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BESZÉLGETÉS BOGDÁN JÓZSEFFEL KÖLTÉSZETRÕL, 
PAPI MINDENNAPOKRÓL, KORAÉRETT 

GYEREKEKRÕL ÉS ÉRETLEN FELNÕTTEKRÕL
        

Észak-, Közép- és Dél-Bánát számos templomában hívek soka-
sága hallhatta eddig, amint kellemesen dörgedelmes hangján, 
ízes magyar kiejtéssel mondja a szentbeszédet fejbõl, a mai em-
bert konkrétan érintõ témákról, odaillõ versidézetekkel fûsze-
rezve elõadását. Nem klasszikus értelemben vett misézés ez. Aki 
hallotta, azzal könnyen megtörténhet, hogy ha még néhányszor 
meghallgatja, megszereti a templomba járást. Az ember azt hin-
né: ilyen lehet egy hivatásának élõ pap. Verseiben azonban a 
hétköznapi élet és saját élete kíméletlenül lemeztelenített valósá-
gával szembesülünk. S mégis, amit verssoraiban köntörfalazás 
nélkül kimond, szívbõl mondja, mély, lélekelemzõ líraisággal. 
Bogdán Józseffel beszélgetni külön élmény – az ember már az 
elején elfeledkezik arról, hogy egy pap a beszélgetõtársa, hisz õ 
bármilyen témára nyitott.
    

Kevés irodalmártól hallottam azt, amit te már több interjú-
ban vagy irodalmi esten is kijelentettél: hogy nem tartod ma-
gad költõnek. Az eddig megjelent nyolc versesköteted sem 
igazolja szerinted, hogy költõ vagy-e?
      

Irodalmi esteken gyakran szoktam mondani, hogy nem vagyok 
költõ, de ezt azért mondom, mert az utóbbi évtizedekben bárki, 
aki ha egy kötete megjelenik, vagy egyszerûen csak verseket ír, és 
estet szerveznek neki, már költõnek titulálja magát. Szerintem 
költõnek lenni egy rang, mások mondják meg, illetve a verseim, 
hogy én költõ vagyok-e vagy sem. Minden vers önálló életet él, és 
ha túlél engem egy-két versem, esetleg több, az a mércéje annak, 
hogy valóban költészetrõl beszélünk-e. Inkább falusi krónikásnak 
nevezem magamat, és úgy érzem, méltóbb ez, mintha valaki kiáll 
emberek elé és azt mondja: én költõ vagyok.

KOVÁCS JOLÁNKA
    

KEGYETLEN ÕSZINTESÉGGEL

Irodalmi körökben viszont papköltõnek neveznek. Ez a meg-
nevezés mennyire volt elõnyös vagy hátrányos a számodra, 
irodalmi munkásságodat és hivatásodat illetõen?
     

A papköltõ kifejezés 
meghonosodott a ma-
gyar nyelvben, bár van-
nak, akik nem szeretik. A 
magyar irodalomban vi-
szont voltak kiváló pap-
költõink, mint Sík Sán-
dor, vagy Mécs László, 
aki gyakran megjelent 
ezeken a tájakon is, fehér 
reverendában, kék övvel 
a derekán, és fejbõl sza-
valta a verseit, százak 
hallgatták  a  zombori 
vagy a nagybecskereki 
színházteremben. Ha er-
re gondolok, akkor nem 
furcsa  ez  a  kifejezés. 
Emlékszem, valamikor, 
a Dolgozók címû heti-
lapban volt egy külön kis 
rovat, ahol munkásköl-
tõk verseit közölték – ez 
zavart engem, pedig akkor még gyerek voltam, mert egy kis iró-
niával fûszerezve akkor mondhatnánk, hogy léteznek mészáros-
költõk, orvosköltõk, tanárköltõk, de ezek a kifejezések nem ho-
nosodtak meg nyelvünkben. Vajdaságban, ha papköltõrõl beszél-
nek, akkor általában rólam beszélnek. Ez, bevallom, kicsit hízeleg 
a hiúságomnak, mert nem hasonlítok senkire. Papi hivatásomban 
is inkább elõnynek számít, bár a papok itt a Bánságban, de Bács-
kában sem igen olvasnak verseket. Csak egy vajdasági papköltõt 
ismerek, aki a kilencvenes évek testvérháborúi idején elhagyta az 
országot, és azóta se jött vissza. Bognár Attilának hívják, és igen 
jó verseket ír.

István és József
mielõtt világgá mentek
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Mely bánáti falvakban teljesítettél eddig papi szolgálatot? 
Amikor pappá szenteltek, gondoltad-e, hogy a helységekre 
vonatkozóan esetleg így alakul majd az életed?

Felszentelésem után Nagybecskereken voltam segédlelkész, és 
akkor nem tudtam elképzelni, hogy máshová helyezzenek, annyi-
ra a szívemhez nõtt ez a város. Itt otthon éreztem magam, hisz gye-
rekként kerültem a plébániára, utána a püspökségre. 1971-ben 
kaptuk az elsõ magyar püspököt, Jung Tamás személyében, aki 
engem fölszentelt, és én ott laktam a püspökségen. 1986-ban el 
kellett hagynom a várost, mert kinevezést kaptam elõször Ópává-
ra, utána Kevevárára, Tárcsóra és Hertelendyfalvára, majd 1988-
ban Észak-Bánátba, Egyházaskérre. Ezt a kis falut külön kiemel-
ném, akkor 800 lakosa volt, most 200 van, és az volt az érdekes, 
hogy ennek a falunak én voltam az elsõ helyben lakó papja, 1988-
tól 2001-ig. Kijártam Feketetóra, Kanizsamonostorra, majd ami-
kor az oroszlámosi plébános, akit Vukovárra vittek a háborúba, és 
belebetegedett, szegény, a véres látványokba, és elhagyta az orszá-
got, Oroszlámost, Majdányt és Rábét is vállalnom kellett.  Amikor 
pedig 2001-ben fiatalon meghalt Erõs Ferenc plébános, Törökka-
nizsára helyeztek, azzal, hogy minden falum megmaradt, sõt még 
kaptam újabb falvakat: Törökfélegyházát (Filiæ), Szerbkeresztúrt, 
Gyálát, így aztán tíz falu plébánosa voltam egészen 2010-ig. Nem 
kis fáradozással járt mindez. Egyházaskéren kezdtem verseket ír-
ni, ott jelent meg az elsõ kötetem is, az Ablakok, 1989-ben, ma-
gánkiadásban. Ezeket a verseket mutattam meg aztán Bori Imré-
nek, Toldi Évának, Kontra Ferencnek, és a Híd szépirodalmi rova-
tában jelent meg belõlük egy válogatás. Azt, hogy fölfigyeltek rám 
valamiképp, ennek a kis kötetnek köszönhetem.

Hogy ezek a kis bánáti falvak mégis sokat jelentettek a szá-
modra, arról nemcsak a vajdasági magyarság sorsáról, a vaj-
dasági magyar falvakról írt verseid, versciklusaid, hanem szo-
ciográfiai munkáid is tanúskodnak, hisz mindezek az írások a 
közvetlen megtapasztalásaidból születtek.

Társszerzõje vagyok az Egyházaskér illetve a Falu a hármashatá-
ron címû, Rábérõl szóló szociográfiai kiadványoknak. Az utóbbi 
1997-ben jelent meg, a falu 750. évfordulójára. A falunak akkor 
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120 lakosa volt, egyetlenegy utcája, temploma viszont nem volt – 
éveken át a temetõ központi keresztjénél, a szabad ég alatt mutat-
tam be a szentmiséket. 2007-ben épült egy szép kis templomocska 
Rábén. Érdekessége, hogy az oltárképet, amely Szent Istvánt és 
Szent Gizellát ábrázolja, Puskás Károly híres festõmûvész készí-
tette. Ez a templom a hármashatáron épült tulajdonképpen, így 
Románia felõl odalátszik az óbébai, Magyarországról pedig a kü-
bekházai templom, és nemcsak hogy odalátszik, hanem a harang-
szó is odahallatszik, sõt Kübekházáról a muzsikaszó is a komoly-
zenei fesztiválról, amelyet ott évente megszerveznek. A Rábéról 
szóló monográfiában Sasülést is megemlítem, ezt a kis falut, 
amely létezett valamikor Rábé közelében, és Cs. Simon István 
Terjánjához hasonlóan tûnt el a föld színérõl, csak egy kereszt ma-
radt a helyén és a temetõ, lakosai szétszéledtek. Valószínûleg Rá-
bé is erre a sorsra jut majd, sajnos.
     

Rónay László irodalomkritikus szerint a legnagyobb papköl-
tõink is folyamatosan õrlõdtek a líraiság és a keresztényi taní-
tói szándék között, s ez általában nem tesz jót a versek minõsé-
gének. Nálad szerintem nincs errõl szó, hisz verseid többsége 
kegyetlenül õszinte, mélyen lírai, ugyanakkor szókimondó is – 
honnan ez a bátorság egy katolikus pap tollából, legyen szó 
akár a fájdalmaidat, magányodat, vagy emberi sorsokat, jel-
lemeket életre hívó verseidrõl?
        

Nem szeretem a sekrestyés költészetet, amelynek mûvelõi azt hi-
szik, hogy egy vers akkor istenes vers, ha sokszor emlegetik benne 
Istent, a Szentháromságot, Szûz Máriát. Egy vers, ha szép istenes 
vers, akkor Istenrõl szól. Nekem fontos, hogy verseimben kegyet-
lenül õszinte legyek, akár saját magamról, akár másokról van szó. 
Mint ahogy Ady írja: „hogy látva lássanak”. Õszinteség nélkül 
nincs költészet, nincs irodalom. A szerepjátszásba egy idõ után be-
lefárad az ember, a mosolyba, ami nem õszinte, kifáradnak az em-
ber arcizmai. Ez az õszinteség lehet, hogy bátorság is. Valójában 
mindig arra gondoltam, hogy úgyse olvassák, amit írok. Aki pedig 
olvassa, az annyira megért, hogy kezet ráz velem. Ez meg is tör-
tént többször, például a Magyarkanizsai Írótáborban, hogy mond-
juk Ács Margit, Szakolczay Lajos vagy Pomogáts Béla kezet 
nyújt, és azt mondja, hogy olvasta a verseimet a Sikolyban, a Híd-
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ban vagy a Lyukas órában. Nem lettem én rosszabb pap ezekkel a 
versekkel, nem botránkoztak meg a hívek, mert nagyjából azt 
gondolják, amit én. A papi hivatásba is bele lehet fáradni, ha az 
ember csak végzi a liturgiát napról napra, mint egy tévébemondó, 
aki beolvassa a híreket. Azért szoktam én vasárnaponként mindig 
fejbõl beszélni, még ha nem is készülök, mert más az élõ szó, amit 
szívbõl mondunk, mint ha elõre megtanulunk egy szöveget vagy 
egy az egyben letöltjük az internetrõl a kész miseszöveget.

Verseidben, amelyeket nem a Hitélet, a Hírvivõ vagy más ha-
sonló jellegû lapok hasábjain publikáltál, sok minden kiderül 
arról is, hogy hogyan viszonyulnak a hívõk a paphoz, gondol-
kodnak-e egyáltalán arról, hogy milyenek vajon egy pap min-
dennapjai, ünnepei – mondjam így: mennyire veszik az embe-
rek emberszámba a papot.

Többször beszéltem már irodalmi esteken arról, hogy a papot nem 
veszik emberszámba. Ez így kegyetlenül hangzik, de valahogy 
úgy vannak vele a hívek, hogy becsengetnek a paphoz temetés, es-
küvõ, keresztelés alkalmával, tehát amikor valami történik a csa-
ládban, különben nem tudnak mit kezdeni a pappal, fõleg ilyen ha-
gyományos közösségekben nem, mint amilyen Torda, de egész 
Bánátban sem. Lehet, hogy ez világjelenség, hogy a pap egy szol-
gáltató, tehát egy kft. Amikor a kerékpár gumija kilyukad, elme-
gyünk és megjavíttatjuk. Nincs ebben semmi emelkedettség, sem-
mi öröm, bánat. Ugyanez történik a pappal: leakasztanak a szögrõl 
egy pillanatban és utána visszaakasztanak, mintha azt sugallnák, 
hogy maradj ott addig, míg nem hívunk. Ezt különösen vasárna-
pokon érzem meg, amikor a hívek szépen hazamennek a család-
jukhoz vasárnapi ebédre, és otthagyják a papot. A huszonhét év 
alatt nagyon kevesen kérdezték meg, hogy atya, van-e valamire 
szüksége, vagy atya, hogy van, vagy miért szomorú. Vasárnapo-
kon meg, mikor hallgatják a papot, azt gondolják, hogy azért tud 
így beszélni, mert ezt tanulta. Nagyon kevesen gondolnak arra, 
hogy én csak az általános iskolát fejeztem be magyar nyelven, a 
gimnáziumot és az egyetemet is idegen nyelven, tehát mennyit 
kellett nekem kínlódni, tanulni, regényeket, verseket olvasni, hi-
szen kimaradt az életembõl a magyar érettségi. Fájó pontként ma-
radt meg bennem, hogy Szabadkán jártam egyházi gimnáziumba, 
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ahol a magyar melléktantárgynak számított, heti egy órával. Albá-
nokkal, horvátokkal jártam egy iskolába, és bár a magyarok voltak 
többségben, nemcsak hogy horvát nyelven tanultunk, hanem még 
a mise, az imádkozás is kizárólag horvát nyelven folyt. Úgy gon-
dolom, ki kell mondani, hogy a magyar papok nagy többsége a 
mai napig nem beszéli szépen az anyanyelvét, nem olvas magyar 
irodalmat, ezért van az, hogy nem érdekli õket az irodalom. Papi 
társaságban mondjuk a sportról beszélgetnek, talán még a csirke-
tenyésztésrõl is, de irodalomról soha. Egyszer beszélgettem egy 
jezsuita atyával irodalomról, és ez a beszélgetés meg is jelent a 
Távlatok címû folyóiratban. Nagyon meglepõdtem, mert ez a pap 
kitûnõen ismerte például Kosztolányit, de ilyen értelemben ez 
volt az egyetlen szép meglepetésem ennyi év alatt.

      

Mikor boldog egy pap?

Úgy is kérdezhetnéd, hogy mikor boldog egy ember? Mert a pap is 
csak ember. Én a boldogságot akkor éreztem, amikor közösség-
ben voltam. Amikor meghívott egy család kereszteléskor, és sze-
retettel vettek körül – és a meghitt pillanatokban, amikor a kisba-

Családi körben nõvérével, Gizellával és bátyjával, Tiborral
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bát a kezembe vehettem, és fényképezkedtünk a templom elõtt. 
Boldogságot akkor is érzek, amikor visszaemlékezem arra, hogy 
talán vannak emberek, akik akkor kezdtek templomba járni, ami-
kor megismerkedtek velem, és habár fizikailag már nem vagyok 
kapcsolatban velük, azért valami elindult az õ szívükben-lelkük-
ben. Mert a pap különben sohasem látja a munkájának gyümöl-
csét. Ismerek egy-két embert, aki beiratkozott a teológiára egy be-
szélgetés után, amit velem folytatott. Ilyen kis sikerélmények 
vannak a papi életemben, de különben nem szoktam feltenni ma-
gamnak ezt a kérdést, mert látom a sok-sok boldogtalan embert, 
bárhol vagyok, mindig a panaszáradat ömlik felém. Egy pap vi-
szont nem nagyon mondhatja el a bajait a Jóistenen kívül senki-
nek, mert nem talál megértésre. És arra gondol, hogy mi van ak-
kor, ha a só ízét veszti – akkor kidobják és letapossák. Pap kollé-
gáimmal elég ritkán találkozom, de ha úgy megyek el hozzájuk, 
hogy nem jelentkezem be elõre, nem látok rajtuk túl nagy boldog-
ságot. Megelégedettséget, azt talán igen. Úgy szoktuk mondani, 
hogy a mi híveink rosszabbul élnek, mint mi, mi csak hallgassunk, 
körülbelül ezzel vigasztalnak bennünket az elöljáróink is. A bol-
dogság különben is nagyon egyéni, és ha nagyon keresi az ember, 
akkor talán meg se találja. Lehet, hogy a boldogság talál meg min-
ket egy napon.
      

Mi a véleményed a cölibátusról? Egy pappal is megtörténhet, 
hogy vonzódik valakihez, s ez a vonzódás a maga teljességében 
viszonzott. Hogyan oldhatja meg ezt egy ember, aki hivatásá-
ból kifolyólag nem élhet teljes, örömteli életet, vagyis társta-
lanságra van ítélve?
           

Talán nekem nehezebb, mint paptársaimnak, bár lehet, hogy ez 
önzõen hangzik. De én nem családban nõttem föl, nem tudom, mi 
a szülõi szeretet, és ha a cölibátusról van szó, mindig az jut eszem-
be, hogy én nem érezhettem meg a gyengédséget akkor, amikor 
kellett volna, így valószínûleg a személyiségemben is zavarok ke-
letkeztek, amit vagy bevallok, vagy nem, de hát ezek emberi dol-
gok. Vágyódom a szeretetre, a gyengédségre, a simogatásra. Egy 
katolikus pap azonban nem teheti meg lelkiismeret-furdalás nél-
kül, hogy keres magának valakit, és titokban vagy féltitokban ta-
lálkozgat vele. Az emberek általános véleménye az, hogy igen, a 
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katolikus papok nem nõsülnek, de van házvezetõnõjük – s ezzel 
napirendre térnek a téma felett. Megvan a véleményük a cölibá-
tusról, a hívek kilencven százaléka ellenzi, a katolikus egyház vi-
szont kitart a cölibátus mellett, az erényeit és az elõnyeit hangsú-
lyozva, hogy a papnak teljesen szabadnak kell lennie az egyház, a 
hívek és a Jóisten számára. Magasra emelt mérce ez. Meg tudom 
érteni a paptársaimat, de magamat is, ha nem tudom átugrani azt a 
lécet, amit magasra emeltek, mert néha egyszerûen lehetetlennek 
tartom azt, hogy azok szerint a követelmények szerint éljek, ame-
lyeket régen elõírtak nekem, amikor pappá szenteltek. Nagyon ne-
héz az egyedüllét. Azt, hogy a paptársaim hogyan élik ezt meg, 
nem tudnám megmondani, mert a papokkal errõl nem lehet be-
szélni. Az ember fél nyilatkozni, mert nagyon leegyszerûsítik az 
emberek ezt a témát: a papot vagy homokosnak tartják, vagy iszá-
kosnak, vagy szoknyapecérnek, vagy abnormálisnak. Tehát ebbõl 
a négy lehetõségbõl lehet választani. Átéltem már, közösségben, a 
tisztaságnak a szépségét, azt, hogy az ember tényleg átadja magát 
a Jóistennek, de azt is, hogy a teljes egyedüllétbe bele lehet bete-
gedni. Szomorú látni idõsebb paptársainkat, akik egyedül élnek, 
ápolatlanok, önmagukba fordulnak, egy idõ után aszociálissá vál-
nak. Hogy mi lesz a jövõben, hogy a cölibátus fakultatív lesz-e 
egyszer, megszabadítják-e a papokat attól az érzéstõl, hogy bûn, 
fertõ az, ha egy nõ társaságában vannak, nem tudom, talán... De 
valamikor száz vagy kétszáz év múlva, úgy gondolom.
         

Huszonhét éve teljesítesz papi szolgálatot. Ennyi év alatt, gon-
dolom, rengeteg embert eltemettél – mondhatnánk, nagyjából 
egy egész bánáti falut. Hogyan éled ezt meg? Huszonhét év 
után valamennyire rutinszerûvé válhat-e a temetés a pap szá-
mára?
      

Rutinszerûen semmit nem tudok csinálni. Fõleg nem a temetést, 
mert akkor annyi fájdalom gyülemlik össze az emberekben, hogy 
ezt nem lehet nem észrevenni. Én nem tudok rutinszerûen szent-
beszédet tartani, keresztelni, esketni sem. Lehet, hogy akik ezt 
meg tudják tenni, azoknak könnyebb. Én mindig ezer idegszállal 
kötõdök minden eseményhez, és fõleg a temetések azok, amelyek 
megviselnek, amikor a korosztályomat temetem, és érzem is, 
hogy miért. Nemcsak a mostani gazdasági helyzet az, ami elpusz-
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títja az embereket, hanem egy lelki vírus van jelen, a lelkeket rágja 
már ez a kor, amiben élünk. Egy-egy temetés után elég sok idõre 
van szükségem, hogy regenerálódjak, újra vidám tudjak lenni, 
mert alapvetõen vidám ember vagyok. De ez a sok-sok temetés, 
már lassan háromezer, megviselik az embert.
        
Egy idõben jónéhány versedet álnév alatt jelentetted meg. 
Akik viszont jól ismerik költõi hangodat, stílusodat, könnyen 
felfedik a szerzõ kilétét. Ezenkívül voltak irodalmi estjeid, 
amelyeken te magad is nyíltan beszéltél errõl. Mégis, szerin-
ted mire jó, mire volt jó a költõi álnév?
       
Egy idõben valóban a Burunka András és a Csonti István álnevek 
alatt jelentettem meg verseket. Az az érdekes ebben az álnevesdi-
ben, hogy ha fölírom a Csonti István álnevet és a vers címét, más 
embernek érzem magam. Az Amikor a börtönbõl szabadultam cí-
mû versemet és más verseket is, Csonti István álnéven a Jónás Ta-
más és Lackfi János vezette Dokk Irodalmi Kikötõ oldalain közöl-
tem. Rengeteg levelet kaptam akkoriban. Olyanok is írtak, akik 
megjárták a börtönt. Azt írták, hogy õk tényleg hasonlót éreztek 
ott, csak én legalább ki tudtam mondani, holott én soha életemben 
nem jártam börtönben. Hasonló volt a helyzet a Burunka András-
sal is, mert ez az álnév alatt írott verseimben mertem kimondani 
azokat a szavakat, amelyeket egyébként nem – persze nem obsz-
cén kifejezésekre gondolok, azokat nagyon nem szeretem –, és 
megírni az õszinte érzéseket irónia és önirónia használatával. Jó, 
ha néha megváltoztatja az ember a nevét, fölszabadul akkor. Mert 
ez a név, hogy Bogdán József, óriási teher, ezt a nevet olyan neve-
lõszülõktõl kaptam, akik pénzért neveltek. Én nem is Bogdán Jó-
zsef vagyok, az igazi nevem Petroviæ Jovan, és ezt se tudja senki. 
Egyfajta szabadságot éreztem abban, hogy találok magamnak 
olyan nevet, ami nekem tetszik. Burunka András – olyan költõie-
sen hangzik, bár lehet, hogy humorosan is. Csonti Istvánból ren-
geteg van. Itt, Tordán, kiderült, hogy a fél falu Csonti, de  Majdá-
non, Egyházaskéren és Rábén is sok a Csonti, sõt még Ausztráliá-
ból is írtak nekem Csontiak, hogy olvassák a verseimet, és örül-
nek, hogy rokonok vagyunk. Külön érdekes volt az egészben, 
hogy a szerkesztõk se tudták, kit fed az álnév, mire egyszer csak 
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fölfedte valaki, hogy ez a Csonti, aki börtönos verseket ír, valójá-
ban egy katolikus pap. Akkor kitört a botrány, bizonyos Pityu atya 
írt a honlapra, hogy ezt azért már nem szabad egy papnak, és a Pi-
tyu atyának válaszolt egy elismert költõ,  hogy dehogynem, hisz a 
költészetben egyszerûen van ilyen, hogy aki férfi, az akár nõ is le-
het, vagy fordítva, és írhat valaki a börtönrõl akkor is, ha soha a 
börtön közelében sem járt.
          

Gyermekverseid a Szeder indája és az Isten ékszerei címû gyer-
mekversköteteidben jelentek meg, de néhány már a Billegé-
sekben, s késõbb a Szívzörejekben is olvasható. Nem klasszikus 
gyermekversek ezek, sõt, feltehetõ a kérdés, és ezt a kérdést 
már irodalomkritikusok is feltették, hogy gyerekversek ezek 
egyáltalán? Hisz ha gyerekhangon is, de igen komoly kérdése-
ket vetnek fel, kegyetlen igazságokat mondanak ki, tartalmi-
lag igen súlyosak és mélyek. Áldatlan gyerekkorod volt, tehát 
jól ismered a megsebzett gyermeki lélek mélységeit. És az átla-
gosnál könnyebben fel is ismered ugyanezt – ilyen élmények-
bõl születnek a gyermekverseid?
             

Állítom, hogy a gyermekek-
ben komoly életérzések van-
nak, mivel ismerem a saját 
gyermekkoromat, tudom, mi-
lyen érzés az, mikor valaki 
öngyilkos akar lenni, vagy az 
éhhalál küszöbén van, vagy 
mit jelent elvált szülõk gye-
rekének lenni. A nyolcvanas 
évek végén és a kilencvenes 
évek elején azt vettem észre, 
mintha a gyermekek arcáról 
lefutott volna a mosoly, egy-
szerûen nem láttam önfeled-
ten játszó gyermekeket. Akik 
akkor voltak kisgyerekek, 
átélték a borzalmakat. Errõl 
azóta sem írtak tanulmányo-
kat. De vannak emberek, nem 

Keresztlányával, Mirellával,
Szerbkeresztúron, 2007-ben



16

is kevesen, akik most halnak meg a háborúban átéltek következ-
ményeitõl. Homokréven láttam egyszer, házszenteléskor, egy fia-
tal fiút, aki megjárta Vukovárt. Bejött a házba, leült egy székre és 
egy pontba nézett – gyönyörû fekete hajú fiatalember, talán 19 
éves lehetett, én most 54 vagyok, a gyerekem lehetne. És õ azóta is 
úgy ül és egy pontba néz – nem bénult le, hanem megõrült. Azt 
akartam megírni a gyerekverseimben, hogy milyen borzalmakat 
éltek át akkoriban a gyerekeink, és azok, akik a gyerekeink lehet-
nének, és általános dolgokat is, hogy mit jelent szülõk nélkül fel-
neveledni, mit jelent, ha soha senki nem simogatja meg a fejedet. 
Ezek sérülések, amelyeket nem lehet kinõni soha, még ötvenen túl 
sem. Írni kell ezekrõl a dolgokról, mert nem igaz az, hogy a gyere-
kek csak a Harry Potter világában élnek, hanem a fájdalmak vilá-
gában is.

Fekete J. József írja a Szeder indája címû gyermekverskö-
tetedrõl: „… a versek zöme túl bonyolult ahhoz, hogy igazán 
megszólítsa a fiatal gyermeket. Ezzel szemben a felnõttekkel 
bizton kommunikál a kötet.” Gyerekverseidben szerinted 
van-e egyfajta figyelmeztetõ szándék a felnõttek iránt, hogy fi-
gyeljenek már jobban és másképpen a gyerekeikre?

Nem tudom, mennyire foglalkoznak manapság a szülõk a gyere-
kekkel. Emlékszem, nagy öröm volt, amikor a televízió bekerült 
abba a házba, ahol engem neveltek. De mi filmeket néztünk. Ma, 
ha elmegy egy fiú a lányhoz, vagy fordítva, akkor leülnek a kom-
puter elé és nem beszélgetnek, sõt a kisgyerekek, akik még beszél-
ni sem tudnak rendesen, szintén leülnek a komputer elé, és olyan 
ügyesen jár a kezük a billentyûzeten, mintha zongoráznának. Leg-
több gyerek nem zongorázni tanul, hanem megtanítják õket káp-
rázatos módon szimulálni mondjuk az autószerencsétlenséget. 
Tehát egy virtuális világban élnek, és ez sivársággal tölti el nem-
csak õket, de a fiatal szülõket is, akik ugyanezt csinálják, és alig 
foglalkoznak egymással. A fiatalok zöme már nem jár szórakozni, 
hanem az interneten keresztül ismerkedik egymással. Ez egy egé-
szen más világ, ami számomra életidegen, és még inkább elmagá-
nyosodáshoz vezet. Most már nem is a fájdalom, hanem az üres-
ség jellemzi a gyerekeket. Kiüresednek.
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Vidámabb hangulatú gyerekverseidben, amelyekben a termé-
szetrõl, az állatokról, a növényekrõl írsz vagy szólítod meg 
õket, ritka szép kifejezéseket sikerült megõrizned a magyar 
nyelv számára: „kék vércsék, kormorán, póling, jégmadár, 
boglárkalepke, pattanóbogár, sugárkankalin, pattangóré…”. 
Született-e ezek a verseid közül valamelyik úgy, hogy nem egy 
természeti pillanatkép, hanem maga a megkapóan szép kifeje-
zés, elnevezés indította?

Egyházaskéren kerültem közel a természethez. Ott, amikor kinyi-
tottam az ablakot, berepült néhány madár a szobámba, ami város-
ban biztos nem történhetett volna meg velem. Így kezdett érdekel-
ni, hogy hívják a madarakat. Nézel egy fekete madarat, ahogy re-
pül, és amikor leszáll, akkor látod, hogy nem is fekete, hanem sö-
tétkék szárnya van, a hasa pedig olyan sárga, mint a napraforgó, 
amikor délben a nap felé fordítja az arcát. És maga a név. Az, hogy 
kék vércse, fajd, pattanóbogár, pattangóré, az maga a költészet. 
Akkoriban sokat nézegettem a tiszta eget, mert ott, Egyházaské-
ren, tiszta az ég, este egész közelrõl látni a csillagokat. Városban, 
ha fölnézel az égre, a reklámok villogó fényeit látod. Falun hulló-
csillagot látni, az külön élmény. Mégis inkább a nevek, az elneve-
zések voltak, amelyek versírásra indítottak, fõleg haikuk írására. 
Ahogy a szúnyog muzsikájában vagy a darázs zümmögésében is 
fel lehet ismerni egy komolyzenei dallamot, én is úgy éreztem, 
hogy elég egy szó, hogy megindítsa bennem a lavinát – megszüle-
tik bennem egy kép, amikor ilyen elnevezéseket hallok.

Önéletrajzodban írsz arról, hogy már gyerekkorodban szeret-
tél volna „világgá menni”, s ez a kívánság, vagy talán inkább 
késztetés, a mai napig megmaradt benned.

Kilencéves lehettem, az öcsém pedig nyolc, amikor elhatároztuk, 
hogy világgá megyünk. Úgy terveztük – és ez különös izgalom-
mal töltött el bennünket –, hogy egyszerûen csak fogjuk magun-
kat, és nekivágunk az országútnak, semmilyen célirány nélkül, 
úgy, ahogy a tékozló fiú elindult a Bibliában, semmire sem gon-
dolva, a sorsra bízva magát. Nagyon komolyan gondoltuk ezt, és 
el is indultunk. Gyalogoltunk néhány órát, de amikor már erõsen 
sötétedni kezdett, visszafordultunk mégis. Az érzés azonban, 
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hogy világgá megyek, elindulok egyedül, semmi nélkül egy úton, 
a mai napig elevenen él bennem. Azt hiszem, hogy a magamba 
zárkózottság, a befelé fordulás, a világgá menési szándék vezetett 
el az irodalom vizeire is.
        

Visszatérve a verseidre: a budapesti Napkút Kiadó gondo-
zásában látott napvilágot az idén az Ezer magyar haiku címû 
antológia, amelyben két haikud megjelent. Írtál szonetteket, 
tankákat, sedokákat is. Számodra miben rejlik az említett kö-
tött versformák szépsége?
             

Mindig vonzott a kötött versforma. Kányádi Sándor verseit olvas-
gatva ismerkedtem meg a haiku-költészettel, bár az õ kis versei 
nem kimondottan haiku-versek, nem 5-7-5 szótagosak. Óriási ki-
hívás betartani a formát és egy röpke pillanatban olyat mondani, 
ami aztán tovább gondolható, összekötni az eget a földdel, ami a 
haiku-költészet lényege. Babics Imre verseit olvastam egyszer, és 
egy sora úgy hangzott, hogy: „rámfröccsent az ég”. Ez úgy történt, 
hogy egy gyorsan száguldó autó ráfröccsentette a pocsolyát az 
emberre, abban a pocsolyában pedig visszatükrözõdött a kék ég és 
a felhõk, a nap sugarai. Talán ez a kép indított meg a haiku-költé-
szet felé, hogy hogyan fröcskölõdik vissza az ég a pocsolyában, 
amit mi kikerülünk, hogy bele ne lépjünk „az égbe”. A kötött vers-
forma tehát nagyon érdekel. Én, aki zilált, rendetlen ember va-
gyok, szanaszét hagyok mindent a szobámban, nem szeretem a 
rendet, de a belsõ világomban, ha költészetrõl van szó, akkor na-
gyon szigorú vagyok önmagamhoz, úgyhogy ha haikut, tankát 
vagy sedokát írok, akkor az legyen pontos. A rímekre is nagyon 
odafigyelek. Rendkívül élvezem a kötöttséget a szabad versek-
ben, és a mérnöki pontossággal megtervezett szabad verseket – 
amelyek ha nincsenek is megtervezve, de úgy tûnik, mintha meg 
lennének.  Ilyen például Kosztolányi A húgomat a bánat eljegyez-
te címû verse: szabad vers, és annyira szép, hogy az ember nem 
tud tõle szabadulni. Nagyon élvezem, amikor valami feszül, pon-
tos, de közben szabad versrõl van szó. Sokan eltévesztik azért, és 
csapongnak térben és idõben, összecsapnak, mint a hullámok, azt 
hiszik, a szabad versben mindent szabad, hogy azért szabad vers, 
mert nem kell odafigyelni a formára. Számomra még a szabad ver-
seknél is nagyon fontos  a forma.
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A Kosztolányi család közelében címû, 2004-ben megjelent köte-
ted megjelenése évében elnyerte az év legszebb könyve elisme-
rést. Ennél nagyobb erénye azonban az irodalomtörténeti ér-
tékeiben rejlik, hisz a Kosztolányi-hagyatékból fennmaradt 
személyes tárgyak, dokumentumok alapján írtad és szerkesz-
tetted meg ezt a különleges kiadványt, amelynek olvasásakor 
úgy érezzük, mintha családtagként ismerted volna meg Kosz-
tolányiékat. Mit idéz fel benned, ha most kezedbe veszed ezt a 
könyvedet?

Álomszerû világ volt ez, a 2002-tõl 2004-ig tartó korszak, amikor 
szinte a Kosztolányi család tagjává váltam azáltal, hogy megis-
mertem Szalai Rózsát, igaz, már a halálos ágyán, s õ nekem aján-
dékozta a Kosztolányi-hagyaték egy részét. Számomra ez különös 
értéket képviselt már akkor, mikor megérinthettem Arany János 
bekeretezett névjegyét, tudván, hogy Kosztolányi mennyire sze-
rette Aranyt. A kézjegy, a Logodi utcai Kosztolányi-ház lebombá-
zásakor, csoda folytán, épségben maradt. Errõl Devecseri Gábor 
mesélt nekem. Kosztolányi pipája, a fia ellenõrzõ füzete, elsõ fo-

A pápai kápolna lelkésze
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galmazása és a többi dokumentum irodalomtörténeti szempontból 
másodlagosak, ezzel az irodalomtudomány nemigen tud mit kez-
deni, de engem a tudomány nem is érdekel annyira, hanem az ér-
zelmek: az, hogy Kosztolányi bundapapucsában és köntösében ott 
pipázott, azon az erkélyen, abban az ágyban aludt, ahol én aludtam 
azon az éjszakán, egy rácsos ágyban, azokat a könyveket tartotta a 
kezében, amelyekbe Babits dedikált, hogy „Desirének szeretet-
tel” vagy „Ádámnak szeretettel”, tehát én abban a házban tölthet-
tem egy éjszakát, ahol Kosztolányi élt. Az az éjszaka olyan volt, 
mintha õ is ott lett volna a társaságomban. Abban az idõszakban 
annyira  Kosztolányi, és természetesen a mûvei, Harmos Ilona, és 
Ádám fiuk közelségében éltem, hogy az ember ebbe bele tud szé-
dülni. Öt filmet forgatott errõl a Magyar és az Újvidéki TV, annyi-
szor beszéltem már errõl a könyvrõl, hogy ha kezembe veszem, 
már úgy érzem, hogy ezt nem én írtam. Amikor Szabadkán a 
Kosztolányi-konferencia volt, odamentem Kosztolányi szobrá-
hoz a gimnázium elõtt, ezekkel az iratokkal, a szemébe néztem, és 
úgy éreztem, mintha a rokona lennék. Ugyanezt éreztem, amikor a 
temetõben megtaláltam a nagyapja sírját, illetve az urnáját, akkor 
is ezt a közelséget éreztem, és arra gondoltam, hogy hányszor me-
hetett oda a sírhoz a kis Ádámmal és feleségével, Ilonával, és ha 
Palicson járok, ugyanígy eszembe jut Kosztolányi, mert ott lakott 
a rokona, tehát ott is járt többször, és Magyarkanizsán is, mert ott a 
húga lakott, és itt megint eszembe jut a húgáról írt gyönyörû vers. 
Tehát az az észak-bácskai táj, Kanizsa, Palics, Szabadka õrzik 
Kosztolányi lépteit, õrzik a Kosztolányi család létezését, bár a ház 
már nem létezik, egy négycsillagos hotel van a helyén, de egy iro-
dalomkedvelõ ember számára a Barátok temploma is megszente-
lõdik a Kosztolányi család emlékétõl, ha tudja, hogy Kosztolányi-
ék oda jártak templomba, mert az volt a házukhoz a legközelebb.
             

Vajdaságban nem túl gyakran jelennek meg kétnyelvû kiad-
ványok. A közelmúltban látott napvilágot a Szirmok és tövisek 
– Latice, trn címû, magyar-szerb nyelvû versesköteted, amely-
ben verseidet szerb nyelven Draginja Ramadanski fordításá-
ban olvashatjuk. A kötetet legelõször Törökkanizsán mutat-
ták be, hisz a helybeli Branislav Nušiæ Könyvtár gondozásá-
ban jelent meg. Milyen érzés szerb nyelven viszontlátni a ver-
seidet és eddig milyen volt a könyv visszhangja Vajdaságban?
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Nagy örömmel töltött el már az is, hogy még a könyv megjelenése 
elõtt rangos szerb irodalmi folyóiratok közöltek a verseimbõl, 
amelyeket Draginja Ramadanski fordított – a Zlatna Greda, a Le-
topis Matice Srpske, a Veèernje Novosti irodalmi melléklete. A 
fordító munkáját dicséri, hogy mennyire érdekes volt számomra 
szerb nyelven olvasni a verseimet, és ugyanakkor fölfedezni a 
szerb nyelv szépségét. A kötetben vannak nagyon sikeres fordítá-
sok, de azért nem mind sikeres, ezt maga a fordító is így látja, aki-
vel mindössze kétszer-háromszor találkoztam, tehát az intuíciójá-
ra bíztam a versek fordítását, amelyek közt azok is, akik szerb 
nyelvet tanítanak, de az egyszerû olvasók is találtak jó verseket. 
Idén hét helységben mutattuk be ezt a kétnyelvû kötetet. Mondha-
tom, hogy nagy volt az érdeklõdés, Törökkanizsán például több 
mint százan eljöttek, fõleg szerb ajkúak. A versfordítások által 
újra meg tudtam szeretni a szerb nyelvet. Ezt Dušanka Tomiæ 
könyvtárosnõnek is köszönhetem, aki fordításra adta a verseimet. 
A kötet kapcsán nyílt alkalmam szerb értelmiségiekkel beszélget-
ni, megismerni kortárs szerb költõket, mint például Radivoj Šajti-
nacot, a könyv recenzensét, akivel azóta is jó barátságban va-
gyunk. Különös élmény volt ez, amit eddig nem éltem át, érezni az 
emberi közelséget, melegséget, elismerést a szerb emberektõl, 
mondjuk Törökkanizsán, ahol ezek az emberek eddig nem is tud-
ták rólam, hogy verseket írok.
             

Nemrégen Törökkanizsáról Tordára helyeztek át. Hogyan 
éled meg magát az áthelyezést, az újbóli otthonkeresést, a be-
illeszkedést?
           

Említettem már, hogy eddig még sehol nem éreztem magam ott-
hon, talán csak Nagybecskereken, mert itt éltem meg az életem fá-
jó és boldog pillanatait is, mint kisgyerek. Azt, hogy áthelyeztek 
Tordára, nem éltem meg ujjongással, ez egy törést jelent a szá-
momra. Torda 1500 lelket számláló kis falu, ahol jó emberek él-
nek, 95 százalékuk magyar, de nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy 
egy ilyen ember, mint én, aki világgá szeretne menni, úgy éli meg 
ezt, mint egy börtönt. Csak néhány hónapja vagyok ott, elfogad-
tak, megszerettek, de ott is keresem azt a pontot, ahonnan  elindul-
hatok világgá. Szerencsére közel vagyok Nagykikindához, Nagy-
becskerekhez, és innen mindig van kiút, ha vissza is kell menni 
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misézni, tanítani a hittanosokat. És valahogy úgy látom, hogy 
nemcsak én érzek így, hisz akik ott születtek, azok is elmennek. 
Ezt meg tudom érteni, hisz Tordán csak az maradhat meg, aki ki-
zárólag földmûveléssel foglalkozik. Nem voltam soha tordai la-
kos, de 1983-tól 1984-ig kijártam Nagybecskerekrõl Tordára mi-
sézni. Más azonban kijárni és visszajönni a városba, és más ott él-
ni és beleragadni a tordai sárba. Úgy érzem, hogy Tordán dolgo-
zom, ott lakom, de nem vagyok ott, lélekben nem vagyok sehol. 
Tolnai írt errõl egy szép verset, amikor megindult a kitelepedési 
hullám Németországba a hetvenes, nyolcvanas években, hogy: 
„úgy ment el, hogy ott maradt”.

BOGDÁN JÓZSEF ÉLETRAJZA ÉS MÛVEI

Bogdán József 1956. január 12-én született Zentán. Négyéves volt, 
amikor meghalt az édesanyja, s ekkor, testvéreivel együtt, nevelõszü-
lõkhöz került. Az általános iskolát Magyarkanizsán és Nagybecs-
kereken végezte. A szabadkai egyházi gimnáziumban érettségizett, 
majd a horvátországi Gyakováron szerzett teológiai és filozófiai ok-
levelet. 1983-ban szentelték katolikus pappá. 1999 óta tagja a Ma-
gyar Írószövetségnek. 2000-ben Szenteleky Kornél Irodalmi Díjjal 
tüntették ki. Eddig megjelent verseskötetei: Ablakok (1989), Billegé-
sek (1992), Szívzörejek (1994), Szeder indája (1998), Isten ékszerei 
(2000), Fohász a déli végeken (2006), Remegés (2006), Szirmok és 
tövisek – Latice, trn (2009). Szociográfiai munkái: Falu a hármas-
határon (1997, társszerzõ), Egyházaskér (1999, társszerzõ). Egyéb 
mûve: A Kosztolányi család közelében (2004). Költeményei több an-
tológiában szerepelnek. Tordán él.

23

Uram, tíz éve a temetõt járom,
igádban lépdelek át a halálon.
      

Sírhantok között lebeg a palástom,
hiába vigasztalsz, mindegyre vásom.
         

Ifjúi hévvel álltam be a körbe –
kedvemen a kétely sátáni örve.
          

Daloltam, szívem feszült az örömtõl,
ma már csak csetres edényként csörömpöl.
           

Mert rövid az út sírtól temetésig,
koporsó készül, a bölcsõ meg késik.
           

Mert házainkon roppant repedések,
bent vetetlen ágy, tûnõdõ enyészet.
           

Tíz éve pap vagyok, könnyítsél rajtam,
ne legyek szomorú, mint e kis dalban,
          

segíts, hogy szilárdan álljak a vártán,
még ha könnyezve is, és néha árván.

      

ÉN EGY SZÜRKE...
       
Én egy szürke falusi pap vagyok,
ha nem beszélek, akkor hallgatok.
Bõrömet cserzik apró miértek.
Tükörbe nézek. Vajon mit érek?
      

Mit mondjak? A vasárnaptól félek,
alig ha húsz embernek misézek.
Mise után perselypénz számolás.
Közeleg az utolsó állomás.

BOGDÁN JÓZSEF
       

TÍZ ÉVE A TEMETÕT JÁROM
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REGGELI IMA
      
Uram, ha a misén elalszom,
érintsd meg csendesen az arcom.
        
Éjszaka féltem, nem aludtam,
ott kuporogtam a kapudban.
       
Nem tudom... melegségre vágytam,
hideg koporsó volt az ágyam.
        
Bár apu egyszer fölém hajolt,
mint kutya a kölykét, megszagolt.
        
Úgy emlékszem, még be is takart,
és valamit mondani akart...
          
Valami ilyet: Befellegzett...
A hiányától hidegebb lett.
         
Uram, ha a misén elalszom,
ugye lesz, aki betakarjon?

    

MIRE GONDOL
      
mire gondol vajon mire gondol
a vérkeringési zavarokkal küzdõ
eget nézve mire gondol a mozgásterápiát
végzõ jóságos nõvér ölében míg a
mentõautó kis és nagy vérköröket
rajzolva sivalkodik az utcán mire
gondol a hullaház ajtaja elõtt míg
a szennyes fáslikazlat ölelõ nõvér
a haragos mennybolt beködösödött
lencséit leheli ugyan mire amikor
zárt talpakkal törökülésben
repül a fény felé
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KARÁCSONYI VÁSÁR

„Tessék kérem, vegyen díszes fenyõfákat! 
Vegyen kis Jézuskát, ne is egyet, hármat. 
Most akciós áron megkapható minden.”
Karácsony tájékán legolcsóbb az Isten.

„Vegyen, kérem szépen, Háromkirályokat, 
Vegyen Szûzanyát is, Szent Józsefet, sokat. 
Ebben az üzletben nincsen, ami nincsen.”
Karácsony tájékán legolcsóbb az Isten.

„Narancslekvárt is kér, talán rumos meggyet? 
Nézze, aranyzsinór! Látott ennél szebbet? 
Erre a szalagra ezüstport is hintsen...” 
Karácsony tájékán legolcsóbb az Isten.

„Van még tizenhárom kétpúpú tevém is, 
Tavaly szereztem be nagy nehezen én is. 
Már megint egy koldus! Takarodj el innen!”
Karácsony tájékán legolcsóbb az Isten.
              

        

A MEGÖREGEDETT CSIRKELEVES

egy kékezüst vájdlingban a halálba ájult gõzölgõ
csirkét koppasztotta kovács annuska néni amikor
halkan megkérdeztem tõle hogy szeretné e elvégezni
a szentgyónását már meztelen volt a csirke piros
volt a nyakkendõje és az öreg este csordogált félig
nyitott csõrébõl maga még olyan fiatal plébános úr
mondta a csirke nyakát megmarkolva maga még olyan fiatal
plébános úr igyunk meg egy-két kupicával

temetése napján egy fehérmosolyú
tálban csirkelevest tálaltak elém és akkor nagyon
öregnek éreztem magam
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ÉN KATOLIKUS PAP VAGYOK

ez temette a nászomat ez temette a nászomat
bökött felém ezeréves sárga csontujjával dobróka
amál néni a zsúfolásig megtelt buszban ez a pap
aztán érti a dolgát ez temette a nászomat annyit
szenvedett szegény amikor meghalt a lányom alig
bírta kicsavarni a tévé irányítóját a kezébõl annyit
szenvedett szegény ez a pap aztán érti a dolgát
ez temette a nászomat ez temette a nászomat
a jegyeket kérem a jegyeket kérem a jegyeket kérem

a papok is csak emberek mondta magyari ilonka
néni a sekrestye vizes falához dõlve miközben
rózsafüzérszemek pattogtak a köténye zsebébõl
a csicsegõ téglákra a papok is csak emberek
a papok is csak emberek ismételgettem magamban
az év végi hálaadó szentmisén mint egy
pisis utálatos kisgyerek

csak az a baj hogy a katolikus papok nem nõsülhetnek
mondta gligor péter bácsi, a hentes, és éles bárdjával
a félbevágott disznó combjára csapott néhány csepp
vér még most is a reverendámat díszíti mert mi bajuk
van a szerb papoknak vígan élnek családot nevelnek
van feleségük két kiló marhahúst is kérek kolbásztölteléknek
üdvözlöm családját boldog karácsonyi ünnepeket kívánok

HORROR LOCALA FALU  

Hóolvadás után 1964-ben 
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– Évszázadokon át valóságos pusztaság volt széles e táj, csu-
pán holtak szellemei lebegtek a bûzös kipárolgásoktól terhes sûrû 
nádasok és mocsarak felett. Ismeretlen eredetû, nomád embercso-
portok kószáltak a vidéken, szúnyogoktól hemzsegõ elvadult bo-
zótosok, tyúkhúr, heresuba és csicskara között kutattak eledel 
után, hogy gebe marháikat és sáros sertéskondáikat jóllakassák. 
Nem csoda, hogy a kormányzat egy idõben, börtön helyett, ebbe a 
dögfészekbe küldte a társadalom salakját vezekelni elkövetett bû-
neik miatt. Emberi söpredékek jöttek harcot vívni a maláriával és 
az óriásböglyökkel a túlélésért, és miután a legellenállóbbaknak 
itt-ott sikerült valamiféle gyökeret verniük, érkeztek utánuk a te-
lepesek a szélrózsa minden irányából: zsugori zsidók, szigorú er-
kölcsû svábok, hangoskodó rácok, ágrólszakadt magyarok, dör-
mögõ oláhok, fennhéjázó franciák, cifra ruhás spanyolok, búsko-
mor tótok és jókedvû cigányok. A jobb élet reményében a világ 
összes népe összeverõdött ezen a három folyó és havasok közé 
ékelt hatalmas területen, de csak a legszerencsésebbeknek sike-
rült valamelyik város közelében tanyát verniük, a többiek, ha élni 
akartak, kénytelenek voltak harcba szállni a gazzal és a mocsárral. 
Az idekeveredettek különösképpen, hiszen ezen a helyen, ahol 
most a falu van, réges-régen egy madárvilágban gazdag környékû 
tó terült el...

Mintha csak a kimondatlan szavakat õrölné ínyével, Borka 
néni elégedetten összecsücsörítette keskeny ajkait, és apró sze-
meivel a fekete kendõ alól fürkészve figyelte, milyen hatást vált ki 
cirkalmas története egyszemélyes hallgatóságából. Verácska ille-
delmesen ült a vénasszony sötét pokrócokkal letakart priccsén, és 
elragadtatva bámult vendégfogadójára.

– A te megboldogult nagyszüleid is úgy költöztek ide Szaján-
ból. Azt mesélték, hogy abban az évben ott sáskajárás pusztított, 
több ezer hold vetés az ördögé lett, az uraság pedig szélnek eresz-
tette a nincstelen cselédsereget. Öregapádék egy talicskán tolták 

SÁNDOR ZOLTÁN
    

BORKA NÉNI MESÉI
(regényrészlet)

el idáig az összes motyójukat: gyerekestül. Gödröt ástak a földbe, 
letakarták náddal és gurdinccsal, és amíg tetõ alá nem került a vert 
falú házuk, abban aludtak. Hónapokig a tökös málé és a sóban-
vízben leves volt a fõ eledelük. Földkatlanokban fõztek, balegával 
meg árvaganajjal tüzeltek. Tudod mi az árvaganaj? A gulya után 
elszóródott száraz marhagané – magyarázta egy bölcs átszelle-
mültségével a hajlott korú asszonyság a kíváncsiságtól kimeresz-
tett szemû gyereknek. – Szebb jövõt ígérve, idecsalogatták a jóné-
pet, aztán pedig hitvány földet adtak nekik, és számtalan adóval 
sújtották. Majd’ negyed évszázada figyelem a falusiak gürcölését, 
és azt gondolom, hogy igazából Pestnek és Becskereknek csupán 
e szerencsétlen nincstelenek szavazataira volt szüksége. Nem cso-
da, hogy a nagyszüleid is olyan gyorsan elmentek...

Bár nem mindig értette õket teljes egészében, az alig kilenc-
éves Verácska általában tátott szájjal hallgatta Borka néni elké-
pesztõ történeteit. Pajkos és játékos teremtésnek ismerte minden-
ki a kislányt, aki azonban, ha szükség volt rá, már besegített a ház 
körüli teendõkbe, egyedül csak amiatt nehezteltek rá, hogy a szü-
lei tudta nélkül alkalomadtán átszökött a faluban boszorkányként 
emlegetett vénséges banyához, és hol mezei virágokból font csok-
rot, hol pedig némi harapnivalót vitt neki, de sokszor megtörtént, 
hogy pusztán kedvtelésbõl kopogtatott be a szomszéd néni ajta-
ján, annyira lenyûgözték õt az idõs asszony meséi.

Borka nénirõl annyit lehetett tudni, hogy botjára támaszkodva 
várta a falu bejáratát jelzõ leendõ kereszt helyén az elsõ telepese-
ket. Már akkor olyan öregnek nézett ki, hogy egyesek szerint csu-
pán a fekete vászonruha tartotta egybe az alatta levõ összeaszott 
testrészeket. Kerülték is a telepesek, amennyire csak lehetett, erre 
azonban nem mindig volt mód, hiszen a vénasszony rendszerint a 
döngölt földbõl készülendõ falak körül ólálkodott, mint egy 
kísértet, idegen nyelvû szavakat mormogva magában. Egyik-má-
sik telepes meg is pirongatta, mondván, hogy ezentúl széles ívben 
kerülje el az építkezést, mert ha még egyszer a telke körül látja sün-
dörögni, a tulajdon botjával hasít szíjat a hátából. Szerencsére Bor-
ka nénit nem bátortalanították el a fenyegetések, így idõben érke-
zett egy rángógörcsben haldokló kisfiúhoz. Nem szólt egy árva 
szót sem, csak elõvett egy köteg préselt gyógynövényt a köténye 
alól, többször bekente vele a parázsló tûz mellett elnyújtózó gyerek 
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ajkait és ágyékát, miközben órákon át furcsa szavakat ismételge-
tett fáradhatatlanul a túlvilág által megszólított test felett. A jelenle-
võk némán figyelték a bájolást, senki meg sem mukkant, csak 
ujjaikat tördelve, lecsapott fejjel imádkoztak a magasságoshoz, 
hogy az élemedett korú asszonyság varázsigéi meghallgattatást 
nyerjenek. Már csak a holdvilág pislákolt, amikor a gyerek kinyi-
totta szemét, és édesanyját szólította, aki azon nyomban zokogva 
magához ölelte gyermekét, Borka néni pedig a földre dõlt, mint 
egy darab fa, és mozdulatlanul aludt reggelig a tavaszi éjszakában.

A csodának már az elsõ kakaskukorékolásra híre ment a tele-
pesek között, a délutáni órákban pedig kupaktanácsot tartottak a 
falu férfiemberei, ahol, a meggyógyult fiúgyerek édesapjának ja-
vaslatára, úgy döntöttek, hogy a falu szélén levõ utolsó telek mel-
lett, hálából, Borka néninek is fölhúznak egy vityillót. A megyei 
alispán, aki nem sokkal érkezésük után pártját fogta a telepesek-
nek, tõle telhetõen mindenben segítette és saját gyámsága alá he-
lyezte õket, szemet hunyt az öreglány jelenléte felett, ami késõbb 
a falubeliek körében Borka boszorka hosszú elõéletének egyik 
lehetséges változatát támasztotta alá. Borka néni származásáról 
ugyanis számos mendemonda kapott szárnyra a faluban, és érde-
kes módon valamennyi a nénivel szinte összetartozó bot eredetére 
is kitért.

Egyesek szerint városi szerb füvesasszony volt, aki valahon-
nan a dinári hegyvidékrõl hozta magával vajákos praktikáit, ame-
lyekkel évtizedeken át a jómódú uraságot látta el a városban. Ez is 
lett a veszte, mert az egyik grófnak nem sikerült meggyógyítania 
kislányát a torokgyíktól. Az apa emiatt pert akart varrni a nyakába, 
de az alispán hálából, amiért a néni évekkel korábban varázssza- 
vak mormolásával eltüntette a jobb szemén csúfondároskodó ár-
pát, kimenekítette õt a kiépülendõ faluba. Ez a meglehetõsen 
gyenge lábakon álló história úgy tartja, hogy Borka néni a botját 
hálából kapta egy tekintélyes osztrák nemestõl, aki ittjártakor 
igénybe vette szolgálatait.

Mások a csillagokra esküdöztek, hogy az öreglány kizárólag 
nekik árulta el bizalmasan, hogy vándorcigányok sarja, és hosszú 
élete során hol muzsikaszóval, hol étlen-szomjan, széles e meddõ 
rónaságot bebarangolta. A bot pedig örökség, amely a tudománnyal 
egyetemben évszázadok óta öröklõdik anya-lánya vérvonalon.
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A harmadik meglátás szószólói azt tudták meg bizonyosan, 
hogy a titokzatos múltú néni az écskai uradalom egyik ifjú neme-
sének a törvénytelen leszármazottja egy román cselédlánytól. Mi-
vel a törvényes frigy lehetõsége fel sem merülhetett, a leendõ apa, 
mielõtt Bécsbe költözött volna tanulmányait folytatni, a család 
egyik legelõkelõbb díszpálcáját a kedvesének ajándékozta, hogy 
az árából próbálja meg eltartani magát és porontyát, de a kismama 
az éhhalál fenyegetése ellenére sem volt hajlandó lemondani ked-
venc tárgyáról, amit ereklyeként õrzött, halála elõtt pedig kislá-
nyának ajándékozott.

Borka néni meghúzódva szerény otthonában, többnyire visz-
szavonultan élte mindennapjait, de gyakori látogatói révén elju-
tottak hozzá a faluban keringõ hírek, nyilván a róla szõtt mesék is, 
mégsem tett semmit azért, hogy élettörténetének bármely lehetsé-
ges változatát is eloszlassa, mintha neki éppen a származása körül 
kialakult rejtély felelt volna meg a legjobban. A faluban leélt évei 
alatt egyetlenegyszer ejtett szót százéves elõéletérõl.

– Akkorácska lehettem, mint most te, amikor édesanyámmal 
szedtük a sátorfánkat és útra indultunk. Tarisznyánkban nem volt 
egyéb, csak néhány hamuban sült pogácsa és egy ballon víz, amit 

Anyák napja az iskola udvarában 1934-ben 



32

félig kiszáradt erekben igyekeztünk pótolni. Napokig céltalanul 
kóvályogtunk a poros országúton, napközben a fejünket süttettük 
a napon, éjszakánként pedig összeölelkezve rablótolvajoktól és 
farkasoktól rettegtünk. Ha szerencsénk volt, vadszeder bokorra 
találtunk, és jól teleettük magunkat friss bogyókkal. Egy ilyen la-
koma során az egyik délután hirtelen beborult az ég, és mélységes 
feketeség telepedett ránk. Úgy éreztem, hogy ha kinyújtanám apró 
karjaimat, akár el is érhetném a fölöttünk fenyegetõzõ szürke fel-
legeket, de azokban a percekben sokkal nagyobb bajom is volt, 
mintsem a felhõket simogassam. Pityeregve édesanyámhoz búj-
tam, és reszketve imádkoztam, legyen már vége, holott még el 
sem kezdõdött igazán. De amikor igen, akkor aztán volt ám 
haddelhadd! Olyan erejû szelet én az életemben még csak egyszer 
tapasztaltam, mégpedig már itt a faluban, úgy tizenpár évvel ez-
elõtt. Akkor azt mesélték az emberek, hogy az orkánszerû sirokkó 
egy bõ óra alatt több száz fát tépett ki gyökerestõl a faluban, a föl-
dekrõl hazatérõket kocsistól felforgatta, a termést teljesen lefek-
tette, a városban száz villanyoszlopot kitört, sõt, megrakott teher-
vagonokat döntött le a sínekrõl! És amikor lecsendesedett, jéggel 
kevert felhõszakadás követte. Pontosan így történt nagyon régen 
az országúton is, édesanyámmal mind a tíz körmünket a földbe 
vájtuk, úgy próbáltunk védekezni a szörnyû csapás ellen, de nem 
nagy sikerrel, mert engem egyszercsak a derekamnál fogva felka-
pott a szél és egy düllõ hosszan vagy még tovább röpített magával, 
mielõtt a földre csapott volna. Édesanyám sikoltozva futott oda 
hozzám, könnyek között kérdezve, jól vagyok-e. Igen, jól vagyok, 
mondtam, pontosabban mondta valaki a fejemben, amit én csak 
fennhangon megismételtem...
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Te vagy az, édes gyerekem? Hát ez nem lehet igaz. No ülj már 
le, ülj le oda a kaucsra, hogy jobban lássalak. Jól van. Szebb vagy, 
mint lánykorodban. Csak hogy tudjad.

Na min csodálkozol? Én kéne hogy csodálkozzak, mert ide fi-
gyelj, azért jöttem most anyádhoz, hogy megkérdezzem, igaz-e. 
Hogy ott laksz a másik utcában, a Kéri Maris mellett. Azt mon-
dod, hogy ott laksz? Édes istenem. Akkor te vagy az!

Tudod, hogy a Maris a kertlábamban lakik? Hát azt mondja 
tegnapelõtt, hogy lakik mellette egy fiatal asszony, már vagy fél 
éve, a lányával, így meg így hívják, ez meg ez volt az ura, így meg 
így néz ki. Hát mondom, nem létezik. Mert mindjárt terád gondol-
tam. Oszt nem bírtam tovább, ki kellett vetnem a gyanúmat. Ne 
búsulj, gyerekem! A férfiak mind disznók, a fene a farkát mind-
egyiknek! Jól tetted, hogy otthagytad. Oszt másvalaki? Van már 
másvalaki a pakliban? Még senki, azt mondod? Majd lesz. De, ha 
lesz is, hallgass Ila nénédre: csak jól megfejni oszt seggberúgni 
aztán, idõben. Addig, míg nem lesz belõle mocsok. Azt már ne 
várd ki sose. Mert mocsok az mind, ördög a zsírjukba!

Énrólam vegyél példát. Látod, megöregedtem, fonnyadt a hú-
som, nem kell ez már senkinek. Te meg ne szomorkodjál, hallod, 
hanem csak nézd meg magad a tükörben. Hogy még mindened 
megvan, és mindened a helyén van. Addig bolondítsd a férfiakat, 
amíg bírod. Csak arra vigyázz, de vigyázz, mit mondok: mindig te 
legyél felül, ez a fontos. Ebbõl sose engedj. Mert voltam én is szép 
valamikor, szép meg fiatal, oszt mégse használtam ki, mert nem 
volt, aki felokosítson. Azért mondom. Csak jó ne legyél sose a fér-
fiakhoz. Mert nem éri meg.

Tudod mi volt énvelem a baj? Az volt a baj, hogy buta voltam. 
Meg szegény. Kint nõttünk fel a tanyán a nyolc testvéremmel 
együtt, apám vályogvetõ volt, szegény anyám sokszor fõzött leb-
bencset vagy mamaligát ebédre. De volt, hogy csak töklítyót. Mi, 
gyerekek azért feltaláltuk magunkat. Ej de sok jó sündisznóhúst 
megettem én gyerekkoromban! Komolyan mondom. Nem tudod 
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te, mi a jó, ha még nem ettél olyat. De tudni kell megkülönböztet-
ni. A sünkutyának hosszú orra van, annak büdös a húsa, a sündisz-
nó az meg olyan trüsze orrú, nahát, az a jó. Mint a fiatal disznóhús, 
de még finomabb a húsa, meg az oldalán az a kis szalonnája, az 
mikor megsült, csak úgy ragadt, annál jobbat életemben nem et-
tem. Mert kint sütöttük, parázson. Mi, hogy a tüskéje? Ugyan már! 
Vályogból csináltunk négyszögletes helyet a tûznek, oszt mikor jó 
parázs volt, beledobtuk a sündisznót. Hogy élve-e? Hát hogy a fe-
nébe másképp? Sivalkodott hát, ameddig sivalkodott, ez már csak 
avval jár, mit mondjak. Mért nem lett pap? Na szóval, mikor el-
hallgatott pár perc múlva, kivettük, oszt disznókaparóval szépen 
meg lehetett pucolni a tüskéktõl. Ki a belét, oszt már sütöttük is, 
egy nagy vasfödõn. A zsírját kimártogattuk kenyérrel, még össze 
is kaptunk rajta mindig, mert az volt a legfinomabb. Négyet-ötöt 
meg kellett sütni annyiunkra. De egészségesek is voltunk, mert a 
sündisznónak egészséges a húsa. Kint nevelkedik a természetben.

De nem is ezt akartam mesélni. Hanem, hogy egy nap odaette 
a magáé Gyurát a tanyára valamiért, oszt hát összemelegedtünk. A 
széles válla teszett meg nekem meg a vastag szemöldöke – késõbb 
hallottam, hogy nem jó a vastag szemöldökû, húúú, az ilyentõl 
csak távol, mert nagyon nagy az akaratja. Na mindegy, tavaszra 
hozzámentem, így kerültem a faluba. Nem is ettem sündisznót az-
óta, volt minden, Gyura jól keresett a Naftagászban. Csakhogy na-
gyon tüzes ember volt, a fene a farkát, még most is azt mondom. 
Én meg hát buta. Egymás után szültem a gyerekeket, már mind a 
három megvolt, mikor hallom, hogy az én Gyurám vagy két éve 
egy szõke döghöz jár. Az meg a mi utcánkban lakott, gondolhatod, 
már mindenki tudta, csak én nem. Oszt hiába törtem ki, kaptam 
olyan átszállóst, hogy menten elhallgattam. Gyura meg ordított 
rám, hogy még egy szót szólsz, oszt kiverem a fogad. Nincs-e meg 
mindened, ezt ordította, meg azt is, hogy engemet már tíz éve ta-
nítgat az ágyban, oszt tudom jól, hogy nem jut velem egyrõl a ket-
tõre. Ha meg nem tetszik, hát ott a kapu. Akkor be is fogtam a szá-
mat, de a mai napig bánom, hogy nem hagytam ott. De mondd 
már, hova mentem volna a három gyerekkel? Elmúlt tizenöt év, a 
gyerekek megnõttek, egyik meg is nõsült, mikor megyünk egy 
nap az utcán, Gyura meg én, hát kint áll a szõke dög a kapuban. 
Gyura meg, se egy, se kettõ, nem szólt hozzá egy szót se, csak le-
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köpte. Amaz se szólt, de rögtön bement. Én meg kérdezem Gyu-
rát, most mért köpted le? Azt mondja, azért, mert nem bírok tõle 
szabadulni, már nem akarok járni hozzá. Fene a szád, mondom, ti-
zenöt évvel ezelõtt nem köpted le, ugye? Mért nem köpted le 
akkor énelõttem?! Azt mondja, hagyjad no. Értettem én, mert meg 
kell mondjam most neked, ha már itt vagyunk, hogy akkoriban 
vettem észre, hogy bajok vannak nála az ágyban a keményedéssel. 
Aztán meg már mindegy volt, lebetegedett, levágták a lábát, ki 
ápolta volna ugye, ha nem én, hát tavalyelõtt akasztotta fel magát, 
azt tudod.

No akkor mondd meg nekem, édes gyerekem, hogy érdemes 
volt? Hallgatni oszt tûrni, a szõke dög után sorrakerülni az ágy-
ban, közben megöregedni. Éld az életedet, gyerekem! A szõke dög 
is éli a mai napig. Tegnap láttam a boltban – még mindig szûk 
szoknyában jár, a fene a lába ikráját! Meg festi a szemét még min-
dig. Oszt nem sül ki neki, azt ne is gondold. Én meg, ehol e, már 
vagy három éve bottal járok.

Barátnõk az ötvenes években 
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Ha az Úristen egyszer szálláshelyet keresne a Földön, s a háta 
mögé tekintene, bizonyosan Varacskára, erre a csendes reformá-
tus falucskára esne a választása. A Teremtés kezdete óta érintetlen 
itt minden: a selymes ölû dombok, az egyenes tartású, égbenézõ 
jegenyék, az alázatos füzek, az álmos vasútállomás, sõt még a 
postahivatal is, bár annak bejáratán megrepedt a tejüveg, de errõl 
majd késõbb. Áldott jókedvében pottyantotta az Úr Varacskát a 
Vasi-hegyet megkerülõ Liska folyó partjára, csak azután vala-
hogy megfeledkezett róla. Ez lehetett az oka, hogy az itt élõ elár-
vult lelkeket idõnként az Ürdög próbálta meg pártfogásába venni.

Harminc esztendõvel ezelõtt, mikor a szabad szellemû Szögi 
Bernát fiatal lelkészként ideérkezett, kénköves babonák, pokol-
béli hiedelmek és jámbor istenhit közt vergõdõ gyülekezetre ta-
lált. Tagjai ártatlanok voltak, akár az erdejükben megbúvó álla-
tok, de éppoly gyámoltalanok is. Ha sok volt az esõ, ha kevés, 
csak fölsóhajtottak a felhõk közé: „Hej, de elfelejtettél minket, 
Urunk!”, mert még a szárazságkor szokásos könyörgéseket sem is-
merték. Arra az intésre meg, hogy „segíts magadon”, csak legyin-
tettek, mert úgy vélték, a mondás második felét úgysem hallják 
meg odafönt. Az Ürdög, hogy jártasságát a világi bölcsességek-
ben megmutassa, kajánul hozzátette: „Kéz kezet mos. Csakhogy 
viszonosság nélkül az Égben sincs ám kézmosás, s ugyan mit ad-
hattok ti egy kis esõért cserébe?” Az emberek erre csak vakarták a 
fejüket, s tovább sóhajtoztak.

Látta akkor Szögi Bernát, hogy nem lesz itt könnyû dolga. Pe-
dig éppen lett volna valamijük a jó varacskaiaknak, aminek bizo-
nyosan az égiek sem tudtak volna ellenállni, hiszen minden le-
gényben ágaskodni kezdett a legyûrhetetlen vágyakozás, ha elébe 
került. Irmuska, a mindenütt gömbölyû tizennyolc esztendõs pos-
táskisasszony nem is gyõzte rejtegetni sóvár tekintetük elõl a be-
cses látnivalót. Pajtában, farakás mögött, de még a postahivatal 
pincéjében is rátaláltak. Elvitték egy körre, aztán dolguk végezté-
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vel otthagyták, mígnem Irmuska döntõ lépésre szánta el magát, s a 
postahivatal lépcsõkorlátjához lakatolta csikóvágyuk tárgyát, a 
hivatali kerékpárt.
         

Lett erre olyan felzúdulás, amilyet még nem hallottak a sely-
mes ölû dombok. 

– Mit képzel az a kis tanyasi szottyantott, kinek kell a redves 
biciklije?! – adta meg a vezérhangot Talpasné, bár az õ felháboro-
dásának egészen más oka volt, de errõl is majd késõbb. 

– A büdös kurvája! – kontrázott a fia, a nagyfejû Derce, még 
az anyjáénál is súlyosabb sérelmekkel a lelkében.

A „kurva” mindazonáltal egy fokkal enyhébb kifejezés volt a 
„szottyantott”-nál, merthogy akit csak úgy szottyantottak, annak 
az apjáról még a tejes Bözsinek sem volt tudomása. Hiába forgo-
lódott annak idején a lányanya körül, Talyigás Margit hallgatott, 
mint a sír.
      

Az asszonyok gyanakvó szemmel kezdték méregetni Irmuska 
portékáit. A varacskai postahivatalban ugyanis tût, cérnát, fenõ-
követ, rovarirtót, édességet, sõt még kölnivizet is lehetett kapni. A 
szomszédos Turgyó ÁFÉSZ-boltjából, bizonyos Gulyás Dénes 
úrtól hordta át bizományba Irmuska a „felesleg”-et. Ha szép idõ 
volt, a lépcsõ mellé kitett egy kisasztalt, s hívogató halomba ren-
dezte rajta a színes dobozokat, üvegeket. Az asztalka fölé spárgát 
lógatott, azon kellette, hintáztatta magát a sok fényes celofánba 
öltöztetett kakasnyalóka, piros meg sárga félholdat formáló sava-
nyú cukor. Igazi boldogság volt számára minden egyes eladott da-
rab. Egyszer, jókedvében még rímet is faragott, amit ugyancsak a 
spárgára fûzött fel: „Hogy mindene legyen, Irmuskától vegyen!”

Mondta is Gulyás úr, hogy „hiába, az akarat néha csodát mû-
vel”, pedig akkor még nem sejthette, meddig röpteti Irmuskát az õ 
fényes, nagy akarása. Gulyás úr ötven körül járt, rövid, görbe lá-
bain ormótlan, rengõ pocakot egyensúlyozva. Erõsen kopaszodott 
már, de ami hiányzott a feje búbjáról, azt gondosan kinövesztette 
az orra alatt, olyan semmi kis vonalban, mintha vékony ecsettel 
rajzolta volna oda. Párnás, fénylõ arcából gyöngyvirágillatú köl-
nivíz párolgott, az egész bolt szaglott tõle. A legbosszantóbb ben-
ne mégis csak a füstszûrõs Pall Mall volt. Irmuska a saját cigaret-
táját sürgönyblankettából csavarta a tükör elõtt, épp ezért sokért 
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nem adta volna, ha megtudhatja, honnan szerzi be Gulyás úr az 
eredetit. Még ennél is jobban izgatta azonban, hogy honnan van az 
a sok feleslege. Mert amit nem adnak el, az maradék, na de elõbb-
utóbb azt is eladják, akkor meg honnan van a felesleg? Nem bánta 
volna, ha õ is tud csinálni egy keveset, de Gulyás úr minden szem 
cukorkát számon tartott, és semmi hajlandóságot nem mutatott ar-
ra nézve, hogy õt a közgazdaságtan-tudomány legalsó grádicsán 
átsegítse. Elég volt neki, hogy Irmuska öreg kofákat megszégye-
nítõ fortéllyal énekelte bele a portékát az asszonyok kosarába. Ha 
kellett, viccelõdve, ha kellett, hízelkedve, de mindig célt ért. 
Utóbb aztán nevettek is, bosszankodtak is rajta, de valahogy min-
dig lenyelték a mesterkedéseit. Egészen a lakatig.
     

Elõzõ reggel éppen befejezte az aznapi újságok és levelek 
széthordását, amikor hirtelen türelmetlenül felberregett a hivatali 
telefon. Ledobta a kerékpárt, s rohant a készülékhez, mert azon a 
Központból szokta hívni Valaki. Mindig erõs szívdobogást ka-
pott, ha személyesen beszélhetett a Központból a Valakivel. A ne-
vét soha nem mondta meg, s olyan sietõsen mennydörögte el az 
utasításait, hogy Irmuska alig gyõzte bólogatással, így aztán a fe-
lét sem tudta megjegyezni a hallottaknak. Ezúttal azonban erõsen 
megkapaszkodott benne mind a két szó: forgóeszköz-nyilvántar-
tás ellenõrzés. Az agya szédült pörgésbe kezdett. Pecsét, párna, 
vaskazetta, ventilátor, jutazsák. A ventilátort holnapra visszaviszi, 
a jutazsákokat nem számolják, a többit ellenõrizhetik. Az õ nyil-
vántartásában még soha nem hibádzott semmi. Megvan abban 
minden, napra, hétre, hónapra, pirossal, kékkel, zölddel, ahogy a 
postaforgalmi szakiskolában tanították. Még kifelé menet is ott 
csimpaszkodott a fejében az a három szó, hanem amint kilépett az 
üvegajtón, egyszeriben kihullott belõle minden, mert a kerékpár-
nak megint hûlt helye volt. Szaladt a pajtába, a farakás mögé, még 
a pincébe is leszaladt, de sehol sem lelte. Szorultságában föltekin-
tett az égre, hátha onnan jön az eligazítás, de a fodros kötényû, fe-
hér felhõk olyan hideg közönnyel néztek vissza rá, hogy egész 
bensõjét megremegtette a tehetetlen harag, s a mindenütt lesben 
álló Ürdög.
            

Két évvel ezelõtt, egy csontot hasogató nyirkos este, Irmuska 
azzal állított haza a Talyigás-tanyára, hogy õ bizony nem ugrik ki 
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többet a meleg dunna alól hajnali négykor, hogy begyalogoljon a 
varacskai postahivatalba. Átkozta a sötétben vonuló felhõket, a 
lába szárát felmaró csalánt, a mellének feszülõ szelet, a jegenyék 
baljós suttogását. Nagyanyja ijedten formált keresztet a két muta-
tóujjából, s a vállával belökte a konyhaajtót, meg ne hallja az Öreg 
azt az Ürdögtõl való pogány beszédet. A vacsoránál Irmuska újra-
kezdte, s hirtelen haragú nagyapja akkorát vágott ököllel az asz-
talra, hogy cigányútra futott benne a pirított leves. A hatás kedvé-
ért jó sokáig köhögött, mielõtt újra megszólalt. Azaz, hogy nem 
szólt, csak trombitát formált a két kezébõl: „ra-ta-ta-tam”, s mint 
egy cirkuszi porondmester az est fénypontjaként, ünnepélyes arc-
cal körbetolt az asztal körül egy kerékpárt. A nagyapja pillantásra 
sem méltatta. – Bicikli – morogta epésen a bajuszába, s mankóját 
hóna alá csapva, kibicegett az udvarra.

Talyigás Sándor felesége öt gyereket hozott a világra, de az el-
sõszülött ikreket 1934-ben elvitte a kólika. Tejes Bözsi is akkor 
veszítette el a csecsszopó fiát, azóta is egy köteg rongyot ölelget 
az elapadt mellén. Ha megkérdik tõle, mit csinál, „Rongyókát 
szoptatom” – feleli, s gyermeki mosolyra nyílik szét foghíjas szá-
ja. A Talyigás lányok keresztapja, Talpas Ignác még csúfabbul 
járt. Várandós feleségét, az Ilust, egy hét alatt vitte el a kórság. 
Úgy sírt a Náci akkor, hogy Talyigás megkérdezte tõle: „Férfi 
kend egyáltalán?” Azelõtt nem magázták egymást, csak mióta az 
Ilus széles csípõjét Talyigás Sándor is kerülgetni kezdte. Mert 
ilyen komisz természete volt. Az állatorvosnak is majdnem neki-
ment, nem ennek a tejfeles szájú Bagi Palinak, hanem az akkori-
nak, mert elrendelte, hogy csak az ártézi kút vizét ihatják. A tanyán 
meg csak fúrott kút volt, abba is beléköltözött az az átkozott patás. 
Próbálkoztak sokféle praktikával, de csak nem bírták onnan kifüs-
tölni.

Aztán, bajra baj, kétévente jött a többi Talyigás gyerek. Imrét 
tizenhárom esztendõsen elszegõdtette kosztért, kvártélyért meg 
kétezer forintért a falu két bûbájos boszorkányához. Többet is kér-
hetett volna érte, de nem gondolta, hogy a banyák végleg maguk-
hoz édesgetik. A két lányával sem járt jobban. Elõször Margit ült 
fel Lépes Vince varrodai mûvezetõ motorjára, a domboldalon ka-
pirgáló csirkékre hagyva a négyéves Irmuskát, aztán Borbálát, a 
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nõvérét rakta be egy arra tévedt vándorköszörûs a saroglyába. 
„Gyümölcsérlelõ mosolya volt” – suttogta Talyigásné. „Az Ürdög 
vitte el – legyintett az ura, ha nagyritkán szóba került –, nem bírt a 
vérivel.”

Abban az 1962-es esztendõben nemcsak vitt, hozott is az 
Ürdög. Két torz gyermek született a faluban. Az egyik béna volt, a 
másik táltos. Sírtak a várandós asszonyok, nem gyõzte õket Szögi 
tiszteletes úr csendesíteni. Egész télen járta a házaikat, hogy lelki 
erõt és vigaszt nyújtson a számukra. Ketten mégis elmentek titok-
ban a faluvégi Boszorkánytanyára, de a dolog kitudódott, s az es-
peres Szögi Bernátot tette felelõssé a magzatelhajtásokért. „Tes-
tünk a Szentlélek temploma, aki a test ellen támad, a Szentlélekre 
emel kezet” – írta Szöginek dörgedelmes levelében, s követelte, 
hogy rójon ki példás büntetést a bûnösökre. Csakhogy a lelkipász-
tor nem büntetni vagy megbocsátani, hanem a lelkeket felszabadí-
tani érkezett Varacskára. „Az élet szentségének megsértésére 
nincs bocsánat itt a Földön, de magam kicsiny vagyok a büntetés-
hez. Törekvésem csak a bûnössel szembeni türelem lehet” – hang-
zott az öntörvényû válasz. A levélváltást évekig tartó hallgatás kö-
vette, mintha Varacskát az egyházkerület térképérõl is leradíroz-
ták volna.
     

 Margit és Borbála távozásával oly hirtelen tûntek el Irmuska 
életébõl az ismerõs arcok, mint ébredéskor a lekváros lepény. Bor-
bálát még sokáig várta, mert az megígérte neki, hogy visszajön. 
Szépen, türelmesen várt, magasba röptetõ remény, s földre húzó 
magány között hintázva, testvéri összetartozásban a domboldalra 
kilökött csirkékkel. Ha valamelyikre mégis megharagudott, an-
nak egyetlen mozdulattal kitekerte a nyakát. Ahogy szaporodtak 
az elgurult csirkefejek, úgy sûrûsödött Irmuska nagyanyjában a 
bizonyosság, hogy visszatért, s megint ott ólálkodik körülöttük az 
Ürdög. Hiába magyarázta Szögi Bernát, hogy a lehullott csirkefe-
jekrõl csakis a kereket oldó Margit tehet, s hogy pótolni kell az 
anyai szeretetet. „Hát, szeretjük mink...” – vonták meg a vállukat, 
s a fejüket bizonytalanul ingatták hozzá. Többé nem engedték a 
kislányt a kerítésen túlra. Talyigásné maga is csak az anyjától ta-
nult ördögûzõ mozdulattal merészkedett kijjebb, ha vízért vagy a 
kacsáknak valóért muszáj volt.
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A gazzal fölvert udvarban sivár volt az élet. Az egyenetlen, 
szikkadt földön nem esett jó fekvés, s elbújni csak a száradni ki-
hányt, erjedõ trágyadomb mögé lehetett. Itt töltötte Irmuska egy-
forma napjait. Faággal bábut rajzolt a porba, fûbõl láncot kötött, s 
az Ürdögrõl gondolkodott. Bámulta az égen tovaúszó felhõket, a 
magasban szárnyaló boldog sorsú madarakat, s lassan formálódott 
benne a céltalan harag.

Anya gyermekével 1951-ben
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épültem legmagasabb pontra
a falu fölötti dombra
hogy a tenger ima a tornyon át
megtalálja az Istent magát
      

kõbõl lettem hogy kitartsak
tövemben lengedezõ vadzab
szemérmes kökény s árvalányhaj
elárvulok minden halállal
        

úgy küldöm harangom szavát
a völgy fölött a ködön át
mintha az élet lennék a mentsvár
pedig süllyedek hangom elszáll
          

ki fölkeres borzong énbennem
állok egy csöndes cinteremben
s míg áhítom az egek kékjét
kínálok holmi dermedt békét
          

mit érsz vele mondd mire juthatsz
magad elõl csak hozzám futhatsz
lépj belém lépj hát befogadlak
magadnak végre visszaadlak

SZÁMADÓ JUHÁSZOM
        
jön a juhászom örömtõl balgán
kopottas botja végét
kutyák sunyítva nézik,
jön a juhászom, számot adni,
didergõ lelkét
felemésztik
a gondok –

CSEKE GÁBOR
    

TEMPLOM A DOMBON
      

hol nyár viháncolt,
s réti fûvel
etette birkáim, rendre,
ma köd tolong
és levonultak,
szükségük van az életemre

jön a juhászom, látom õket,
sarat taposnak, vonulóban,
szava kóvályog,
fütyke lódul,
emlegeti a legelõket

gazdám, gazdám
– szorongva állok –,
mindent megtettem,
semmi látszat,
nézd ezt a gyapjút,
keveset ér,
ha farkasok ûznek,
megfogy az állat

gazdám, gazdám,
a föld szegény,
szelíden ad,
ám elvetéli
lobogó tüzem éjszakáit...

szorongva állok
(juhászom ásít)
kutyák haragja feszül a láncon

s birkáim kopogva, soványan, rendre
eltünedeznek a végtelenbe
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PATAK, FALU KÖZEPÉN
        
Vizét nem iszom,
partját lesem,
itt húzódik az ablak alatt.
Tövis, paréj, törpe-akác,
gacsos fûzbokrok –
patak
s patakpart.
      
Cipelt már tyúkot, malacot,
szalmát és trágyát –
mi mindent!
– egyszer meg fapadot.
Omlik a mart,
éjszaka félõs a járás...
... hallod?
... zizeg!
... A víz nyeli a homokot!
     
Akasztott ember is lógott felette,
levágták –
freccsent a víz.
Kapatosan belevizeltek,
s – nosza, patak! –
okádtak is.
Itt rohadt krumplival etették,
amott döglött kutyával,
fölös macskakölyökkel
s néha
dagadt-kék
asszonyi bokával.
      
Falu közepén...
a bolond is hazaballag egyszer,
mindenki bolondja.
Arca kopott, bár
siheder, s vinnyog
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gyerekek rúgnak ülepén,
ó, csupa mulatság ócska rongya,
rángatják, tépik,
borzolják, nézik,
kucsmáját szaggatják –
falu bolondja!...

Nyüszítve megy át
– sereg varjú utána – a pallón,
taknya-könnye csorog,
s nagyot köp a vízbe,
pazarlón.

A komposok 1956-ban 
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Jóska bácsi csalódottan lépdelt lefele a santiagói katedrális 
lépcsõin. Nem vett tudomást a körülötte tolongó zarándokokról, s 
zajos magányában így sóhajtott:

– No, te Úristen! Hát mégsem akarsz megmutatkozni miné-
künk?

Így, mérhetetlen messzeségre szülõföldjétõl, bár saját dolgá-
ban járt, mégis nyugodt lelkiismerettel szólott atyafiai nevében. A 
lépcsõrõl leérve szórakozottan tapogatta meg a négy lófejet formá-
ló szökõkút egyik ló-nyakát, megáztatta zsebkendõjét a kút vizé-
ben, és végigdörzsölte vele izzadó arcát. Aztán, mert úgy szokta 
volt, hogy csak az nem sikerül, amit nem akarnak eléggé, felké-
redzkedett az elsõ Világvége felé tartó buszra, s álomba szenderült.

Mindig így történt, ha buszra szállt. Zsörtölõdött is az asszony 
miatta, s most is az álmából kiszûrõdõ méltatlankodás ébresztette. 
Fejét vakarva nézett körül, hátha mégsem álmodott, majd helyre-
igazította idõközben lecsúszott kalapját.

– Hej, te Maris, ha most látnál, bizisten megkapnám a maga-
mét – csóválta meg a fejét. Mindenesetre kinézett az ablakon, ne-
hogy az olykor tréfás, olykor csípõs kedvû felesége valahonnan a 
fellegek közül mégiscsak leselkedjen utána.

Maris nem lapult a fellegek között, legalábbis látni bizonyosan 
nem látta. Csak egy repülõ szelte az eget, azokat pedig nem szeret-
te. Egyszer sem nyitotta ki a szemét, amíg a repülõn ült. Még min-
dig borsódzott a háta, ha rágondolt, pedig már több mint egy hó-
napja múlhatott az utazásnak, és az út is alig két órát tartott.

– Nem jó az úgy, fiam – morgolódott, amikor a kis Sándor, Jós-
ka bácsi egyetlen fia, elõször készült repülõvel utazni. – Mégsincs 
rendjén, hogy férfiember az angyalok ablakán leselkedjen béfelé! 
– S mert azóta sem változott a véleménye, és mert úgy tartotta, 
hogy mostanra már felesége is az angyalok között pihen, hát nem 
kukucskált.

Annál többet nézelõdött és feszengett a repülõutat követõ vo-
natozás alatt. Még az ajtón sem tudott bemenni, amíg egy utastársa 
meg nem mutatta a falba rejtett gombot, néha pedig annyira belefe-

CSUSZNER FERENCZ
     

 JÓSKA BÁCSI A VILÁG VÉGÉN

ledkezett az idegen táj csodálatába, hogy rettegni kezdett: mi lesz, 
ha elfelejt idõben átszállni? Otthon a fiatal plébános nézte meg a 
vonatok menetrendjét – ahogy õ mondta – a világhálón, s akármi 
legyen is az, biztos csuda egy dolog, mert még Jóska bácsi jegyeit 
is onnan hozatta.

A faluban, ahová érkeznie kellett, furcsán bámultak rá az em-
berek. Több megpakolt hátizsákú öreg és fiatal is járta az utakat, de 
a tekintetek mégis az õ nyomát követték legtovább. Kalapját sze-
mébe húzva, egy meredek, szûk utca végén zörgetett be a szállás-
helyre. Egy szót sem szólt, csak megmutatta a plébános idegen 
nyelvû levelét, aztán elfoglalta egy emeletes ágy alsó részét. Alig 
csomagolt ki hátizsákjából – hej, mennyi útra elkísérte már gyerek-
kora óta az a zsák! –, egyik házigazda jelent meg az ajtóban, és in-
tett, hogy kész a vacsora. Aznap este nem ízlett Jóska bácsinak az 
étel, s az ott töltött egy hónap alatt sem sikerült hozzászoknia a he-
lyi ízekhez.

– Hej, te Maris, ha ezek csak egyszer ettek volna a fõztedbõl… 
– sóhajtott minden vacsora után, de soha egy falatot sem hagyott a 
tányéron. Tudta, mi az illem. Tudnia kellett, Maris mellett nem le-

Baromfiudvar 1967-ben
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hetett másként. Sokat tanult õ attól a mosolygós-harapós asszony-
tól. Nem is örült, amikor megismerte a kis Sándor menyasszonyát. 
Csipetnyit sem talált benne a fiú anyjából. Bár szépségében nem 
volt hiba, sem fõzni, sem viselkedni nem tudott, s amolyan városi 
módra simogatta meg a ház körüli állatokat. Nem az életet látta 
bennük, hanem a díszt, akárcsak az egész faluban. Jóska bácsi 
mégsem szólt semmit, s ha akkor nem szólt, késõbb már nem is 
szólhatott.

– Gyermeket várunk. Kislányt – újságolta egyik látogatásuk-
kor Sándor, s úgy lehetett, ahogy mondta, mert valóban szépen 
gömbölyödött a felesége hasa. Miután elmentek, az öreg kályhába 
dobta a félig faragott kis lovas huszárt, elõvette bicskáját és egy 
kétarasznyi hosszú, egyarasznyi széles fadarabot.

– No, akkor immár belõled fakanálnak kell lenni – dörmögött a 
bajsza alatt, és munkához látott. Alig két hónap múlva Sándor 
újabb bejelentést tett:

– Arra gondoltunk, Édesapám, hogy leköltöznénk a faluba.
Jóska bácsi bólintott.
– Mégiscsak nagyobb itt a csend, s aztán a gyermeknek is jobb 

lesz – folytatta Sándor. Hosszan bámult az apjára.
– Költözzetek – felelte az öreg, s tovább piszmogott a tûzra-

kással.
– A Szabó Rózsi néni lányáék költöznek külföldre, az õ házu-

kat vennénk meg.
Jóska bácsi becsapta a kályha ajtaját, felállt és a fiára meredt. A 

köré tekeredõ csendben, a torkát kaparó érzésnél csak a tekintete 
lehetett szúrósabb.

– No – dörmögte végül –, ha ti a Rózsikáék házába, akkor én a 
temetõbe. Nem azért építettem két házat, hogy a fiamnak szülõfa-
lujában házat kelljen vennie!

– De hát mégsem lakhat Édesapám télen-nyáron a nyári kony-
hában!

– Az én dolgommal te csak ne bajlódjál! – tett pontot az öreg a 
beszélgetés végére, s meg sem szólalt, amíg Sándor búcsúzkodni 
nem kezdett. Aznap éjjel sokáig meresztgette a szemét bele a sötét-
be, másnap reggel pedig kiköltözött a téli konyhából.

– Maris, Maris – sóhajtott fel ismét, amikor leszállt a buszról. – 
Lám, nem felel az Úristen, s magad is csak annyira vagy jó, hogy 
szenderegni ne hagyj. – Sántikálva, a táblák és kagylós-kövek 
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mentén elindult a világítótorony irányába. Az óceán közben vége-
láthatatlan, éretlen búzamezõként hullámzott a szélben. Csak a 
csillogása zavarta az öreget.

„Azt mondják, minél többen haltak bele a vízbe, annál jobban 
csillog!” – gondolta magában, aztán tovább taposta minden lépés-
tõl nyilalló sarkát. A világítótoronynál megpihent, és bevárta a 
szürkületet. Végignézte, ahogy a zarándokok egy kis gödörben 
gyújtott tûzbe hányják az utazóruháikat, de õ maga nem csatlako-
zott hozzájuk.

Az égre bámult, majd végignézett magán. Tekintete hosszan 
idõzött kikopott, poros csizmáin.

– Lassan búcsúzkodni kéne, kedveskéim! – veregette meg a 
csizmaszárát. Elballagott a tûz mellõl, és egy kis, kiugró szikla 
mellett kezdett neki a vetkõzésnek. Szépen, módszeresen hajtogat-
ta össze ingét, nadrágját, és a sziklára helyezte. Zsákját, csizmáját 
melléjük, kalapját a zsákra támasztotta, a kalap alá pedig becsúsz-
tatta faragó bicskáját. Sajgó, sebes talpaira ügyet sem vetve eresz-
kedett le a meredek sziklaoldalon. Már majdnem elérte a vizet, 
amikor visszanézett csomagjaira.

– Jól lesz így, Maris? – pillantott kérdõn a szürkülõ égre, aztán 
belegázolt az óceánba, és elúszott.

A Lehel labdarúgócsapat játékosai 1950-ben
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A Toldit olvastattuk a petróleumlámpa fényénél. Gábor apja, 
János megparancsolta, hogy el kell olvasnia, mire visszajön. Be-
tûzve haladt. Ráértünk hallgatni. A tanyán úgyis megállt az idõ. 
Olyan idillikus volt. Kint cirpeltek a tücskök, néha egy-egy zöld 
hegedûs belecifrázott. A mûvészlélek. Bizonyára közöttük is van 
ilyen. A fekete, öreg macska lógó hasával vadászni indult. Még 
egyet odanyávogott felénk. Köszönésképp.

Lili, a fiatal kuvasz harsányan beleugatott a tanya körüli 
csöndbe. Biztosan érezte, hogy nem kedveljük túlságosan. Durva 
jószág. Simán az emberbe eresztené a fogát. Egyik korábbi kép-
zõmûvészeti tábor ideje alatt egy kislány keze után kapott. Szét-
roncsolhatta volna, de mégsem. Figyelmeztetés volt ez csupán, 
kék foltokkal.

Amúgy hiába félnénk. Az ablakokon úgyis belátni. Hát, nem 
féltünk. Koncentráltunk a szövegre. Laci meg én már rég olvastuk 
a Toldit. Gábor szenvedett. Azt mondta, álmos. Kicsikartunk még 
egy-két oldalnyi olvasást. Benéztünk a vendégszobába a napok-
ban biciklin érkezett, otthoni barátunkhoz. Napszúrást kapott a 
hosszú út során. Éppen aludt. Hozzányúlva a homlokához, érez-
tem, hogy a láza továbbra is magas. De gyöngyökben verejték-
csepp volt már kialakulóban a homlokán. Jó jel. Napközben szá-
raz kenyeret próbáltunk belekényszeríteni, meg csicsókateát. A 
hasmenése csillapodott.

Már az utolsó megbeszélt oldalnál tartottunk, amikor a leg-
idõsebb Bobi kutya ugatni kezdett. Beleüvöltött a sötétségbe Lili 
is. Majd eldördült egy fegyver. Vadászpuska. Vagy más. Megder-
medtem.

– Biztosan nyulat lõtt a szomszéd! – mondtam érezhetõen 
idegesebben.

A kutyák továbbra is zajosak voltak. Laci kiment a gangra, 
követtem. Egy szakállas ember jött a Jegricska partja felõl. 
Dülöngélt. Szidta az anyánkat, és egy késsel hadonászott. Bobi 
nekitámadt. Az utolsó pillanatban kiáltottunk rá. Megtorpant. Kér-
deztük a szakállast, mi baja velünk.

KÓNYA-KOVÁCS OTÍLIA
    

HALÁLFÉLELEM

– Jöttem, hogy leszúrjalak benneteket… Azt mondta a bará-
tom, ti megöltök minket… Nem! Én öllek le titeket! A kurva ma-
gyar anyátokat! – kiabálta amerikai akcentussal tûzdelve szerb 
nyelvû fenyegetéseit, közben ügyetlenül forgatta a kést, látszott 
rajta, hogy teljesen részeg. Bobi kutya a fogait mutogatta – nem 
tudott lenyugodni az éjszakai látogató hirtelen felbukkanásától.

Nagy csörtetés hallatszott a nádas felõl. A tanyasi szomszéd 
sietett, kevésbé dülöngélve, mint a vendége. Magyarázkodva 
mondta, az Amerikába szakadt, idevalósi tanárbarátja kicsit töb-
bet ivott a kelleténél. Ennyi az egész.

Laci, nyílt emberként, rögtön kérdõre vonta, hogy miért me-
sélt valótlanságokat a barátjának rólunk, hogy mi meg akarjuk 
õket ölni, holott ismer bennünket, és idõnként Jánossal együtt 
szoktak beszélgetni, iszogatni. Ekkor mintha átváltozott volna a 
szomszéd. 

Hidegvérûen mesélni kezdte, hogyan tudna õ minket eltenni 
láb alól.

A tanyán
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– Itt, ezen a környéken soha nem találnának meg benneteket 
a tieitek. Csak lelõnélek benneteket, és kész. Senki nem találna rá-
tok. Nagyon egyszerû az egész. Tudjátok, nekem ez semeddig se 
tartana. Paff, egy lövés. Utána eltüntetnélek titeket… – mintha 
összebeszéltünk volna, látszólag higgadtan hallgattuk Lacival a 
szomszéd beszédét.

Leplezett félelmemben arra gondoltam, amit János mesélt, 
hogy tanult ember a tanyasi szomszéd, egyetemi tanár a mezõgaz-
dasági karon. A felesége meg magyar, ezt már a szomszéd mesélte 
egy alkalommal, amikor egy délután betért Jánoshoz egy kis pá-
linkára. Két felnõtt fia van.

A szomszéd kifejezéstelen arcunk láttán hahotázni kezdett, 
fuldoklott a nevetéstõl. Amikor levegõhöz jutott, még mindig fel-
felböfögve jelentette ki, hogy õ ezt mind csak viccbõl mondta. A 
kellemetlenség elégtételeként, kérte, menjünk el a tanyájára, egy 
italra, kávéra. Szabadkoztunk, hogy késõ van.

– Gábor, jössz velünk! – mondtam parancsolóan, közben ret-
tenetesen féltem. – Tudod, ha késõig ébren maradsz, utána jobbat 
fogsz aludni.

Félig sírósan mondta, hogy õ álmos. „Jönnie kell” – gondol-
tam. „Ha nem lesz ott a gyerek, ki tudja, mi történhet velünk.” A 
szomszéd, ellenkezést nem tûrve, irányított bennünket a tanyája 
felé. Átbotorkáltunk a nádassal övezett úton, vaksötét volt. Köz-
ben az amerikairól mindenki megfeledkezett, észre se vettük, mi-
kor tûnt el. Valójában egy kisebb szénakazal mellé heveredett, kö-
zel a szomszéd tanyájához. Úgy horkolt, mintha soha nem akarná 
abbahagyni. Volt ott még egy barátjuk, aki úgyszintén aludt vala-
hol. Mi meg társalogtunk a vizenyõs tekintetû szomszéddal, aki 
beszélgetés közben két kis barackfát egészen leszüretelt.

– Az idén termett elõször e két barackfám. És még permetez-
nem se kellett, mert ez ilyen fajta. Nem támadja a betegség. Gyö-
nyörûek ezek a gyümölcsök, nézzétek csak, egyetek belõle! – 
mondta, és beleharapott az egyik barackba.

Gábor zsebeit, ingét tömte teli. Még másnap se volt íze a gyü-
mölcsnek.
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Bódis Mihály csendesen feküdt az ágyon, és már a pokrócot 
sem rugdalta magán. Szótlanul tûrte, hogy a menye, Csordás Bö-
zsi megmosdassa, majd ráhúzza a fekete esküvõi nadrágját. Elõtte 
azért az asszony végigvágta a szövet üleprészét, hogy legalább a 
sliccet be tudja gombolni. Mihály legfeljebb majd összemarkolja, 
hogy szégyenszemre le ne essen a gatyája az Úr elõtt. Miután fel-
öltöztette az apósát, és a maradék haját legényesre fésülte, Bözsi 
türelmetlenül lecsapta a fésût. Idegeire ment a naposcsibe csipo-
gása. Lehajolt, és kivette a csajkából a síró csirkét, mert az a bo-
lond beleesett, és nem tudott magától kimászni.

– Majd téged is leváglak, tudomisén! – rivallt rá a lába alatt ká-
ráló rémült kotlósra. S ha már a keze ügyében volt a tál, az udvarra 
löttyintette belõle a zsírosra dermedt cukorborsót is, amit a kutya 
otthagyott.

– Te is csak a húst zabálod ki belõle, mint az ott – mutatott fejé-
vel az apósa felé, de a téglaszínû házõrzõ nem nézett rá, mert ép-
pen egy légy után kapott. Az asszony kikaparta még az edény ol-
dalára száradt maradékot, és a girhes malac elé vágta, amely szin-
tén ott téblábolt a szárnyasok közt a tisztaszobában. Még hideg 
volt az udvar egy tüdõbeteg állatnak. Bözsi serényen borotvaha-
bot vert a zsíros kutyacsajkában, és a régi pengével borotválni 
kezdte apósát, aki most már úgysem ordibálhatott timsó után. Mi-
kor befejezte a borotválást, áthívta Péterkét, hogy segítsen neki 
felhúzni az apósa csizmáit, amíg a lábait még hajlítani lehet.
     

*
    

Tóth Péter szeretetre méltó ember volt. Egy gyerekkori agy-
hártyagyulladás megáldotta õt, hogy már itt a földön Isten ke-
gyeltje lehessen, és megmaradhasson egy alig terhelt agy értelmi 
színvonalán. Ezért még öreglegény korára is olyan derûsen járt-
kelt a világban, mintha a mennyei réteken lesné a fû növését, és 
idõnként visszamosolyogna az Isten kertjében kergetõzõ lepkékre.

Szegény együgyû legény. Vagy talán csak irigylésre méltó?

KISSLAKI LÁSZLÓ
      

ÉS MEGLETT ISTEN AKARATA
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A második tragédia kamaszkorában érte, a Szent György-napi 
búcsún. Az úgy történt, hogy a gazdag Beke Gyuri és a barátai, a 
hecc kedvéért megígérték neki, hogy majd jósoltatni fognak Sza-
míránál, a csillaglátónál. Péterke nagyon boldog volt, mert jó az, 
ha az embernek barátai vannak, és tartozik valahová.

Már kora délután Beke röhögcsélve elmondta a már enyhén ré-
szeg vénasszonynak, hogy este a tíz pengõért mi lesz a dolga Pé-
terkével. A boszorkány megörült a bankónak, s már elõre vihogott 
a tréfán. Este aztán, ahogy megbeszélték, mindannyian becsõdül-
tek a jósnõ sátorába. A lompos vénség pálinkával kínálta a már 
amúgy is kapatos társaságot, és Péterkének gyorsan a fejébe szállt 
a szokatlanul erõs ital.

Szamíra mindenkit kiküldött, csak a legénykét ültette a pam-
lagra, és elõvette a füstölõjét. Nagy hókuszpókusszal letakarta 
egy kendõvel Péterke fejét, s csak akkor vette le róla, mikor már 
pucéran állt elõtte, és ingerlõ mosollyal delejes táncba kezdett. 
Evvel a kétnegyedes mozgással lett Szamíra ötven éve megyehí-
res mûvésznõ.

Hogy mi történt aztán a sátorban, azt már csak õk tudhatták.
Ezalatt a társaság a bokrok mögé bújva várakozott. Egy dara-

big nagy csönd volt, aztán Péterke, mint aki eszét vesztette, böm-
bölve kirohant a sátorból, és eltûnt Topolya irányába. Csak két nap 
múlva hozták vissza a csendõrök. Errõl az esetrõl a gyerek sosem 
beszélt. Derûs, nyílt tekintete sem változott. A teste továbbra is 
asszony után sóvárgott. De ha nagyon szenvedett is, vágyakozását 
egy idõ után elûzte az undor és a félelem attól, hogy még egyszer 
átéli majd a kamaszkor iszonyatos élményét.

*

Bözsi apósa lábát tartotta, és Péterke ügyesen ráhúzta a bal láb-
ra való csizmát. Miközben a másikkal bíbelõdött, Bözsi szomorú-
an nézte az egészséges testû férfi széles vállát. Hirtelen a haja tö-
véig beleborzongott a rátörõ vágytól, érezte, amint hullámként el-
lepi a belsõ forróság, az ágyékától a feje búbjáig. Most még az sem 
zavarná, hogy az apósa itt van kiterítve, és még az sem, hogy talán 
a siratók is megérkeznek hamarosan. De féltette Péterkét, és ma-
gát is, miképp csinálja, hogy el ne riassza szegényt?
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De hát õ is szenved, Istenem! Hiszen már több éve, hogy ember 
nélkül él. Pistáját még tizennégy nyarán elcsábította egy puskago-
lyó. Azóta pedig a falu maradék férfinépét is megtizedelte a nagy 
világégés.

A háború átkot hozott Tóth Ica néni házára is. Két fia is beruk-
kolt, s nemsokára már örök nyugalomra leltek egy Dráva parti er-
dõben. Szép, csendes hely: ott ma már csak a csonkára lõtt fatör-
zsek õrzik a vitézek álmát.

Ica néni hálát adott a Jóistennek, hogy legalább meghagyta ne-
ki Péterkét. Igazán azonban csak akkor lett volna boldog a néne, 
ha a fia asszonyt is hozna a házhoz. Mért ne? Hiszen jóképû, de-
rék, dolgos legény. Semmiben sem hibádzik; hiszen még a kõmû-
ves szakmát is kitanulta Ganghofer majszter úrnál.

      
 – A sarkantyút is feltegyem a csizmákra? – fordult Péterke hir-

telen az asszonyhoz, aki elpirult, mint akit rajtakaptak valami szé-
gyellni valón.

– Dehogyis – nézett rá Bözsi zavartan. – Csak azért, mert az 
öreg huszár volt, nem kell vele temetni azt is. Attila úr idejében 
volt, hogy még a lovát is a vitéz mellé temették. De most segíts, 
mert hamarosan jönnek a virrasztók, és sose érünk a végire.

Udvar báránnyal és sertéssel 1937-ben 
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Bözsi rámosolygott a legényre, s most már szó nélkül neki-
álltak a tisztaszobát elõkészíteni. Áthozták a konyhából a nagy-
asztalt, és a székeket szép sorjában egymás mellé, a falhoz tá-
masztották. Aztán Péterke elkapta a tiltakozó kotlóst, és beültette 
a vesszõkosárba, Bözsi pedig a tekergõ csirkéket szedegette fel 
anyjuk alá.

A legény vágyakozva nézegette a hajlongó asszonyt, ahogy az 
érett keblek, mintha önálló életet élnének, bátran, szabadon him-
bálódznak a pruszlikja alatt.

Életét adta volna, ha átölelhetné Bözsit, és megérinthetné a telt 
melleket. De rettegett, hogy ezért a pimaszságért az asszony örök-
re megharagudna rá, és többé nem engedné be segíteni a ház körül.

– Ellátom az állatokat – dadogta Péterke piros arccal, és kime-
nekült az istállóba, hogy zakatoló szíve ki ne ugorjon a helyirõl itt, 
szégyenszemre, Bözsi elõtt.

Idõközben az asszony kizavarta a ciroksöprûvel a kandúrt, aki 
krakéler módon mustrálgatta a naposcsibéket. A Tégla kutya – a 
színe miatt tényleg úgy hívták – kiment magától: tudta a dolgát. 
Miután Bözsi kisöpörte a tisztaszobát, egy könnyû szoknyát, rék-
lit öltött magára, és Péterke után ment, mert valahogy túl soká 
piszmog ott avval a két tehénnel. Az istállóban a legény már az 
anyjától is visszazárta a rekeszébe a jóllakott borjút, és éppen a 
nyulakat fogdosta össze.

– Hát ezek hogy jöttek ki a ládából? – csodálkozott Bözsi.
– Kiengedtem õket, hadd járjanak még egyet utoljára, a halotti 

tor elõtt – mosolygott Péterke. Bözsi elnevette magát a jószívû 
gyereken, s lehajolt, hogy felvegye az utolsó fülest. De olyan 
ügyetlenül lépett, hogy megbotlott, és a szénára hanyatlott. Péter-
ke lehajolt, hogy felsegítse, de ahogy belenézett Bözsi szemébe, 
újra elfutotta agyát a vér, s hagyta, hogy az asszony magára húzza.
      

*
        

– Hol vagy, Bözsi?!
Az istállóba behallatszott Bárány Jani bácsi kiabálása. 

Ekkorra már jól besötétedett, de a két szeretõ még mindig a já-
szol szélén üldögélt, feledve a siratókat és feledve Bódis bácsit. 
Csak egy röpke boldog óra kellett ahhoz, hogy már a közös jövõt 
tervezgessék. Hiszen a szántó, a szõlõ is a pincékkel szomszédos, 
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és így elég lesz még a gyerekeiknek is gazdálkodni, ha a Jóisten is 
megáldja az asszony ölét.

– Jövök keresztapám, csak az állatokat láttam el – kiáltotta 
vissza Bözsi. Gyorsan átölelte kedvesét. – Aztán gyere át anyád-
dal virrasztani – suttogta, és megvárta, míg a boldog legény át-
megy a pajta mögötti kiskapun az udvarukba.
            

*
           

Tóth néni már a kosárba tette az asszonyoknak való mézes pá-
linkát, és egy üveg törkölyt is a férfiaknak alvás ellen, majd a ken-
dõbe bugyolált pogácsák mellé gyömöszölte õket. A kosárra ép-
pen ráterített egy fekete kendõt, mikor belépett a fia, és szótlanul, 
két oldalról cuppanós csókot nyomott az arcára.

– Hát téged mi lelt, lelkem? – tekerte feljebb a petróleumlám-
pa belét az öregasszony, és szemügyre vette fia arcát. Mikor meg-
látta a boldogságtól csillogó, büszke szemeit, az már elég volt az 
anyának. Befordult a tisztaszobába, és imazsámolyára térdelve, 
némán hálát rebegett a szentkép elõtt. – Legyen meg az Isten aka-
rata – hajtotta mélyebbre fejét, és alázatosan keresztet vetett.

Karonfogva sétáltak át a Bódis portára, ahol még csendesen 
zsolozsmáztak a hivatásos virrasztók. Jajgatni majd csak hajnal-
tájt fognak, mikor már fogyóban lesz a mézes pálinka. Péterke be-
kísérte anyját a felravatalozott szobába, ahol Bözsi kézcsókkal fo-
gadta Ica nénit. Gyengéden leültette a kemence melletti egyetlen 
karosszékbe. Erre a héja szemû öregasszonyok laposan odapis-
logtak a büszke nénire, mert rögtön megérezték, hogy miért ez a 
nagy megtiszteltetés. Bözsi nem törõdött a kíváncsi, sirató dalár-
dával, csak lehajtott fejjel ült a karosszék melletti hokedlin, és 
hangtalanul imádkozott az apósa lelkéért.

Péterke kiment az udvarra, ahol a férfiak pipáztak és adomáz-
tak a régi huszáros virtusról, a hõstettekrõl és a parázs verekedés-
rõl, amit Miskával harcoltak végig a balkáni hadosztálykupleráj-
ban. Hogy nem is csodálkoztak aztán, amikor Wilhelm von Trotta 
ezredes úr egy hónap kaszárnyaáristomot sózott rájuk. A vén obsi-
tos huszárok nem vesztegettek szót a háborúra. Azt mondták: arról 
nincs mit beszélni, az az ördög találmánya. Péterke elgondolkod-
va beleszívott a cigarettájába, és egyetértõen bólogatott a többiek-
kel.
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Miért ne mondhatnám el, édes egy komám, ha úgy hozza a 
természetem. Nem vagyok én hazug ember, ismer itt éngem min-
denki Sárpusztán. Nahát. Aztán ha ez az igazság, ez sem az én szé-
gyenem, vagy a nagyságos grófnéé. Nem félek én senkitõl, annál 
is inkább, mert ott voltam, és láttam. Nem volt egy épületes lát-
vány, mondhatom. Mert milyen dolog már az, hogy a méltóságos 
grófné ott kuporog a földön, ölében a Laci fejével, aztán csak si-
ratja, hogy Laci, Lacikám. Még a kõszent is megindulna erre, azt 
mondom. Az a bitang Mihócki, az a részeges fuvaros meg csak át-
kozódik, üti, veri a lovat, de az nem mozdul, csak a szemit forgatja.

Mert akármit agitál most az új pártitkár, a Rikk Miska, aka-
rom mondani, hogy elvtárs, a Szepessy grófék igenis fájin embe-
rek voltak. Na. Én csak tudom, sokszor bejártam én a birtokra, 
mert náluk szolgált a húgom, az Eszti. Bejáratos voltam az úrhoz 
magához is. Még az öreg tekintetes megvót akkoriban, de már 
igen betegeskedett, tehát az uraság vette át a birtokot.

Ember vót az a talpán. Ember meg emberséges. Ragyogott 
annak a birtok a keze alatt, mint a pohár. Mert értett az kérem min-
denhez. Kitanulta külországokban. Olyan nemes gyümölcsfái 
nem voltak senkinek a vidéken. De olyan állatai sem. Még Buda-
pestrõl is lejöttek az urak megnézni a Kormost, a nagy tenyészbi-
kát, olyan híre volt annak. Valami díjakat is nyert vele, én már nem 
tudom.

Elég az hozzá, hogy amilyen vót az állatokkal meg a földdel, 
olyan vót a családdal is. Ritka rendes népek vótak, na. A méltósá-
gos grófné meg fõzött olyan paprikásokat az aratóbálon, hogy 
megirigyelhette bármék asszony a faluból. De ez még azelõtt tör-
tént, mielõtt a fiuk, a Pali, vízbe fulladt volna. Akkortájt vót a má-
sik gyerekük, a Zita kisasszony olyan szaladgálós forma.

Aztán, hogy ez a szomorúság megesett vélük, csak megrop-
pant az életük nekik is, szeginyeknek. Nem jártak azok többet se-
hová se. Pedig azelõtt zajlott ott élet, de csak úgy módjával, ura-
san. Meg a grófné se vetette le többet a feketét, mondták is váltig 

SZILÁGYI PERJÉSI KATALIN
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az asszonyok, kifordult magából szeginyke teljesen. Tudni kell 
pediglen, hogy elment õ jó szívvel beteghez, ha hítták, mert értette 
nagyon a füveket. Doktor vót neki az édesapja, azt mesélik, csupa 
ingyen gyógyította a szegény embert, azért is hítták habókosnak. 
Mert az vót a mániája neki, hogy a piszkosság termeli a betegsége-
ket, ezért mindig tanította az asszonyokat, mit hogyan csinálja-
nak. Innen ragadt rá a lányára is a jótékonykodás, aztán mikor 
hozzáment a gróf úrhoz, csak megmaradt olyan egyszerû terem-
tésnek, mint annak idején.

     
Egyszer, emlékszem, mert azon a télen esett az a nagy hó, mi-

kor azt a kétszáz kilás disznót öltük, szóval az történt, hogy az Esz-
ti húgom, aki várandós vót és akkoriban a gróféknál állt szolgálat-
ban, lebetegedett. Közeledett már az ideje, el is küldött a sógor Li-
ci néne után, aki még akkor a bába vót, de olyan hó esett, hogy a 
vénasszony nem mert elindulni. Így aztán a grófné segédkezett a 
menyecskének. Nem is vót ott hiba, meglett a kislány, a gróf úr ke-
resztelte.

Hát ennek a szép életnek vége szakadt, mikor a Pali úrfi meg-
halt. Ekkortájt született a Laci is, a Zita kisasszony meg mindig ott 
csámborgott az istálló környékén, hát belebolondult a szép re-
monda csikóba teljesen. De fájin ló is vót a Laci, meg kell hagyni. 
Valami nagyon elõkelõ származású, ott is volt a jel a bal füle alatt, 

Parasztudvar 1938-ban
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az a világos lóhere alakú folt. Ej, micsoda kényen tartott jószág 
lett az! Zita kisasszony tán még az ágyába is bevitte vóna. Úgy 
ment a ló utána, mint egy kutya. Tiszta csuda vót, mondom. Egy-
szer meg beszabadult a grófné gyógyfives kertjébe, hát mindet le-
legelte, de azért se bántották a Lacit.

Aztán ahogy jött a háború, a gróf úrnak is egyre többször el 
kellett mennie, a grófné csak átvette a birtok irányítását, elébb egy 
részét, majd mind az összeset. Nem vót abba hiba. Megtanulta az 
ura mellett. Megesett, hogy három zsidó családot is bújtatott. A fû-
szeres Weiszéket, Schönfeldet, a patikust, meg ennek valami ro-
konságát. Zita kisasszony hordta nekik az élelmet a Lacival a prés-
házba.

Mikor megjött a hír, hogy a gróf úr elesett, meggyászolni sem 
lehetett, máris itt volt a front a nyakunkon. Eszti húgom váltig ál-
lítja, hogy látta, ki vitte a kastélyra az oroszokat, de ne szólj szám, 
nem fáj fejem.

Elég az hozzá, hogy nem telt el egy nap, végigrabolták azok az 
egész birtokot, már ami még megvót belõle. Mesélte, aki látta, 
hogy tüzet raktak a zongorából meg a gróf úr könyveibõl a nagy 
ebédlõbe, a befõtteket meg végigrakták a teraszon és célba lõttek 
rá. Aztán pár nap múlva összeszedelõzködtek, és megindultak a 
maradék jószággal. Persze, olyan sok már nem maradt, mert min-
dent felettek ezek, de Laci meg még két ló, meg tán egy tehén vót 
még az istállóban. Akkor az történt, hogy a Zita kisasszony kimá-
szott a krumpliverembõl, ahová a többi nõcseléddel a mamája búj-
tatta, és csak odaállt szó nélkül a Laci elé. Hogy õ ezt nem engedi. 
A Lacit.

Én nem vótam ott, de aki látta, elmondta, hogy a katonák jó 
nagyot röhögtek és úgy fellódították a kisasszonyt az induló teher-
autóra, mint a macskát. Sose került többé elõ.

Nem úgy a Laci, mert igaz ugyan, hogy jó sokára meg sová-
nyan, mint a gereben, de egy nap beállított. Kereste a Laci a kas-
télyt meg a kisasszonyát. A kastélyból csak a falak maradtak, mert 
belövést kapott, meg az intézõi lakás. Na, itt húzta meg magát a 
grófné, egészen addig, míg a párt meg nem alakult, mert akkor 
meg szinte azon nyomban elzavarták a grófnét az intézõi lakásból, 
mondván, nyúzta eddig a népet eleget. Ezt mondta Rikk Miska, az 
új párttitkár, aki azelõtt mezei õrként dolgozott a birtokon, de el-
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csapták, mert nem vót egyenes ember. De erre meg a népek na-
gyon megharagudtak a Rikk Miskára, és a Sánta Szabó felesége 
megfogta a grófnét és elvitte magukhoz lakni.

Elég az hozzá, hogy vitték a hírt a grófnénak, hogy megjött a 
kisasszony lova. Futott szegény és vitte volna, de a párttitkárunk 
lefoglalta a nép nevében és odaadta a sógorának, aki fuvaros vót, 
és mindenki csak úgy hítta, a részeges Mihócki.

Innentõl pokol lett az élete a Lacinak, mert Mihócki többet 
ütötte, mint etette. Nem volt az szegény igához meg fuvarhoz 
szokva, nem is értette, mit akarnak tõle. Nem vagy te paripa, leg-
feljebb igásparipa, ezt ordította neki mindig, míg csépelte.

A grófné lopva látogatta a Lacit, még cukrot is dugott a pofá-
jába, de egyszer Mihócki megfenyegette, hogy rajta is megtáncol-
tatja az ostort, ha még egyszer itt kapja.

Táncolt aznap is az ostor a hátán a Lacinak, mikor nem tudta 
indítani a rakott kocsit, ahogy mondják. A népek meg körbeállták, 
nevették, olyan jól esik a más baján kacagni. Mihócki szidta a ké-
nyes fajtáját meg a gazdáját, a Laci meg csak reszketett és merõ 
egy hab volt az erõlködéstõl. Aztán valaki azt mondta, gyújtson 
meg egy papirost a hasa alatt, majd megindul az attól.

Így is lett, mert a Laci ordított egy rettentõt, majdnem emberi 
hangon, aztán csak elindult tántorogva. Nem jutott sokáig, mert a 
Papék háza elõtt, ahol éppen a trágyát hordták be, csak fújt egyet 
és összerogyott. Onnan már rugdoshatta a vasalt bakancsával Mi-
hócki, csak feküdt meg a szemit forgatta.

Hogy ki szólt a grófnénak, én meg nem mondom, mert ekkor 
értem oda magam is. Futott az árvám, de már hályogos volt a Laci 
szeme, mire odaért. Lekuporodott melléje, a feje az ölébe, úgy si-
ratta. Akkor a Mihócki mondott neki valamit.

Innentõl nem mindenki emlékszik egyformán. Szabó Pista 
bácsi váltig állítja, hogy Mihócki kapta ki a vasvillát a trágyából és 
hadonászni kezdett véle. A grófné meg elvette vóna. Hát birkóz-
tak. Mink emberek meg ugye szét akartuk választani õket. Volt 
egy kis dulakodás is. Én csak azt láttam a legvégén, hogy Mihócki 
már tántorog, és két kézzel kapaszkodik a vasvillába, ami kiáll ne-
ki a hasából. Hát belefutott valahogyan. Nem kár érte, aszondom.

Így történt, komám. Ez a színtiszta igazság, ahogy mondtam, 
mert éngem mindenki igazmondónak ismer itt Sárpusztán.
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ELÕ P – A NÕ

MÁSODIK

HARMAD

Az öregasszony
úgy áll félúton, tél és
tükör között, mint

riadt madár a
tavalyi fészek kusza
gallyait nézve:

ki volt, ki ezt a
mérhetetlen pusztítást
tette, mi végre?

Úgy állt az öreg,
hogy mögötte a téli 
kert lett a díszlet.

Nem szándékos a
beállítás, és ha jobban
megnézem a képet,

nincs is ott külön
kert és külön ember: csak
tél van, enyészet.

Lomtalanítunk,
fazék alja tépi föl
a kukacfészket.

NAGY FARKAS DUDÁS ERIKA
      

FÉNYKÉPEK A HAGYATÉKBÓL
      

A fazekat még
nagyapánk tette le az 
ól mögé régen.

A mohás földbõl
kereken néz az égre,
a nap nem érte rés.

Kukacok bújnak
vissza a mélybe, ahol
az árnyék örök.

Sebet simogat
a fény. Ásít az idõn
támadt kerekség.

Részeg éneket
hoz valahonnét felénk
a földszagú szél.

ELSÕ KÉP – A NÕ

MÁSODIK KÉP – A FÉRFI

HARMADIK KÉP – AZ ÖREG HÁZNÁL

Az öregasszony
úgy áll félúton, tél és
tükör között, mint

riadt madár a
tavalyi fészek kusza
gallyait nézve:

ki volt, ki ezt a
mérhetetlen pusztítást
tette, mi végre?

Úgy állt az öreg,
hogy mögötte a téli 
kert lett a díszlet.

Nem szándékos a
beállítás, és ha jobban
megnézem a képet,

nincs is ott külön
kert és külön ember: csak
tél van, enyészet.

Lomtalanítunk,
fazék alja tépi föl
a kukacfészket.

Cséplés 1949-ben
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KÉRDÉS
          
1.

Írni? kérdezte apám, aki éppen tizenkilenc éve volt halott, Bras-
nyó István halála után verset, prózát? Egyedül feküdt a focipályá-
val szembeni temetõben neki rendelt sírjában, nem anyám, hanem 
anyósa került mellé tizenöt év múltán. Életében nem kedvelte, ám 
mindent megtett, hogy kedvében lássa. Brasnyótól szerintem 
egyetlen sort se olvasott. Így múlott el a világ dicsõsége.
         
2.

Ki vagy te? kérdezte nagyanyám, aki apám nem különösebben 
kedvelt anyósa volt egyébként, nem mintha lett volna más, jobban 
kedvelt anyósa, akkor kérdezte, amikor apám már a focipályával 
szembeni temetõben nyugodott (?) a halottasház mögött, de nem 
engem kérdezett: a lányát. Anyámat.
        
3.

Bagrina? kérdezte apám. Akácfa. felelte anyám. Verõce? kérdezte 
apám. Kertkapu. felelte anyám. Gölödin? kérdezte apám. Szilvás-
gombóc. hangzott a válasz. Nyomás? kérdezte apám. Koplaló. fe-
lelte anyám. Legelõ. tettem volna hozzá én, ha nem csak egy évvel 
a beszélgetést követõen születek majd meg.
        
4.

Munka, latinul? Vízszintes hét, öt betû. kérdezte Varga mama, 
akit lány korában még Dudás Gizellának hívtak, majd boldog há-
zaséletét a világháború törte derékba, férje után a K.u.K. halotti 

MIHÁLYI CZOBOR
     

ÖNÉLETRAJZ
rapszódia, sallangokkal

(részletek)

jelentése, a nászajándékba kapott rézmozsár és falióra maradt, 
meg egyszem lánya, akinél emberöltõnyi magány után meghúzta 
magát. Napszámra az eperfa alatt, a pincelejárónál, télen a kis-
konyha, vagy a használaton kívüli bádogosmûhelybõl konyhává, 
nappalivá és fürdõszobává elõléptetett hodály kályhája mellett 
ült, és tövirõl hegyire végigolvasta a Magyar Szót, megfejtette a 
keresztrejtvényt. Labor – válaszolta a láthatatlan keresztrejtvény-
szerkesztõnek. Imádtam a dédimamát, mert John Lennon-szem-
üveget viselt, amirõl csak késõbb derítettem ki, hogy a két világ-
háború közt ez a drótkeretes okuláré volt a szociális ellátmány ál-
tal megszerezhetõ látásjavító eszköz. Meg mert minden kereszt-
rejtvényt meg tudott fejteni.

    

5.

Hol a szemüvegem? kérdezem, mert a három közül kettõ mindig 
hiányzik, éppen az, amire leginkább szükségem lenne. Varga ma-
mának volt egy remek drótkeretese, a szárak rugós füle minden 
fejformához alkalmazkodott, és ezt a szemüveget nem csak John 
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Lennon fényképein ismertem föl, hanem Janis Joplin orrán is, ha a 
Cry Baby címû száma szólt, a hátamon is fölállt a szõr. Meglehet, 
hogy a Pearl albumon sokat bámultam arcát, miközben hangja 
folyton köröttem dübörgött, de késõbbi feleségem is – egyebek 
közt – Lennon? Nem. Joplin-szemüvegével csábított el. Hiába 
kérdem tõle, hol a szemüvegem, a sajátját se találja.
      
6.
        

Seggbelõttem volna magam? kérdezte nagyapám. Lakatos nagy-
apa nem volt annyira óvatos a fegyverekkel, mint apai nagyapám. 
Bár ez az állítás a másik szempontból igencsak vitatható. Az egyik 
a farzsebben hordta a 9 milliméteres Parabellumot, a másik széná-
val tömte ki a hatósági fegyvertáskát. Lakatos nagyapa ország-
gyûlési képviselõként nappal a háború (ez már a második volt) 
alatt lerombolt skupština épületén végezte a bádogosmunkákat, 
este beült az ülésekre, vagy az operába, mert úgy illett. A megyé-
ben úgyszintén meg kellett jelennie a testületi üléseken, ahová re-
mek Ducati kerékpárján biciklizett be. A Topolyára vezetõ köves 
úton éppen Cserepes táján durrant a fegyver. Ez idõ tájt bizony 
még az is lõtt a környéken, akinek oka se volt rá. Nagyapa tudta: 
nem õt vette célkeresztbe a mesterlövész, és nem is attentátorok 
támadtak rá. Vélhetõleg kidurrant a kerékpár hátsó kerekének 
tömlõje. Némi tépelõdést követõen Lakatos nagyapa kerekezett 
tovább, a topolyai ülésteremben nyúlt a farzsebében kibiztosított 
fegyverhez. Addigra már a szék is iszamós volt a vértõl.
              
7.
           

Mirõl álmodsz? kérdezte anyám, miközben levette a piroskockás 
konyharongyot a kék vájdlingról, s én tudtam, nem tészta kel az 
edényben, hanem megint ajándékba kaptunk egy nyúzott házi-
nyulat. Pedig anyám ezerszer mondta, nem kell a nyúl, a gyerek 
nem eszi, a macskái jutnak róla eszébe, bár a fejét vágják le, a gye-
rek képtelen a nyúl halott szemébe nézni, egyetlen halott szemébe 
se tud belenézni, mintha saját halálát látná a szürke homály mö-
gött, retteg minden lény életéért, sört se hozzanak, a férjem már fél 
éve nem iszik, én meg csak a habját szeretem, de azt is csak a bar-
náét, kárbavész az egész rekesz, igyák csak meg odahaza egész-
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séggel, és a nyulat is vigyék, vagy bár a fejét vágják le, hogy a gye-
rek ne lássa az állat kihûlt szemét, a gereznát is hagyják maguknál, 
ezek a fekete-fehér szõrmék megint csak a macskákat idéznék 
meg, mirõl álmodsz? Mit szeretnél, kérdezte immár hozzám for-
dulva anyám. Vízililiomról. mondtam. Béka szeretnék lenni, és a 
saját vízililiomom levelén trónolni napestig. Világot teremteni. A 
saját vízililiomom prófétája lenni, és egy gólya csõrében föladni 
minden reményt.
           
8.
        

Láttad? kérdeztem Varga mamát a koplalón, ahol éppen libapász-
torkodtunk. Voltaképpen én õriztem a libákat, dédanyám rám vi-
gyázott, mert a baromfi õrzése mellett könnyen kapható voltam 
csíkhal-fogásra, focizásra vagy temetõjárásra, és ehhez minden 
adott volt, a patak, a zöld mezõ és a fölénk magasodó temetõfal. 
Elszenderedhettem a Krivaja partján, ahol alig harminc éve a pa-
takban fürdõzõ anyám nyári ruháját befalatozta egy nomád juhász 
szamara és szégyenszemre bugyiban kellett hazaterelnie a barom-
fit. Bizonyára álmodtam: a nyári égbolton hatalmas ólomfelhõ 
ömlött át, néma forrongással, ma úgy mondanám, mint egy metró-
szerelvény, de a vezetõfülke helyében egy szakállas, hosszú hajú, 
kezében hatalmas keresztet tartó férfi mellképe állt, s robogott az 
egész látomás.
           
9. 
          

Hamarosan nekem is el kell számolnom a hatvan esztendõmmel? 
kérdeztem önmagam. Mástól nem kérdezhettem, csak anyám élt 
még a felmenõim közül, neki pedig ilyen kézenfekvõ kérdést nem 
tettem volna fel. Megvolt a maga keresztje, ötvenévesen maradt 
özvegy, a gyereke egy teljesen más kor más világában igyekezett 
folytatni ebihal-életét, édesanyja meg lassan tehetetlen teherként 
nehezedett rá. Közel negyven évet különválasztva éltek, hétvégi 
találkozásokba kapaszkodtak, de amikor a két egyszemélyes ház-
tartás egymásba tolult, elõbukkantak a hajdani, ki nem beszélt 
koccanások. Ütközések. Sérelmek. Nekem is meg kellett élnem a 
fél évszázadot, meg egy kicsivel többet, hogy felismerjem: anyám 
nem özvegy maradt: árva.
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FELELET

1. 
      

Erõs szíved van. mondta nagyapám, a bádogos, aki népképviselõ 
korában seggbelõtte magát a kilenc milliméteres Berettával, amit 
elõbb apám, majd tõle én örököltem, de soha nem gyilkoltam vele 
disznót, nem lõdöztem vele se fára, se falra. Emberre se, soha. Jó 
hallgatni a dobogását. folytatta a bádogos nagyapám, és közelebb 
húzott magához a savanyú szagú családi ágyban. Miért tisztoga-
tod folyton a pisztolyod, kérdeztem, hiszen elmúlott már a disznó-
ölés ideje? kérdeztem, de a válasz soha nem volt több, mint hogy 
az acél gondoskodást követel. Bár tíz éve már, hogy nem vettem 
elõ az édesanyámmal vélhetõen azonos korú fegyvert. A gondo-
san becsomagolt pisztoly sárga ragacsba ragadva, fényét veszítve 
került elõ rejtekébõl. Ez a szomorú vas tört nagyapám életére? 
Magam zsíroztam, magam olajoztam. Mégis ellenség,
           
2. 
           

Bírád lesz majd a föld. mondta nagyanyám, amikor tojást vittünk a 
keltetõbe, ami voltaképpen átvevõhely volt, két szemrevaló lány 
sürgölõdött esetlen kék munkásköpenyben a mogorva gépkezelõ 
mellett, aki minden egyes átadott tyúktojásba belekukkantott, s 
amelyikben a kétszázas izzóval szemben kirajzolódott a tyúkok 
reprodukciójához elengedhetetlen jégzsinór, az mehetett az osztá-
lyozóba, a terméktelen anyag egy külön kosárban kötött ki. Haza 
lehetett vinni, megsütni, megenni. Nagyanyám tyúkjainak tojásait 
nem a föld bírálta el, nem a temetõ ítélkezett felettük, hanem egy, a 
folyton szúrós lámpafénytõl vaksi férfi döntött sorsuk felõl, s 
nyugvóhelyükre éhes gyomrunkban találtak.
           
3.
          

Aligha hiszem, mondta anyám, nem lesz belõled pilóta. Bizonyá-
ra meg akart védeni az egyenruhás élettõl, hiszen a történelem 
semmi jót nem mutatott ezen a téren. Apai nagyapámat orosz piká-
sok nyársalták fel az elsõ világháborús harctéren, majd kitüntetés-
bõl csendõr lett, majd hontalan, késõbb csõsz – mondanám erdõ-
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kerülõ –, de a környéken csak kökénybokrok nõttek, erdõ csak a 
Baglyas, ott meg a második világégést követõen nem volt ajánla-
tos kerengeni. Hatósági emberként oldalfegyverét odahaza a mes-
tergerenda fölött tartotta, ez mentette meg az életét, amikor a rátá-
madó tolvajok a pisztolyát szerették volna lecsatolni nadrágszíjá-
ról. Anyai nagyapám tartalékos katonatisztként – õ is fegyvertele-
nül! – haláltáborba került. Apám megszállottja volt a korszerû 
hadviselés humánus módszereinek, fogalma se volt róla, hogy a 
harc és a háború a körmök és állkapcsok küzdelme a huszadik szá-
zadban is, annak a keze hosszabb, akinek bozótvágó kés van a ke-
zében. Õ megúszta a harmadik háborút. Hatvan életévét adta, 
hogy ne legyen tanúja megcáfolt meggyõzõdésének. Akkor en-
gem 33 évesen mentett ki – már égi nyughelyérõl – elvtársai galád 
önpusztításából. Hamarosan nekem is el kell számolni éveimmel. 
Eddig nem is lettem pilóta.

Házaspár 1915-ben 
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A szikla úgy három kilométerre magasodott a falutól. Szürke 
kövekbõl állt, körülötte, akár egy védõövezet, pár bokor, szúrós 
növény nõtt ki a kemény, száraz talajból. A néhány fa ferdén, té-
petten állt, és a talajból, akár egy õsi állat foga, itt-ott kiemelkedett 
egy szürke szikladarab. Még nappal, a legszebb napsütésben is 
oly kietlen és barátságtalan volt a környék, hogy a faluból senki 
sem járt erre, éjjel pedig, a Hold kékes fényénél, úgy tûnt, nem 
evilági ez a vidék. Sem a kölykök, sem az emberek elõl bujkáló 
szerelmespárok, sõt a Lovász banda tagjai sem jöttek erre, õk pe-
dig tanyák fosztogatására rendezkedtek be, és egyszer már embert 
is öltek. A sziklát, a Vesztõt, amely, így mesélték a faluban, éjjel 
zümmögõ, rontó hangot hallatott, évek óta nem mászta meg sen-
ki. Mert ott a halál lakott.

G. egy májusi nap estéjén érkezett meg a sziklához. Fáradtan, 
szomjasan, kimerülten. A Nap lassan ereszkedett a látóhatár alá, a 
szikla vörösen ragyogott. A férfi felkapaszkodott a csúcsra és kö-
rülnézett. Nézett Észak felé, látta a falu vöröses háztetõit, a temp-
lomtornyot, a földeket, nézett Dél felé, ahonnan jött. Elnézett a 
vulkanikus hegyek kifutói mellett, a kékes tó, az autópálya vona-
lát követve. Állt, és azt érezte, most ért a hosszú út végére. Ennél a 
sziklánál megnyugodott.

Éjjel tüzet gyújtott a szikla tetején, hallgatta a hatalmas kõ 
zümmögõ énekét, majd aludt a csillagos ég alatt a szikla egyik zu-
gába húzódva.

Két napig volt a sziklánál, ült, pihent, gondolkodott, járkált, 
még énekelt is. Boldog volt, hogy eljutott ehhez a magányos szik-
lához, és zarándoklata során megértette, vissza kell mennie. A 
családjára gondolt, látta, ahogyan gyerekei a konyhaasztalnál ül-
tek, ahogyan a felesége fõzött, látta, ahogyan alszanak éjjel, és 
örült, hogy senki, de senki sem járt a szikla környékén, aki az el-
mélyülésben zavarta volna.

A harmadik nap reggelén levésett a sziklából egy darabot, a 
követ betette a hátizsákjába, összecsomagolt, majd elindult a csa-

KALÁSZ ISTVÁN
    

VESZTÕ

páson a falu felé. Hogy ott taxit hívjon, a taxival az elsõ repülõtér-
re menjen, visszautazzon a családjához. És bocsánatot kérjen a 
gyerekeitõl, feleségétõl. Tulajdonképpen mindenkitõl.

A falu elõtt keskeny köves útra ért, annak szélén folytatta út-
ját. Már közel volt az elsõ ház, amikor öreg gépkocsi jött szembe, 
majd fékezett mellette. Három férfi ült benne. Valamit kérdeztek, 
G. úgy értette, azt akarták tudni, honnan jött? Õ mutatta az irányt, 
onnan, a sziklától. A férfiak néztek rá, kiabáltak, aztán megfordul-
tak, visszarobogtak a faluba. Õ ment-ment, elért a templomig, kö-
rülnézett, majd bement a kocsmába. A helyiségben elhanyagolt 
külsejû férfiak ültek, némán néztek rá, a sarokban tévé zúgott. G. 
biccentett, a pultnál mutogatva kérdezte, van-e telefon? Mert a 
mobilja lemerült. A csapos, egy õsz, kövér férfi, nemet intett, G. 
inni kért, de a csapos intett, nem ad, és menjen ki. Õ tudta, hogy el-
hanyagolt a külseje, de azért nem annyira, hogy ebben a magyar 
faluban ne adhatnának neki inni. Kérdezte a benn ülõket, mikor 
indul busz, de senki sem válaszolt. És G. arra gondolt, hogy sok-
sok kilométert tett meg, jött gyalog, zarándokolt bûnei miatt, majd 
annál a sziklánál megnyugodott, és most az út végén nem szolgál-
ják ki ebben a homályos, falusi kocsmában. Rendben, gondolta, 
kiment hát, és leült a padra a buszmegállóban. Egy órát várt, aztán 
felbukkant az az öreg autó, amit az úton már látott. De most csak 
ketten ültek benne. Az egyik férfi intett, hogy szálljon be, segíte-
nek, elviszik. És G., a földrajz-kémia tanár, aki Milánóból jött, aki 
megcsalta feleségét, aki ezért négy hónapja zarándokolt a bûnbá-
nat útján, aki a Vesztõ hegy tetején megtalálta a lelki békéjét, és in-
dult volna vissza, beszállt.

Holttestét három nap múlva találták meg a falutól nem mesz-
sze. A helyszínen hagyott nyomok alapján végül elfogták a tette-
seket. A Lovász bandát. Õk azt vallották, az ismeretlen férfit azért 
ölték meg, mert nála volt egy kõ. A Vesztõ hegy darabja. Az pedig 
rontást hoz a világra. Ezt mindenki tudja.
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Zsigerit feszítõ tartalmát várván, 
árván gubbasztott magas trónján 
a büszke Hõs
hús feszül húsnak, mint 
behasadt köröm a húrnak, ja, 
dohánylével pökdösöm, dúsan
berregõ szúnyoghad halad
tatfelõl egyre közelebb
King Kong feje kereplõ
katlan, belseje kong – 
jobbára lakatlan.
     

Emeld fel a seggedet, Hõs! Én hõsöm, barátom és testvérem! 
Kései Hajnal hasad az estébõl, a menyecskék seprik ki a csehót 
sebtiben, fél kilenc az óra, lassan térjünk már nyugovóra talán, 
avagy baktassunk még át hat-nyóc fröccsre a Lila Lóba, mint szó-
lasz, testvér? – Álmodó Arimán feje laterna magica gyanánt fény-
lett az amúgy pókhálós félhomályba visszavonuló Söprûs kocsma 
sarkában, a kockás, telihamuzott, kopott abrosz szolgálatkészen 
felhullámzott, megcsördítve hátán a hamuzót és a poharakat. – In-
duluuunk máris – nyerített vidáman a pult felé –, csak elõbb tölts 
még egy fél itcével, Andreám, galambom! – Odvas szemével a 
közelben hajungáló fehérnép szépen domborodó hátsói felé se-
pert alattomban, s egyhamar igyekezett csomót kötni varacskos 
szájszagára, mielõtt az öreg Csikágó lánya oda nem ért az õ aszta-
lukhoz, hogy õk maguk nyögdécselve megpróbáljanak álló test-
helyzetbe lavírozni, s a székeiket megemelni, hogy a jány az asz-
tal alól is kikergethesse a port és a szemetet, mint ahogyan azt hõ-
seinkkel is véghez fogja vinni úgy egy fertályóra elmúltával. – Jól 
áll a kezedbe’ ez a szerszám, angyalom, hát még a farod alatt mi-
lyen jót mutatna!... – kacsintott a leányzó felé egy bandzsításnyit, 
majd meg önnön csuklásától nem hallotta amannak félre elmor-
mogott feleletét. – Introibo ad altara Dei!

SZÖGI CSABA
    

MÁTÉ EVANGÉLISTA ESETE

PICSKU HAJNALKÁVAL

Nókutu brugybandzó – böffentette Máté evangélista, hab 
gyûlt a szája sarkában, nem kevés, és a széket a markában felejt-
vén, sebesen eltántorgott a budi irányába. Öreg Hitlerék még most 
sem fejezték be a rexjátszmát, pedig Andi már a rádiót is kikap-
csolta, széles mozdulatokkal mosogatta az utolsó korsókat, mi-
után a miénket még kelletlen fintorral újratöltötte. Máté evangé-
lista kénytelen volt kivárni, amíg Kispetõfi üt, aztán öreg Hitler 
szolgálatkészen félreáll a budibejáratból, még az ajtót is kitárja 
becses személyed elõtt, még a villanyt is felkapcsolja, amíg be-
eriszt. Máté evangélista sûrû, fojtott brekegések közepette távozik 
a klozet jótékony rejtekére, szaporán húzná be az ajtót maga után, 
de a szék a résben fennakadt.

Amennyiben a Világmindenséget órjás hagymafejként ketté-
szelnénk, ez a krimó lenne benne a kettévágott kukac alsóbb fertá-
lya, ahová Él Saddáj, áldassék a neve mindörökké, csupán elvétve 
tekint, akkor is csak reszketve, ujjai résén át óvatosan. (Miközben 
Álmodó Arimán erre gondol, Máté evangélista italát is elkezdi 
kortyolgatni, elfelejt visszaülni, a széket az asztal mellé vissza-
csattantani. Hol van már ez a péder, meddig okádik?!...) Mindig 
csak a Juventust hallgatják, az öreg halászok, micsoda figurák!, 
hehejj!, néhányszor hoztam be valami rendesebb muzsikát, a Red 

Lakodalom a Virág kocsmában 1953-ban 
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Hot Chilire riszáltak a beszittyózott vén fütykösök, de a Doorsot 
már nem vette be a gyuhájuk, mi ez a szar?!, szörnyülködték, An-
di, vedd ki azonnal!... Á, bassza meg!, az átlagéletkor hetven körül 
lehet, beleszámítva kettõnket, meg a zsenge pincérlányokat is… 
egyetlen fiatalabb falusi suttyó tévedt csak be ide, mióta a levegõt 
itt rontjuk, az is kárnak, mert rendesen helyére billentette az orcát-
lanul handabandázó Álmodó Arimánt, aki úgy óbégatott, mint 
akit elevenen nyúznak, s mint aki ezt kegyetlenül élvezi egyúttal, 
no, azt izomból orrba baszta… Bár utóbb meg is bánhatta, mivel 
Álmodó Arimán – aki a születésnapos Máté evangélistával kora 
reggel óta sört vedelt a munkásszállóban, és csak az ünnepi gu-
lyáslevest elfogyasztván tért be a Söprûsbe kora délután, hogy ott 
estig még néhány korsó cseresznyepaprikás, szegfûszeges/fa-
héjas, mikróban forralt borocskát legurítsanak –, szóval Álmodó 
Arimán csak elhallgatott – ennyit azért elért a kétszer kettes vidéki 
csodavitéz, meg kell hagyni! –, békésen nyelte tovább befele a 
forró nektárt, aztán, amikor észrevette, hogy gyûszûnyi sötétvörös 
cseppek koppannak az asztalon, a korsója mellett, kért Máté evan-
gélistától egy zsebkendõt. Az komótosan felállt, a zsebében koto-
rászott, miközben a szilaj bivalybasznádi lovag eszeveszetten to-
porzékolt, s most már maga is üvöltött, hogy mi van, te kis fasz, te 
is akarsz egyet?!! De hamarosan elcsendesedett, mivel hõseink 
egyetlen pillantásra sem méltatták õkelmét. Kisvártatva ki is ol-
dalgott a kocsmából.

Mormogi papa mesét mesél nekem, altatót, mint anyukám – 
aludj el szépen, bazdmeg! –, nincs mit tenni, az ember bólogat, fe-
jet csóvál, mosolyog vagy szomorú pofát vág, de! Jól kell ám mû-
ködnie az intuíciónak, hiszen egyetlen szó sem vehetõ immár ki, 
miután az öreg belelendült, azt’ ki a Jóisten tudhatja, arról mesél-e, 
a kisunokája milyen szépen szavalta el múlt szombaton a Talpra-
magyart, avagy hogy a drága felesége hogyan hagyta volt itt eme 
gyászos árnyékvilágot… És Andi ad neki még egy utolsó feke-
tét… cirka a hetedik lehet, amióta három körül – nyitásra, mint mi 
is – befutott… Mi van itt ma?... Mrr-mr-mrr… És Máté evangélis-
ta még mindig a kló mélyén… Meg kéne nézni… Áá, ha le is húzta 
magát, akkor is visszatalál, olyan nincs, hogy õ valahonnan vissza 
ne találna!... Araszol a fény felé, mint a molylepke részeg hernyó 
korában. 
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Mindhármuknak – amikor még Tilla is itt lakott a munkás-
szálló rozoga szobáinak egyikében – megvolt a maga szíve vá-
lasztottja a három kisegítõ pincérlánka közül, de egyedül Tilla ju-
tott valamire – volt egy kis focipálya melletti romantika, aztán egy 
kihagyott találka Tilla részérõl, aztán a lovag virágot vitt (egy árva 
szál rózsát, hehh!), a leányzó elolvadt ettõl, de, hajh!, fájdalom!, 
Tilla beköltözött a városi diákszállóba, nem jött többé, a lány her-
vadozott – a másik kettõ pedig ugyanezt tette: mivel Álmodó Ari-
mán és Máté evangélista viszont maradtak… Hajnalka volt közü-
lük a legfiatalkább, persze, hogy nehezen bírta a gyomra Máté 
evangélista bravúrjait, mint ez a mai is itt, ím, hogy kora este – 
igaz, egésznapos masszív fogyasztást követõen! – habzó szájjal a 
budiba csörtet, aztán a porcelánbusz volánjára borulva édesdeden 
elszunnyad. Az enyém, nos… Edit vagy Teodóra, ki emlékszik 
arra már… nem is tudom, mi volt… bizonyára õ is besokallt, hogy 
minden alkalommal, mire összeszedtem a bátorságot, hogy meg-
szólítsam… addigra jobb lett volna, ha nem teszem ezt… Node 
mirõl is jutott mindez az eszembe?... Hát hogy itt jön az öregje!... 
Jaj, csak ezt ne!...

Itt jön befele szaporán, a jó öreg Csikágó, már elõre hadoná-
szik, vigyorog, too weird to live, too rare to die, Andi arca – s gon-
dolom, a gyomra is – összerándul, csak jön, jön, feltartóztathatat-
lanul, mit neki záróra?!, ránt egyet a gatya korcán, s elégedett altá-
ji durrantással az asztal és a szék közé zuhan. A legkiakadtabb fic-
kó, akivel, mióta ezen a tanyán éljük világunkat, megismerked-
tem. Mit nekünk záróra?! – sikoltja vidáman Álmodó Arimán, és 
rábólint, amikor az öreg huligán, Mormogi papát szelíden félre-
hessegetve végre a székre telepszik, sõt Álmodó Arimánt is a saját 
lócájára taszajtja. Na ja, a Falu Szája!... rólunk is megy a suskus 
keményen, de az öreg viszi a pálmát a botránycsinálásban, mert, 
képppzeld!, egyszer mezítláb jött be a kocsmába, annyira készen 
vót!... Szörnyû!, mondom, és…? És ennyi… a feleségének kellett 
hazacipelnie… a kislánya napokig pirult a pult mögött… No hi-
szen, mondok, ez aztán valóban botrányos!... (félre) Hahh, ismer-
nétek csak a mi eseteinket… lenne boszorkánymester-égetés… 
Persze rólunk is megvan már a vélemény… Nem kellett hosszú 
idõnek eltelnie, néhány hét után már olvastam a tekintetekbõl… A 
lerakatban sem kérdezték, mint az öreg halászokat, hogy: „Erõset 
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vagy édeset, Armi bácsi?”. Vagy sejtették, hogy csakis a kerítés-
szaggató érdekel? … … Meg a fûszeresnél is az a pimasz Ésmég, 
sose kérdezte meg, mint másokat, mindig a vastag héjú kenyeret 
adta… De azé’ mily szépen beilleszkedtünk ide Máté evangélistá-
val! Hamar megvolt persze a renoménk, szó se róla, de hát az öreg 
halászoknak is megvolt, igaz, nekik hosszú évek kitartó munkájá-
ba tellett elérni azt, amit mi már az elsõ hónapokban kiküzdöttünk 
magunknak. Kicsiny falum, Nagygombos… a szívem visszahúz: 
faces turn dark around me – the Big Button Blues. 

Hádededeee! Denemazé! Hanemazé! – Máté evangélista jön 
vissza a vécérül. Ennél még a Juventus is faszább volt, látom Andi 
arcán, hogy hasonló juthatott eszébe. Azzal a különbséggel, hogy 
nekem ez is szép. Neki meg ez is szar. Hahh, ezé’ legyé’ inkább 
mindig a söntésnek az innensõ oldalán, babám! A Mormogi papa 
eddigre a feketéjébe temetkezett, Álmodó Arimán, felkészülve a 
legnagyobb felháborodásra, kiszürcsölte már Máté evangélista 
korsójából is az utolsó cseppeket, viszont az öreg Csikágó még 
egyre csak sorolja, hogyan kasztlizták be a múltkor közszemé-
remsértésért, meg milyen csípõs cseresznyepaprikákat zabált meg 
nemrég, s azután hogyan fosott bele emiatt az otthoni cserépkály-
hába. Annyira gyûlölöm ilyenkor, hogy vizuális típus vagyok…

Két, kettõ!, perc van még kilencig. A lányok nem ismernek 
könyörületet. Amíg ki nem nyitott az éjjelnappali fogadó, a Lila 
Ló, s mi elfelejtettünk spájzolni a szállóban némi cefrét, hát… fel-
kopott az állunk… Hatvan városa ide egy jó óra gyalog. Közelebb 
meg se baót, se kricsmi… Node ezen túl gond egy szál se! Tökéle-
tes ez a hely, ez a csend, amelyet a Mindenható, áldassék a neve 
mindörökké, szempillájának neszezése sem zavar, s ha te sem za-
varod, nos… nem basszák be az orrodat. Faluról városba, faluról 
városba vezérel a Sors egyre csak, mintha az életem egy sakktábla 
volna – de nem kell a fekete és fehér mezõket fehéren és feketén 
felfogni! Kilégzés és belégzés. Az Om és a párja. A tüdõként táguló 
Világegyetem az Élet és a Halál óramutatója. Másodpercre pontos. 

Merre induljunk hát, barátom és testvérem? Fáj neki, ne csi-
nádd mán! – kajabálnak utánunk az öreg halászok. – Nem fáj! – ki-
áltok vissza. – Nem fáj – emeli meg kõkemény koponyáját Máté 
evangélista maga is, amint az összeszántott, majd csonttá fagyott, 
hepehupás ösvényen Álmodó Arimán, részeg szánkó gyanánt, 

77

maga után húzza, vonszolja. Lila Ló vagy a Zagyva-part, ahol Má-
té evangélistát egy nagyobbacska kõnek támasztom, amíg meg-
sodrom a cigit? (Itt álljunk is meg akkor. Az író szólott. Uff.) 

Oh, Sista Moon – ezzel kezdõdik majd (újra és ismét!) az Elsõ 
Dal! –, Schubert és Korsakoff és Herr Beethoven osontak tova a 
dérrel meghintett pázsiton, a folyócska mentén, melynek sodra a 
jég alatt gyémántcsokrokat szállít, hogy Szolnoknál a Tiszánkba 
ömölve Hozzád vigye el, homlokomat össze és vissza nyálazó 
Múzsa, Mindenem, Te, elalvásban és ébredésben, minden gondo-
latom és rezdülésem csupán: Te vagy. Én vagyok.

Mi vagyunk.

Zrüngüdzü-tütü vartyog a sarokban, egy embernek volt hat fia 
– haramia? Nem, maffia… –, mind a hat csizmadia: Simi, Samu, 
Sámuel, Dini, Dani, Dániel… Dán-él.

Novellát írok, odabasz. Dokumentálom az eseményeket. 
Ezért fizet a Zûristen.

Máté evangélista mögött nem csupán a jégpáncél, de még a 
kõkemény epidermisze is olvadni kezdett odakünn a Zagyva-par-

Az elsõ Gyöngyösbokréta résztvevõi 1936-ban 
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ton, miközben Álmodó Arimán koponyája körül szikrák pattogtak 
a csendes, falusi éjszakában. A végére Tchaikovsky merengõ apró 
ábrándjai maradnak a híd alatti jégen sré vizavé.

Mielõtt utolsó nagy lendületet vett, Álmodó Arimán még vi-
horászva felidézte a képet, amit aznap este a krimó ajtajában a vé-
gén hallott és látott: jöttek kifele Máté evangélistával a Söprûsbül, 
azt’ a „hall”-ban ott ült a Pista bátyó vagy öt-hat egymásba illesz-
tett mûanyag karosszékben, úgy megyek, ahogy jöttem, totyogott 
kifele a kocsmábul serényen, aztán beletottyant a székekbe, mer’ 
kifáradt. Mondjuk, annyira nem is csodálom. Átlag negyedórán-
ként néz be a Söprûsbe egy-egy újabb öreg halász, akik közül tíz-
bõl kilenc úgy kezdi, hogy „Mit iszik, Pista bátyám? Kommersz 
körtét, úgy-e?”. Hát ja. Leült az öreg. A legvénebb vén Nagy-
gomboson. Kilencven és a halál között. Azt mondja a Hajni fater-
ja: „Engem nem érdekel, hogy öt-hat széken ül egyszerre, de azé’ 
mégis…” Mire a Kispetõfi a bajsza alól mogorván megszólal: „De 
engem érdekel!...”
    

Máté evangélista nevezetes esete
Picsku Hajnalkával ugyan
meg nem említtetett, 
mivel eme nevezetes eset
valójában meg sem esett
kortyolok egy fürgét, sebeset,
aztán mindenki, amerre látja, 
járja, jómagam kiszakadnék már
szívesen a rímbül, érezném magam
kívül inkább, lesném csak 
kényelmes páholybul: inkák
közül ki hát a leginkább?
a pálinka? 
a hajósnak nincs aggálya,
hõs szívének kincs a gálya
fröccsöm fogyott, s 
különben is: 
hare, Krisna, hare, hare
versecském szerdánkra ennyi volt
vale! 
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Magas, szikár dédapám. Tegnap volt, vagy csak az idõ olyan 
dimenziójában, mikor még kék volt a kék és vörös a vörös, amikor 
lehorzsoltam a térdem, s piszkos kis gyerekkezeim véres ügyetlen-
ségemre tapasztottam. Földdel keveredõ fájdalom. Nedvesre iz-
zadt kötések, ahogy a géz a sebbe ragad. A bácskai föld, sárgásan 
fekete, kenyér és fal, a házak verett fala, esõ utáni édeskés dohos-
ság, de meleg a tél ölelésében és hûvösen bújik takarónk alá a nyár. 

Magas, szikár dédapám. Ki kõmûves volt és vasutas. Ki föld-
bõl teremtett otthont, ablaktalan kamrát és a tágas szobákat. Fe-
jünk fölé gerendából glóriát, mázoláshoz sárral kevert pelyvát. 
Mint sáros, izzadságtól iszapos gönceinket, kendõvel elfedett 
szõke fonatunk, állunk alatt csomóra kötött félelmeink, úgy hoz-
zuk magunkkal történelmünk, dédanyám cselédségét és fanatikus 
vallásosságát, haláláig barna haját és ránctalan bõrét. Meséltem 
már, hogy még mindig állnak a falak, amiket dédapám döngölt, 
láthatatlanságukban is érzem melegüket, cserépkályha és falnak 
vetett várakozás. Félek, hogy elfeledtem a gyomromat megtöltõ 
történeteket, a térdig kúszó esõk vattaszerû szürke felhõit, nem tu-
dom sárral mázolni a padlót, s rongyszõnyeget tenni a csillogóra 
súrolt fára. Vályogból téglát vetni, napon szikkadtra várni és ál-
mokat építeni belõle, újra gyermekké lenni, emlékek kollázsát 
foltozgatni, s nem tudni, hogy hol vagyunk a képzelet és valóság 
teremtette ködben, ami a hajnali õsszel érkezik.

Magas, szikár dédapám, meztelen karokkal, sárgásra izzadt 
ingében a fal tetején, lassan keményszik kõvé a bácskai sárga föld, 
s egyszerûségében túléli az átsírt éjszakákat. Sós falak, benne min-
den kis darabod, amit elhullajtottál. Homlokodról lecseppenõ iz-
zadság, tenyeredet véresre horzsoló döngölõfa. Hangos szavad és 
csörömpölõ kacagásod. Löszös talajunk, növények temetõje, 

1
pelyva, építõáldozat , még meg nem született állat, ki a tojásban 

LOVRA ÉVA
   

ÉPÍTÕÁLDOZAT

1
 A magyar nyelvterületen építõáldozatnak bizonyos új vagy épülõ házzal 

kapcsolatos cselekményeket nevezünk, amelyek elvileg azon az elképzelésen 
alapulnak, hogy „az új ház áldozatot követel”. (Magyar Néprajzi Lexikon)
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lakozol. Házvarázslás egyszerû alkímiája, orrunkba kúszó, fel-
csapódó por, nedvesen a zsaluzat közé ragadó. Lejtõs utak az egy-
re duzzadó síkok között.

Magas, szikár dédapám, látlak, ha kell, míg homlokodat törö-
löd, s löszösen ül meg a munka a mozdulatod után homlokod rán-
cain. Látlak, asszony, mikor ebédet viszel uradnak, s állva figye-
led, míg az utolsó falat kenyér le nem hullik a szája szegletérõl, vé-
gig horpadt mellkasa felett kifeszülõ izmain. Otthont épít, a tiéte-
ket, valamit, ami közös kincsetek, és én is ott hajtom álomra fe-
jem, ahol te aludtál el örökre. Asszony, csak emléked õrzöm, azo-
kat a furcsa fanyar szagokat, amik a fülem tövéig kúsztak és vé-
gigsiklottak a gerincemen, õrzöm a melegség ideáját, az elmesé-
letlen történeteket, amiket már ismerek. Barna hajad és ránctalan 
bõröd pergamenjét. Az imbolygó fényben fogant történeteket ma-
gas, szikár dédapámról. Cukros, negédes tej s a benne foszlósra 
ázott kenyér. Émelygek az emlékek tüdõmbõl kiszakadó sóhajá-
tól, a pokrócba csavart reggelek vasárnapi hétköznapiságától. A 
falu hangjai, ahogy még mai szekerekrõl árulják a dinnyét, s az 
emlékek, amik talán nem is az enyémek. Bizarr, verett falú ház, 
csákánnyal porlasztott, sziklává szikkadt falak, falverõ bandák a 
Bácskában, egymás mellett sorakozó gerendák a fejünk felett. 
Még emlékszem a saralt fal tapintására, a fészer falára, a rothadó 
dögként felpúposodó fehérségére. Lovak sárral kevert piszkára, a 
fehér mészre, húsig maró természetére. Dédapám falat döngöl, a 
zsaluzat közé hányt földet hegyes karóval szurkálja. A levegõ 
utolsó kis élõlényét kipréseli a testbõl, magzatok sorstalansága, 
keményre taposott élet. Sorról-sorra haladó kegyetlenség, sarkok-
nál, a falak találkozásánál kezdõdõ valóság, hát így bábáskodott a 
születendõ gyermeknél, ki verejtékben és vérben állt talpra, ahogy 
egyre magasabbra emelték a csontjait támogató deszkákat.

Magas, szikár dédapám. Meleg van a dunyha alatt, nehéz toll-
valósága kipréseli tüdõmbõl a levegõt, hajnali eszméletvesztés, 
sípoló lélegzet, a keményített fehérség édes álmot ígér. Falakba 
épített áldozat, kicsiny csontvázak reneszánsza, kapualjban felha-
sadó homlokom, vérrel áztatott lepedõ. Csutkababám színes ron-
gya, rajzolt szemei és mályvaszín boldogsága. Akarom az emlé-
keket, véresre kapart homlokom ráncait, nekem már csak a kau-
csukbaba jutott, s nem játszottam porban, kincset keresve az udvar 
végében.
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Magas, szikár dédapám. Söprûvel a kezemben sétálok sírod 
felé. Nincs a létezés szürrealitása, az életszagú reggel, mikor nem 
is hinnéd, hogy lehetne jobb is, csak fásultan üldögélsz és egyre 
mélyebb barázdákat szántasz homlokodba. Már rég nem találkoz-
tunk. Csak a fülcimpáidra emlékszem, gyûrött szilváidra, olajjal 
forrázott arcodra, ezüst-szürke szemeidre. Ki vagy te, ki születé-
sem elõtt meghaltál? Kérges tenyereddel kinek az arcát simogat-
tad, fázó ujjaim lilás bíborkörmeit miért nem melegíted? Elkéstél, 
valamikor máskor kellett volna elhanyagolt önzésed deszkák kö-
zé temetni.

A Wolf-féle malom javítása 1936-ban 
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(hazatérés)

...hol már madár se
jár, benn vadringló-erdõ,
térdre hullt a ház

(õsök)

köves utcákon
lépteik dobbanása,
aztán lemossák

(december)

öregek ülnek
a jégen, fakutyákon
szökik az idõ

(szárnyak)

kõangyal szárnyán
vadgalamb: emez elszáll,
amaz elenyész

(tapasztalás)

megérintettem
Isten ujját: hideg volt,
mint a pléhkereszt

(romtemplom)

oltárát repkény
díszíti már csak, páfrány,
de Õ még itt jár

JOEL KHA
    

FALUSI IMPRESSZIÓK

(tavasz)

jéghideg csermely
vizében megfürödni,
bûnöm feledni

(temetõ)

akár egy regény:
sûrû sorokba szedve
a nemlétezõk

(genezis)

szürke varjakkal
újhold röpült, s a kõbõl
új forrás fakadt

A fõutca az ötvenes években 
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– Mama, mit csinál?! Ne menjen a piacra többet, rosszul lesz 
ott a végén!

A nõ kék eres kezét a kávéscsésze aranyszéle köré fonja, bele-
kortyol. Karvalyorra mögött megvillan beesett, zöld szeme. Ide-
gesen rágyújt. Ez már a negyedik feketéje ma.

– Mama, egy kis cukrot! Adja már errébb! – és a Mama szótla-
nul nyújtja a porcelán bögrét. Öreg, kérges keze megremeg, a via-
szos vásznon koppan a maszatos cukortartó.

– Képzelje el, Mama, vasárnap a ferenceseknél milyen gyö-
nyörû mise volt... Úgy tûnik, a harmadrendbe is belépek nemso-
kára – mondja a nõ, és elnyomja a sokadik cigarettáját is a megsár-
gult hamutartóba. Rajta a kopott Jugoslavija felirat felett felszáll a 
kékes füst.

A nõ kiégett tekintettel, feszülten pásztázik körbe öreg nagy-
anyja elhanyagolt konyhájában. Amikor a telefonja megcsörren, a 
függöny is elrebben a hangos szóváltástól. Szerbül beszél, ezen a 
nyelven megváltozik a hangszíne is. Szinte hadar. A vonal végén 
néhány várossal odébb kamasz lánya beszél – szakasztott anyja, 
most cseperedik nagylánnyá.

A Mama csendben nézi unokáját. Aztán fáradtan törõdik bele 
a bábeli beszélgetésbe. Õ ezt már nem értheti.

Judit gyerekei csak szerbül tudnak. Apjuk, a jóval idõsebb ru-
szin férfi másodszor veszi feleségül a nõt. Judit egy haszontalan, 
agresszív apától hangos gyermekkoron, több lecsúszáson, válá-
son és az alkoholizmuson túl, most a ferencesek jóvoltából, egy új 
fogsorral és a régi férjjel kezd új életet. Mindezt nagyrészt rég lá-
tott anyjának megbocsátó svájci nyugdíjából.

– Mit mond a lányod? – érdeklõdik a Mama a telefonbeszél-
getés után.

– Semmit! – Nincs kedve fordítani. Nyûg már ez.
– Hogyhogy nem tanítod meg õket egy kicsit legalább a saját 

nyelvedre?
– Nem kell a magyart megtanulniuk, úgysem használják! – 

jön a felcsattanó válasz.

FERENCZ KLAUDIA
    

 SZRETÁN ROGYENDÁN ZSÉLI TI BÁKA

A zöldre meszelt, kávéillatú konyhába beáll a csend.
– Kislányom, akkor egyél egy kis tortalapost... – és már hajol 

is a Mama békítõen a hûtõ felé a süteményért.
– Nem kell, hagyja. Nem kérek – mondja a nõ, és ismét rá-

gyújt. – De egy kis pénzt... azt tudna adni?
Zörög a rossz fiók a kopott kredenc alatt.
– De a gyerekeknek is adj belõle. És Juditkám! – szól a Mama. 

– Ne költsd haszontalanságra.

    

*
     

A Mama soha nem csinált jó tortalapost.
A cukor ropogott benne, kispórolt belõle margarint, kakaót is. 

Abból a kevéske földbõl, gyümölcsösbõl és a piacozásból a pénzt 
mindig félre tudta tenni egy ütött-kopott fiókba. Sosem szorult rá 
senkire, és inkább adott, mint kért.

A Mama nyolcvanhárom éves koráig tartotta magát.
Emlékszem jól, legtöbbször zöld szvettert hordott, mintás 

kendõje alá rendezetten simult rakoncátlan, õsz haja. Úgy kékellt 
ki alóla huncut tekintete, hogy a napbarnította ráncok mosolyog-
tak a szeme körül. Mindig pókhálós lett a kendõje, amikor kisza-
ladt összeszedni a tojásokat a góré alól, s közben a tyúkokat is 
megetette.

Gyermeklakodalom 1952-ben
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Napraforgómagot szelelt az udvaron, majd szemenként kivá-
logatta, hiszen nem lehet a portékát hanyagul a piacra vinni. Al-
kalmankint nótába fogott tésztagyúrás közben. S én láttam ma-
gam elõtt az én Mamámat tûzrõlpattant nagylányként. Olyan csi-
lingelõ hangon énekel egy néhai kiskonyhában, hogy a tulipánok 
és a margaréták is mindjárt szebben virágoznak a fehérre mázolt 
régi vályogfalak elõtt. Talán még a tyúkok is vidámabban kapkod-
ják a kukoricaszemeket valahol egy poros bácskai udvarban.

Az öregeknek azzal a megmagyarázhatatlan erejével dolgo-
zott, ami a szívósságot és a derût egyszerre tartja bennük. Náluk 
mindig volt kukorica a góréban, tulipánok a kiskertben, katonás 
rendben, és a mézízû szõlõ szemtelenül fürgén tekeredett fel a 
százéves karóra. Mindig szívvel-lélekkel metszették indáit, leve-
leit idõnként kékkõ pettyezte, ha a nagytatám régimódi vasalt per-
metezõjével megszentelte a peronoszpórákat.

Ha a Mama piacra ment, a szõlõt, barackot, tojást, szappant, 
és persze a pirított napraforgót mind eladta. Mindig volt vevõje, és 
ettõl mindig magabiztosan, elégedetten biciklizett hazafelé régi-
módi zöld „lován”.

– Látod kislányom, eladtam mindent! – mutatta, és a markom-
ba nyomott egy százdinárost. – Pszt, anyádnak nem kell tudni – 
mondta, és a zsebembe csúsztatott a dinár mellé egy tízmárkást is. 
A piac volt az élete. Vasárnap pillanatok alatt eladott mindent, már 
pattant is a biciklijére, aztán zöld kosztümjében sietett a tízórás 
nagymisére.

A Mama sokat beszélt, sokszor ugyanazt és ugyanúgy, aho-
gyan az öregekkel ez elõfordul. De telet tavasz követett, a régi 
sporhelt  megroggyant, már nem mászott a Mama olyan könnye-
dén a meggyfára. Eladták Betyárt, a szürke lovat, elmaradtak a téli 
kártyázások, engem a nagyszülõkön kívül már sok más érdekelt. 
Így el-elmaradoztam tõlük, több idõt töltöttem a határ túlsó, álla-
milag magyar oldalán.

Fel sem tûnt, hogy egyszerre csak megöregedtek és elfárad-
tak. A Tata elment egy õszi délutánon, a Mama is megváltozott. 
Tekintete réveteg, mozdulatai bizonytalanok lettek. Már feltûnt 
jellegzetes délvidéki tájszólását, megütötte a fülemet egyszerû 
nyelvezete, szóhasználata.

– Mama, mossa el a bögrét rendesen! – mondtam volna sok-
szor, de inkább szótlanul mostam el még egyszer, ha már nem látta.
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Egyre többet beszélt fiatalkori sérelmeirõl, morgolódott az 
évtizedek óta halott anyósára, és meg-megakadt, ha át kellett szá-
molni a dinárt euróba. Olykor még a misén is megszunnyadt.

Mikor már nem tudott magáról gondoskodni, a templomba és 
piacra sem volt ereje kimenni, úgy tûnt, elment a kedve az élettõl. 
Nem akart enni sem, és nem is evett, persze ezt minduntalan leta-
gadta. Mindkét gyermeke külföldön, egyik évekig, a másik hóna-
pokig sem ment haza a poros délvidéki faluba. De húsvétkor min-
den harmadik ház elõtt külföldi autó állt. Hazajöttek ilyenkor a 
svájci frankok, a német eurósok a szerényke dinárosok mellé. A 
hátsó ülésen pedig ott voltak a szegedi, a pesti, bécsi, olykor kana-
dai unokák, dédunokák, akik idegenül nézték a falu házait, a nagy 
szántókat, a rozzant Zasztavákat, és nem értették, mit mondanak a 
ház elõtt integetõ kis öregek.

Azt mondta a Mama egyszer, nem is oly rég, mikor a maszatos 
papírjai között keresgélt:

– Tudod, kislányom, minden nap elmondom az Úrangyalát... 
Ezer Úrangyalát értetek. Meg a Nagynénédékért a tengeren, Judit-
ért és a gyerekekért. Hatszáznegyvennél tartok. Olyan messze 
vagytok tõlem, õ vigyázzon rátok ott, ahol vagytok. Tudod, mikor 
bejöttek az oroszok negyvennégybe’, akkor is az Úrangyala segí-
tett meg minket, hogy mégse jött be az a katona a mi házunkba. 
Már ott állt a küszöbön, oszt visszafordult – mondta, és tekintete 
éppoly tiszta volt, mint ahogy kevésszer az utóbbi idõben.

Októberben eltemettük.
Judit és a dédunokák eljöttek Újvidékrõl, és a lányai a határo-

kon túlról. Judit, a megtért unoka már minden mozdíthatót elvitt 
korábban, szépen, csendesen, a Mama néhány hónapos gyors le-
épülése közben. A temetés idejére már egy kávéscsésze sem ma-
radt a házban, és a metszõollót is csak azért nem vitte el legutóbb, 
mert már nem fért a ridiküljébe.

A temetés utáni napon egy sárga fecnit találtam a telefon mel-
lett. Ennyi volt rajta öreges írással: „Szretán rogyendán zséli ti Bá-
ka.”

A papír mellett néhány szentkép, családi fotók, egy maszatos 
telefonkönyv, tetején nagy betûkkel kiemelve néhány külföldi te-
lefonszám, és egy régi ócska füzet. Megtörve, az egyik oldalánál 
kilátszott az írás: „Az Úr angyala köszönté Szûz Máriát...”
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Na, mije van a fának? – kérdezi Sanyi bácsi huncut mosoly-
gással, és mi már emeljük is poharainkat, hogy egyszerre vála-
szolhassunk: hát levele! Le-ve-le! Így dobáljuk a kupica pálinká-
kat, és így ismétlõdnek Sanyi bácsi szavai: én már csak szopoga-
tom, de régen hogy hajigáltam... – s hallgatjuk a törékeny öreg ba-
rátunkból föl-fölfakadó, egyszerû és tiszta természetébõl áradó 
emlékezéseket...

Én is emlékezni próbálok: Juhász Sándor szobrászra, aki úgy 
élt alkotói magányában Gyomán, hogy szinte senki sem tudott lé-
tezésérõl, ám fõleg nem tudott a kezei alatt születõ nagyszerû al-
kotásokról: rajzairól, vegyes technikájú vázlatairól, kisplasztikái-
ról, égetett – és nyers agyagszobrairól...

Cs. Nagy Lajos „Közeledõ” barátunk „talált rá” Sanyi bácsi-
ra, és hosszas ismerkedés után meggyõzte,  majd segítette, hogy 
egy kiállítás által a helyi közönség elõtt is föltárulhassanak e rej-
tett mûvész tehetségének sokféle alakjai...

Emlékezni próbálok, s egy 2005-ös jegyzetfüzetemben a kö-
vetkezõket találom: bármekkora is a január esti havazás, mi így is 
bemászunk a kerítésen, természetesen Lajossal, a játékos segítõ 
baráttal (aki többek között gyógytornász, tanár- és mûvész-
ember): mert a 95 éves Sanyi bácsihoz mi bármikor bemehetünk 
(a kapu csak „gyakorlatilag” van zárva)...

A rabló életbe! – kiált reánk az öreg, amikor a hatalmas zörge-
tés hatására beenged hasonló korú hátsó épületébe –, de régen ta-
lálkoztunk... – és szépen eljárjuk a megszokott ölelkezési rituá-
lénkat...

Nagyjából hét-nyolc éve ismertem õt; akkoriban még nem 
tûnt annyira süketnek (csak, ha hóbortos kedve úgy kívánta), és 
szinte egész nap vázlatolt, mintázott, szárított, alakítgatta alföldi 
munkásait, történelmi, vagy bibliai alakjait. Mindezt az egyetlen 
helyiségben, az asztalán. Ez az õ mindenes lakosztálya: rezsóval, 
heverõvel, egy konyhaszekrénnyel, egy lavórral, kis dohányzó-
asztallal – és a fûtõtesttel, mely késõ tavaszig pokoli hõt áraszt...

NAGY ZOPÁN
     

A RABLÓ ÉLETBE...

Sanyi bácsi dolgozó-pipázó széke mellett van egy kamra-ajtó, 
amelyre (gyermeki írásával) – ki tudja, hogy mikor, és miért – a 
következõket véste fel: mitológia, káptalan, suba, tündér, nosztal-
gia, török pasi, struccmadár, Mózes, Zolika (egy telefonszámmal), 
reneszánsz, Parkinson-kór, csatorna, 7 porcleválás, rusztikus...

    
A rabló életbe! – és már emeli is felénk a mindig kezes, és 

mindig félig töltött pálinkáspoharát. Üvöltünk mi is, hogy: na, Sa-
nyi bácsi!, mije is van a fának?, ismételjük, ha nem hallja – és is-
mét együtt kántáljuk, hogy: hát levele! Le-ve-le!

Juhász Sándor (1909-2008)

F
ot

ó:
 N

ag
y 

Z
op

án



90

Mennyi pálinkát pusztíthattam már nyolcvan év alatt – mor-
fondírozgat –, mert azóta pusztítom (és mesél a kamaszkorban el-
kezdett, évtizedekig tartó mezõtúri fazekas-létérõl, ahonnan sok-
sok tartást, munkabírást, vagy öniróniával elegy fájdalmat és örö-
möket is magával hozott), de látjátok: csak nem jön a kaszás (pe-
dig már nem sok lehet hátra)... Ekkor szépséges vörös-fehér macs-
kája, a szekrényrõl leugorva, az öreg ölébe telepszik – és dagaszt-
va dorombol... Jól van, Morzsikám, nyugtatja a macskát, majd el-
mondja, hogy kutyát, macskát, birkát õ világéletében Morzsinak 
hívott...

A rabló életbe! – és mutatja, hogy szárazak a poharak –, hát 
mikor hoztok legközelebb nõt, vagy kislyányt?, mert én már csak 
evvel a macskával szoktam hálni (az még erõsebben dagaszt), 
rámtelepszik, reggelre már alig férek tõle... de hajnal három körül 
mostanában amúgy is felébreszt valami... valami nyugtalanság...

Nagy ruhazsebkendõvel törli könnyes-váladékos szemeit, 
majd egyik pipáját finom mozdulatokkal, gondosan megtömködi 
(a legkedvesebbet, az állandóan használatban lévõt)... Na, mije 
van a fának? ...

(Zakó-zsebemben másnap,
egy cetlin ezt találtam:
Idõnk lélegzet.
A szellem, mint pipafüst:
köztünk kavarog...)

Egy év múltán (miután már réges-rég felépült egy korábbi 
combnyak-törésbõl is) Sanyi bácsi a következõt mesélte: szobrot 
mintázott, egy karakteres alakot, melynek testrészeit igen gondo-
san kidolgozta, de a lábfejjel valamiért nem volt megelégedve. 
Napokig nézegette, számolta rajta az ujjakat, mind megvolt, nem 
értette hát, hogy mi lehet a hiba... Az egyik reggelen ismét megol-
vassa – és kiderül, hogy a bal lábra hat ujjat helyezett. Felháboro-
dott, majd így kiáltott: na, Sándor, most kell abbahagyni! Akkori-
ban lett 97 esztendõs.

A következõ karácsonykor pedig (immár három macskával) 
arra ébredt, hogy valamit teljesen elfelejtett. A napi újságot olvas-
ta nagyítójával (mely speciális mûtárgyként állandóan ott hevert a 
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pipás-készlet mellett), és valamit fel akart jegyezni, amikor rájött, 
hogy sem a ty-t, sem a zs-t, sõt, egyik kettõs betût sem képes már 
leírni...

Egy éjszaka kialudtak belõlem – mondta, majd így folytatta: 
aztán mosakodnék, nekivetkõzök, és nézem magam a tükörben, 
na, Sándor, a rabló életbe, most már nagyon összementél... – akár 
az aszalt szilva, hát hullik le a bõröd...

Akkor még készítettem róla két-három pipázós és macskás 
fényképet, koccintottunk is (a 99. életévébe lépett), fátylas szemei 
csillogtak, ölelkezve búcsúztunk... aztán, januárban jött a hír: Sa-
nyi bácsi végleg elaludt. És csak mostanság jutott eszembe, hogy 
akkor, ott, utoljára már nem mondta, és nem kérdezte, hogy: Na, 
mije van a fának? ...

Az 1938-ban készült János vitéz címû elõadás
színészgárdájának egy része 
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Emlékeimet széthordja az idõ. Aminek múlni kell, az megma-
rad. Például képek szegényes kicsiny falvakról, tanyákról. Elõ-
ször persze azt kellene tisztázni, mi is a falu. Mit jelent a szó, a fo-
galom?  A falu nem zárt építkezésû csoportos település, a város-
nál rendszerint kisebb településforma. A történelem folyamán a 
falvak lakossága fõként mezõgazdasággal foglalkozott.

*

Sosem volt disznónk. Leölve is csak 
egyszer. Az udvar közepén árnyékszék, 
a konyhában sparhert, romlandó étkek 
az ablakban, jégvirág az üvegen.

E sorok nyilván falusi környezetre utalnak, én azonban tisz-
tán emlékszem, hogy nagyanyám szolnoki sorházának udvarán 
történt a disznóvágás, és város ide, város oda, mégiscsak falun 
érezte ott magát gyerek, felnõtt egyaránt. A házak között szõlõlu-
gas, hátul disznóól, az udvaron kotlósok és csirkék, a zöldséget 
mégis a piacról szerezte be nagyanyám, viszont maga vágta le a 
megvásárolt tyúkot. Valamiféle sajátos átmenet volt ez a városi és 
a falusi élet között. És igen, a hûtõszekrény tényleg a két ablaktáb-
la közötti keskeny sáv.

Az elsõ falusinak mondható emlékek.
Mosolygó, kedves öregemberek, egymást segítõ, dolgos né-

pek.
Aztán a szüleimet elkapta a szerzés- és gyarapodásvágy, és 

vásároltak egy kis hétvégi házat telekkel a Balatonnál. Megtanul-
tam, hogy kakas kelti a napot, hogy a boltokban kisebb a válasz-
ték, hogy mindenki mindenkinek köszön, hogy általában nagy 

NYÍRFALVI KÁROLY
    

MORZSÁK FALVAKRÓL

tisztelet övezi a városból rövid idõre odaszabadult embert. A mö-
göttünk lévõ utcán mindennap megszemlélhettem, ahogy kitere-
lik a tehéncsordát, majd estefelé hazahajtják, és láthattam táplál-
kozásuk melléktermékét is.

Hatvanas évek közepe, vége. Az esti tv-mûsorra néhány ház-
ban összeverõdik több család, a falu apraja, nagyja. Természete-
sen mindenhová gyalog megyünk, hosszanti falu az országút 
mentén. Sok ilyet láttam odautaztunkban, sok ilyen falun halad-
tunk át lassan, a kátyúkat kerülgetve. Esõs idõben embert alig lát-
tunk az utcán, mintha elnéptelenedett volna a falu. Pontosan lát-
szott az is, melyik az õslakó háza, és melyik a nyaraló.

Az üdülõfalu képe persze egész más, mint amilyeneken át-
utaztam stoppolás közben. Hány és hány falun sétáltam át annak 
idején a szabadság mámorát mélyen a tüdõmbe szíva, és figyeltem 
közben, mit mûvelnek a szikrázó napon, hogy ég meg a hátuk 
munka közben.

Ötödikes lehettem, amikor egy országjáró kirándulás során 
ellátogattunk a zalaegerszegi skanzenbe, azóta többször is. Na-
gyon tetszettek az emberi léptékû takaros parasztházak. Késõbb, 
amikor lehetõség akadt, magam is akartam vásárolni egyet. A falu 
nevére emlékszem: Karácodfa. Vertfalú vályogházat néztem ki, 
hogy majd odajárok alkotni, romantikus fellángolás volt, nem 
több. Távolról tetszett mindez, a falusi létezés, a jó levegõ, a gya-
loglás, a fû a házak között, a döngölt földutak, de nem értettem 
hozzá, a házat megõrizni nem tudtam volna, lemondtam róla, vi-
szont megtanultam tisztelni ezt az életformát.
        

*
          

A hetvenes években futótûzként járt a hír, hogy egy baranyai 
falu úgyszólván megszûnt. Lakói elhagyták, az okokat kutatják. 
Akkor ez inkább tünékeny, de titokzatos szenzáció volt, mint fon-
tos, a társadalmat megrendítõ hír. Közel laktunk, felkerekedtünk, 
elmentünk megtekinteni az elmúlás spontán múzeumát. Mert iga-
zából a misztikum érdekelt, talán csak az ott élõknek fájt elhagyni 
a szülõföldjüket, a falusi létezés nem volt divatos, és államilag tá-
mogatott sem. A kisközösségi életformát felváltotta a kisvárosi el-
idegenedés. Évekkel késõbb leírtam egy, akkor versnek titulált 
szövegben, mit tapasztaltam a kihalt, kiürült faluban:

 …Lámpát gyújtanak az asszonyok.
József  Attila
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Nos elutaztam oda. Fagyott könnyek 
szemhéjamon. Szél kavar. Remeg a levegõ. 
Pókháló szállong a poros fõutcán. Öreg tyúk 
kárál. Láncán vonyít az eb. Elhagyott házak. 
Kísértet-otthonok. A kutak vize imhol sáros. 
Sehol senki. Csak én. Minden együtt akár a 
végsõ összeomlás elõtt. Leszáll a köd. 
Tejfehér csomag a falu. Magányos házak 
sora. Szótlan ablakszemek. Néma kútkávák. 
Hallani, ahogy neszez az elmúlás. Mindenki 
elment. Valaki léptek nélkül halad az 
egyetlen utcán. Hangját sem hallani. Csend 
van. Múlhatatlan csend… és te elhiszed, 
hogy nem lehet másként. (!)

      

*

Még a boldognak, békésnek tûnõ nyolcvanas évek végén, 
vagy talán már a rendszerváltás után két barátommal egy szocio-
lógiai dolgozat írásába kezdtünk, s a kegyetlenül megtalált té-
mánk nem volt más, mint a szegény baranyai falu, Gilvánfa, ahol a 
roma lakosság számaránya nagyobb, mint a magyaroké, és ahol 
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élni volna miért, de dolgozni nem nagyon van mit. Mi csak megér-
teni szerettünk volna egy szívszorító jelenséget, elutaztunk, be-
szélgettünk az emberekkel, szemlélõdtünk, jegyzeteltünk, és ki-
alakult bennünk a falukép, amiért az ember mégis városban élne 
inkább, és megszületett egy versekkel tarkított érzelmes és keserû 
tanulmány, és a remény, lesz ez még jobb is. Tapasztaltunk mi 
összetartást és széthúzást is, nyomort és piszkot, és akaratot, szán-
dékot egy szebb-jobb életre.

    
majd minden a
visszájára fordul
a segítségbõl elvárás lesz
a tanításból mutatvány lesz
a fényképekbõl tanulmány lesz
a házak téglákká lesznek
a szavak emlékké fakulnak
épül az otthon
idõvel újra összeomlik
múlik az idõ idõtlenül
mégis mindannak ellenére:
megmarad szavaiban a harag
az aggodalom
isten házában a lélek megpihen
ha találkoznak az utcán
mindig váltanak néhány szót
arcukon önfeledt mosollyal néznek
a fényképezõgép szemébe…

    

*
    

Hollókõ pedig a pozitív tapasztalat lehetne, ott már felnõtt fej-
jel jártam, családdal, és erõs turistaérzelmekkel, jól éreztem ma-
gam, és mégis volt valami stichje, mert minden olyan rendezett, 
olyan szép, valahogy a megtartó erõt éreztem csupán, hogy ellen-
nék itt sokáig, de élni egy másik faluban szeretnék mégis. Nincs 
erre jó szó.

Mint amikor egy múzeumban folyton azt érzed, hogy minden 
léptedet árgus szemek kísérik, mikor fogsz meg valamit, mikor 
érsz valamihez, amihez nem szabad. Ott vagy ideig-óráig, sétálsz, 

Az elsõáldozók átvonulnak Jung plébánossal
az iskolából a templomba 1943-ban 



96

nézelõdsz, eszel egy jót a csárdában, de nem fog el az a régi jó ér-
zés: ez a falucska akár az otthonod is lehetne. Jobb szóval élve, ta-
lán a menedéked, ahová nem menekülsz, de mégis.

A képzeletbeli utazás végén hazatérek. Cinkota a szûkebben 
vett hazám, otthonom, itt élek lassan másfél évtizede, belaktam, 
mert belakható, gyakorlatilag egy budapesti kerület része, de az-
elõtt önálló település volt, és valahogy megõrizte falu jellegét. 
Persze civilizált falu, de mégiscsak családi házak sorát látja az em-
ber, van itt háztáji, szinte mindenhol kutya, macska és mindenféle 
jószág. Földutak és aszfaltozott kicsiny utcák keresztezik egy-
mást, de van kocsma, templom és helyi kulturális élet is. Jó itt sé-
tálni. Élnek itt magyarok, szlovákok, és tartják is a kultúrájukat, 
ápolgatják a nyelvüket, dalkincsüket. Van tájház, és közösségi 
ház, a kulturális élet helyszínei. És a fõútvonal átível a falun, ha 
autóba ül az ember, pontosan úgy érezheti magát, mint az átlagos 
magyar falvakban, melyeken hányszor, de hányszor átutazott már. 
Meg kell olykor állni, és észrevenni az apró kis csodákat, egy kút-
ágast, egy szép homlokzatot, vagy a mosolygó gyermekeket, 
ahogy elfeledettnek hitt játékokkal játszanak. 

Az egyik oldalon csak házak
  a számok mind egyesével
Jobb oldalon a sínek áznak
  ott jár a HÉV le és fel.
Szunnyadó kutyák hazafelé
  kerítések és árkok mindenütt
A töltés mellett csorgó akáclé
  az illat innen-onnan visszaüt.
Honnan kapta nevét, volna
  a nyugalom keskeny útja?
Ha koldus szekeret erre tolna
   mily mély volna a szomszéd kútja.
   S marad a rejtély, és jó így:
      árkokban ritka gyümölcs, jó híg.

HORROR LOCALA KÉPZELET ERÕDÍTMÉNYEI   

Birkanyáj a határban a hatvanas években
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John Lennonnak
       

Vadnak születtünk, kereknek, egésznek
néztük a függönyt, a vasat
láttuk a falat, a barikádokat
láttuk Mao és Guevara plakátját
           

Mondtuk élet, mondtuk halál
mondtuk eper és vér, forradalom
jöjjön el a te országod, oh yeah! 
mondtuk Helter Skelter
          

Az élet menni Liverpool
Lucy menni a mennyekbe, drágakövekkel
Ob-la-di Ob-la-da, egy nehéz nap éjszakáján
nyomtuk a basszust, téptük a húrokat
            

Vadnak születtünk, Michelle-nek, Zsötemnek
azt mondták Prága elesett, jaj a Szovjetunió
a Beatles menni toplista, mondtuk yeah!
az élet suhanni tovább Kambodzsa 
              

Mondtuk élet, mondtuk Vietnám
Lennon esélyt kért a békének
hallottuk a hindu gurukat 
láttuk az embert, amint a Holdra szállt
             

Dübörgött a Helter Skelter
égbe mentek a pokol angyalai
mondtuk élet, mondtuk fluxus
Yoko szemében a napsugarak
            

Képzeltük magunkat egy csónakba
a mandarinfák és lekváros ég alá
szükség volt a dalokra,
szükség – az olajra, a tûzre

FENYVESI OTTÓ
       

MAXIMUM ROCK AND ROLL
      

Elképzelem: anyánknak 54 centi volt a dereka
az életrõl álmodtunk, a sarkon várt bennünket
lesújtott ránk, villámot, dübörgést küldött
köszöntük szépen a Helter Skeltert 

Hallgattuk a csend hangjait
láttuk a szenvedés képeit, oh yeah!
az iszlám katonái már mind betáraztak
várta õket a nagy alma, Manhattan

John Lennon
(Liverpool, 1940. 10. 09. – New York, 1980. 12. 08.)
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(i, Fra Angelico próbálkozásai)
            

Minden újabb és újabb Krisztussal, kit 
kolostorok csendjében feszítek falakra, 
           

újra és újra átélem szenvedéseit a kereszten,
könnyeim ködpáráján át látom csak, ahogy 
           

megszületik, ahogy megszületik 
ecsetvonásaim nyomán, újra és újra, 
haldokló Jézus Urunk.
      
             

(ii, Rubljov belsõ monológja)
         

Isten nevet rajtunk, olykor sír is, 
az ikon törött ablak az örökkévalóságra, 
homálya elfedi az idõt, egész a sírig,
       

csupasz fákat látsz, égboltot 
átszelõ villanyvezetéket,
kéményeket és háztetõket, 
nekiállsz, kaparod a festéket,
         

égboltot látsz, fákat 
átszelõ fényes villanyvezetéket,
számolod az estéket, miközben 
isten sír, isten nevet, 
         

elkezd, de nem fejez be 
helyetted semmit. 

JÁSZ ATTILA
   

MEGKEZDETT SZÉPSÉG.

AZ IKONFESTÉS SZABÁLYAI

(iii, Raffaello Santi kételyei)

Sötét ragyogással elevenedik meg 
a befejezetlen Madonna-kép minden éjszaka 
az ággyal szemközti festõállványon.

NEMAKAR

     duinói paradoxon

Szárnyas hajóról nézni a halk, halódó 
partot,
ahogy Isten szépen lecsupaszít mindent, 
alkot,

egy angyal meg a szikláról nézi a tengert,
vizet, köveket, szemetet,

nem akar, 
nem akar látni embert.

HANEM

             Pilinszky-para

Rongyos felhõfoszlányokba csavarva 
az egek hajléktalanja
az aluljáró csikkel és aprópénzzel teleszórt, 
sáros betonpadlóján félkómában fekszik,

félkómában fekszik, és
nem leszünk megváltva mi sem, 
ha nem tér magához, 
ha nem térünk magunkhoz 
harmadnap estig.

„…arról hoznak hírt, mi van a test túloldalán.”
(Pavel Florenszkij)
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AZÉGFELÉ
         

Mielõtt a halott Van Gogh szemét barátja lecsukta volna, 
sárga napraforgókat látott benne megmerevedve, 
amint a hullámzó, skizofrén dombok közt 
utolsó mozdulatukkal, utolsó erejükkel
az ég felé fordítják fonnyadó fejüket.
    

     

MONDJEL
        

Középkori arab költõ sírverse
        

Egy teve csipás szemében 
tükrözõdõ homoksivatag,
benne önmagunk árnyaival 
eltévedt, 
imbolygó karaván,

ha csontjaim fölött haladsz el, 
mondj el egy halk imát,

a csontjaidon még feszülõ húsért, 
tevéd csipás szemének
torz tükréért.

     

ÕTIS
        

In memoriam Kafka

Teremtett szörnyeit folyton 
az íróasztal fiókjába gyömöszöli,
és õ csodálkozik legjobban, 
kitüremkednek már a réseken, 
meg a kulcslyukon át, és hogy 
végül persze felfalják õt is,
ahogy elõre megírta.
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SZEMTENGER
     

Amikor becsukom a szemem, 
tengereket látok hullámozni,
        

amikor kinyitom a szemem,
tengereket látsz hullámozni.
          

behunyom, 
kinyitom, 
hullámzik.

         

VÁRATLAN AJTÓ.

SZEMÉLYES NÉVMÁSOK

„…mintha egy váratlan ajtó nyílt volna meg elõttem,
besétáltam a hegység forrón dobogó szívébe.” 
                                                        (Karátson Gábor)

         

(i, énszél)

Mi történt kétezer évvel ezelõtt 
a Koponyák hegyén?,
ha hiszed, ha nem, ott voltam, 
én voltam a szél,
       

és simogattam 
fájdalomtól görcsbeszorult testét,
és vártam vele, megváltó halálát, 
az estét,
          

végül leszállt, õ meg fel,
kinek születése maga volt a jel,
      

kétezer éve, ott voltam,
én, a szél.
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(ii, tenyál)

 „mint valami járkáló fákat” 
(Mk 8,24)

És akkor, akkor a szemembe köptél, mint
valami rozsdás tükörbe, és akkor végre
derengeni kezdett valami, 

szárnyak suhogását éreztem arcomon, 
és suhanó fákat láttam akkor
a homályban, 

és aztán kezeddel letörölted a nyálat,
és többé sem angyalokat, 
sem járkáló fákat, 

csak színes, de fogyatékos világot
láthattam újra.

(iii, õbárány)

Ott áll a bárány, és kérdez,
ott áll a bárány, és vérez,

ott fog állni,
és kérdezni fog,
ott fog állni,
és vérezni fog,

miért?
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Az idei könyvhétre jelent 
meg, a Kalligram gondozásá-
ban, Jász Attila Alvó szalmaku-
tyák címû kötete. Alcíme: Avagy 
áldozati ének, és buddhista taní-
tókat idézõ mottói ellenére még-
is igazi európai hagyományokra 
visszanyúló költészet ez: szer-
vesen illeszkedik be abba a vo-
nalba, amit a kék szín monográ-
fiájának nevezett Rilke, és ami 
kezdõdött a pompeji faliképek 
kékjével, az ikonok galamb- és 
azúrkékjén át nyúlt Cézanne-ig, 
a költészetben Mallarmén át 
Chardinig és a francia újlírikusokig (például Jean-Michel Maulpoix).

Nem annyira meditatív, inkább zaklatott versek ezek, írójukat 
mintha valaki arra kényszerítette volna, hogy egy enigmatikus és rész-
vétlen tekintet súlya alatt bolyongjon valamely sírkert sötét zugaiban, a 
megfosztottság félelmétõl ûzve, hogy feljegyezze a semmi jeleit: a szí-
nekben, a sárban, a repülni tudó fákon, „a képzelet erõdítményein”, vagy 
egy álombeli tenger „hullámmozgásában”. Mintha az apokalipszis öl-
döklõ angyala fogna kézen, kísérne sétádon, nem engedve, hogy átlépd a 
küszöböt, amin túl életre kel a világ, az érzések, a remény, amin túl leol-
vad „a szoborarcról” a festék, a valóság pedig lemossa a képekre terülõ 
áthatolhatatlan árnyékot. És elvétetik az a lehetõség is, hogy valós idõ-
ben élj, bármelyik szakaszára is vágyódsz, sem a múltban, sem a jelen-
ben, sem a jövõben nem enged élni az angyal. Apokaliptikus idõk terhe 
száll a lélekre: amikor „elválik egymástól az ég és a föld”, „a kiûzetés”, 
„az áhítat bomló rítusának” ideje. „A temetõkapu íve alatt” suhanó „majd-
nem láthatatlan angyal” „nyugtalanító magányba” taszít, olyan banális 
vágyak teljesülésének vetve gátat, mint látni, lépni, érinteni, érezni.

KIRILLA TERÉZ
       

HA A SZÓ LÁZAS ANGYAL

KEZÉRE HULL...

Jász Attila: Alvó szalmakutyák.
                                      Kalligram, Pozsony, 2010
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Ez a világ, amelynek négyes tagolását sejteti a négy ciklus (Alvók, 
Szalmakutyák, Áldozatok, Ének), épp olyan, amilyen az élõ, négy égtáj 
felé nézõ világ sohasem lehet: súlytalan, mélységet nem ismer, csak az 
átmenetet a lebegés ismétlõdõ mozdulatai közt, vagy az elmosódott érzé-
sek kék, fehér, szürke, fekete elszínezõdései közt. Az ember, aki bejárja e 
sajátos világot az öldöklõ angyal árnyékában, nem egyszerû lélek: Ja-
nus-arcú ember, egyszerre az, aki keresztre feszíti Krisztust, és aki szen-
ved a keresztre feszített Krisztusban (i, Fra Angelico próbálkozásai), aki 
ikont fest, és aki számára az ikon mégis csak „törött ablak az örökkévaló-
ságra”, nem a szakrális jelenlét hordozója (ii, Rubljov belsõ monológja), 
az ember, aki látja Van Gogh végsõ megtörésében a felemelkedést, de az 
ég felé forduló napraforgói fonnyadtságát, élettelenségét is (Azégfelé). 
Utoljára talán Grünewald volt képes így meglátni a kereszten függõ 
Megváltón a haldoklás perverz kegyetlenségét. Az Isenheimi oltár címû 
kép egyik felirata így szól: „Illum oportet crescere, me autem minui” 
(„Bizonnyal föltámad, én pedig megkisebbíttettem”): a Lao-ce idézetek 
mellett akár ez is méltó mottója lehetne ennek a kötetnek, különösen az 
utolsó ciklusé, mely versrõl versre a lírai alany pusztuló, elmorzsolódó 
énjeinek történetévé nõ – „Lehullott levéltest az én / hever a fák alatt a 
sárban” (iv, levéltest).

A világ, melyben az örökkévaló pillanatnyivá tipródik, olyan ho-
mokból és fûrészporból építkezik, mely „fénnyel kevert”, áttûnik rajta a 
dolgok „nõies” lényege – talán P. Florenszkij „Sophia” fogalmára emlé-
keztetve, mely a létezõkben rejlõ nõies princípiumot jelenti, a dolgok 
érinthetetlen mélyét, szeplõtelen szépségüket (Azesetleges).

Mindaz, ami látható, a láthatatlan világ bánatát hordozza: „a látható 
a láthatatlan / szem könnyét könnyedén fölissza” (Márésmég). A bensõ-
ségesen jól ismert világot „ismeretlen fájdalom” hangolja át. „Az urna-
tartó betonfal” tövében szárnyukat vesztett angyalok verdesnek, az én-
ek tócsákba szórt tükörképei közt, miközben a fûben „arcra borult szob-
rok” egy különös szertartást végeznek (Ajólismert). A világ apokalipti-
kus hajnalán ez nem álomkép, hanem szimbolikus megjelenítése annak, 
ami bennünk zajlik, a lélek „belsõ ösvény” a tájak e „részleteibe” (Belsõ-
ösvény), ahol az uralkodó valóság a halál, az élet pedig csak annak torz 
tükörképe (Mondjel). A világ nem teremtõdik, hanem halódik, „Isten 
szépen lecsupaszít mindent”, a sziklákon ülõ angyalok némán nézelõd-
nek (hová lettek vajon hárfáik és fuvoláik, vetõdik fel az olvasóban ön-
kéntelenül is a kérdés), embert nem akarnak látni. Az ember pedig távoli, 
elidegenedett e nyomasztó szertartásban, verseibõl és életébõl „papírha-
jót” hajtogat – ellentéte ez Noé életet óvó bárkájának –, és a mindenség 
halódását e „szárnyas hajóról” szemléli, nem elmélyülten, hanem köny-
nyedén, a világ jelentéktelenségének frivolitásával (Nemakar). A háttér-
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ben felsejlik Kafka íróasztala, mely, akár az idõ – a saját fiait felfaló Kro-
nosz –, a teremtmények (alkotások) ellen forduló szörnyûséges erõk jel-
képe lehetne (Õtis).

Hajdan Mnémoszüné, az emlékezés, a mûvészet múzsáit hozta a 
világra, e pusztulás idején viszont az emlékezet személytelenebb és evi-
densebb a felejtésnél is (szóhullásra hasonlít. Radnóta), és nem demiur-
goszi sugallatokat, csak vak szópelyheket hullat „szakadatlanul” a lélek-
re (iii, szószakadás). A nietzschei mottó („Mintha nem lenne mindegyik 
szó zseb is”) is önmaga ellentétébe fordul: az alkotó lélek „lyukas” zseb-
bé lényegül, ami nem hordozza, hanem elveszíti a szavakat és általuk a 
világot (iii, akárha).

Egyedül a tenger Istené, ért egyet Pilinszkyvel a versek írója, aki 
bár taviköltõnek nevezi magát (Taviköltõ), mégis gyakrabban találjuk 
meg verseiben a tenger képét. Pilinszky olvasói jól tudják, hogy költe-
ményeiben a tenger gyakran visszatérõ motívum, és azt is, hogy a költõ 
édesanyja, aki csendesen, szürkén élte életét, amikor haldoklott, váratla-
nul szenvedélyesen azt kiáltotta: „A tenger!”, jóllehet életében sosem lá-
tott tengert. Pilinszkynél a tenger örökké így jelenik meg, egy másik va-
lóságot extatikus erõvel feltépõ képként, eloltva maga mögött azt a vilá-
got, amit a semmi limlomjai telítettek meg. Jász Attila verseiben azon-
ban másképp haldoklik a világ, és a tenger a szürkéskék ég alatt remény-
telenül „takonyszínû” hullámzással dagad, a semmit pedig nem elragad-
ja, hanem csak elfedi néha, akár a hulladékot mocskos hullámzása, „be-
tonnal, vasakkal, mûanyag flakonokkal és / medúzaként lebegõ használt 
tamponokkal, / kövekkel, kavicsokkal, sziklákkal, színes kotonokkal, // 
egy átvirrasztott éjszaka partra hányt kacatjaival” (iii, partra hányt). A 
kétségbeesés e tengerének partján valamennyien „homokba fúródott / 
üzenet nélküli palackban élünk” (ii, üzenet nélkül).

Különös, hogy ezekben a versekben a lírai alany mintha nem elsõ 
vagy harmadik személyben beszélne önmagáról, és nem is a „Te” tükré-
ben, hanem – bármennyire is képtelenségnek hangzik – egyes szám ne-
gyedik személyben, azaz olyan személyként, aki saját elveszített arcát 
keresi, paradox módon épp a pusztuló világ, lefeslett énjeinek elhullaj-
tott képei közt, mint aki a papíron szeretne újjászületni (ii, repedések kö-
zött).

A kötet egésze végsõ soron egyetlen apokaliptikus látomásnak fog-
ható fel, egy olyan világról, amelyben a létezõk a szakralitásból kisza-
kadva haldoklanak. Azonban épp ebben rejlik sajátos értéke: ezoterikus, 
gnosztikus és szkeptikus felhangokkal színezett neoegzisztencializmusa 
egyedülálló kortárs irodalmunkban, amely a posztmodern relativizmus 
jegyében született és él.
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Lehet-e – és kell-e még – ma újat mesélni ’56-ról? Természetesen 
igen sok cikket és néhány könyvet is átfutottam már errõl a témáról, pe-
dig a történelem – úgy, ahogyan a mindenkori rendszernek szája íze sze-
rint meg- illetve átírták – magában nem igazán érdekel. A kérdés szá-
momra tehát egyáltalán nem az, „kell-e?”, hanem az: hogyan kell? A na-
poleoni háborúkról sokkal-sokkal többet tanultam meg Hugótól és 
Tolsztojtól, mint a történelemkönyvekbõl. Ahogyan az a szépíró fantá-
ziáján és õszinte kritikáján átszûrõdik, számomra csakis az lehet hiteles 
és izgalmas. 

Spiró azt mondja a kötet fülszövegében: „epikai hitel nélkül nem ér-
demes prózát írni”. Tizenegy éves volt, amikor ’57 tavaszán egy különös 
cikket olvasott az újságban. Negyvenkét évvel késõbb eszébe jutott ez az 
írás, és kutatni kezdett, valóban létezik-e vagy csak álmodta netalán. De 
amikor már kezdte volna feladni, egyszerre csak elõtte volt a cikk. Fel-
rajzolódott elõtte egy regény eleje és vége. Most már csak a közbülsõ he-
lyet kellett feltöltenie. Bagatell. (Íróként komolyan mondom!) Nyomoz-
gatott még egy ideig, majd hozzáfogott a regény megírásának. 

Adott volt immár az epikai hitel, a következõ feladat a megfelelõ 
hangulat megfestése. Leszoktam már róla, hogy ne vonjak párhuzamo-
kat – miután egyszer leszoktam róla, hogy vonjak –, rájöttem ugyanis, 
hogy az irodalomban, csakúgy mint a látható és láthatatlan világban, 
minden mindennel összefügg. Mért ne mondhatnám hát, hogy a Tavaszi 
Tárlat az 1984 hangulatát idézi (nem mindig mellõzve az Állatfarm iró-
niáját), azzal, hogy Spiró stílusa sokkal magával ragadóbb Orwell sivár 
prózájánál. Ebben inkább Németh László világára emlékeztet: a regény 
elején nem történik semmi különösebben izgalmas – inkább fájón mó-
kás a történet –, mégis, az ember belefeledkezik az '56 utáni tavasz 
aránylag nyugodt pesti életébe. 

SZÖGI CSABA
       

PROLETÁRSORS-BLUES

Elõzõ októberben nem a nép lázadt fel az elnyomás ellen, hanem né-
hány, a mocskos, imperialista Nyugat által megbízott, felforgató elem té-
vesztette meg magát a népet. Érdekes, hogy ezt nem csupán az ideológiá-
val mélyen átitatott és lerészegített (kvázi) értelmiség hiszi el – hõsünk, 
Fátray Gyula éppen ide tartozik –, hanem maga a nép is. (Velük Spiró 
igencsak szigorú. Bár fõhõse szájába adja a szavakat, érezni, hogy ez az 
író állásfoglalása is. „A népnek nincsen iróniája, a gúnyt remekül érti. Az 
erõszak nyelvén kell szólni hozzá, más nyelvet nem beszél, és ha kedve-
sen szólítják meg, gyöngeséget szimatol és harap.”) Fátray mindenesetre 
azért örül, hogy a(z ellen)forradalom idején épp a Rókus Kórházban fe-
küdt, egy aranyérmûtétet követõ tüdõgyulladásból lábadozva, hiszen ily 
módon még véletlenül sem kerülhet majd gyanúba, amikor elkövetkezik 
a megtorlás ideje. Aztán egy idõ múlva, amikor visszatér mindennapi 
életébe, lassanként abba a hitbe ringatja magát, hogy hiszen nem is lesz 
itt semmiféle megtorlás... 

Valóban, a szovjetek egé-
szen engedékenyeknek látsza-
nak, még mintha némiféle javu-
lás is látszana az ország helyze-
tében – bár ez apróságokra kor-
látozódik, az ipar és a gazdaság 
marad, ahol volt. A béka segge 
alatt. De például Kati – a Fátray-
né – lelkesen készülõdik ama 
bizonyos Tavaszi Tárlatra, ahol 
ezúttal négy zsûri is bírálja a 
festményeket és a szobrokat – 
Kati közben jegyzõkönyvez –, 
és Magyarországon végre ismét 
labdába rúghat az azelõtt kapi-
talista és imperialista címkével 
megbélyegzett „burzsoá csöke-
vény” avantgárd mûvészet is. 
(Hogy mért éppen innét kapta a 
regény a címét, arra több ma-
gyarázat is lehetséges, amelyekre most nem térnék ki, mindenesetre az 
eset kapcsán Spiró élethûen ábrázolja a kor mûvészetének helyzetét.)

Hõsünk szorgalmasan jár be a gyárba – ahol sem az elõzõ rendszer-
ben, sem most nem dolgozhatott/dolgozhat mérnökként, pedig az egye-
temet elvégezte, szegény sorú szülei minden pénzüket „beléje fektet-
ték”. (Késõbb világosodik csak meg: míg az elõzõ rendszer faji alapon 
különböztetett meg, a mostani ugyanezt teszi osztályalapon. Fátray zsi-

Spiró György: Tavaszi Tárlat.
Magvetõ, Budapest, 2010

Mottó: „Akkor változik meg a 
rendszer, amikor mások kez-
denek el hazudni, mint akiket 
megszoktunk.”
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dó származású, Kleinból magyarosított volna Tátraira, de „odabent” elír-
ták a nevet, aztán elnyelte a bürokrácia. A Horthy-diktatúrában tehát ez 
volt vele a „baj”, most meg az, hogy nem tõsgyökeres munkásosztálybe-
li, a szülei kispolgárok voltak, kisiparosok – igaz, szegényebbek a leg-
több proletárnál...) Éli hát mindennapi életét, amely, mivel hisz az elvtár-
sak által felvázolt Szebb Jövõben, a körülményekhez képest egészen de-
rûsnek mondható. A fizetése az átlag alatt van, de mivel Kati is keres a 
Képzõmûvészeti Alapnál, telik nekik annyira, hogy ne kelljen különö-
sebben szûkölködniük. Igaz, a lakótelepi odú, ahol laknak, igen sötét, a 
szomszéd tûzfal eltakarja az eget... Az üzemben is megbecsült munkás-
embernek számít. Igaz, iparfejlesztõ ötleteit gúnyos mosollyal hallgatják 
végig – ha végighallgatják – az üléseken, majd legyintenek rájuk... Ká-
dár áll az ország élén. Új, megbízható káderekre van szükség. Fátrayval 
is elbeszélget az üzemi párttitkár. Szó van itt ideológiáról és származás-
ról egyaránt, mindezt csak úgy két fröccs közben megejtve az italbolt-
ban. Hõsünk utána csak másnap reggel érzi magát valahogy különösen 
mocskosnak. „Mintha a feje búbjáig meghempergõzött volna a ganéban. 
A napok múltán ez a mocsok egyre keményebben állt össze körülötte. 
Igyekezett kiverni a fejébõl.” Inkább a rossz vinkóra fogta a dolgot, ami-
bõl a hosszúlépést keverték a söntésben.

Még csak a kötet harmada táján tartunk. Eddig csupán élveztem. Az-
tán eljön a pillanat, amelytõl olyan kegyetlenül és sodróan izgalmassá 
válik a történet, hogy én még az életben, bizony Isten, ekkora kísértést 
nem éreztem, hogy elõrelapozzak... Persze ellenálltam, inkább nem et-
tem, nem ittam, nem aludtam, végigolvastam egy szuszra. 

Hogy a hályog a szemérõl lehulljon – persze nem ám úgy egybõl, ál-
tatja még magát jó ideig a jámbor –, persze, Fátraynak is meg kellett jár-
nia a maga kálváriáját... Egy nap az egyik kollégája letesz elé egy újság-
cikket. Valami összeesküvésrõl van szó benne, s ahogy olvassa, döbben-
ten veszi észre, hogy a közepe táján az õ neve is szerepel! Keresztnév 
nélkül, igaz, de hát nem túl sok Fátray szaladgálhat az országban rajta kí-
vül... Elõször csak maga aggódik, a felesége azt állítja, nincs ennek je-
lentõsége – hiszen õ a kórházban volt! –, mire megnyugszik. Küld egy le-
velet a laphoz helyreigazításért, és már-már meg is feledkezne róla, ami-
kor... elõször az üzemi menzán nem akarják kiszolgálni. Aztán nem en-
gedik be rögtön sem az igazgatóhoz, sem a párttitkárhoz... aztán amikor 
másnap mégis, a párttitkárnál egész bizottság várja: olyan kollégái, aki-
ket szinte a barátainak tekintett, lehetetlen vádakat ugatnak feléje, s hiá-
ba érvel, hogy õ ott sem lehetett akkor, amikor... aztán elkérik az üzemi 
belépõjét, amíg „tisztázza magát”... aztán a lapnál nem akarják fogadni, 
majd nem hozzák a helyreigazítást sem.... a kórházban nem adnak igazo-
lást arról, mettõl meddig feküdt odabenn, itt is alig akarnak szóba állni 
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vele... Fátray kapkod fûhöz-fához, de segítségre sehol nem talál, a régi 
barát felesége az utcán átmegy a másik oldalra, csak ne kelljen köszön-
ni... Fátray sodródni kezd önnön kétségbeesésében.

Az akkori – és az én olvasatomban a mindenkori – rendszer kritiká-
ját Fátray ügyvéd barátja kezdi elmondani – akinek „nincs mit veszte-
nie”, mert halálos beteg –, majd maga Fátray fejezi be másnap reggeli 
monológjában. Az ügyvéd egyúttal arra is figyelmezteti, hogy ne foglal-
kozzon az „igazolásokkal” a kórházban és a lapnál, mert a koncepciós 
perekben mindez nem számít. Sõt. Ha kiderül az igazság, az csak jobb, 
mivel minél inkább retteg a nép, annál könnyebb a hatalom gyakorlása. 
Ha nem akar lógni, irány a Dráván keresztül Jugoszlávia! Most kezdik 
„felvezetni” a Nagy Imre-pert, kell elõtte néhány kisebb tárgyalás és íté-
let. Nyíltan kimondja, hogy ezek bizony fasiszták, még ha vörösök is... 
(Én pedig élek a lehetõséggel, hogy kimondjam nyíltan, a jelenkor társa-
dalmaiban sincs ez másképp. Csak a színek váltakoznak. S persze egyre 
tökéletesebb az álcázás, az ideológiai háttér megfogalmazása, meg az 
összes többi népbutító maszlag. Szabadság, elvtársak! Hát persze. 
Hogyne.) „Elkövettem azt a hibát, hogy hittem az eszmében. Nincs esz-
me, Gyuszikám. Fasizmus van: fehér, zöld, barna vagy vörös.” Az ország 
státusa pedig már a fõhõs elméjében fogalmazódik meg: „Gyarmat ez, 
hol a Nyugaté, hol a Keleté.”

Ezt bizony a világ bármely országában bárki megállapíthatja pár 
perc gondolkodás után. Mert így van ez még ma is. Nem vagy gyarmato-
sító? Akkor gyarmat vagy.

Egy kovácsmûhely dolgozói a harmincas években
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Nagy Koppány Zsolt a Jozefát úr, avagy a regénykedés címû „dup-
la regényburgere” és a Nagyapám tudott repülni címû, sírni- és nevet-
nivaló történeteket tartalmazó novellafüzére után az idén ismét egy sa-
ját(os) mûfajú szövegben portyázta végig az elmúlt évtizedek irodalmát. 
A fõnevesített emlékezünk irodalomtudományi terminus technicus, 
olyan „hosszabb lélegzetû prózai mû, amelyben a szereplõk a címadó 
hõsre való emlékezés ürügyén vég ne’kül magukról mesélnek” (183.). 
Az Amelyben Ekler Ágostra – emlékezünkben sincs ez másképp: Ekler 
Ágost halálának apropóján hirtelen minden megszólaltatott számára ki-
emelten fontossá válik az élet. A kötet tehát egy különbejáratú danse ma-
cabre: a sír fölött táncot lejtõ csontvázak pajkos összekacsintása, a halál-
ba gyalogló élõk ujjongása közös halottjuk torán. Hiszen a saját ma-
gunkról szóló beszédnél nincs jobb bizonyíték arra, hogy élünk. Már ha 
persze valóban élünk, Nagy Koppány Zsolt figurái ugyanis nem élnek. 
Olyannyira, hogy a szereplõk jellemformálásáról, vagy esetleg -fejlõdé-
sérõl nem lehet szót ejteni... Merthogy az nincs is. Papírfigurák, kidolgo-
zatlan alakok jellemzik a szöveget, karakterei egyformasága és az álta-
luk felvázolt sztorik sematikussága egy dumaszínházas produkcióban 
ugyan megállja a helyét, de kétszázhatvan oldalon már unalmas. Ott van 
például a rozoga felhõ szélén gubbasztó, számûzetését töltõ Angelus, aki 
az õrangyalképzõ harmadik évfolyamán, a meg nem értett zsenik elne-
vezésû tárgy vizsgatételei közül pont Ágostot húzza ki. Amikor aztán a 
védencét „farkával a kezében” elüti egy kisteherautó, éppen a csajával, 
Angyelinával angyalog „egy földsütötte holdösvényen”. Hiába az utol-
só gondolatokat feljegyzõ automata és a másfél éves desifrírozó kurzus, 
Angelus sem tudja eldönteni, hogy öngyilkosság vagy baleset történt-e. 
Ugyanezen õrlõdik a teherautó-sofõr, Antal Arnold is, aki, egy döglött 
kutyát látva az út túloldalán, annyira elbambul, hogy az elészédülõ 
Ágostot úgy elcsapja, mint a taknyot. Rémálmokkal teli éjszakák után 
bánatában villamosvezetésre adja a fejét. Hasonlóan szomorú a legjobb 
barátja halálán búsuló, alkoholista, rosszul sikerült házasságban vergõ-
dõ Jackson Ockpoll is, akinek a Vajaskenyér John Wain talpán és a Kínai 
harcos alföldi menyecskének udvarol címû mûremekek napi tizenkét 
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példányban való megalkotása az egyetlen vigasza. A giccsképek forgal-
mazója, Kovács Ádám egy dörzsölt vállalkozó, saját festõmanufaktúrát 
üzemeltet, és egyszer még egy vaknak is sikerült eladnia a „kitûnõ mûvé-
szi értéket” képviselõ A víz lezúdul esés közben és A hosszúlábú nõ esté-
lyiben címû „festményeket”. Ezenkívül bármikor kész bevetni Tatát, az 
Aranyló Here bár egykori kidobóemberét, akinek a kedvenc (és egyet-
len) olvasmánya a Változtasd meg élted az agykontroll segítségével! 1., 
2. és 3. Valószínûleg jó üzletember lenne Ágost mindig nyitott zsebbel 
közlekedõ, ortopéd sebész fõorvos nagybátyja, dr. Létavértessy Károly 
is, akinek „deres hajába gyakran ragadnak bele fiatal lányok” (5.), s aki 
unokaöccsét is beavatta a nõi test nyújtotta gyönyörök világába, magya-
rán: tizenéves korában elcipelte egy kuplerájba. Ágost felnõve is rajon-
gott a könnyûvérû lányokért, s elõszeretettel vette igénybe a formás fene-
kû, római filozófiát tanulmányozó Nagy Stefi szolgáltatásait, miközben 
gyakran panaszkodott a csak „kicsi lekváros kenyeremnek” becézett 
felesége, Ekler Aurélia kéziratok kijavításához szokott szigorúságára. 
Az emlékezünkben szerepet kap 
még dr. Gávavencsellõi Tihamér, 
aki az elhunyt ügyvédjeként közre-
bocsátja annak tanmeséit, de megis-
merkedhetünk Kotnyéllel és Kot-
nyélnével, valamint Józsival, az 
andrológiai rendelõben „dolgozó”, 
összeragadt lapú 1997-es Cica ma-
gazinnal, sõt egy „friss hajtásokat 
burjánzó ráksejttel” is, amelynek 
azonban már nem volt ideje kifej-
lõdni Ágost szervezetében. A fölös-
leges poénkodásról meg a túlszelle-
meskedõ hangvételrõl viszont a né-
hány jól sikerült, stand up come-
dykbõl kölcsönzött geg sem tudja 
elvonni a figyelmet. És hiába az 
intertextuális utalásrendszer, ha ér-
telmetlenül van a textusba integ-
rálva.

A szerzõ nyilván csak mosolyog a felháborodásomon, hiszen õ 
megmondta, „minket az irodalom lényege, a játék érdekel: a szövegek 
egymásra rakása, kölcsönhatása, és új jelentéssel való gazdagítása. Ezért 
úgy terveztük, és úgy is lett, hogy ez a könyv a mi játszóterünk lesz, hi-
szen – döbbentünk meg sokadszor – korlátlan urai vagyunk az esemé-
nyeknek” (187.). Nos, a játszótér urai többen vannak: nevezetesen a 
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szerzõ és annak húsz évvel késõbbi alteregója, az ötvenedik évét taposó, 
nevét Karácsony Benõtõl eredeztetõ Nagy Koppány Tömzsi, egy „hízás-
nak indult, hajdan erõs magyar, némileg zavaros identitástudattal, pajkos 
és vidám, mégis tekintélyt sugárzó pocakkal” (6.). Mert azt feltételezni, 
hogy az emlékezõket faggató és az emlékezünket lejegyzõ író egy és 
ugyanaz a személy, legalább akkora naivitás, mint premodern fontosko-
dással megkérdezni, hogy mennyire önéletrajzi ihletésû a mû. Erre pedig 
csak egy jó válasz van: „Semennyire. Vagy maga tényleg azt hiszi, hogy 
Ady Endre a Góg és Magóg nevezetû urak nászából született?” (186.). 
Miután a mezei befogadót kellõképpen elbizonytalanították, és már fo-
galma sincs arról, létezett-e valaha Ekler Ágost, és valóban az õ képe-e a 
borítón látható, legkönnyebben talán Óriásbika a nagy magyar tájon 
címben összefoglalható mûalkotás, a kötet végén ott van egy Ekler 
Ágost és Nagy Koppány Tömzsi által közösen írt szociografikus vallo-
más, A vendégmunkás dalai, mely mûfaját tekintve „dal tragédiában el-
beszélve; mondja egy büszke székely” (237.). Ezt a konfessziót talán egy 
csalódásoktól megfáradt öregemberhez hasonlítanám, aki idõnként epét 
öklendez: a kötet erõltetett poénkodása itt hirtelen fordul át cinikus leltá-
rozásba, az Erdélybõl Budapestre települt „bunkószékelyek” megalá-
zás-breviáriumába. Szerintem ez az oka annak, hogy a könyv magyar-
országi recepciója szinte egyáltalán nem tárgyalja ezt a részt. Az elve-
szettség, a sehová sem tartozás érzésérõl tényleg csak annak lehet vala-
miféle zûrzavaros benyomása, aki maga is átélt hasonlót, vagy mondjuk 
akit vajdasági létére nem egyszer kérdeztek meg, hogy „Délvidék az 
Erdélyben van?”. Ha lehet valaki halmozottan határon túli, akkor mi 
Horgostól délre azok vagyunk: kisebbségiek is, meg „nemerdélyiek” is. 
Nagy Koppány Zsolt a határon túliság okozta összezavart identitástuda-
tát próbálta „kifacsarni” magából és áttranszformálni valami kevésbé 
drámaiba az Amelyben Ekler Ágostra – emlékezünkkel. Nem sikerült. De 
van egy részlet, amiért mégis érdemes elolvasni ezt a könyvet: „Az alul-
járók még mindig rejtély számomra. Sosem tudok jól kijönni belõlük. 
Mindig a wild side-on walkolok ki. A fene érti. […] Közben irigy pillan-
tásokat vetek a született pestiekre. Hogy õk mennyire tudják, mi, hol. Az-
tán rájöttem. Õk csak egy utat ismernek. Ahol mindig járnak. Ahová a na-
pi betevõ hajtja õket, ahol saját napos oldalukat vélik. A vendégmunkás 
mindig máshol jut a felszínre. Mindig másutt mehet. Ezer út közül vá-
laszthat. És ez azért nem semmi.” (257.)
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Az irodalom a valóság és a fikció vi-
szonyát jeleníti meg, s lényegében Ester-
házy Péter is ezzel a viszonnyal foglal-
kozik – alkotói habitusából kifolyólag 
komoly játékossággal szórakozik rajta. 
(„Hogy az életnek van-e értelme vagy 
nincs, ez egy fogas kérdés. Én erre nem 
tudok válaszolni. Nagyon szívesen vála-
szolnék, ha tudnék, de csak vihogni tudok 
rajta, mondotta Esti Kornél kedvesen. Ez 
a mondotta Esti komolysága, és ez a ko-
molyság az élete.”) Az írói hozzáállás 
eredményeként a teremtett szövegvilág 
folyamatos eszmecserét folytat a valóság-
gal, légies könnyedséggel teszi magáévá 
a kívülrõl érkezõ gondolatokat, önmaga 
létrejöttét is megelevenítve sziporkázik, fityiszeket mutogat és felesel. A 
valóságot teljes mértékben beirodalmazni vágyó szerzõi oeuvre-nek kö-
szönhetõen ezeregy átjárás fedezhetõ fel Esterházy regényei között, utak 
és ösvények születnek, amelyek összekapcsolják az író köteteit az iroda-
lom egyéb darabjaival. A kibogozhatatlan összeszálazódást részben a 
szerzõi tudat, részben pedig maga a szöveg hozza létre.

Fáradhatatlan bolyongása (és kalózkodása) az irodalmi vizeken Es-
terházyt ezúttal a modern magyar irodalom egyik legsajátosabb egyéni-
ségéhez vezette: Esti Kornélhoz. „Az Esti az borongós alkonyat, lilás 
esthajnal, boldog óra, az Esti az lebukó napfény, az Esti az lenge szellõ és 
csöndes beszélgetés, baráti borozás és magányos ima, az Esti az egy név, 
amely ugyan már foglalt, de amely épp azt állítja incselkedve magáról, 
hogy õ üres, hogy betöltendõ, hogy még (mindig még!) meghatározat-
lan, légy a végtelen, mondja.” A Kosztolányi Dezsõ által hetvenhét évvel 
ezelõtt életre keltett hõs, „e szavakból szõtt férfiú”, újbóli bevezetése az 
irodalomba egyrészt hommáge a nagy elõdnek, másrészt pedig kiváló 
lehetõség a szerzõnek arra, hogy egy mindenki számára régi, kedves is-

SÁNDOR ZOLTÁN
    

ESTI KORNÉL UTAZÁSA

AZ INTERTEXTUALITÁS MÉLYÉRE

Esterházy Péter: Esti.
Magvetõ, Budapest, 2010



116

merõs alakmásában tetszelegve morfondírozzon az élet dolgain. A feltá-
masztott Esti azonban már sokkal több, mint egykoron volt, újrateremtõ-
jének köszönhetõen alakváltozatai kimeríthetetlenek: egy reggel nehéz 
álmából arra ébred, hogy ágyában festménnyé változott; bölcsészlány-
ként botrányosan rövid szoknyákban, úgynevezett pinikben jár; vagy ép-
pen kutyaként létezik.

Az emberi lét legbanálisabb és legmagasztosabb pillanatainak egy-
befûzésével Esterházy, ezúttal talán még inkább, mint korábban, kísérle-
tet tesz a totális irodalmi mû létrehozására. Egy olyan könyv megalkotá-
sára, amely magában foglalja az író vagy a hõs, vagy mindkettõ („Bizo-
nyos értelemben Esti Kornél vagyok.”) szellemi produktumának kereszt-
metszetét. Az Esterházy-univerzum úgy telik meg Esti-töredékekkel, 
mintha a szerzõ naplót vezetne, és beleírná olvasmányélményeit, írói 
töprengéseit, bölcselkedéseit, anekdotáit, novelláit, aforizmáit, késõbb 
felhasználandó feljegyzéseit és regényét, akárcsak igényesen kimunkált 
esszéit is. A Hetvenhét történet, Esti Kornél és Esti Kornél kalandjai kü-
lönbözõ mûfajú szövegei megszüntetik a mûfaji kötöttségeket, s ebbõl a 
prózakáoszból megszületõ profán filozófia által igyekszik Esti véle-
ményt formáltatni a körülötte lévõ világról. Megalkotója révén tudja, 
hogy manapság már senkit nem érdekel, hogy mit akart a szerzõ monda-
ni, vallani vagy sugallni. Az írónak nem is szabad ilyesmivel foglalkoz-
nia, a könyvének kell magára vállalnia ezt a feladatot. Ha valaki szemé-
lyesen akar üzenni valamit, menjen politikusnak vagy papnak.

A magától értetõdõ Kosztolányi-átiraton túl Esterházy számtalan je-
lölt és jelöletlen idézetet, vendégszöveget, irodalmi mûvek és személyek 
megidézését, a közéletben használandó frázist, dalszöveget épít be szö-
veggörgetegébe, neveket emleget: közismert személyiségeket és irodal-
mi hõsöket, élõket és holtakat. A posztmodern, jelzéstelen idézés gyü-
mölcsözõ technikájának nyilván még a posztmodern utáni korban is szép 
számban vannak megkérdõjelezõi, akik azt vallják, hogy az olvasónak 
joga van tudni, hogy egy szövegen belül mi az idézet és mi nem az. El-
gondolkodtató meglátás, azonban az olvasónak is joga van mûveltnek 
lenni. A jelöletlen intertextus felismerése plusztartalmat hordoz magá-
ban. Egyébként sem a szerzõ, hanem maga a könyv teremti meg saját 
magának a jogot az idézetekre, valamint azok használati módjára: jelzet-
ten vagy sem, s ha igen, filológiailag pontosan-e vagy egy kicsit más-
képp. Ha ezt valaki problémaként veti fel, akkor probléma is. Minden-
képpen normaszegés történik, de a szerzõ nem úriember, hogy ilyesmi-
vel bíbelõdjön. Visszatérõ mondatai, elõre- és hátrautalásai által a szö-
vegtest egy monumentális szellemi konstrukciót képez, aminek legtöbb 
részecskéje és fejezete, akárcsak az egésze, önálló teljeséget alkot, 
ugyanakkor folyamatos párbeszédet folytat egymással. A szerzõ ott té-

117

ved, hogy mindvégig nagyon szellemes akar lenni, ennek ellenére – vagy 
éppen ezért – szellemeskedése olykor erõltetett, és már inkább zavaró, 
mint szórakoztató. A mûnek bizonyos részek és fejezetek túlírása sem 
tesz jót – ami egyébként Esterházy egyes korábbi mûveire is jellemzõ –, 
az olvasónak pillanatokra az az érzése támad, hogy ezt a rizsázást a vég-
telenségig lehet folytatni. De Esterházy éppen attól az, aki, mert önref-
lexióiban a hiányosságot is erénnyé kovácsolja: „Esti Kornélnak neki-
szegezték, egy fiatalember, a kérdést, miért ír. Talán nem derül ki az írá-
saimból?, válaszolta csak úgy. Hetekkel késõbb kapott egy levelet, ennyi 
állt benne: Nem.”

Számos egyéb erénye mellett az irodalom arra is jó, hogy nem kell 
konkrét személyekkel foglalkozni ahhoz, hogy szembenézzünk a múlt-
tal, ami fõképp akkor válik fontossá, ha ezt a társadalom nem hajlandó 
megtenni. De az is jó, ha idõnként pofátlanul beleszól a jelenbe. Esterhá-
zy Esti fiktív életén keresztül a jelenlegi magyar társadalmi és politikai 
valóságról is szót ejt. Felemlítõdik Mátyás király és az antijudeizmus 
kérdése, a haza a magasban és a trianoni trauma, és nem utolsósorban a 
kijózanító iróniával megfogalmazott nemzeti sajátosság – szellemi hun-
garicum – meghatározása: „Befogadtak, hajtotta le csöndesen Esti a fe-
jét, mintha a szívét emelné föl, föl. Hazája akkoriban keresztül-kasul 
utálta – – – egymást? – – – saját magát – – – ezt a fogalmazásban is észlel-
hetõ bizonytalanságot úgy oldván meg, hogy az utáltakat nem tekintették 
a haza részének – – – és Esti nem akart – – – nem is volt – – – jobb lenni a 
Deákné vásznánál – – – patrióta becsülettel neki-nekilendült – – – de 
vagy csak a lenézésig jutott – – – legjobb esetben a megvetésig – – – jobb 
pillanataiban az utálathoz már elismerésre méltón közel esõ undorig – – 
– vagy ha eljutott is a kívánt nemzeti utálatminimumhoz, minduntalan 
megfeledkezett errõl az össznépi játékról, ami kissé idegenné tette õt, sá-
padtabb lett és hallgatag, és a járása is megváltozott.”

Az irodalom a valóság és a fikció viszonyát jeleníti meg, s lényegé-
ben Esti is ennek a viszonynak a megtestesítõje – szereplõi habitusából 
kifolyólag játékos komolysággal szórakozik rajta. („Esti Kornél picit 
megvonta a vállát, alig, csak mintha Rózsa Sándor a szemöldökét össze.”) 
A sajátos szerep vállalásával a teremtett szövegvilág határait feszegetve, 
folyamatos eszmecserét folytat a valósággal, légies könnyedséggel teszi 
magáévá a kívülrõl érkezõ gondolatokat, alkotója tevékenységét is meg-
elevenítve sziporkázik, fityiszeket mutogat és felesel. A fikciót teljes 
mértékben megvalósítani vágyó törekvésének köszönhetõen ezeregy át-
járást teremt magának a világ útvesztõiben. Komplex személyiségét 
részben írója szószövése, részben pedig olvasója képzelete hozza létre. 
„... az ember mindig fiktív kicsit, állítja Esti Kornél létezése egész súlyá-
val.” És ez a mindig fiktív kicsit Esterházy Péter valós mûvészete.
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A Bridget Jones-, Carrie Bradshaw- és Terézanyu-sztorikban megfo-
galmazott szingli-létfilozófia egy évtized alatt ugyan túlhaladta önma-
gát (elkopott a kezdeti varázsa, és az említett emblematikussá vált höl-
gyek is feladták az emancipált, magányos nõ státusát), de ezekbõl az 
úgynevezett alapmûvekbõl fakadt vadhajtások hihetetlenül túlszapo-
rodtak, roskadoznak tõlük a könyvesboltok polcai, vezetnek az olvasott-
sági toplistákon. A szerzõk továbbra is ontják a jól bevált recept alapján 
kreált csajos történeteket, századszor is lehúzzák róluk ugyanazt a bõrt, 
és profitálnak, amíg van kinek eladni. A törzsolvasók hada pedig, úgy tû-
nik, vásárol és kitart.

Tagadhatatlan, hogy ezek a mûvek napjainkban is népszerûek, a 
pamlag sarkába vagy egy kényelmes Ikea-karosszékbe szegezik az ön-
megvalósító, magányos nõk százait világszerte, olvasási lázat generál-
nak, mozikat töltenek meg a filmre vitt adaptációik. Sikerük titka állító-
lag abban rejlik, hogy a mai nõket érintõ és érdeklõ kérdéseket boncol-
gatnak. De mégis, mûvi és álságos az általuk közvetített mondanivaló. 
Úgy beszélnek az önértékelési zavarral küzdõ, a párválasztásban vakvá-
gányra jutott, csetlõ-botló, szeretetre és karrierre vágyó nõkrõl, hogy 
közben drága parfümökkel telefújt, ruhakölteményektõl hemzsegõ, 
pezsgõbuborékok áztatta ál-világba helyezik a szereplõket. A nõk leg-
többjétõl távol áll ez a világ, a felvázolt problémák, gondok sem hétköz-
napiak, és idegenek a megjelenített élethelyzetek (hisz, valljuk be, kicsi 
az esélye annak, hogy amiatt késsük le a Tenerifére induló gépet, mert ki-
tört a Gucci papucsunk sarka, miközben menekültünk egy hat nyelven 
beszélõ spanyol férfiszépség elõl, aki a szerelmével és a sportkocsijával 
üldöz fél városon át), mégis csábítóan hatnak, hisz álmokkal manipulál-
nak ezek az alkotások. Vonzóvá teszik a divatdiktátorok, reklámszakem-
berek és nõi magazinok által megteremtett XXI. századi nõideált és an-
nak sajátos, (ál)problémáktól hemzsegõ, csillogása miatt mégis irigyelt 
világát. Céljuk, hogy mindennél jobban vágyjunk a luxusra, a fényûzõ 
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életre, a reggelihez kaviárra, a D-kosaras melltartóra, arra, hogy trendik 
legyünk, karcsúak, napbarnítottak, divatosak és irigyeltek, hogy szipor-
kázóan szellemesek legyünk a leghétköznapibb beszélgetésben is, és 
hogy mellettünk ébredjen a világ legmegértõbb, legtoleránsabb, legszív-
döglesztõbb hímnemûje, azt szeretnék elhitetni velünk, hogy ezek a mo-
dern nõ és a boldog élet ismérvei.

Az erdélyi származású, Magyarországon élõ Lovász Krisztina Adél-
ka szerint címû novelláskötetében a fentebb vázolt jelenséget veszi gór-
csõ alá. Sajátos anti-szinglitörténetei görbe tükörként mutatnak rá „a nõ-
cis létfilozófia és irodalom” fonákságaira. A Helikon folyóiratban foly-
tatásban megjelent, majd kötetbe foglalt novelláinak fõhõse, a harminc 
év körüli Adélka amellett, hogy szakmailag igyekszik megvalósítani ön-
magát, férjet keres. A novellák laza szerkezetû füzért alkotva végigveze-
tik az olvasót egy erdélyi kisvárosból a magyar fõvárosba kerülõ fiatal 
lány életének fontos eseményein, s miközben kisebb családregény szálai 
bogozódnak, a fõhõsnõ párkeresõ hercehurcájának köszönhetõen meg-
rajzolódik a szingli lét karikatúrája is.

Fontos kiindulópont a szerzõ gye-
rekkorának színhelye, Bánffyhunyad, 
az autentikus, némileg zárt település 
bemutatása, szerethetõ, szórakoztató 
karaktereivel, a felmenõkkel és a szü-
lõk alakjával. Az édesapa, Papuska, a 
helyi férfiak prototípusa, aki a létbi-
zonytalanság és kiúttalanság terhe alatt 
a legkézenfekvõbb életformát választ-
ja: „…a lány apja, »apátok« sehol sincs. 
Illetve van valahol, mert a »sehol«-nak 
nagyon szép metaforája a kocsma, ahol 
a biliárdasztal körül folyik egy másik 
élet, az igazi, a heideggeri létfeszege-
tés…”

Az édesanya, Maman, a család nõ-
ágának, a Katalinoknak méltó utóda, 
aki erejéhez mérten folytatja a pohár fenekére nézegetõ férfiak elleni 
örökös harcot, attól sem riad vissza, hogy járókeretre támaszkodva el-
tipegjen megbontani a kocsma, azaz a Páncél törzstagjainak dévajko-
dását: „…tekintetét – mint zsenge zöldpaszuly levest a tejfölös ereszték-
kel – óvatosan végigfuttatta a létfeszegetõkön. Önmaga szobraként, egy 
trapéz alapzatán állt egy darabig, majd lassan megfordult és elindult 
hazafelé. Akkor már tudta, hogy nyert ügye van a következõ negyven 
évre…”

Lovász Krisztina: Adélka szerint.
AB-ART, Pozsony, 2009
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Adélka atavisztikus görcsben várja vélhetõen lovon érkezõ võlegé-
nyét, azaz a szokásjognak fejet hajtva a házasságban keresi a kiteljesedés 
lehetõségét. Ebben szülei, különösen az édesanyja a legbizakodóbb part-
ner: „Maman olyan tanácsokkal látta el kislányát, mint »Piroska napján 
piros kendõt köss a nyakadba, akkor idén férjhez fogsz menni… vagy 
hajtottam neked Katalin-ágat (téli ünnepkör), András napján hallgasd 
meg, a kutyák mely irányból ugatnak, na onnan érkezik majd a jövendõ-
belid« és hasonló jó tanácsok a tavaszi és nyári ünnepkörbõl is.”

E népi férjfogó módszerek mellett persze helyet kap modernebb 
megoldás is, Adélka találós kérdésekbe csomagolt apróhirdetéseket ad 
fel, például effélét: „Toposzt stoppolok, kiégett irodalmárok zokniját is 
vállalom. Fényképes leveleket »Dugófüggöny« jeligére a kiadóba vá-
rok.” Jelöltek akadnak ugyan, akiket a fõhõs sorra gusztál: „Általában 
hazahurcolta aktuálissá vált võlegényeit, akik nagyon jól érezték magu-
kat, ettek-ittak, élvezték a vidéki levegõt és azt, hogy Adélka szülei kör-
beugrálják õket”, majd sorra kimustrálja mindet.

Férfijellem-végletekkel szembesül az olvasó, míg végigvonulnak 
elõtte a furábbnál furább hõsszerelmesek, a reményteljes nõsülendõk 
egész sora. Feltûnik egy filmrendezõ, film nélkül, pontosabban egy kí-
sérleti fázisban megakadt mûvel, majd jön Lexi, az úri fiú Németország-
ból, a „Dosztojevszkij-figura, aki kölcsönvette magát és hangulatát a 
nagy orosz regényeibõl, ingatag dzsentri imázsát megtámogatandó”, be-
fut Sasfiók is: fõvárosi Túri Dani, a regényfigura önsorsrontása és ag-
resszivitása nélkül, „nem volt hát más dolga, mint átadni magát a lét elvi-
selhetõ könnyûségének”, õt követi Népfia, a napelemes mobiltelefontöl-
tõ feltalálója, majd Lajos, a Csehov-novellahõs, vidéken ragadt intellek-
tus, National Geographic-elõfizetõ,  állatorvos, aki inszeminátorként se-
gít a tenyészállatok populációjának egyensúlyban tartásában.

A lehetetlen figurák, vakvágányra futott sorsok, dugába dõlt álmok 
és távlat nélküli lehetõségek gyûjtõtégelye, a kisváros, fojtogatóan szû-
kössé és kimerítetté válik, melyben nem sikerül a kívánalmaknak megfe-
lelõ intellektusra bukkanni, a fõhõs számára nem marad más hátra, mint a 
kitörés kényszere. „…Vásárolt hát egy fehér ruhát, leárazva és derékban 
beszûkítve, térde aljáig érõ szép kidolgozású csipkével, amihez ugyan-
olyan csipkeujjú boleró járt. Német áru, stílusa leginkább a Havasi Hófe-
hérke a városban NDK-sorozat amerikai western filmváltozatának jel-
mezét idézte”, és csipkekesztyûvel kiegészítve az összhatást, a magyar 
fõvárosba indul becserkészni a Nagy Írót, akinek mûveivel már találko-
zott antológiák lapjain, és akihez ennek folytán plátói szerelem fûzte.

A Pestre érkezõ Adélkával meglódul a világ, pörögni kezdenek körü-
lötte az események, és hrabali képtelenségek vegyülnek a mindennapjai-
ba. Összehozza a sorsa például a fõzõs gyilkossal, aki tömegközlekedési 
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eszközökön szemeli ki áldozatait, majd fõzésre kényszeríti õket, látoga-
tást tesz egy rendhagyó finnugorista konferencián, feltörekvõ könyvtá-
ros kisasszonyként az Egyetemes Tizedes Osztályozás szabályai szerint 
szervezi meg az életét és rendszerezi a ruhatárát, belepillant özvegy Ma-
tatkáné mennybéli levelébe, kapcsolatba kerül a Hector&Berlioz ma-
gánnyomozó irodával, ûrcsocsóval foglalkozik s mindemellett persze 
társat keres.

A kötet elején még könnyûszerrel követhetõ, összefûzõ novellaszál a 
késõbbi, a fiktív jövõben játszódó történeteknél már nehezen lelhetõ 
meg, túlbonyolódnak az események, melyeket már csak Adélka és ízlé-
sesen adagolt humora kapcsolnak egybe.

Lovász Krisztina nemcsak a szülõföldjét, az ottani figurákat, szoká-
sokat, szûklátókörûséget ábrázolja szeretetteljes iróniával, hanem a tá-
gabb környezet, Kolozsvár is kap néhány fricskát, sõt Budapest, és az ott 
tapasztaltak szintén pellengérre kerülnek.

A humor mellett posztmodern intertextualitásban is lubickolhat az 
olvasó, a történetekben hemzseg az irodalmi, filozófiai, filmtörténeti, 
dalszövegbeli utalás. Pompásan megfér nála egymás mellett Cseh Ta-
más, Csehov, Hrabal, Toni Körtisz, Dzson Vájn, Heidegger, Newton, 
Hamupipõke, a SpészGörlök és Kundera, s bizonyítandó, hogy a szerzõ 
nem ódzkodik az összemosástól, a novellákban versbetétek, levélrészle-
tek, jelentések, újságírói mûfajok, blogszerû bejegyzések is helyet kap-
tak. Mindegyik egy apró mozaikkocka, mely arra hivatott, hogy egy 
nagy egésszé összeállva tükröt tartson a világunknak. „Adélka szerint a 
világ olyan férfiak és nõk mértani helye, akik egyazon távolságra vannak 
egymástól és önmaguktól. A körök néha találkoznak, érintkeznek, met-
szik egymást a Nagy Geométer törvényei szerint, aki ott figyel kitartóan 
mindannyiunk középpontjában, és aki egy varázspálcával pörgeti kari-
káinkat.”

A kötet végére kikristályosodik az alkotói szándék: a fityiszmutatás. 
Fityisz a megcsontosodott társadalmi normáknak, a basáskodó szerkesz-
tõknek, az „irodalmi rozmároknak”, akik szellemi önvédelembõl hájat 
növesztenek, a mitizált erkölcsi értékeknek, a toposzoknak, a kronologi-
kus történetmesélésnek és nem utolsósorban az olvasónak, akire a „nõci-
történetbe” csöppenve záporoznak a parodizált jelenség átértelmezett 
kliséi, miközben kétségbeesetten próbálja elvarrni a történet szálait.
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A Kolozsváron élõ Szilágyi Istvánt a Vajdaságban feltételezhetõen 
többen ismerik regényei folytán, mint novelláiról és elbeszéléseirõl. A 
Kõ hull apadó kútba (1977), az Agancsbozót (1990), a Hollóidõ (2001) 
emlékezetes élménye mögött talán fel se sejlik a novellista. Emiatt is 
fontos, hogy a Magvetõ Könyvkiadó a rövidebb elbeszélõ formák irá-
nyából is megközelíthetõvé tette a szerzõ elbeszélõ mûvészetét.

Közel kétszáz oldalon tizenegy elbeszélést, illetve novellát olvas-
hatunk a kötetben, koraiakat, késõbbieket egyaránt, amelyeket nem az 
idõrend, hanem egyéb szálak, a bölcseleti háttér, a szociális érzékeny-
ség, a balladás tömörség, az egészséges humor és a kíméletlen irónia, a 
sajátos nyelvi világ fûz egymáshoz.

A kötetbe foglalt elbeszélésekben valaki mindig valaki másnak az 
áldozata. Olykor egy-egy ember, mert a magyarok és a románok idõn-
ként meg szokták ölni egymást. „Van hogy csak száz évben egyszer. Van, 
hogy gyakrabban: húsz-harmincévenként. Merthogy nem hiányzunk 
egymásnak. Legalábbis ezt szoktuk hazudni magunknak, amikor kinyír-
juk a másikat.” (Tájkép tutajjal, 152.) Áldozat a statárium alatt fölakasz-
tott tyúktolvaj, a polgártársait segítõ, majd magára maradó szõlõsgazda. 
Áldozatok a gyerekek, akiket megfosztottak a hit áhítatától, azok az em-
berek, akiknek a völgyben fekvõ falvait egy erõmû tározójának kialakí-
tása érdekében vízzel árasztották el, és csak egyik település templomá-
nak tornya bukkan elõ olykor a víztükör alól. Valami módon mindenki 
áldozat, s önnön története a háború és a gyûlölködés, az etnikai egymás-
nakfeszülés fekete drapériáival díszített balladaként magasodik fölé. 
Szilágyi István felismerése, miszerint „az egymást követõ nemzedéke-
ket legmarkánsabban talán éppen a szorongásélmények és félelemokok 
különbözõségei választják szét, tagolják és egyénítik” (Csillagoltogató 
háromkirályok, 58.) a kötet szervezõelveként is értelmezhetõ.

Az elbeszélések jellegzetessége, hogy a történetet a legtragikusabb 
pillanataiban is belengi a humor, a tehetetlenségre adott reakció, a meg-
változtathatatlan tudomásul vételének sajátos felhangja. A Foggal és bü-
työkkel címû elbeszélés például ezekkel a mondatokkal kezdõdik: 
„Nagymarti András hazakerült a Dontól, csak a karjait hagyta ott. Azo-
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kat se egészen, maradt belõlük egy-egy jó arasznyi, ami nem sok, de több 
a semminél.” (169.) A humor, a keserû irónia és a kíméletlen önirónia 
sokkal mélyebben gyökerezik az elbeszélésekben, minthogy stílusesz-
közként tekinthetnénk rájuk, egyfajta világlátás megjelenítését szolgál-
ják. Kibic, a kisváros garabonciása (Kibic, az árva ember) példája a talá-
lékonyságnak, a dolgokat egybelátó észjárásnak és a praktikusságnak. 
Az õt megjelenítõ történet háború idején játszódik, Kibic sajátos logiká-
jával pár mondatban megfogalmazva szemléletesen ábrázolja az értékvi-
szonyokat felrúgó világrendet: „A gyepûn innen Sike bácsi a hosszú nye-
lû baltájával meg a nagy kutyájával õrzi a hegyet, nehogy valaki egy fürt 
csabagyöngyét le merjen szakítani, azok meg ott lenn csak mennek az 
úton, s a fél világot ripityára lövik. A Kövicsesen a kaszárnya mára ki-
képzõtábor. Civil pofákat hoz a vonat, mundérosokat visz a vonat. Lent 
bõgnek a motorok, itt meg a kerülõ vigyáz a csabagyöngyire.” (14–15.) 
„Bolond világ: megkeresni nehéz a pénzt, elkölteni maholnap még nehe-
zebb.” (27.) A világ abszurditásának magvas megfogalmazásai mellett, 
mint például: „vajon lehet-é az ember olyan tökéletes, mint egy hóhér 
anélkül, hogy hóhérnak kéne lennie” (i.m., 58.), olyan szellemességeket 
is olvashatunk, mint a kutya esete, amely lelki beteggé vált, mert barát-
ságtalanul bánik vele a medve (Tájkép tutajjal, 152.).

Az elbeszéléseknek a balladai tö-
mörség mellett külön jellemzõje az ár-
nyalt, gazdag nyelvezet, ami a vajdasági 
olvasó szókincsét feltétlenül gazdagítja. 
A nyelvjárási elemek ugyanolyan termé-
szetességgel épülnek az elbeszélésbe, 
mint ahogyan az elbeszélt történet által 
az olvasó belecsöppen egy-egy szituá-
cióba, s anélkül, hogy pontosan ismerné 
a történések idejét, ismerõsként bukkan-
nak elébe a szereplõk, noha korábban 
egyáltalán nem, vagy csak futólag talál-
kozott velük, egy másik elbeszélésben. 
Szilágyi István novellái és elbeszélései 
annak ellenére, hogy különbözõ idõben 
születtek, egységes élményt teremtenek, 
valami olyat, amit Márquez után Macon-
do-élménynek hívunk. Akár még ottho-
nosnak is mondhatnánk ezt az élményt, ha nem kellene a történetben sze-
replõ embernek mindig magánál tartani egy hosszú nyelû baltát vagy bár 
egy komolyabb bicskát, mert „a tekintetekben lappangó veszettség fém-
lik a közöny mézgája alatt” (Tájkép tutajjal, 149.)

Szilágyi István: Bolygó tüzek.
Magvetõ, Budapest, 2009
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Én egyházi iskolába jártam. Az apácák között töltött négy évem ma 
is kísért. A szigorú kollégiumi rendet, az összezártságot, a logikátlan fe-
gyelmezéseket nem lehet elfelejteni. Egész életemet meghatározza ez az 
élmény. Ma már nem szenvedek miatta látványosan, inkább csak néhány 
bármikor elmesélhetõ vicces történetté vált, benne lenni azonban elég 
kemény volt. Valami ilyesmit érezhetnek azok is, akik kötelezõ sorkato-
naságukat még a hosszú ideig tartó, régi rendszerben töltötték. Fõleg 
Magyarországon, fõleg a hetvenes években. De bármikor máskor, bár-
hol máshol is érvényes lehet ez.

A katonalét abszurditására, a hosszú ideig tartó, állandó megalázta-
tásokra sokféleképpen lehet reagálni. Van, aki egész életére belerokkan. 
Van, aki kizárja a világot, és összeszorított fogakkal és/vagy viccelõdve, 
nem véve komolyan az egészet, kibírja, nem gondol rá. Van olyan is, aki 
beépíti életébe, személyiségébe az élményt, és ebbõl táplálja késõbbi 
depresszióját vagy kreativitását. Egy biztos: aki volt katona, soha nem 
felejti azt el. Én nem tudhatom, csak sejtem, hogy így van. 

Garaczi László harmadik lemur-regénye éppen ezekrõl a tapaszta-
latokról szól. Az Arc és hátraarc katonaregény, és mégsem az. Nyilván-
valóan a bevonulásról, a kiképzésrõl, a felettesek abszurdabbnál abszur-
dabb vegzálásáról, és a menekülési vágyról szól, ha viszont ennyivel le-
tudható, nincs róla mit írni. Azonban sokkal több ez pusztán katonaszto-
rik gyûjteményénél. Fejlõdésregény, mûvészi önéletrajz, múltbate-
kintés. Dobálózhatunk kategóriákkal, olyat úgysem fogunk találni, ami 
pontosan illik Garaczi mûvére. 

A történet a frissen érettségizett fõhõssel kezdõdik, aki egyes szám 
elsõ személyben meséli el, hogy megkapta behívóját, tehát az egyetem 
elõtt be kell vonulnia. Unalmas életében legalább történik valami válto-
zás. A túl nagy kényelemben ugyanis már megposhadt a lelke is. Nem 
tudja eldönteni, hogy dolgozna-e vagy inkább tanulna, a barátnõjét se-
hogy sem tudja rábírni, hogy levesse a ruháját, ezért retteg attól, hogy 
egész életében szûz marad. Ezek tipikusan a pocsolyaszerû élet hatalmas 
problémái. Ennél bármi jobb lehet. Vagy majdnem bármi, mert a katona-
ság pont nem. Ott ugyanis az unatkozó katonák végeztetnek vele értel-
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metlen feladatokat. Habár... biztosan nagy szerepe van a haza védelmé-
ben a levelek fákra való visszaragasztásának is. Meg a kukorékolásnak. 
Meg úgy egyáltalán az összes drillnek, amiket végig kell csinálnia.

Egyáltalán nem meglepõ, hogy innen 
mindenki menekülni akar. Habár ez a világ 
még mindig mozgalmasabb, mint az elõzõ, 
ahol a szülõk a mindennapok mozdulatlansá-
gába vannak dermedve, vagy ahol a barátok 
élik tovább társasági életüket, mintha mi sem 
történt volna. A fõhõsnek nehéz választania a 
két értelmetlen életmód között, mégis meg 
kell hoznia a döntést. Éppen ezért a kényel-
mesebb monotonitást választja, és mindenfé-
le betegséget összeszimulál, csak hogy haza-
engedjék. Ennek leírására azonban képtelen 
egyes szám elsõ személyt alkalmazni a szer-
zõ. A második részben elidegenítõ, harmadik 
személyû narrátor beszél. Az elsõ rész végén kapott becenevén hívja 
ezentúl szereplõjét: Csont lesz a neve. A magát a szekrénybe behajtogató 
Csont nem beszélhet már személyes élményként arról, amit átél, mert az 
túl bensõséges és túl fájdalmas lenne. Kívülrõl könnyebb leírni a szenve-
dést, és könnyebb megérteni a helyzetet is. 

Nagy elõdökhöz nyúlt vissza Garaczi az Arc és hátraarccal. Kike-
rülhetetlenül benne van Ottlik Géza Iskola a határonja (ezért nem is vé-
letlen ennek az írásnak a címe), ugyanakkor benne van Joseph Heller A 
22-es csapdája címû mûve is. Egyszerre lehet tehát komolyan venni a 
szereplõket, és megkérdõjelezni mindent, amit tesznek vagy mondanak. 
Egyszerre lehet hinni abban, hogy életre szóló barátságok köttettek a ka-
szárnya falai között, és abban, hogy mindez a kinti életben nem tartható 
fenn. Azt valahogy könnyen el tudjuk hinni, hogy valaki idegileg össze-
roppan vagy szökni próbál, azt viszont nem, hogy miért két héttel a lesze-
relés elõtt. Az hihetõ, hogy valaki háromszor is pontosan célba talál, az 
viszont már kevésbé, hogy mindezt egy képzeletbeli meztelen férfi segít-
ségével teszi. És különben is, hogy nem tûnik fel senkinek, ha valaki le-
murokról és meztelen öregemberekrõl fantáziál?

A legtöbb nõ (és most már a férfiak többsége) soha nem tapasztalja 
meg, milyen az, összezárva lenni több száz emberrel. Milyen ébresztõre 
kelni hajnalban, takarodóra elaludni, közben õrséget váltani, és lesni a fe-
lettesek hülye kívánságait. Legtöbbünknek tehát a katonatörténetek csak 
jópofa, esetleg megindító sztorik maradnak. Garaczi László viszont meg-
találta a megfelelõ szavakat (annyi keresés és gyûjtés után), amelyekkel 
érthetõvé és elérhetõvé tette mindenki számára ezt a különös világot.

Garaczi László: Arc és hátraarc.
Magvetõ, Budapest, 2010
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Árnyékként él bennünk a félelem. Megfoghatatlan, mint az árnyék, 
ezért legyõzhetetlen. Kutya képében jelenik meg az érzéseinket tárgyia-
sító képzeletünk elõtt, s lesz bennünket eluraló valóssággá kiszorítva ér-
telmünkbõl a tisztánlátást. Eluralja, belakja a gondolatot ez az állatképû 
megnevezhetetlen rettegés. Meghódítja az egész érzékelhetõ világun-
kat, mert belénk fészkelve magát az õ szemével kezdünk el látni. Ettõl 
fogva minden mögött õt pillantjuk meg mint háttérben hatalmasodó ár-
nyékot.

Faustnak is kutya képében jelent meg Mefisztó. Ha a félelem kaoti-
kus sötétjébõl kimenekülve visszatér belénk – Kanttal mondva szabadon 
– az ész térbe és idõbe, tehát világba helyezõ fénye, vagyis ha az állat he-
lyett ismét az ember kezd el bennünk gondolkodni, akkor akár azt is mér-
legre vethetjük, hogy Goethe mûvében ki az a kutya, majd vándordiák 
képében megjelenõ ördögi lény. Isten elleni lázadásunknak, emberi sza-
badságunk dacos ellenszegülésének alanyként való tárgyiasulása?

No, de ki ez a Max Neumann képein szereplõ kutyaárnyék? Mi ez 
bennünk? Mert bennünk lakik, ezt világosan kimondja Krasznahorkai 
László a világhírû festõmûvész szuggesztív képeihez írt ihletett szöve-
geiben. „Te vagy a gazdám, benned vagyok…” (16. oldal). „… már csak 
néhány pillanat, és kitörök belõled, és az leszel, aki én vagyok, és aki én 
is voltam mindig” (17. oldal). „mert benned vagyok, és nézem a te szép 
gondolataidat” (16. oldal). Ki ez a Minotaurusz, aki a félelem tüzén a 
gondolkodó lény szorongásából elkészített, iszonyattal ízesített aznapi 
vacsoráját követeli? „… mert vacsorálnom kell minden vacsoraidõben 
(…) és ennek így kell lennie minden nap és minden héten és minden hó-
napban és minden évben, egészen addig, amíg fel nem növök, amikor 
már nem kell többé a tálacskád, mert akkor leszakítom a füledet, mert 
akkor kitépem az orrodat, mert akkor kimarom a szemedet, és leszagga-
tom az álladat, szétmarcangolom én akkor a te egész fejedet, és minden 
évben megeszek tíz szüzet Athénból, és akkortól nem kell többé a vacso-
rád se lent, se fent” (28-29. oldal). Ki ez az érzékszervek – az orr, a fül, a 
szem ellensége? Ki ez az értelmes beszéd és a tiszta gondolat – a száj és a 
fej gyilkosa?

SÁFRÁNY ATTILA
     

A FÉLELEM STÁCIÓI

Nem mondhatod meg, ki vagy mi õ, hiába is próbálkoznál. Nem 
vonhatod õt az értelem uralma alá, nincs hozzá eszközöd, hiszen nem ne-
vezheted meg és nem ismerheted ki. Ha az ész – névadással és megértés-
sel – birtokba vevõ szándékával gondolsz rá, a rettegés azonnal eluralja a 
lényed, eszeveszett félelem lesz úrrá rajtad, aminek az éjsötétjében már 
nem születhet tiszta fényû gondolat. Ezért megfoghatatlan, és ezért le-
gyõzhetetlen. Ezért árnyék.

Maradjunk csak annál, ami megfog-
ható. A könyv Colm Toibin által írt fül-
szövegébõl kiderül, hogy Krasznahorkai 
Lászlót megérintette Max Nuemannak egy 
valószerûtlen térhatást közvetítõ képe, 
amely egy falak közé zárt, nyújtózkodó 
kutyaárnyékot ábrázol. Ehhez írt egy ihle-
tett szöveget, ami viszont a festõt sarkallta 
további alkotásra. Így született meg a ti-
zennégy kép mellé párosított tizennégy 
kispróza. Önmagukban is fennálló mûvek-
rõl van szó, amelyek így, egymást kiegé-
szítve, mint a két mûvészeti ág, az iroda-
lom és a festészet (de)konstruktív találko-
zása, többletet nyújtanak az olvasónak és a 
nézõnek.

Tizennégy képrõl és irodalmi alkotásként funkcionáló értelmezés-
rõl van szó. A keresztútnak is tizennégy stációja van, ami közismerten a 
Jézus szenvedését ábrázoló tizennégy képbõl és az ahhoz kapcsolódó, az 
eseményt értelmezõ tizennégy – imádságként funkcionáló – gondolat-
sorból áll. Ugyanez a szerkezete a szóban forgó könyvnek is. Ezzel és az 
ördögi színekkel leírt, az egyik szövegrészben önmagát ellenségnek 
mondó, egyes szám elsõ személyben beszélõ fõszereplõ nyomán – füg-
getlenül attól, hogy ez tudatos szerzõi szándék volt-e vagy sem – óhatat-
lanul a keresztény gondolatkör világára utal a mû. (Az ellenség a sátán 
bibliai elnevezése.) Tartalmuk alapján a félelem stációinak is nevezhet-
jük ezt a tizennégy képet és a hozzá kötõdõ szövegeket.

Utalhat a mû a kínai gondolkodásmódra is. A festmények elõtt elme-
rengõ, azokon meditáló, netalán a kép mellé esszét író embert a kínai kul-
túrhagyományból ismerhetjük. Töretlenül ott van tehát a mûben a Sátán-
tangó szerzõje utóbbi írói korszakának a Távol-Kelet, Kína és Japán me-
ditatív világa felé forduló érdeklõdése is. A hosszú mondatokban és az 
írásvezetés versbeszédre emlékeztetõ ritmusában szintén ráismerhetünk 
Krasznahorkaira.

Krasznahorkai László – Max Neumann:
Állatvanbent. Magvetõ, Budapest, 2010
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Max Neumann alkotásaival kapcsolatban azonnal fölfigyelhetünk 
rá, hogy az elsõ és a további tizenhárom kép között van egy szembetûnõ 
különbség: a késõbbiek már mellsõ lábak nélkül mutatják a kutyaárnyé-
kot. Mindegyikben azonos viszont a tehetetlenség mûvészi eszközökkel 
való ábrázolása: a kutyaárnyék, amely vagy ugrik, vagy lehetetlen test-
helyzetben mozdulatlanságra kárhoztatott, mindig ezt az érzést közve-
títi.

Talán a mi félelemmel szembeni kiszolgáltatottságunkat idézi a ku-
tyaárnyék tehetetlensége, aki-ami (a 15. oldalon) úgy beszél, mint elsõ-
szülötteket megölõ bosszúálló angyal és mint az Apokalipszis egyik lo-
vasa: „… mert megértetek a pusztulásra, és én azért jövök, hogy értelme 
legyen annak a sok félelemnek, annak a sok rettegésnek és szorongásnak 
és aggodalomnak, amik ti vagytok.”

Legények 1939-ben
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társa. Tagja a Sikoly szerkesztõségének és a Fiatal Írók Szövetségének. 
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CSÍK MÓNIKA
     

HAZAFELÉ

Az õszi esõk után pengeéllé szikkad
a dûlõút megsüppedt pereme, vékony
rõt sebet ejt a csupasz bokán, cakkos,
kirojtolt szélû vágást, akár a halárus
fenetlen bontókése, amivel inkább csak
nyúzni lehet a bõrt, elmetélni a halhas
puha zsírszöveteit, akkorára nyitva a
rést, hogy a még langyos zsigerek egy
zuttyanással a halbelesvödörbe omoljanak,
a boka alatti vágás nyomán is nyílik a bõr,
kunkorodik kétfelé, mint a szeméremajkak,
vagy a halak kikapart, tátongó hasa, az 
elsõ vércsepp nagy sokára serken csak,
végigfut a rojtos sebszélen, megül az inak
fakuló halhússzín szálai közt, majd vegyül
az oda-odacsapódó sárral, gyöngysorszerûen
épülnek egymásra az apró vér- és sárgöbök,
hamar szikkadnak, ahogy a dûlõút pereme
is az õszi esõk után, öreg kosok lába ilyen
a rászáradt birkaganéjtól, cserepes és
levakarhatatlan, nyûgös így a járás, minden
lépésnél sajdul, zihál a tüdõ, legalább a botra
rá lehetne támaszkodni, de a sarki ivóban
fogták, hitelbe, amíg a rovásokat le nem
törlik a hónap végén, marad hát a bicegés,
a tántorgó, botló léptek, a homlok nyirkát
felissza a könyöknél pecsétes orkánkabát,
csak itt a végén ez a kaptató ne lenne, a
dombháton túl, az akácosnál már sejlenek
a szomszéd kidõlt kerítésének lécei.
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