalosan is: elváltak.

Nem tisztem piszkálni, miért.
Mégis Bölöni és Bölöniné, mert mi lehet valaki ennyi efféle 

névvel.
Félrehajtotta a fejét. Van egy fotóm róla, nem kacér, de tud va-

lamit. Nemes Jánosként vagy akárkiként ma bizonyisten belé sze-
retnék.

Nemes János egy sóhajtásnyira megrázkódott.
Sok szép anya hozza errefelé a gyermekét.
Vigasztalásul vagy miért: megénekeltetett Nemes János. El-

kezdett lappantérozni a harmónium nevû rezgentyû elõtt, bezgette 
a billentyûket, nekem semmi más dolgom nem maradt, mint szép 
szoprán hangomon kiénekelni, amit õ ott kinyomogatott.

Olyan sugarasan mosolygott, máris kolozsvári kántornak 
éreztem magam...

Hiszen dehogy akartam tanító lenni.
A vonatban édesanyám kibontotta a csíkos takaróruhát, 

együnk valamit. Menettérti jegyünk is abban rejlett. Ideadja, 
ügyeljek rá. Vásároltunk Enyeden friss veknit és szájba illatozó 
szebeni szalámit.

Szerettünk volna jóllakni, ha már városon vagyunk.
Derült ködbõl egyenruhás, ránk szól, karcos keverék hangon. 

Menjünk onnan a pizdámackóba. Tudhatnánk, börtön falánál fa-
lunk.

Egyszer mondták, hogy itt raboskodik Géza bátyánk. Most 
úgy néztük, mintha még itt sínylõdne.

Ojjé, rég halott õ szegény. Boltos vagy, fõbeütnek. 
A vagonban jó kedvem, enyhe bélbuzgóságom zurbol, meg 

akarom súgni az anyámnak, akivel minden rejtett titkomat meg-
osztom, hogy izé, purcognék egy izgalmasat, közben bárgyú szó-
rakozottságomban elmorzsálom ujjaim között a retúrokat.

A jegyeinket.
Jön a kalauz, pirosodom, mint locsoláskor a lányok. Nix hazu-

dozás, árva selyem pipepurcom is mélyen az ülés alá szorul.
Jaj, a jegyek kiröpültek az ablakon!
Miért tettem?
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Mondja az anyám: – Maga megijesztette a gyermeket. Nem 
szégyelli magát? Nincsen magának senkije bezárva?

Mert nekünk aztán van.
Házkutatáskor találtak két vasúti jegyet, és úgy megverték az 

apámat, hogy máig nyögi a rúgásokat.
A gyermek azért vetette ki a bilétákat, mert attól félt szegény, 

hogy amilyen kék: maga is – pribék!
A kéksapkás mogorva kövér bácsi hallgat.
Elszedi utolsó lejeit is az édesanyámnak. A buletinjét széles 

ívben hajítja utána, mikor kész, hogy egyebet már nem tudna ki-
bukétázni belõlünk.

    

Sírva nézzük, amint beérkezik a másik vonat, rángatom a ke-
zét, menjünk már valahová. Igaz is, zokogja, nekünk immár min-
den mindegy.

Felkapaszkodunk a balázsfalvi járatra.
Elaludtam az ölében. Arra ébredek, valakik énekelnek: De sok 

esõ, de sok sár, de sok sár. De sok kislány megcsalt már, megcsalt 
már. Ha ez az egy is megcsal, megátkozom, hogy meghal. Megát-
kozom, hogy megdöglik, hogy meghal.

Mondják, ne búsulj, Ilona, ez már Dicsõ.
Falusfelek. Dicsõszentmárton a szûkebb hazánknak számít. 



86

Már csak néhány megálló, leszállunk a mikefalvi állomáson, 
amely voltaképp a Szászcsávásé, az erdõn keresztül végül mind-
össze három kilométer Dányán.

Idegennek nehéz összerakni a szülõföldet.
Nincsenek kontrollorok. Adószedõk néha viszont.
Nekünk jó kutyáink is.
Egy hét sem telik el, ismét megyünk az anyámmal.
Székelyudvarhelyre. Ott is képezik a tanítókat, nem csak csi-

nálják. 
– Ki ne dobj az ablakon! – súgja. Segesvárról csattog-pattog 

föl azon a tomcsás vicinális.
Könnyû nekünk. A szomszéd fülkében pálinkázik a potrohos 

kalauz.
A nyelvünkön szeszel, bár kissé matricásan értekeztünk. Fél-

árat fizettünk.
Magyarul jön majd az értesítés is, a Székelyudvarhelyi Taní-

tóképezdébõl, áttetszõ szalagpapíron: „Értesítjük, hogy a felvételi 
vizsgája sikerült, de hely nélkül.”

Mintha az Úristen küldte volna, kommunista haragjában, di-
rekt a mennyország szocialista szektorából.

– Te is kulákcsemete vagy? – kérdi egy máramarosi visszauta-
sított. Ott sincs elég magyar tanító.

– Mi az, hogy kulákcsemete? – kérdezek vissza.
– Mennyi a földetek?
– Négy és fél hektár.
– Hülye vagy, öregem.
Most még csak azt hallom, hogy „Kacagány, kacagány, ud-

varhelyi vacagány!”, skagerrak vagy kattegatt, ritmusolja a vasút.
Nem tudom, mi a kacagány, de láttam valamiféle macskát, hi-

úzt vagy mi a csipát, szerintem röhögény volt.
Nincsen reményünk.
– A jegyek, kisfiam, a jegyek!
Anyám.
Kinyúlok, és röptében elkapva szépen visszahúzom.
Kilencvenhat karácsonyán úgy halt meg, hogy az arcára fa-

gyott a mosolyom.
Innen kezdve nem tudok mit mondani róla. A tértijegy egy-

irányba szól.
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Mint egy elveszett ember, aki idõnként minden erejével hírt 
ad magáról. Hosszú órákra, félnapokra eltûnt a szél, aztán váratla-
nul megjelent, végigsöpört a városon, viharrá tombolta magát, 
háztetõket csapott a parkolókban reszketõ kocsikhoz, dühödten 
csapkodta az ablakokat, feldagasztotta a folyót, villámaival em-
bereket sújtott agyon. Aztán megint csönd lett, mintha megnyugo-
dott volna, visszavonult, csak a morgása hallatszott idõnként.

Az öregasszony paszulylevest fõzött, csülökkel, ahogy az 
öregember szerette. A férjét elküldte tejfölért, hagymáért, most 
meg aggódott érte. Már vagy két órája elment, a rádió szerint bár-
melyik pillanatban kitörhetett a vihar. Kikapcsolta, úgyis csak 
idegesítette.

Mert mindig bódorog – dohogott magában. Csak a piac, az-
tán haza! De hiába, nem olyan fából faragták. Mindig azt mondja, 
jót tesz egy kis séta.

Hát egy kis séta tényleg nem árt neki, egész nap csak ül és ol-
vas, meg a lányukon gondolkodik. Annál már jobb, ha sétál egyet. 
Csak ez a vihar ne volna!

De a vihar egyelõre nyugodt volt. Az öregasszony elõvette a 
fagyasztóból a petrezselymet, fakanállal megpiszkálta kicsit, tett 
a levesbe. Eszébe jutott, egyszer, még fiatal házasok voltak, a fa-
zék széléhez ütögette a dobozt, a petrezselyem meg hirtelen bele-
ömlött a vízbe, olyan zöld lett, mint a békanyál. A férje csak mo-
solygott, akkor még szerették egymást.

Most is szeret, de most már folyton másra gondol.
De õ is másra gondol mindig, nem a férjére. A lányukra gon-

dol õ is, elvörösödik mindene, pánikosan kapkodja a levegõt, szúr 
a szíve. Ha él még, egy lapot küldhetne legalább.

Azt mondják, egy anya megérzi. De ennyi év után már az 
ösztöneiben sem biztos az ember. Még abban sem, hogy valaha 
voltak megérzései. Hogy volt egy lánya egyáltalán.

Meghallotta a férje lépteit. Megkönnyebbülten felsóhajtott, 

DEMÉNY PÉTER
    

PASZULYLEVES
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megkavarta a levest. A fakanál adja meg az ízét, a többi csak rá-
adás, szabályok.

Itt vagyok, mondta az öregember.
Mindent kaptál?
Persze. A kofák is lesik a vihart, de nem mennének haza sem-

mi pénzért.
Abból élnek, hogy nem mennek haza.
Igen.
Az öregember kirakta az asztalra a vödör tejfölt meg a köteg 

zöldhagymát. Aztán becsoszogott a fürdõbe, amely egy kartonnal 
volt elválasztva a kamrától. Valaha kicsinek érezték ezt a lakást, 
azt tervezték, nagyobba költöznek, ha megnõ a lányuk. De húsz 
éve nem gondolkodnak már ezen. Húsz éve csak a macskája ma-
radt itt, Vöröskarom, a fekete kandúr. A lányuk akkor olvasta Rej-
tõt.

Nem tudom, mi van ezzel a paszullyal, mondta az öregasz-
szony, amikor kijött. Két órája fõzöm, mégsem puhul.

Majd megfõ, ne aggódj.
Húsz éve nem mondták ki a lányuk nevét. Elõbb csak hango-

san, aztán már magukban sem. Amíg Vöröskarom élt, addig vala-
hogy a remény is más volt, doromboló és eleven. De egy nap, ami-
kor az öregasszony a barátnõjénél kanasztázott, az öregember 
meg olvasott, furcsa csöndre kapta föl a fejét. A kandúr a kisszobá-
ban nyúlt ki, a lányuk ágyánál. Állt a macska holtteste fölött, néz-
te, nézte, bámulta a valaha gyönyörû állatot s maga sem vette ész-
re, hogy tört ki belõle a zokogás. Órákon át rázta, amíg valahogy 
össze tudta szedni magát. Lement az ásóért a pincébe, dróttal elke-
rített kis kertjükben elföldelte a kandúrt. Éppen a kezét mosta, 
amikor az öregasszony hazaért. Megértette, de sose tudta megbo-
csátani.

Mintha már puhulna, mondta az öregasszony. Az öregember 
teríteni kezdett. Tányért, kanalat tett az asztalra, a tejfölbe kiska-
nalat. Megmosta, megpucolta a hagymát, egy tálkába tette. Köz-
ben a felesége elkavarta a rántást, beletöltötte a levesbe. A leves 
fortyogott, az öregasszony levette a tûzrõl.

Tettek maguknak, enni kezdtek.
Nem fõtt meg, mondta az öregasszony. Mennyit fõztem, 

mégse fõtt meg.
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Csak egy pár szem rágós, vigasztalta az öregember.
Nem fõtt meg, ismételte az öregasszony és elsírta magát. 

Nem fõtt meg, hajtogatta zokogva, hiába fõztem annyit.
De finom, simogatta az öregember könnyes szemmel, igazán 

nagyon finom.
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1
A tükörben tartom bohócom:
õ az, aki tüsszent, hogyha
túl hosszú a szó, aminek nekifutok.
Õ grimaszkodik, ha nyakkendõt kötök.
A sétatéren, hogyha peckesen megyek,
lajhárléptekkel kocog nyomomban.
Rám rappel a tükörbõl,
ha Rolling Stones-t dúdolnék épp.
Ha túl súlyosat mondanék, a földre ül.
          

Néha megszökik –
üres olyankor a keret, hogyha belenézek.
Hírek jönnek innen-onnan, mit követtem el;
próbálom keresni ott, hol másképp nem járnék soha:
befordulok egy sarkon, lemegyek egy pincekocsma-lépcsõn,
nem találok rá sehol, de érzem:
hamarosan újra visszanéz a tükörbõl,
s a nyelvét nyújtja, grimaszkodik, csúfol.
          

2
A bohóc kifelé szétterjed és befelé elmélyül. Megnõ az orra, hasa,
füle, szája, megnõ a mosolya. Mélyebb benne az éhség, mélyebb
belül a vágy és pontosabb a tudás arról, hogy mi a nevetés.
A bohóc kifelé rekedten kiabál, befelé elnémul. A némaság
annak beismerése, hogy minden hang rekedt kiabálás.
A bohóc ismeri az álmok anyagát, térdig, bokáig,
nyakig áll benne, és kikiabál belõle.
Ha a bohóctól elveszik a hangszerét, mondatát, rikkantásait
vagy aznap éjjeli álmát, van neki másik.
A bohóc soha nincs egyedül, akkor sem, ha üres körülötte a tér.
Nincs bohóc a másikja nélkül.

BALÁZS IMRE JÓZSEF
     

SAJÁT BOHÓC
      

„A bohóc olyan, mint az árnyék. Ott lesz mindig.
Mi lenne, ha azt kérdeznénk: Meghalt az árnyék?”

Federico Fellini

ÚJ VILÁG FOGAN  
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A természetben, amely körülvesz bennünket, minden õsibb 
az embernél, röpke földi létezése óta az ember mégsem arra töre-
kedett, hogy megtanuljon az õt körülvevõ természettel együtt él-
ni, hanem sokkal inkább javainak kizsákmányolása foglalkoztat-
ta, ami az örökös körforgásban végül az ember pusztulásához ve-
zethet. A globális felmelegedés, az üvegházhatás, a jégkorszak 
közeli beköszönésének valós lehetõsége, az egyre gyakoribb ele-
mi csapások: földrengések, vulkánkitörések és szélsõséges idõjá-
rási viszonyok mind azt a nézetet támasztják alá, hogy a természet 
lassan fellázad ellenünk. A fejlett világban egyre jelentõsebb mé-
reteket öltõ ökológiai öntudat jelen pillanatban elégtelennek bizo-
nyul a világ fejletlenebb részének piszkos iparával, a Földlakók 
energiaigényével, a mágnások pénzéhségével és lelkiismeretlen-
ségével szemben. A boltban elutasított nejlonzacskó önmagában 
nemes cselekedet, csakhogy pozitív jellege elenyészõnek tûnik a 
ledobott bombák, kilõtt rakéták és az óceánokat szennyezõ olaj-
foltok káros hatása mellett. Az emberiség jövõképét tovább sú-
lyosbítja, hogy miközben a világ fejlettebb részére a túlfogyasztás 
jellemzõ, addig a szegényebb vidékeken az egymilliárdot is meg-
haladja az éhezõk száma. Egyes tudósok szerint, amennyiben 
gyökeresen nem változtatunk a véges energiatartalékok fogyasz-
tásán, a termeléshez való hozzáállásunkon és jelenlegi életmó-
dunkon, akkor harminc éven belül két Föld méretû bolygóra lesz 
szükség az emberiség eltartásához.

A tudományosan megalapozott baljós elõrejelzések, valamint 
a bolygónk megmentése érdekében tett intézkedések ismereté-
ben, kiûzetésünk a Paradicsomból reális jövõképpé válik, ami 
igazolja az apokaliptikus mûvek létrejöttét. A tudományos fan-
tasztikus alkotókat mindig foglalkoztatta a Föld pusztulásának le-
hetõsége. A mûfaj aranykorában leginkább a politikailag kétpólu-

SÁNDOR ZOLTÁN
    

KIÛZETÉS A PARADICSOMBÓL

súra oszlott világ hidegháborús árnyékában lappangó nukleáris 
veszély táplálta ezt a félelmet. Az emberiség többsége elször-
nyedve vette tudomásul, hogy immár olyan fegyverek is léteznek, 
amelyekkel pillanatok alatt megsemmisíthetõ az egész bolygó. 

    

Azóta ezeknek a tömegpusztító eszközöknek a száma és haté-
konysága is a többszörösére nõtt. A totális megsemmisülés lehetõ-
ségét felvetõ vészterhes fészekbõl – és nem ritkán egy adott politi-
kai rendszerbõl – az alkotók sokszor utópisztikus világokba me-

Cormac McCarthy: Az út. Fordította: 
Totth Benedek, Magvetõ, Budapest, 2010
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nekültek, fantasztikus helyszíneket varázsolva különös hõseik 
köré. Az aktuális ökológiai helyzet tükrében a mai apokaliptikus 
mûvek mozgatórugója többnyire valamilyen természeti kataszt-
rófa, aminek valahányan potenciális áldozatai vagyunk. Az elemi 
erõnek való tehetetlen kiszolgáltatottságában a ma emberét oly-
kor elfogja a rettegés, hogy a körülöttünk lévõ szépbõl bármelyik 
pillanatban örökre véget érhet valami, amit soha többé nem lehet 
majd helyrehozni.

Cormac McCarthy Az út címû regényében ezt a helyrehozha-
tatlan állapotot ábrázolja, a megmaradt világ lehetséges szeletké-
jét tárva elénk. A remény fenntartása érdekében nem menekül el 
idegen bolygókra, nem festi meg egyéni idillikus Paradicsomát, 
hanem marad a Földön, és hõsein keresztül azt üzeni, hogy „ami-
kor olyan világokról álmodsz amelyek soha nem léteztek vagy so-
ha nem fognak létezni és boldognak érzed magad akkor feladtad”. 
Vizionált világában a katasztrófa már lejátszódott, a Föld és a 
megmaradt emberek számára pedig egy új korszak kezdõdött el. 
Ebben az elképzelhetõ közeljövõben indulnak útra apa és kisfia 
délnek, egy bevásárlókocsit tolva maguk elõtt, vállalva a hosszú 
út fáradalmait, a napi betevõ falat biztosításának kockázatát és a 
különféle útonállók részérõl rájuk leselkedõ veszélyt, mert ott, 
ahol vannak, nem élnének túl még egy telet.

A szerzõ nem részletezi a haldokló világ állapotának kiváltó 
okát, jelenlegi kinézetérõl is jobbára a páros vándorlásának leírá-
sára vonatkozó elejtett mondatokból szerezhetünk tudomást. Az 
úton, amelyen apa és fia elhaladnak, „ágaiktól fosztott elszenese-
dett fatörzsek sorakoztak minden irányban”, „mumifikálódott 
holttestek hevertek szanaszét”, „elszenesedett fatuskók hevertek 
a megolvadt aszfaltba ragadva és a csontok mellett”, „az utat több 
hüvelyk vastag hamuréteg borította”, „a vízlevezetõ csatornákban 
szürke iszap” volt, s mindenfelé „a megfeketedett meddõ puszta-
ság” vette õket körül, amelyben „a hajdan volt világ hamvait hord-
ja ide-oda az ürességben a zord és változékony szél”, miközben „a 
számûzött nap úgy kering a föld körül mint egy gyászoló anya 
lámpással a kezében”.

A szerzõ a katasztrófa nyomainak ecseteléséhez hasonló si-
vársággal rajzolja meg a kor emberét, a kettõ közötti valószínû 
összefüggéseket sugallva mindeközben. Anyabolygónk töré-
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kenységének és mulandóságának ábrázolásával párhuzamosan tá-
rul fel az olvasó elõtt az emberi faj erkölcsi mélyrepülése. A puszta 
fennmaradás érdekében az emberiség megmaradt tagjai kom-
munákba csoportosultak, menekültekre, hadizsákmányra és rab-
szolgákra vadászva. Egy letûnt világ bõségét gyorsan felélõ faj 
egymás öldösésébe kezdett, „a világot nemsokára jórészt olyan 
emberek lakták akik a szemed láttára falták fel gyermekeidet a vá-
rosok a romok közt kószáló és a kõtörmelékbõl elõmászó korom-
tól szurtos fehéren világító fogú és szemû martalócoktól hem-
zsegtek akik ismeretlen eredetû elszenesedett élelemmel telipa-
kolt bádogedényeket hurcoltak nejlonzacskóikban mintha csak a 
pokol éléskamráiba jártak volna vásárolni”.

A destruktív hajlamok elõtérbe kerülése mellett a kor emberé-
nek másik jellemzõ vonása a totális közöny, ami a regényben az 
évek óta egymagában kószáló aggastyán képében ölt testet. A vén-
ember szavai szerint õ világéletében meg volt gyõzõdve arról, 
hogy a jelenlegi állapot be fog következni, mégsem próbált felké-
szülni rá, mert nem hitt a holnapban. Mint mondja, nem akar meg-
halni, de nem bánná, ha már halott lenne. Szerinte „mi egy nem 
létezõ Isten prófétái vagyunk”. A posztapokaliptikus kor emberi 
csökevényeinek romboló és közömbös magatartását akár példá-
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zatként is olvashatjuk. Amennyiben cselekedeteiket mai viszony-
latokba helyezzük, önzõ habitusuk híven szimbolizálja a ma em-
berének érdektelen hozzáállását környezetéhez és felebarátaihoz.

A rémlátomásos kor részvétlenségének és lelki ürességének 
komor megjelenítését ellensúlyozza a regényben az apa és a fiú vi-
szonya és küzdelme, amit a magától értetõdõ jóság hat át. Egy-
mással való gyengéd törõdésükben minden pillanatban a létezés 
értelmébe vetett hitet, egy szebb világ lehetséges eljövetelének 
reményét és a felebaráti szeretetet megelevenítõ Istent idézik. 
Hármójuk összetartozását nyomatékosítja a férfi meggyõzõdése, 
hogy „a gyerek igazolja az õ létezését is. Azt mondta: Ha a fiú nem 
Isten igéje akkor Isten sosem szólalt meg”. A férfi és a fiú kapcso-
latában az emberek közötti szolidaritás nemessége és az egymásra 
utaltság szükségszerûsége érhetõ tetten, az, amit a modern kor 
követelményeinek számlájára írva, nap mint nap szem elõl tévesz-
tünk.

A regény felépítését képezõ sivár megfogalmazások, sajátos 
ritmust diktáló, rövid lírai futamok – az író egyik méltatója sze-
rint: „vesszõtlen konvojok” –, valamint az apa és fia közt folyta-
tott, végletesen egyszerû, megható párbeszédek egy különös, egy-
szerre lidérces és meditatív hangulatot kölcsönöznek a mûnek. A 
nyomasztó légkör hiteles érzékeltetésével az olvasó képzeletében 
sokszor egyenes út nyílik a mi világunk és a regénybeli világ kö-
zött, és az olvasóban nem egyszer ugyanaz a gondolat merül fel, 
mint a hõsben, hogy „ha elég sokáig élne a világ végül teljesen 
megsemmisülne”. Ennek a forgatókönyvnek a megvalósulása 
esetén a magát fenségesnek és megismételhetetlennek tartó embe-
riségrõl legfeljebb egy lábjegyzet marad majd fenn a világegye-
tem történetérõl szóló képzelt könyvben: „Az utolsó példány ma-
gával viszi az egész fajt. Lekapcsolja a villanyt és kész. Nézz kö-
rül. Az örökkévalóság hosszú idõ. De a fiú tudta amit a férfi. Hogy 
az örökkévalóságnak semmi köze az idõhöz.” Az irodalmi esz-
köztár magával ragadó használatával Cormac McCarthy vészter-
hes jövõképet felvillantó mûvében arra figyelmeztet, hogy mi 
mindent veszíthetünk el, amennyiben sürgõsen nem változtatunk 
életvitelünkön, mert ha nem teszünk ellene valamit, akkor a fo-
gyasztói társadalom lassan elfogyasztja önmagát – és üresen gurul 
majd végig az úton a bevásárlókocsi.
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Az életben nincs happy end. Ha valami happy, akkor annak 
még biztos nincsen vége. Az ember sokszor szeretne boldog végû 
filmek fõszereplõje lenni, hogy tudja, szenvedései, küszködései 
nem voltak hiábavalók. Ilyen azonban sajnos nincs. A szereplõk 
története a filmmel ugyan véget ér, a mi történeteink azonban 
folytatódnak a boldog beteljesülés után is. Szerepálmaink tehát 
predesztináltan halálra vannak ítélve. Rakovszky Zsuzsa könyve 
pont azért jó, mert a történetek véget érnek, de soha nem a legbol-
dogabb pillanatban, soha nem akkor, amikor a hollywoodi forga-
tókönyvek megkövetelnék, hanem egy határozatlan, lezáratlan 
percben, amikor még nem lehet tudni, hogy megoldódhat-e bármi 
is, történhet-e bármi is, ami a szürke, hétköznapi életbe valami 
változást hozhat.

A Hold a hetedik házban úgy regény, hogy nem az, és úgy no-
vellagyûjtemény, hogy az sem. Definiálhatatlan mûfaj ez vissza-
térõ szereplõkkel, elágazó történetekkel, ahol a fejezeteknek címe 
van, a problémáknak nincs megoldása, az egészet összekötõ han-
gulat viszont egységes. Olyan mintha egy nagymama elbeszélését 
hallgatnánk (leginkább mindenkinek saját nagymamája mesél 
ilyeneket), és a sok mondanivaló és emlék között csapongva ug-
rálna; ezért lehet a szereplõk neve egységes, életkoruk változó, 
történeteik közeledõek, majd távolodóak, a stílus, az olvasóban 
keltett érzés viszont kellemesen és melegen ismerõs. 

A töredékes történetekbõl ugyanazok a szereplõk mosolyog-
nak ránk, ugyanazoknak az embereknek a fájdalmát látjuk, 
ugyanazokat a könnyeket hullatja mind. Mégsem ismerhetjük 
meg õket soha teljesen, mert minden embernek több arca van, 
mindenkit csak egy villanás erejéig láthatunk, a másik ember min-
dig rejtély, még akkor is, ha egyes szám elsõ személyben beszél 
magáról. Mindenkinek vannak titkai, amiket soha nem fog senki-
nek sem elmondani, még talán saját magának sem. Villanások, ci-

MARKOVICS ANNAMÁRIA
      

TÖREDÉK TÖRTÉNETEK

Rakovszky Zsuzsa: A Hold a hetedik
házban. Magvetõ, Budapest, 2009
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kázó villámok vagyunk egymás mellett; egy-egy felgyulladó 
fényben megláthatjuk magunkat, felismerhetjük saját tulajdonsá-
gainkat, sorsunk párhuzamosságáról gondolkodhatunk, megpró-
bálhatjuk eltusolni ezeket a hasonlóságokat, de meg soha nem is-
merhetjük egymást. Ez az ismerõs ismeretlenség teszi vonzóvá az 
ilyen típusú történeteket.

Mindannyian voltunk már szerelmesek, akik nem láttak a 
rózsaszín ködtõl. De ugyanígy voltunk elutasított, titkolt szeretõk 
vagy reménytelenül vágyakozó ábrándkergetõk is. Mindenki ve-
szített már el fontos személyt vagy tárgyat. Mindannyian lelke-
sedtünk már feltétel nélkül, viszonzást nem várva. Egyikünket 
sem került el az õrület valamilyen formája. Ugyanígy a halál sem. 
Bármelyikünk lehetne ezeknek a történeteknek a szereplõje. De 
valahogy, az amerikai filmekkel ellentétben, itt nem szívesen kép-
zeljük bele magunkat a szerepbe. Nem, nem azért, mert itt tragé-
diák történnek, nem is azért, mert Rakovszky szereplõinek olyan 
rossz lenne, olyan sokat szenvednének, vagy elviselhetetlen lenne 
a sorsuk. Nem. Sokkal inkább azért, mert annyira hasonlítanak 
ránk; mert bármelyikünk élete behelyettesíthetõ lenne; mert az õ 
életük a mi életünk. Arra meg ki kíváncsi?

Nos, valóban nem történik semmi, valóban nincsenek nagy 
tragédiák vagy csodák, nem változik meg senki élete sem gyöke-
restõl, nincs szó pompáról vagy csillogásról sem. Mi miatt lehet 
mégis vonzó ez a könyv? Miért érdekelhet minket mégis ez a hét-
köznapiság? Leginkább talán a fogalmazásmód miatt. A szókincs 
és a szóválasztás által keltett hangulat az, ami vonzóvá teszi eze-
ket az átlagos embereket és történeteket. Ne bonyolítsuk: Rakovsz-
ky Zsuzsa miatt olvashatóak és szerethetõek ezek a szereplõk és 
életek. Az õ lelke és szelleme sugárzik minden szereplõbõl. Az õ 
lényén átmosva kapjuk a legijesztõbb és a legunalmasabb történé-
seket is. Nélküle nem lenne unalomba fúló házasság, nem lenne 
õrületig fajuló segíteni akarás, de nem lennének élethosszig tartó 
barátságok vagy sírig tartó szerelem se. Pontosabban, ezek mind 
lennének, de csak úgy, belesüppedve a mindennapokba. Ha õ nem 
emelné ki, és nem mutatná meg nekünk ilyen lelkülettel, ilyen 
hangulatokkal ezeket a dolgokat, azok elsikkadnának, feltûnés-
mentesen elporladnának. Ebben rejlik a nagyszerûség. Meglátni 
az általánosban az egyet. Persze, persze, dedukció, de az olyan ri-
deg.
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Nehéz ez. Elmondani és leírni, mennyire nagyszerû átlagem-
berekrõl olvasni. Ki hiszi ezt el nekem? De hát a mesék végén is 
mindig ott van, „aki nem hiszi, járjon utána”. Tessék tehát utána 
járni! Olvassa csak el mindenki ezt a könyvet, üdítõ lesz a mosta-
nában megjelenõ rengetegsok elvont és mûvészkedõ könyv után. 
Pontosan úgy, ahogy megnézzük a sok romantikus, nyálasan vég-
zõdõ amerikai filmet, eltelünk hamis boldogsággal, és már sem-
mit sem akarunk elhinni, aztán meghallgatjuk nagymamánk törté-
neteit, és felébred bennünk a remény, hogy vannak még normális 
emberek a világon, normális életekkel, normális döntésekkel, 
még ha ezek a döntések nem is vezetnek hírnévhez és csillogás-
hoz. Ezek a normális történetek pedig visszahoznak minket a va-
lóság talajára, megmutatják, hogy az élet nem csak játék és mese, 
viszont a valóság is lehet szép. De ha nem is szép, akkor is az a va-
lóság, így sokkal nagyobb létjogosultsága van, mint bármely mé-
zes-mázas történetnek. És ez az, ami mindent visz.
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Berniczky Éva 2004-ben megjelent, az év egyik legerõtelje-
sebb prózaírói debütálásának tartott, A tojásárus hosszúnapja cí-
mû novelláskötete után ismét rövidtörténetek gyûjteményével 
rukkolt elõ. Volt ugyan egy kitérõje, a Méhe nélkül a bába címû 
regény, amit a szakma osztatlan lelkesedéssel fogadott, a kisebb 
lélegzetû elbeszélések szerintem mégis közelebb állnak alkotói 
egyéniségéhez. A Várkulcsa szerzõje ugyanis a sorsvázlatok és az 
atmoszférateremtés mestere, legutóbbi kötetében például padlás-
szobájának ablakából kitekintve elevenedik meg az Ung völgye, a 
mesterekkel, kóklerekkel, mutatványosokkal és szemfényvesz-
tõkkel benépesített kárpátaljai fantáziavidék. Ameddig a szem el-
lát, koncentrikus körökben mutatja be várhegyi lakásának kör-
nyékét, miközben ki sem mozdul biztonságot adó otthonából. 
Egyszerre teremti meg a részvétel és a kívülállás poétikáját, hi-
szen csupán egy üvegfal választja el képzelete szülötteitõl, de 
pont ez az üvegfal az, ami lehetõvé teszi, hogy novelláinak sze-
replõi olykor felintegessenek neki, bekopogtassanak ajtaján és el-
meséljék életüket. Tevékenysége akár az írás, de bármilyen másik 
mûvészeti ág metaforája is lehetne.

Berniczky Évánál sohasem lehet tudni, hogy hol ér véget a 
valóság és mikor kezdõdik a fikció, elmosódnak a határok, köny-
vének olvasásakor gyakorta sodródunk a szürrealitás mezsgyéjé-
re. A prózakötet közepén, a húsz novella közül a tizedikben, mely 
a Rovarírás címet viseli, a narrátor tanúja lesz annak, amint egy 
Szkázka (Mese) nevû cukrászdában igazzá válik nagymamája 
egyik meséje: poloskaidomárok jönnek látogatóba szüleikhez, s 
magukkal hozzák gulliveri bogárcirkuszukat. Ahogy a kis jövevé-
nyek ellepik a rózsaszínû fagylaltkelyhek uralta teret, úgy nyer ér-
telmet a kitalációnak hitt realitás, és adja át helyét a saját genezis 
megfogalmazásának: „Tõle [a nagymamától] vettem a bátorságot 
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a legtisztább hazugmesékhez, amiket már gyerekként a hitvány 
igazak helyére kitaláltam.” (102.) Eredetmeghatározás ez a javá-
ból: a „tiszta” és a „hitvány” közötti azonosság és különbség rela-
tivitása generálja az állandó kísérletezést, ami attól a vasárnap 
délutántól kezdve értelemmel hatja át a valóság hazugságait és a 
képzelet igazságait. „Abban a pillanatban meglopottnak, kisem-
mizettnek éreztem magam” (105.) – mondja a narrátor, és mintha 
ugyanez az elbeszélõ jegyezné le a hihetetlen történeteket, így 
próbálva leküzdeni a kisemmizettséggel benne egyre növekvõ 
„semmit”.

Ennek az olykor szo-
ciografikus felhangokat is 
megütõ  bedekkernek  a 
hõsei  magukon  viselik 
egy mágikus erõvel ren-
delkezõ terület minden 
jellemzõjét: különös ké-
pességeket birtokolnak, 
abszurdnak tûnõ mûvele-
teket ismételnek, mintha 
az elcsúszott idõ és a szét-
esett tér sajátos, más ré-
gióból származó emberek 
számára megfejthetetlen 
szabályai szerint csele-
kednének.  Az  ukrajnai 
zsákfalu, Várkulcsa le-
gendáriuma rajzolódik ki 
a kötet arcképcsarnoká-
ban, amelyben helyet kap-
nak a kakasszállító közö-
sülései a varrólányokkal a 
szövetbálák között, a ti-
zennégy karátos anya kifogyhatatlan, tejtõl duzzadó emlõi, az ud-
varló kéményseprõ, akinek a lelke rendszerint kellõképpen a tes-
téhez részegedik, vagy éppen a férfi, aki ugyanabba a folyóba ful-
lad bele, amelyikben született. A várkulcsai mondakör meglétét, 
amelyben mindenkinek magától értetõdõ szerepe van, az is iga- 

Berniczky Éva: Várkulcsa.
Magvetõ, Budapest, 2010
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zolja, hogy a hõsök nem perlekednek Istennel, hiszen természe-
tesnek tartják még a legmeredekebb ellentéteket is. A Temetõvirág 
címû novellában például a koporsókészítõ készül feleségül venni 
törvénytelen leányát. A faluban mindössze egyetlen öregasszony 
tudja, hogy a házasságkötés egy vérfertõzõ kapcsolatot szentesíte-
ne, mégsem szól senkinek, mert „ahhoz a sokat megélt nemzedék-
hez tartozott, amelybe nyomatékkal beleverték, nem érdemes. A 
fölötte elmúlt évtizedek során az õrület oly sokszor szelídült álnok 
észrevétlenséggel elfogadott, sõt élhetõ mindennapokká. A többi 
mellett miért ebben a bizarr, de mindemellett hétköznapi kapcso-
latban talált volna éppen kivetnivalót?” (93.)

Ez a legendárium egy különleges „fedõnyelven” íródott: Ber-
niczky Éva olyan nyelvezetet használ, ami inkább a líra sajátja, 
semmint a prózáé. A könyv oldalai olyanok, mintha szabadversek 
szakadozottan hömpölygõ hosszú sorainak összetördelt füzérébõl 
állnának. Az ukrán nyelvbõl átvett szavak mellett ezért annyira 
nehézkes az olvasásuk, legalábbis számomra. Hogy a számos kri-
tikus, aki ezt a témakört boncolgatta a kárpátaljai írónõ kapcsán, 
nem járt tévúton, azt bizonyítja egy interjúrészlet is, amelyben 
Berniczky Éva így vall írásmûvészetérõl: „Elvetélt költõ vagyok, 
no, ez az igazság. Bevezetésem az olvasásba a költészeten keresz-
tül történt. A nagyanyám rontott el még kisgyermekkoromban, aki 
parasztasszony létére élt-halt a könyvekért. Világi bibliája, a Petõ-
fi-kötet szinte minden este elõkerült, amikor leült az ágyam szélé-
re mesélni. Úgy olvasta fel nekem a verseket, szép sorjában, mint-
ha mesét mondott volna. Így aztán a mese számomra sokáig egyet 
jelentett a verssel, innen már csak egy lépés a világ, amelyhez, 
hogy megérthessem, én, a verset írni képtelen, a próza felõl köze-

1ledem.”   A költészet sûrítettsége, a pár sorban egésszé váló gon-
dolatlenyomat erõssége valóban hiányzik a szerzõ novelláiból, a 
mese, a valóság és a fikció élni tanító keveréke mégis egyedivé, a 
magyar irodalom képviselõi között egyedülivé teszi Berniczky 
Évát.

1
 Nagy Gabriella: Ez az én Kárpátaljám. In: www.litera.hu
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A 2009-es minden bizonnyal pirossal jelölt esztendõ volt 
Tóth Krisztina számára, hiszen évértékelés során két kitûnõ köte-
tet is elkönyvelhet. Izgalmas a mélyére nézni ennek a két külön-
bözõ, mégis összetartozó világnak, és rácsodálkozni, hogy ho-
gyan képesek az egy idõben tapasztalt környezeti, társadalmi, 
nyelvi hatások líra- és prózaként is megfogalmazódni. A szerzõ 
mindkettõnek gyakorlott mestere, kötetek, díjak fémjelzik eddigi 
irodalmi ténykedését. Verseit izgalmas, veretes alkotásokként 
tartják számon, de hûséges olvasói rendszeresen találkozhatnak 
különbözõ lapokban és folyóiratokban tárcanovelláival, publi-
cisztikáival is. Ez utóbbiak kaptak helyet a Hazaviszlek, jó? címû 
kötetben, melynek lírai édestestvére a Magas labda. A kettõt pár-
huzamosan olvasva kerekedik ki az a jellegzetes tóthkrisztinás 
szemléletmód, életérzés, mondanivaló, ami magával ragadva to-
vábbolvasásra, oda/visszalapozásra, aláhúzogatásra, bõsz jegy-
zetelésre, bólogatásra és mosolyra késztet.

Tóth Krisztina akár versek nyelvén, akár prózanyelven szólal 
meg, történeteket ajándékoz, ezáltal az olvasó fogást, kapaszko-
dót kap, melybe belecsimpaszkodva feltérképezhetõ, kivesézhe-
tõ, szétcincálható, apró falatkákként megrágható és megemészt-
hetõ, egyszóval magunkévá tehetõ a szöveg, létrejön a kommuni-
káció. Dino Buzzatira mondták kritikusai, hogy a sajtó berkeiben 
folytatott tevékenységének köszönhetõ lényegre törõ, letisztult 
stílusa – amely egyben egyik védjegye is a neves olasznak –, 
ugyanezen erényt vélem fölfedezni Tóth Krisztina írásaiban is. A 
mai kor olvasója hírportálokon és hírlapokon edzõdve pergõ, gör-
dülékeny szövegeket szeret habzsolni, fittyet hány a nyelvi és sti-
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lisztikai cikornyákra, az informálódni/szórakozni vágyás hajtja, 
és szeret önmagára, az általa jól ismert és belakott világra ismerni 
a sorok között. Ehhez partnerül szegõdik mellénk a szerzõnõ, aki 
igényes, letisztult, olvasmányos stílussal és nyelvezettel fogal-
mazza meg a mindannyiunkban felmerülõt, a bennünket körülve-
võt. Szavakba ment át tapasztalatokat, gondolatokat, érzéseket.

Mert „van a szavak folyása mentén, kell legyen / egy titkos hely, 
hol ott vár partra dobva / ott áll dombokba gyûrve egy helyen / 
aminek neve van, de nincs kimondva” – összegez és indokol talá-
lóan. Versei a környezetünkrõl készített pillanatfelvételek. Verslá-
bakba, rímekbe, strófákba szedett couleur locale. Költészete úgy 
építkezik a magyar vershagyományból, hogy bár felbukkan benne 
Arany, Lator László, Babits, Ady, Nemes Nagy, Weöres, József 
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Attila, Petri, Füst, Kormos Vas, Kosztolányi, Orbán Ottó, illetve 
az általuk teremtett/képviselt versvilág és szellemiség, nem szû-
nik meg mai, aktuális, jellegzetes és egyedi lenni. Mívesség, ze-
neiség, játékosság, humor – biggyeszthetnénk a kötet verseire 
védjegyül. „Az vagy nekem, mint rabnak a fegyõr, / seggnek a tan-
ga, combnak a borosta. / Bezár, szorít és szúr mindenfelõl, / elõbb 
csak húsba vág, aztán a csontba” – ötvözi ekképp a költészetet a 
mindennapokkal, de verseibe a fáradtan figyelõ szexmunkások, a 
gépébe új ízt szóró vattacukorárus, a kórusban éneklõ mobilok, 
mint kisvilágunk mindennapi figurái és szimbólumai is helyet 
kapnak, ahogy a szépen összecsengõ sorvégek között a lélek mé-
lyébõl fakadó létkérdések is felvetõdnek: „Ifjú lelkek bársonytok-
ja / ismétlõdõ idegenség / mindig más alakját hordja / mindig ar-
cot vált a nemlét”, vagy: jó volna / végre tudni / hova fülel / a lélek 
folyton / mi elõl / kéne futni”.

A mélyebb, komolyabb témákat feszegetõ, fajsúlyosabb ver-
sek mellett jól megférnek az elõdöket aktualizáló hommage-ok, 
hisz „minden idézet és minden valaminek a medre”, igaz, árnyé-
kukban némiképp háttérbe szorulnak a játékosabbak, könnyedeb-
bek, ámbár talán épp ez a változatosság adja a kötet lendületét. 
Egyetlen vers azonban önálló kis szigetként emelkedik ki a többi 
közül: a Kelet-európai triptichon. Ez a kötet legerõsebb alkotása, 
amely (szabadversként) akár helyet kaphatott volna a prózák kö-
zött is, hiszen a belé sûrített mondanivaló lényegében a Hazavisz-
lek, jó? történeteinek az esszenciája, különleges kapocsként 
összeköti a két kötetet. A versben felvetett kérdések nemcsak az 
egyén, nemcsak a magyar társadalom, hanem egy egész régió sor-
sára mutatnak rá. „Kelet-Európából jöttem, / (...) Fogaimban 
amalgámtömést, / szívemben öröklött szorongást hordok. / Ango-
lomat nem értik, / franciámat nem értik, / akcentus nélkül / csak a 
félelem nyelvét beszélem. // (...) ereimben mérgek keringnek, / (...) 
szerzek lisztet, mozgó vonatra szállok” – fogalmazza meg a kelet-
európai ember létének ismérveit a szerzõ, amelyek tovább fokoz-
hatók: „Nevünket / rosszul írják és rosszul ejtik, / de mi készsége-
sen mosolygunk. / A szállodákból elhozzuk a szappant, / az állo-
másra túl korán megyünk. / (...) Velünk mennek a vonatok rossz 
irányba, és ha fizetünk, szétgurul az apró. // Határainkon félünk, 
azokon túl / eltévedünk, de felismerjük egymást. / (...) Bõrünk 
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alatt, mint egy sugárzó ékszer / ott a bûntudat mikrochipje”. Egy 
olyan országról és olyan országban írja mindezt, melynek ismeri a 
„vonatait, sírását, klór egét, / savas esõit, lassú havazását, / túlöl-
töztetett, sápadt csecsemõit”, de legfõképp a polgárait és a szívük-
ben lakozó félelmeket. Lokális és globális tünetek ezek, melyeket 
magával hurcol egy egész régió.

Ezek a tájjellegû ízek, érzések, vonások, sorsok épülnek be a 
Hazaviszlek, jó? meghökkentõ, frappáns, szórakoztató történetei-
be is, melyek a mindennapokból ellesett vagy kimerevített mozza-
natokat, figurákat örökítenek meg, fókuszukban áll a hétköznapi 
ember, minden gyengeségével és esendõségével. Tehát prózaszin-
ten is izgalmas események peregnek: homokakvárium elõtt mo-
ziznak a hajléktalanok, felemlítõdik a holtan talált, pucér, volt fe-
leség, remetének áll egy sátorlakó, aki zsibbadtra meditálja ma-
gát, közben médiasztárrá válik, a szendvicsember és a mozgó 
jegyárus pogit majszol, közben szerelmi praktikákról beszél, a te-
tovált könnycseppes lányt fekete farmeres, civilben járó õrangyal 
gyámolítja, a féllábú Csoszó elveszíti a renoméját, majd újra meg-
találja, a nemzetszín csuklópántot viselõ, kopaszodó munkás effé-
le mondatokat kiabál a magyar éterbe, hogy: rohadt zsidó cigány 
kurva, mocskos pinaszájú, tetves nigger, Únió, meg mi a faszom, a 
leveleket folyton téves címekre kézbesítõ postás szarvasgomba-
keresõ kutyát vásárol és aranymosókészletrõl álmodik, végbe-
mennek különféle háztartási parajelenségek, megtudjuk, mirõl is-
merhetõ fel a felgerjedt férfi, a futógépen izzadó lány Rákóczi-tú-
rósról, islerrõl meg rétesrõl fantáziál, múmiává avanzsál a csoki-
mikulás, élénk színû labdák hullnak az égbõl, visszajelölnek egy 
farkaskutyát, aki ismerõsöket keres az iwiwen, emlékképekként 
sorakoznak fel az ûrkutyák, a körmös Laci hajszobrot tervez, be-
fut egy francia levél, a húsipari szakmunkások Finnországban ké-
szülnek emlékeket, szerelmet, hazát, nyelvet váltani, Károly bácsi 
alufóliával béleli ki a kucsmáját az ártó földsugárzások ellen, rö-
vid idõre feltûnik Esti Kornél szelleme, Edus meg Sanyika megta-
nul szárnyak nélkül röpülni, a férfiak szája elõtt megfagy a fütty, a 
kreol Marija belesúgja a magas, szõke, szeplõs Jan fülébe, hogy 
verárjúfrom, az erkély balkonján egy tál kocsonya dermed, Rudi 
papagáj pedig azt ismételgeti: – Gyere ide, gyere ide! Hazaviszlek, 
jó? Hazaviszlek, jó?.
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Egy különlegesen õszinte, mellbevágó országimázs-lepo-
rellóvá fûzõdnek össze ezek a történetek, melyek a belõlük áradó 
humor ellenére is keserédes utóízt hagynak az olvasóban. „Üreges 
botokat pörget a gyorsuló víz, / véletlen sorsokat húz a szemcsés 
iszapba, / csak a helyük marad, mint könny után a sóíz, / szétrajzó 
törmelék, minden valakinek az arca” – ekképp vonzza sodró törté-
neteinek szereplõit is a sorok közé Tóth Krisztina, hogy lüktetõ 
mondatokba, emlék nélküli hosszú sebhelyekbe forrassza a figurá-
kat, vonásokat, apró eseményeket, kínokat, félelmeket, a minden-
napjaink mozaikkockáit, melyek közül némelyiket jó lenne végér-
vényesen kitörölni, ha azon az égi billentyûzeten lenne delete.
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...nemnemnemnem, nem hiszem, hogy Thomas Wolfe opusa, Az 
idõrõl és a folyóról (amely könyvet ahogy olvasom, bólogatok 
csak egyre szaporán, mintha idõnként Németh Lászlót harapnám 
befelé, máskor meg mintha Hesse sorait szopogatnám, mint a 
málnás, csurgatott/pergetett fagylaltot kicsiny gyerekkoromban, 
idõnként meg épp Faulknert idézi, azt a Faulknert, aki, persze 
csak Wolfe halála után, azt vallotta, hogy generációjának legjele-
sebb írója éppen Thomas Wolfe, a második pedig természetesen 
maga William Faulkner, nos, az ilyen pillanatokban/pinanyala-
tokban Wolfe is fáraszt cseppet – akárcsak Faulkner általában, de 
ez, Hála érte!, csak úgy cca. kétszáz oldalanként fordul elõ, esz-
szalám alejkum!...) címû mû (hehh!), nem hiszem, hogy ez a poli-
litikus regénygigász indítja el bennem azt a gondolatmenetet, ami-
kor a két Wolfe-kötet mértani közepén, ejaculatio praecox, majd: 
alter ejaculatio, kezembe veszem Ottó frissen illatozó írását, vet-
kõztetem, a lába közé nyúlok, finoman izgatom az idegvégzõdé-
seit a megfelelõ helyeken, mire õ viszont – látásra, mondta Jutka, 
és átúszott a Folyón –, szóval azt a gondolatmenetet, miszerint: 
           

...egy idõ után, nagyon hamar, rádöbbenek, Ottó úgy idézi fel a 
múltat, amint a jövõre emlékezem én, lassan végignyalogatván 
vibráló tükrét a Nagy Folyónak, szürcsölvén üde fröccsenéseit a 
forrásnak, végig a fõsodorban, a deltáig vitorlázván, pakolva, 
csak pakolva magadra a jótékony marék iszapot, belebukfencez-
vén a tenger hullámaiba, majd könnyedén emelkedve a sós párá-
val, felkészülve a visszaÚtra, habbá válni, majd párává, majd meg 
felhõvé és jó nyári esõvé, termékenyíteni próbálva a karsztme-
zõket is és a szikeseket (mondjuk, a Bánátban), nem csak a már 
amúgy is jó zsíros csernozjomot (van még olyan valahol? csak az 
õs mezõgazda kérdez belõlem), s otthon lenni mindenütt... min-
denütt, mindenütt, mindenüttmindenüttmindenütt: 
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...mesekönyv ez, mesés már a kosztüm is, amit visel büszkén, Pe-
tar Æurèiæ pazar ékszercsipkeként ideköszönõ munkája a bár-
sonykék borítón, óh, érzékeny Basiliscus, te!, rágyújtok, rágyúj-
tok, megvesz az Isten éhsége, burekom pedig még az alufóliában 
izzad..., na, majd:
         

...a festett Víz partján Ottó 
(a nagyapámtól örökölt 
meggyfaszipkám másik 
felén én (hehh!)), íróként, 
s valóban!, utazó Ottó – 
nem úgy, mint a Balatoni 
Boli testvérem (már me-
gint egy víz, víz, vízvízvíz 
mindenütt,  ritkás  erdõ 
alatt langy tó: ez hát a 
nõ!), aki egészen sajátos 
módon barangol, világ-
polgár, sõt, Világok pol-
gára, senkire sem illett 
még ez a név õelõtte iga-
zán, azt hiszem, bár én 
meg a szobámban, vörös 
szememet befelé fordítva 
érzem/élem  ugyanezt, 
igaz, néhány kínai, arab, 
egyéb Ázsiában sarjadt lélekhajó megtapasztalta ezt már elõttem, 
utánam, közted s köztem, minden kiélezett idegvégzõdés képes az 
utazásra, közben mindig ugyanott vagy – ha elmozdulsz eme 
szimpla térben, ha nem, ugyanott, a Világ Virágos Szegeletén, az 
Univerzum Köldökében, kelj fel és járj!, s ha eleget láttál, feküdj 
le és halj meg, ennyi az egész:
             

...néha picit mintha Hrabal szólna (hozzám? a teli korsó boros-
tyánfénytörésén keresztül ide is pislant olykor?), a körmondatok, 
mint táncórák izzasztanak, aztán persze Hemingway (William, 
nekem Õ az egyetlen lehetséges Csomolungma generációtok 
domborzatán!), aki név szerint meg is jelenik a százegyedik 
oldalon éppen, ott, ahol Orwellnek kéne minden karcsú s vaskos 

Tolnai Ottó: Világítótorony eladó.
zEtna-Basiliscus, Zenta, 2010
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kötetben, különösen azokat a csemegéket idézi fel nékem Ottó, 
melyek csak posztumusz, Mary jóvoltából – s a Te tiltásod ellené-
re, drága Ernesto! – kerültek a nyomdába, óh, mennyire hatalma-
sakat csemegéztem a Veszélyes nyárból (pedig borzaszt/untat a 
viadal – noha a Fiesta kedvemre való lenne, sanajj!), különösen 
pedig a Vándorünnepbõl (ím, egy város, sõt, Város is elmozdulhat 
térben, idõben, bármely más dimenzióban akár!), ahol a helyszín 
olyan káprázatosan váltakozik, mint egy igazán jó James Bond-
filmben, s azok a gasztrokalandozások!, a Szajna-parti (vízvíz-
víz!) horgászlestõl a serpenyõig, óh! (azt mondják, felkiáltójelet 
tenni annyi, mint nevetni a saját vicceden... mi rossz van abban?), 
errõl írj majd még, Ottó, te is, igaz, a sózott mogyorót elõ kellett 
kapnom tegnap éjjel, pedig épp csak megemlítesz néhány adriai 
„tengergyümölcsét”, ahogy a piacon gusztáljátok Jutkával, nyers, 
sõt élõ portéka – mégis tovább tudom gondolni (miközben a szö-
veg aktuálisan hömpölygõ hozamára alig-alig koncentrálok), to-
vább és tovább, a lepikkelyezésen/zsigerelésen túl a fanyar bor-
ban/balzsamecetben való pácolásig, a tûzdelésig, a serpenyõig, 
a... nagyon nem akarom én ezt most végiggondolni... (pedig a bu-
rek még a fóliában), de egy dolog az én lelki/zsigeri szemem... at-
tól még szívesen olvasnám, hogyan írod le a spliti tejszínes halle-
ves elkészítésének folyamatát... avagy akár a Neretva völgyében 
forgó, zöldbe mélyaranyat ojtó báránysültek zamatát... szögicsa-
ba, azonnal hagyd abba, mert meg fogsz õrülni, elájulsz az éhség-
hipochondriádtól esetleg:
    

...azt hiszem, lövést hallottam, pillanat:
          

...sósan kéklõ forró illatok morajlanak a Földfeletti alatt, nézem az 
Ottókat a riván, minden körbefordul és eltûnik önmagában, az 
ablakon át feltûnõ idõ nyomában, Yumában, Arizona állam bör-
tönében – a rács csupán illúzió, igaz, a legvalósághûbb... egysze-
rûen csak (karjával félkörös mozdulatot tesz) ébredj fel:
       

...világít Ottó útközben, harmadik szemem az ösvényre szegzem, 
közben meggyújtom az ixedik cigarettát, ahogy indul (s origó-
pontjába visszaharap) az Úrodüsszeia, köszönti az utazót a fényes 
ûrazúr, agyonvert csipkébõl is Lázárrá lészen a pillanat, mely az 
egyetlen, ami dimenziókon innen és túl a Világodba egzisztál, 
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Uroborosz, Kundalini és Nídhögg, a Nimfa szigetének rejtett öb-
lében ébredjetek, ébredj és ébressz!, harsogja Siva is újfent, evezz 
tovább, révészem, a két obulust majd a végén az elején a végén:

...(hiper)intertextualitást itt és most?, a költészet ugyanoda vezet, 
ahova az erotika különbözõ formái: egymástól különálló dolgok 
összeolvadásához, az örökkévalósághoz vezet bennünket, s a ha-
lálhoz, a halál révén pedig a folytonossághoz: a költészet az örök-
kévalóság maga, a tenger – egybegyúrva a Nappal:

          

...ahogy a zentai gesztenyék lombja alól a virágzó Tiszát bámu-
lom, ahogy a horizonton felhasad, majd megszüli örök megváltó 
gyermekét a Pillanat, megnyugszom, lesétálok a csónakokig, s 
immáron türelmesen várok rád, kedves, nem sietünk sehová, 
idõnk?, mint a kender (füstje, mely homlokodon rajzol), az alko-
nyatban új Világ fogan:
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Lennert Géza az elmúlt negyven esztendõben (1969–2009) 
bejárta a fotográfia tematikus és technikai bõséggel, változatos-
sággal kecsegtetõ mûvészi világát, nyugtalan alkotókedve folya-
matos kísérletezésre ösztökélte, életmûve viszont ez alatt az idõ 
alatt homogén egységbe rendezõdött. A számban megjelent 28 fo-
tó éppen csak bepillantást nyújt ebbe a pazar alkotóvilágba, elõ-
fordul, hogy az útkeresés egy-egy terjedelmesebb szakaszát csu-
pán egyetlen felvétel jelzi. A képek a valós világból a fényképezõ-
gép lencséje által artisztikummá transzponált emberi világot tár-
ják a nézõ elé. Az ember ugyanis a fotós központi témája, kevés 
olyan képet készített, amelyen nem szerepel emberi alak, de az 
ilyeneken is jelen van, ha másként nem, hát sziluettként, vagy a 
kamera mögül figyelõ emberként. Az emberalakok megjelenítése 
által a mûvészet alapkérdéseire keres választ: kik vagyunk, ho-
gyan élünk? Mint minden kérdésre, ezekre is sok különbözõ vá-
lasz adható, s ennek megfelelõen Lennertnél sorjáznak a markáns 
jellemrajzot megjelenítõ portrék, a pillanat örömének ellesett 
képkockái, életképek, aktok, víz alatti felvételek, test-grafikák és 
szociofotók, infravörös és mechanikusan manipulált felvételek, 
megismételhetetlen polaroid-lapocskák triptichonjai. Egyik mû-
vészi csúcsteljesítményén egy vértócsában úszó levágott sertésfej 
látható, ami a fotón már nem tûnik gusztustalan morbiditásnak, 
hanem esztétikai képzõdményként teljesül ki, és az elpusztított ál-
lat képe valami érthetetlen módon derût és boldogságot sugároz. 
A felvétel jeles példája a mûvészeti hatás megmagyarázhatatlan-
ságának.

A figyelmes szemlélõ elõtt a képek feltárják Lennert Géza 
mûvészi világának alakulástörténetét is. A fotók közt van Husvéth 
Lajos festményeit idézõ gulyaábrázolás, tárgyfotó és naturista 
táborban készített felvétel. Mindhárom témát a természet adta, 
mintha a felvételezésénél a fotós nem is lett volna jelen. Az alkotó 

FEKETE J. JÓZSEF
    

A MEZTELEN IGAZSÁG
       

LENNERT GÉZA FOTÓIRÓL

magabiztos kompozíciós készsége a korai felvételein üzenetérté-
kû megjelenítést nyer: a sivár urbánus környezetbe, a homokmezõ 
végtelenébe vagy a kihalt parkoló közepére komponált ember-
alakjai az elidegenedésrõl, a boldogtalanságról, a társtalanságról 
üzennek, akárcsak azok a fotói, amelyeken az ember csak árnya-
lakként jelenik meg, el egészen a legszélsõségesebb fázisig, ami-
kor az embert kirakati bábu helyettesíti a képen. A víz alatt készült 
felvételek már az ember és a természet õsi és ma is vágyott harmó-
niájára utalnak.

Ám figyeljünk a naturista napfürdõzõk között készült felvéte-
lekre! Ezek már nem aktok, noha ruhátlan embereket ábrázolnak, 
akik ellazultan pihennek, teszik a dolgukat, szeretik egymást, 
vagy éppen pózolnak. De mindenképpen mosolyognak. Boldo-
gok. Megtalálták önmagukat, párjukat és közösségüket, család-
ban élnek. Nyoma sincs itt elidegenedésnek, magánynak, elkese-
redettségnek. Úgy tûnik, Lennert Géza fotómûvészete itt már át-
hágta az esztétikum és az artisztikum határait, vizualitása révén a 
létfilozófia terepére lépett át. Mondhatnám: megtalálta a meztelen 
igazságot. S számára a meztelen igazság vélhetõen a boldogság 
igazsága.
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Lennert Géza 1952-
ben született Budapesten. 
Kisgyerekkora óta Vajda-
ságban él. Újvidéken fejez-
te be az általános iskolát és 
a vegyészeti technikumot 
(1971). Kitanulta a fényké-
pészmesterséget  (1977), 
majd Nagybecskereken, a 
Mûszaki  Fõiskolán  ve-
gyésztechnológus-üzem-
mérnöki oklevelet szerzett 
(1978). Szabadfoglalkozá-
sú fotográfusként, sajtófo-
tósként és újságíróként dol-
gozott mintegy húsz évet. 
Az Újvidéki Televízió operatõrasszisztense (1979–1981). A Jó Pajtás 
fotóriporter-újságírója (1981-tõl). A Jó Pajtás és a Mézeskalács fõ- és 
felelõs szerkesztõje (2000–2007), most ugyanott lapszerkesztõ.

1969 óta foglalkozik mûvészfotózással. Kiállításokon 1971 óta 
vesz részt. Kb. 30 önálló (Újvidék, Belgrád, Budapest, Zágráb, Plov-
div, Nagyvárad, Maribor, Tuzla stb.) és mintegy 500 belföldi és kül-
földi (Krakkó, Szöul, Tbilisi, Buenos Aires, Várna, Lusaka, Buka-
rest, Moszkva, Adelaide, Santos, Ljubljana, Katowice, Cartagena, 
Split, Zürich stb.) csoportos tárlaton szerepelt képeivel. Jelentõs szak-
embere a víz alatti fotózásnak és az aktfotózásnak.

A Magyar Fotográfiai Múzeum (Kecskemét) alapításakor a Mû-
vészeti Tanács tagja volt. Sok éven át az újvidéki Branko Bajiæ Fotó-
klub Elnökségének és a Jugoszláv Fotószövetség Elnökségének tag-
ja, az ország szétesése után a Szerbiai, valamint a Vajdasági Fotószö-
vetség mûvészeti tanácsának szakértõje, elõadó, oktató, számos bel- 
és külföldi fotókiállítás válogatója és zsûritagja.

Több mint száz díjban részesült. Fontosabbak: Újvidék város 
Nagykorúsági Díja (1974), a Fotómûvészet Mestere (1979), Arany-
lencse Díj (1976, 1978, 1980), Artist FIAP (Nemzetközi Fotómûvé-
szeti Szövetség, 1979), Tošo Dabac Plakett (1991.), Excellence FIAP 
(2004).

KICSODA LENNERT GÉZA
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SZÁMUNK SZERZÕI

    
BALÁZS IMRE József – 1976-ban született Székelyudvarhelyen. Köl-
tõ, irodalomtörténész. A Korunk fõszerkesztõje, a Babeº-Bolyai Egye-
tem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének oktatója. Legutóbbi ver-
seskönyvei: Fogak nyoma (2009), Hanna-hinta (gyermekversek, 2009). 
Kolozsváron él.
                  

BÁNKI Éva – 1966-ban született Nagykanizsán. Író, irodalomtörténész. 
Önálló kötetei: Esõváros (2004), Aranyhímzés (2005), Magyar Dekame-
ron (2007). Fõszerkesztésével megjelent antológiák: Tavaszidõ édessé-
ge (2004), Udvariatlan szerelem (2006). Budapesten él.
            

BENCSIK Orsolya – 1985-ben született Topolyán. A Szegedi Tudo-
mányegyetem Bölcsészkarának filozófia-magyar szakán szerzett okle-
velet. 2009-ben jelent meg Kékítõt old az én vízében címû verseskötete, 
melyért Sinkó-díjat kapott. Szegeden él.
            

BERÉNYI Emõke – 1986-ban született Szabadkán. Jelenleg az Újvidé-
ki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének mesterképzé-
ses hallgatója, a Híd-kör tagja és a Magyar Szó munkatársa. Királyhal-
mán él.
           

BÓDAI-SOÓS Judit – 1974-ben született Szekszárdon. A szegedi Jó-
zsef Attila Tudományegyetem matematika tanár szakán szerzett okleve-
let. Budapesten él.
            

BORSODI L. László – 1976-ban született Csíkszeredában. A kolozsvári 
Babeº-Bolyai Tudományegyetemen végzett magyar–angol szakon 
2000-ben. Azóta a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium irodalomtaná-
ra. Napjainkig 4 verseskötete jelent meg, a legutóbbi 2007-ben, Féleme-
let címmel.
         

BÖLÖNI Domokos – 1946-ban született Dányán. Erdélyben élõ magyar 
író. Napjainkig 12 kötete jelent meg, a legutóbbi 2009-ben, Elindult a 
hagymalé címmel. Tagja a Romániai Írók Szövetségének és a Magyar 
Írószövetségnek.
          

CZIROK Attila – 1988-ban született Nagybecskereken. Tagja a Sikoly 
szerkesztõségének, a folyóirat honlapjának webmestere. Önálló kötete: 
Muzslától Medina (2009). Muzslán él.
         

CSÍK Mónika – 1978-ban született Zentán. Az Újvidéki Egyetem BTK 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén abszolvált. A Magyar Szó munka-
társa. Tagja a Sikoly szerkesztõségének és a Fiatal Írók Szövetségének. 
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Eddigi munkásságát Kilátó-díjjal jutalmazták. Önálló kötete: Metszetek 
(2006). Kispiacon él.
        

DEMÉNY Péter – 1972-ben született Kolozsváron, ahol ma is él. A Ba-
beº–Bolyai Tudományegyetem magyar-román szakán diplomázott. 
1998-ban magiszteri diplomát szerzett. Munkásságát ezidáig 10 díjjal és 
alkotói ösztöndíjjal jutalmazták. Napjainkig 7 kötete jelent meg, a leg-
utóbbi 2009-ben, Ágóbágó naplója címmel.
           

ELEKES Ferenc – 1935-ben született Siménfalván, Udvarhely megyé-
ben. Költõ, újságíró. A Babeº-Bolyai Egyetem orosz szakán szerzett ok-
levelet. Éveken át az Ifjúmunkás belsõ munkatársa volt. Napjainkig több 
kötete jelent meg. Marosvásárhelyen él.
       

FEKETE J. József – 1957-ben született Bácskossuthfalván. Az Újvidé-
ki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett okleve-
let. Kritikusi és esszéírói munkásságát 7 irodalmi díjjal jutalmazták. A 
Magyar Mûvészeti Akadémia rendes tagja. Napjainkig 13 kötete jelent 
meg, a legutóbbi 2009-ben, Lemúria legtetején címmel. Zomborban él.
         

FEKETE Vince – 1965-ben született Kézdivásárhelyen, ahol ma is él. 
József Attila-díjas költõ, szerkesztõ, mûfordító, a csíkszeredai Székely-
föld folyóirat fõszerkesztõ-helyettese. Tanulmányai: Babeº-Bolyai Tu-
dományegyetem, Kolozsvár, 1989–94, József Attila Tudományegye-
tem, Bölcsészettudományi Kar, PhD, 1996–99. 1996-ban a Romániai 
Írók Szövetségének Debüt-díját és Sziveri János-díjat, 2004-ben AR-
TISJUS-díjat, 2005-ben pedig az Erdélyi Magyar Írók Ligájának nagy-
díját és Pro Literatúra-díjat kapott. Kötetei: Parázskönyv (1995), Ütközõ 
(1996), A Jóisten a hintaszékbõl (2002), Lesz maga juszt isa (2004), Csi-
gabánat, Piros autó lábnyomai a hóban, Udvartér (2008).
           

KERTES Gábor – 1974-ben született Szekszárdon. A Szegedi Tudo-
mányegyetemen 2001-ben közgazdasági programozó matematikus sza-
kon, 2002-ben pedig spanyol nyelv és irodalom szakon szerzett okleve-
let. 2003-ban a Deustói Egyetemen posztgraduális diplomát szerzett. A 
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