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Vasadi Péternek

     
A halott szarvast leemelték a terepjáró
platójáról. Mellkasából még szivárgott
a vér. A patak kövein sárgászöld
moszatszalagok, egy vízen lebegő 
ág árnyéka siklik át fölöttük.
A szarvast lefektették a vadászház
kertjében, tölgyágakkal rakták
körbe. A sebből szivárgó vér szabályos,
tojás alakú tócsává nőtt a fűcsomók
között. Apró fénypontok ragyogtak 
a felszínén, és halványan tükröződtek
rajta a völgy fölött lassan vonuló
bárányfelhők. A perspektíva volt
szokatlan, hogy ilyen távolságból, 
a kerítés túloldaláról is láttam 
a felszínén tükröződő felhőket.
Nem kéne látnom, nem láthatnám,
holott látom mégis. Nem tudom
pontosan, mi az, amit most, ha
itt lennél, el tudnék mondani neked,
de tudom, hogy tíz perc múlva már
képtelen lennék rá. Amúgy sem én
beszélnék, hanem ami el akarja
mondani magát. A látás szokatlan
élessége arra kényszerít, hogy 
megfeledkezzem magamról. 
Visszahúzódom valami határait
vesztett tágasságba.

      

GYŐRFFY ÁKOS
    

HAJNAL A KÖZÉPHEGYSÉGBEN

Ahogy azt sem, mi van. 

mi lesz.

Szilágyi Lenke Piramis című fotója alá

       
Nem tudjuk, mi volt. 

És amit a leginkább nem: 

Ittlétünk sívó homokjában
száradunk. 

                            
    

PILINSZKY EGYIPTOMBAN
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1Bartis Attila fotói alá

      
A PIPA

           
Sárga rozmárfogai csak akkor villantak elő egy-egy pillanatra, 

amikor kézfejével végigtörölt a bajuszán, hogy elkenje rajta a pör-
költszaft-csöppeket. A szegedi édesnemes mellé nem árt egy kis 
Erős Pistát is keverni, jót tesz a gyomornak, mondta cuppantva, s 
lapátkezével máris a zsebében kotort. Gyufát kerített, s illesztget-
te agyarai közé a karcsúvá szopott pipaszárat, hogy az megálljon 
az őrlő és metszőfog között. Tompa ujjbegyekkel tömködte a fej-
be az illatos import dohányt, ügyet sem vetve a gallérra és a zakó-
előre hulló morzsalékra, sercintett, parazsat szított, és behunyt 
szemmel, kedvtelve dőlt hátra az első szippantással. A füstkarikák 
körülölelték, mint hajnali ködgomoly egy szendergő ősállatot.

        
LÉPCSŐHÁZ

             
Tapintásáról is ismerem az ezerszer átsöpört, átsuvickolt lép-

csősort. Az alsó tizenkettőt a fordulóig, meg a hat keskeny fölsőt, 
a kitéglázottakat. A legutolsón lévő sérülést a ripsz-ropsz elköltö-
ző zenetanárnő zongorája okozta, amikor a trógerek elejtették ci-
pelés közben, és a felcsapódó fedél kiütött egy diónyit a kőperem-
ből. Vissza is szólt a kisasszony, hogy megtéríti a kárt, amint gyö-
keret ver valahol, és lesz egy kis fölös pénze, de én már akkor sej-
tettem, hogy csempén marad. A negyedik fokon meg ez a folt fo-
gott ki rajtam. Az elrohanó fegyveresek mind beleléptek az alvadó 
tócsába, széthordták az egészet, a lenti lépcsőkről ugyan sikerült 
eltakarítani, de itt, ahol a doktor úr feküdt, nem tudtam lepucolni, 
csak a pirosság tűnt el, hiába sikáltam.

CSÍK MÓNIKA
      

KIMEREVÍTETT PILLANATOK

A PÖTTYÖS PAPUCS
           

Súlytalan lépteivel úgy járt-kelt a lakásban, mintha a kopottas, 
kispolgári ízléssel összevásárolt, ötletszerűen elhelyezett tárgyak 
csupán díszletei lennének ennek a harmadik emeleti, tízszer hetes 
panelskatulyába szorított életnek. Ébredés után Schubertet hall-
gatott, vajas bagettet majszolt a fekete mellé, apró, vörös selyem-
rózsát tűzött combtájon a harisnyájára és tűsarkú, pöttyös papu-
csában billegve imitálta kedvenc francia színésznője csípőringató 
járását. Parfümjének fahéjjal vegyített, édeskés vaníliaillatát még 
hetek múlva sem tudta elnyomni a falakból áramló lecsó- és zsír-
szódaszag.  
       

A KEDVES
        

Az egyetlen képem rólad ez a rongyolt szélű, amely tárcám 
hátsó, nejlonborítású rekeszébe dugva utazta át velem Európát, 
kísért az úton állomások és restik, benzinkutak és talponállók, vá-
rótermi padok és heverők között, kitartó, néma útitársként, hátra-
pillantó mozdulatba fagyva, örök-leány, talán a napernyő tarka 
sátrán átszűrődő fény fakó tompasága simította ki varázsecset-
szerűen arcod kezdődő ráncait, s rejtette el a kacér kihívást mind-
két szemzugod vékony, halványkék erecskékkel átszőtt, hirtelen 
mélyülő csücskébe.
         

KÁVÉHÁZ
       

Az ajtón belépve Mozart-mellszobor fogad. Mintha Bécsben 
járnék. Szédítő ez a barokkos, cukormázas hangulat, ami egy év-
század múltával is árad a falakból, a szépen faragott, cikornyás 
bútorokból, a mennyezeti stukkókból, a díszes csillárokból, a pin-
cérek eleganciájából, ahogy odacsúsztatják a bőborítású mappába 
fogott számlát a habos fekete mellé, a torokköszörülésből, amely a 
damaszt abroszon ejtett kávéfoltra figyelmeztet. Kalapot, kesz-
tyűt öltve vasárnaponként végigsétálok a parton, befordulok az 
Arany Ökör felé, el egész a kávéházig, ahol rendelés nélkül, kis 
ezüst tálcára szervírozva hozzák ki a szokásos csészényi bécsimet 
és köszönéskor mindig úrnak szólítanak.

1
 A rövidprózákat Bartis Attila A csöndet úgy (Magvető, Budapest, 2010) 

című kötetében található fotók ihlették
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A KIRAKAT
          

Törékeny, madárszárnyszerű a kéz. Afféle puhácska, ápolt kis 
polgárlány-kacsó. Szépen formázott, gyöngyházfényre lakkozott 
körmök, barázdáltak, halvány félholddal a tövükben. Sehol egy 
repedés, lepattogzás, mosogatástól elszíneződött folt. Az ujjak 
hosszúak, billentyűkre illők. Mintha bennük feszülne néhány el 
nem játszott szonáta, néhány simítás a pecsétekkel tarkított parti-
túrán, a zongorafedélen eldobolt néhány ütem. A csukló kecses, 
ívbe hajló. A kardigánujj csipkeszegélye éppen annyit fed csak el 
belőle, hogy még látszódjon: ölelésbe fúló mozdulatot idéz.
            

KONYHASZÉK
         

A balkonablak favázas spalettái neki-nekicsapódnak az ütkö-
zőnek, majd vissza, a falnak. Az eresztékek nyikorgása alig hallat-
szik, felerősödött a Duna felől fújó szél. Kellemetlen ilyenkor 
odakinn, hiába a kényelmes, vesszőből hasított karosszék meg a 
könyöktámaszos dohányzóasztalka, diderget a hideg, a levert ha-
mut orrba-szájba fújná vissza a huzat. Megteszi hát a konyhaszék 
is. A kis háromlábú. Ha a kölykök feljönnek, azok szoktak ülni raj-
ta, billegnek is vele. Arra jó. Nem dobtam ki lomtalanításkor, hogy 
ilyen nyűhetőm is legyen. Nevetséges ez a rákuporodós testhely-
zet, ingatag az ülés, nem vén trottynak való, muszáj a hátamat ne-
kidönteni a falnak. Azért persze ki lehet bírni rajta, amíg leég egy 
szál, addig biztosan.
          

DISZNÓFAROK
        

A böllérkés pengéje suhintva metszi fel a bőrt, a vágás nyomán 
bomlik az ujjnyi szalonnacsík alól az izomszövet. A rövidke rop-
panás alig hallhatóan jelzi, levált a gerincvégről a porc. Már csak 
körbe kell faragni ennek a ragacsos falloszutánzatnak a tövét, 
hogy tetszetős, mócsingos gallérja maradjon, puhára főzve lehes-
sen róla mit leszopogatni. A szőr része az esztétikának. A nagyját 
ugyan le lehet kaparni, de az apróbb, piheszerűek rajta maradnak, 
szépen megduzzadnak fövés közben, s belemerevednek a tányér-
nyi kocsonyalébe, ahogy az hűl a teraszra kitéve, fedő alatt. 
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BUSZOZÓ PÁR

Érdekes megfigyelni, hogy az együtt töltött évekkel hogyan 
idomul egymáshoz a párok arca. Mintha létezne egy kozmikus 
erő, amely a lehulló bőrdarabkákkal egyazon ütemben hámlasztja 
le a mindennapokat, süllyeszti, árnyékolja a szemgödröt, vési az 
orrnyereg vonala menti két hosszanti redőt, formázza hangsúlyta-
lanná, kerekdeddé az állat, fittyenti a szemhéjakat, halványítja a 
tekintetet, törli el az egyedit, valami univerzális hasonlatosság el-
érésére törekedve. Lassan megszűnik nőnek lenni a nő, férfinak a 
férfi, eladdig, hogy már csak a kissé ferdére kent ajakrúzs vagy a 
gigerli-éveket idéző keménykalap a legbiztosabb fogózó, amibe 
belekapaszkodhatnak ők is, az egymás mellett vagy egymásban 
létezők.

       
VASÚTI HÍD

A csöndet a legnehezebb megragadni, hisz helyzetekhez, tár-
gyakhoz, érzésekhez próbálod társítani, ragaszkodva a benned ka-
vargó képekhez. Keresztek, szobrok, ravatalok, lepusztult, hátra-
hagyott épületek, korhadó gémeskutak, semmibe vesző sínpárok, 
összezáruló pőre combok, lesütött tekintetek, élekre hajtott halotti 
leplek, magányban ázó plakátok, keskeny gerinc mentén görbülő 
női hátak sziluettjei tolulnak eléd, metaforaként kínálkozva, de 
egyik sem képes kifejezni a csönd valódi lényegét. A kiterjedés-, 
forma- és időnélküliséget, a lét inverzét, a teljes hiányt. A csönd az 
utolsó lépéssel kezdődik, az elrugaszkodással, ahogy a záruló 
szemhéjak lassan kettévágják a külvilágot.
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Besüppedt arcunk fölé
az idő keresztet állít.
Elhagyott csillag gyászolja
a fémek nyakcsigolyáit.
          

Rozsdás acélok – – –,
suhognak szelek élivel.
Elhordja szívünket a huzat,
míg összevegyülünk végleg
          

a semmivel. Üres koponyánkat
hiába faggatják a rögök.
Szótlan homlokunk
pengényi jel és örök.
                

Mint a kés, ha rávillan
csöndre, énekre, kőre...
Fölhangzik az árnyak mögül
az ág, és rádől az időre.

     

CSÖND ZÚG
        

Utassy József halálára
       

A szikla elsötétül,
a föld mélyére ások.
A kövek tekintetében
– – – véraláfutások.
         

Szemedre áradó tenger,
a csillag is rég volt.
Jövőnkhöz lesz-e
elegendő égbolt?!
           

2010. augusztus 27.

MADÁR JÁNOS
    

PENGÉNYI JEL
      

Arca kő,
meggyötört
keze –
törékeny ág.
 
Lombok
sűrű –
csillaga csönd,
sír a világ.

 
                               

ANYÁM KERESZT
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Árbocos magányból kihajtó
     

egy-egy kifutó hajó.
kikötő-éhüket enyhíti
Fényvadak róják az estét,

vitorlás éveink:
nem csap bele már szél se Nap.

     

Mélyebbre siklik a tenger
ölén az álom.

Gyakorolta a nézést, míg meglátott,
szívéről lehántotta a világot,
mosolyok hosszú, méla sorát,
írt rólam egy milongát.
    

Mint a hullám: örök az áhítat,
ócska ribanc a rím, ám átitat,
kelleti magát a parton:
engem, csak engem írjon!
Mintha fizetett volna értem,
de lehet, hogy ezután.
       

Nem is a tenger.
Csak egyetlen azonos mozdulat.
      

Az íróasztal fiókja vitorlát bont,
távlata  a szoba fala,
végső Ithaka az éjszaka, 
fényvadak őrzik.
        

A világ lehámlik ilyenkor,
az ének szóvá marjul,
mosolyok áznak fogakká,
sóhajló lélek a tenger,
s az is elveszett.

LOVÁSZ KRISZTINA
       

BORGES, ODÜSSZEUSZ

ÉS ÉN VODICÉBEN Ez az ő dala:
tőr, tigris, rózsa,
tükörben óra:
visszajár az idő,
céda szerető,
s a folyón fel
hajózik vígan,
dúdolva sodrást,
álmot és halált,
a visszatérő 
alkonyokat, míg
arca lesz a múltnak s
Hérakleitosznak is,
míg a jelképből
kiszabadult tőr
tigrist öl,
azt a másikat,
az ébrenlétit,
ki valóban meghal
az álom végén, 
szívében szerelem,
fegyvere rózsa,
meg a milonga.

MILONGA, LENGE ÉRTELMEZÉSBEN 

BORGESRŐL
      

ODÜSSZEUSZ (VISSZATÉRŐ TÉMA)

108 kérő falja kamrám,
léha szívű bajnokok ők.
Olajfa ágyamba vágyik mind,
de íjat feszítni rest valahány,
asszonyi hűség fejsze-fokán
átlátni vakok.
     

Még hajózhatok.
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2Karađorđe belátta, hogy terdzsumánja  szavaiban sok igazság 
van. Azonnal szóbeli parancsot adott ki egész Szerbiában, mi-
szerint a jövőben kizárólag neki, a Vozsdnak adatik meg az a jog, 

Gvozden uraság előtt igen gyorsan világossá vált, hogy a 
1Vozsd  célja nem más, mint az etnikai tisztogatás – amely foga-

lomról akkor még senki sem hallott és több mint százötven évnek 
kell eltelnie, mire e kifejezés bekerül a köztudatba –, vagyis a tö-
rökök kegyetlen lemészárlása és Szerbiából való végső kikergeté-
sük. Megedződött hajdukként, aki hosszabb ideje már csak fosz-
togatás vagy olyan tekintélyes emberek meggyilkolása miatt járt 
az erdőbe, akik számára rangon aluli lett volna, ha a csőcselék ke-
ze által halnak meg, Gvozden uraságnak semmilyen ellenérzése 
nem volt a csata hevében bekövetkező gyilkolással szemben. 
Azonban a bosszúálló mészárlást, a szórakozásból és a puszta 
kedvtelésből elkövetett gyilkosságot a gazdaság fejlődésére néz-
ve fenyegetőnek találta. „Őfelsége”, bátorkodott szólni a Vozsd-
hoz, amikor azt jókedvében találta, „a felkelők önkényeskedésé-
nek elejét kell venni. A gyilkosságnak csak akkor van értelme, ha 
nyereséget hoz. Nem múlik el nap, hogy egyik-másik haramia 
meg ne gyilkolna egy-egy törököt, csak azért, hogy megszerezze 
annak mentéjét vagy pisztolyát. Hát nem lenne jobb, ha életben 
hagynánk a törököt, váltságdíjként pedig annyi pénzt kérnénk, 
amiből száz mentét, száz pisztolyt és temérdek lőszert vásárolha-
tunk? Emellett, a törökök ugyanolyan vásárlók, mint a szerbek, ha 
nem jobbak. A halott ember pedig nem költi a pénzét semmire. A 
kereskedelem tönkremegy, a kereskedők leszegényednek és nem 
tudják többé pénzelni a felkelést. De vannak további veszélyek is. 
Ha egy napon már nem marad több török, az útonállók – akik hoz-
zászoktak a vérhez – bennünket kezdenek majd gyilkolni.”

(regényrészlet)

A DÁHIK ELLENI LÁZADÁS KEZDETE
    

SVETISLAV BASARA

Ezen 1804-es év kezdetén a Gvozden uraság által kölcsönadott 
pénz összértéke elérte a hihetetlen 470 252 dukátot. Amikor Gyer-

Karađorđe a megújított Bizánc trónján önmagát látta, mint 
3autokrátort .

hogy ok nélkül gyilkolhassa a törököket. Mindenki más, a csata 
után köteles lesz az életben maradt törököket fogságba ejteni, ve-
lük jól bánni, rokonságuktól és barátaiktól pedig váltságdíjat kér-
ni. Egyes kapzsi felkelők abban bíztak, hogy a hírek az akkoriban 
megszokott lassúsággal terjednek és folytatták a törökök legyil-
kolását és kirablását. Elsiklottak azon tény felett, hogy a hírek ter-
jedésének lassúsága Karađorđe esetében nem érvényes, ugyanis a 
tőle való félelmükben a szerbek és a törökök is azonnal jelentettek 
a Vozsdnak mindennemű kegyetlenkedést, gyakran még mielőtt 
azok megtörténtek volna. Másrészt a Vozsd számíthatott jövendő-
mondója, a vénséges cigány asszony Mejra látomásaira is, aki 
babból és csirkemájból kiolvasta a titokban elkövetett kegyetlen-
kedéseket és összeesküvéseket. Az engedetlenek nem úszták meg 
szárazon. A Vozsd néhány nap leforgása alatt huszon-egynéhány 
útonállót küldött bitófára, ami a dolgokat elsősorban a gazdasági 
érdekeken át szemlélő Gvozden uraság szemében szintén meg-
gondolatlan lépés volt. Itt azonban már nem volt mit tenni, hiszen 
köztudott, hogy a történelem és a gazdaság ritkán haladnak kéz a 
kézben. A pesszimista számítások ellenére a felkelés győzelmet 
győzelemre halmozott. 1389 óta először történt meg, hogy a bel-
grádi pasalikban a levágott török fejek száma lényegesen megha-
ladta a lehullott szerb fejek számát. Szelim szultán tíz évvel koráb-
ban bevezetett reformjai előtt a szerbek még borotvát sem hord-
hattak maguknál, fegyvert pedig még álmukban sem. Így most 
gyönyör volt látni a hősöket, akiknek ruházata és fegyverzete is a 
bégekével versengett, lovaik hátán pedig úgy söpörtek végig 
Szerbián, mint a szélvész. A Karađorđe által megálmodott szabad-
ság azonban túlnőtt a felkelők többségének beszűkült látókörén. A 
Vozsd a gondviselés ihletése nyomán a törökök Európából való 
teljes kiűzésére és a Római Birodalom újbóli megteremtésére ké-
szült, amelyet a felszabadított Görögország, Antióchia, Trákia, 
Bulgária, Szervia, Fekete Oláhország és Albánia alkotnának.

2
 Tolmács (tör.)

1
 Vezér

3
 Autokrátor (gör.): egyeduralkodó, az orosz cár címe
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tyaszentelő Boldogasszony ünnepének előestéjén dolgozószobá-
jának félhomályában elvégezte számadását, arra a megállapításra 
jutott, hogy egész Szerbiában aligha akad ennyi készpénz, így va-
lószínűleg soha nem fogja tudni behajtani követeléseit. Annál is 
inkább, mivel adósai, akikből akadt mindkét vallás soraiban, tö-
megesen hullottak el a csatákban és a városok ostromainál. A be-
vételek, kiadások és befektetések pontos nyilvántartása ellenére 
is, Gvozden uraság adósságkönyve egyre inkább hasonlított Pavle 
Avakumović adósságkönyvére. Mindkettő a pénzügyi fantaszti-
kum remekműve volt, azon végzetes keleti szokás dokumentuma, 
amely szerint az ember többet költhet, mint amennyi jövedelme 
van. Meglehetős késedelemmel, de azért nem túl későn, Gvozden 
megértette Pavle Avakumović bölcsességét, és ráébredt, hogy az 
valójában nem volt sem elővigyázatlan, sem pedig nemtörődöm 
vagy hiszékeny. Nevelőapja ügyvitelének rendszerezetlensége a 
körülmények kivételesen alapos ismeretéből fakadt, ennek értel-
mében pedig teljesen mindegy volt, hogy nagy erőfeszítéseket 
tesz-e valamely ügylet megvalósítása érdekében, vagy pedig áten-
ged mindent, teljes egészében, a véletleneknek. Miután Gvozden 
ismételten figyelmesen áttanulmányozta nevelőapja üzleti köny-
veit, a következőkre jött rá: sem Pavle gazda nem tudott volna ak-
kora mennyiségben bort és pálinkát előteremteni, ami kielégítette 
volna a megrendelők eredendő mértéktelenségét és olthatatlan 
szomját, de a vevők egyike sem rendelkezett soha akkora összeg-
gel, amelyből törleszthette volna a megrendelt szállítmánynak 
akár a harmadát is. Mi tagadás, akadt itt némi pálinka és vala-
mennyi pénz, ám ennek nem sok köze volt a valós tényálláshoz. 
Ezért Pavle gazda választás elé került: vagy bosszankodik az üzle-
ti kontárság miatt vagy mulatozással tereli el gondolatait. Ő a má-
sodik utat választotta, és jól döntött. Gvozden azonban nem ismer-
te a mulatozást és a gondatlanságot sem, ezért nem követhette ne-
velőapja példáját, viszont nyugtalan és higgadt lelkülete által ve-
zetve azt sem hagyta, hogy erőt vegyen rajta a reménytelen, végső 
elkeseredés. Gyorsan meglelte a módját, hogyan mentse meg be-
fektetéseit, sőt, azt is kifundálta, hogyan tud belátható időn belül 
az előállt helyzetből akár profitálni is. Ahelyett, hogy a többi uzso-
ráshoz hasonlóan ő is egyszerűen meggyilkolta volna megbízha-
tatlan adósait, Gvozden úgy döntött, inkább szorosan magához 
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láncolja őket. Nagylelkűen elengedte azok teljes tartozását, azzal 
a feltétellel, hogy az adósok komaságra lépnek vele és felveszik az 
ő vezetéknevét – az Avakumovićot. Egy ilyen ajánlatnak csak ke-
vesen tudtak ellenállni. Végtelen hálát éreztek jótevőjük iránt, így 
az újsütetű Avakumovićok jótevőjükért tűzbe vagy vízbe mentek 
volna. Gvozden uraság pedig ezt az odaadást bölcsen felhasználta.

  

Az Avakumovićok szorgosan segédkeztek neki: díjmentesen szál-
lították portékáját, szabotálták a konkurenciát és rendszeresen tá-
jékoztatták őt a jelentősebb szerb és török üzletemberek szándé-
kairól és mozgásáról. Ellenszolgáltatásként Gvozden – a szerb ke-
nézség felállását követően –, ismeretségeit és kapcsolatait fel-
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Tanasije számára azonban ez túl nagy falat volt. Még aznap el-
kapták, a vakmerő csalással megszerzett összegből még öt garast 
sem volt alkalma elkölteni. A későbbi rövid kihallgatás során, 

4amelyre Miloš divanhanjában  került sor, bebizonyosodott, hogy 
Tanasije vezetékneve egészen véletlenül valóban Avakumović, és 
a legkevésbé sem volt szegény. Azért vetemedett csalásra, ismerte 
be remegő hangon, hogy tekintélyre tegyen szert a hajdukok és 

Gvozden vaskezű irányítása alatt 1830 környékén az Avaku-
movićok alkották a kezdetleges államapparátus 75 százalékát, a 
nagybani kereskedés területén pedig Miloš kenézen és a többi Ob-
renovićon kívül, akik ellen nem mertek fellépni, más konkuren-
ciájuk szinte nem is volt. Ez, természetesen, nem maradhatott ész-
revétlenül, és ellenállásba is ütközött. Az első jelentősebb csapást 
Gvozden uraság államon belül kialakított államára a Pszeudo-
Avakumovićok megjelenése jelentette. Ezek olyan hétpróbás gaz-
emberek voltak, akik rájöttek, hogy az Avakumović vezetéknév 
előtt ajtók és pénzeszsákok nyílnak meg. Ezek a csalók, akiknek 
Gvozden uraság mind nehezebben tudott csak a nyomára akadni, 
mivel testvérisége az évek során mintegy tizenkétezer főre duz-
zadt, hamisan, Avakumovićként bemutatkozva, alaposan megté-
pázták az uraság tekintélyét, egyben vállalkozásának is nagy ká-
rokat okozva. Kegyetlen büntetést mértek azon betolakodókra, 
akiket sikerült nyakon csípni. A csalás mértékétől függően a kezü-
ket, az orrukat, a nyelvüket vagy a fejüket vágták le. De így sem si-
került megsemmisíteni a Pszeudo-Avakumovićokat. Egyes vak-
merő csalók igencsak messzire merészkedtek. Egy alkalommal 
egy bizonyos Tanasije Pszeudo-Avakumović, hamis vezetékne-
vére és a Gvozden uraság és közte levő, ennél is valótlanabb csalá-
di kötelékre hivatkozva nem kevesebb mint 2000 dukátot csalt ki 
személyesen Őfelségétől, Miloš kenéztől.

használva, az Avakumovićokat katonai elöljáróknak, adóellenő-
röknek, kerületi kapitányoknak és rendőröknek tette meg. Ilyen 
módon egy megbízható emberekből álló hálózatot épített ki, aki-
ket szorosan összekötött a közös érdek és a már-már rokoni össze-
tartozás érzése, amely idővel kialakult az Avakumovićok között.
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útonállók szemében. Miloš kenéz, akit egész élete során a szeren-
cse kísért, e csalásból is képes volt hasznot húzni. Tanasijét hala-

5déktalanul felköttette konakja  udvarában, házát, vagyonát és meg-
takarított pénzét elkobozta, Gvozden uraságot pedig 4000 medžid 
tallérral bírságolta és további öt dukátot számolt fel Tanasije te-
metési költségeire.

Amire azonban soha nem került sor, ugyanis Miloš legényei a 
pórul járt útonálló tetemét a megáradt Lepenica folyó vizébe dob-
ták.

Gvozden uraság ügyére a másik nagy veszélyt az Anti-Avaku-
movićok megjelenése jelentette. Ők autentikus Avakumovićok 
voltak, akik az idők kezdete óta e nevet viselték. Jó házigazdák hí-
rében álltak, becsületes és büszke népség, akiket feldühített, hogy 
Gvozden haramiái besározták e nevet. Annak érdekében, hogy el-
lehetetlenítsék tevékenységüket, az Anti-Avakumovićok a Pszeu-
do-Avakumovićok taktikájához folyamodtak. Noha valóban Ava-
kumović volt a nevük, ők hamisan Avakumovićként mutatkoztak 
be, különféle csalásokat, rablásokat és egyéb fortélyos dolgokat 
műveltek, amelyek mind-mind Gvozden Avakumović rovására 
íródtak. Később megjelentek holmi Fél-Avakumovićok, Ó-Ava-
kumovićok, Másod-Avakumovićok és Kara-Avakumovićok is. 
Milošnál végül betelt a pohár és az általános kavarodásnak egy ad-
minisztratív intézkedéssel vetett véget. Rendeletet adott ki, mi-
szerint a szerbek, az állami ügyek egyszerűsítése érdekében az 
1835. évi Urunk színeváltozásának ünnepétől kezdve állandósíta-
ni kötelesek vezetéknevüket, édesapjuk után. A rendelettel, egyik 
napról a másikra, szétverték a mintegy 15 000 lelket számláló 
Avakumovićok törzsét, helyette létrejött a Jankovićok, Miloševi-
ćek, Krkobabićok, Damjanovićok, Dačićok, Tadićok, Petrovićok 
és Markovićok sokasága. A kenézi rendelet meggyengítette ugyan 
az Avakumovićok hatalmát és befolyását, a testvériségen belül 
azonban mindenki ismerte a másikat, így gyorsan alkalmazkodtak 
az új körülményekhez. Rövid idő alatt az Avakumovićok tökélyre 
fejlesztették egymás felismerését és a társalgást. Kifejlesztettek 
egy kifinomult jelbeszédet, amely egymáshoz dörgölődzésből, 
kacsintgatásból, csuklásból, böfögésből és különböző hangma-

4
 A palota első emelete, ahonnan kedvező kilátás nyílt a környékre, a ter-

mészetre, és amelyet gazdája pihenésre használt (tör.) 5
 Palota, udvar (tör.)
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gasságokban történő szellentgetésből tevődött össze. Ezt az argót 
használták már korábban is az egymás közötti kommunikáció so-
rán, amikor valamely nem Avakumović társaságában voltak. A 
szóbeszéd szerint a testvériség aranykorában élt egy Todor neve-
zetű egyén, aki folyékonyan tudott beszélni a fenekével.

Ahogy múlt az idő, az Avakumovićok klánja adminisztratív 
felszámolását saját előnyére fordította. Gvozden vaskezű irányí-
tása mellett, és az egyre gyakoribb, egymás között köttetett érdek-
házasságoknak köszönhetően, valódi családi kötelékkel összefo-
nódva, az Avakumovićok zavartalanul fejlesztették üzletüket, mi-
közben éppen az egykori közös vezetéknév hiánya volt az, ami 
megvédte őket. Így nemcsak, hogy sikerült túlélniük Gvozden 
uraság halálát, idővel még erősebbek lettek.

A 19. század végén már nem csak holmi kereskedelmi klán 
voltak. Titkos és befolyásos szektává alakultak, saját vallással – 
amely az egyistenhit és az animizmus sajátos keveréke volt – saját 
erkölcsi renddel, kultúrával és szokásokkal. Annak ellenére, hogy 
az Új-Avakumovićok – nevezzük őket így – Vuk Karadžić szere-
pét Mózesnek az Ószövetség szerint betöltött szerepével tartották 
hasonlatosnak, azon a véleményen voltak, hogy a gondolatok pa-
pírra vetése profanizálódáshoz vezet, ezért egyáltalán nem volt bi-
zodalmuk az írott szóban, akkor sem, ha az szerb nyelven íródott. 
Ezen oknál fogva szertartásaikat – ha egyáltalán léteztek ilyenek – 
a szellentgetést és böfögést felhasználó jelbeszéddel végezték. A 
20. század első felében az Új-Avakumovićok a legnagyobb titok 
leple alatt működtek és üzleteltek. Egyszerű vásári, politikai 
szemfényvesztéshez folyamodtak. Látszólag pártokra, egyesüle-
tekre és mozgalmakra osztódtak, amivel az orruknál fogva vezet-
ték a nem-Avakumovićokat, miközben egységüket és befolyásu-
kat olyan szintre fejlesztették, hogy még napjainkban, kétszáz év-
vel megalakulásukat követően is zavartalanul uralkodnak Szer-
biában, anélkül, hogy bárki is egyáltalán sejtené létezésüket.

Fordította: Bajtai Kornél
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J.A. után egy cseppet sem szabadon

       
A pap istenem után kutat,
Csak vakarja egyre fültövét,
Ásónyelén egy részeg alszik
S kedvesem könnyezi örömét.

Vastag csend pihen fent a fákon,
Szállingózó hóban pár barát,
Felröhögnek egy régi tréfán…
– Aztán csak módjával, cimborák!

– Csak módjával! – reccsen a szólam,
S már földdel vegyül a szent ige.
Ennyi tellett s jutott?… De hát ha
Nem csurrant volna még ennyi se…

Emlékem, mint löszfal mállik szét,
Metsző szél járja körbe-körbe,
Száraz virágok karistolják,
S bedobják egy lyukas vödörbe.

CSIKI ANDRÁS
    

TEMETNEK
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NEKIBÚSULTUNK
                  

azt mondja 
azt mondja, félóránként ismételve
azt mondja, azt mondja már öreg
s jóváhagyom, mint egy hivatal
jóváhagyom, mit tegyek mást
jóváhagyom az időt,
az idejét, a mi időnket
a családét a tájét a képzeletét
a képzetekét a képzetekét
tényszerűen, tárgyilagosan
könnycsorgatva, hivatalosan
a ráncok a ráncok évtizedeit
a vékonyodó bőr évtizedeit 
a görnyedt hát évtizedeit
lepecsételem és aláírom
aláírom, alá a 93 huzatos évet
mit tehetnék, mit tehetnék mást
– nem volt szokás fiam
nem volt szokás
ilyen hosszú életet élni
a családunkban nem volt szokás
nem volt szokás
még 100-ig van
még van idő még van
kísérem magamat 
gyenge testőreimmel
érvekkel amik 
itt hagynak a sezlonon 
itt hagynak itt
a fölénk zuhant gerendák  útjában
itt hagynak itt
lábunk alatt pereg a szakadék
pereg a szakadék
én és a 93 év 
ülünk valószerűtlen 
igazságok között
– tavaly még voltam a kertben
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idén már nem, idén már nem tudtam
nem tudtam kimenni,
és felhangosítja az időt
felcsavarja s megélesíti
betérdelünk betérdeltünk
a mulandóságba 
–  az oroszoknak
az oroszoknak fekete kenyerük volt
éheztek, fekete kenyerük volt
s mögé kerültek a németeknek
mögéjük kerültek,
a bolttól a szőlőig volt a sáncuk
de mögéjük kerültek
hallgatom, hallgatom
az időt az idejét
a mi időnket
a családét a tájét a képzeletét
a képzetekét a képzetekét
belecsavarodva, mint egy lepedőbe
tetőtől-talpig bele
belecsavarodva  
– nagyapád megszökött
az erdőben megszökött
megtalálták meg
3 évet volt fogságban
hadifogoly volt az oroszoké
az oroszoké
s hazajött haza
sokan nem jöttek
sokan fiatalemberek
és nevek jönnek nevek
ismeretlenül huzatosan
átveszem őket át
ideadja mint a lapotyát
mint a lapotyát gyerekkoromban
kemencemelegben fázunk 
ő is én is
rossz a vérkeringés
rossz 
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hideg kezeink egymáson
– kulákok voltunk
kulákok egyszer csak kulákok
s kimerték a hambárt 
üresre merték de nagyapád szerzett pénzt
szerzett s visszamerték
vissza Bustyaárpi volt az egyik
Bustyaárpi volt még él 
arra fel lakik a felszegen
arra fel
hallgatom, hallgatom
az időt az idejét
a mi időnket
a családét a tájét a képzeletét
a képzetekét a képzetekét
hogy vissza nem térünk már
vissza se térünk
nekibúsultunk nekibúsultunk
neki 
ebben a szeptember esti
ásatásban 
hol a kifordított idő
hol a belső zsebek cukrai
s a templomtorony is bedől a kamrába
be a kamrába dől egyenesen 
a ribizliízre a ribizliízre dől
s zavaros Nyárádvíz mossa be a falakat
– ki kell meszelni ki kell meszelni 
még az őszön még az őszön
a hideg előtt ki kell meszelni
s a ferde szív galoppol
a szüntelen eltévedésben 
az eltévedésben 
kivilágítatlan idő és házsorok
házsorok s fel azon
utcahossznyi kábulatban
valószerűtlen igazságok között
szedelőzködik 
szedelőzködik az idő…
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Ezt csinálták a fiúk az arcukon, habbal meg egy lágy sörtéjű 
vastag pamaccsal, mereven a tükörbe nézve, hogy meg ne vágják 
magukat. De mi is néztük magunkat az ámulat remegő tükrében, 
egymást borotváltuk, egyik lány a másikat, a hétfői első szünet-
ben és a csütörtöki utolsóban. Vártuk, hogy újra megjelenjen a bő-
rünkön az érdes érzés, és megint elkezdhessük a lassú szertartást, 
amely megtisztít minket a szúrós bolyhainktól. Mutatóba sem 
hagytunk a szappanból a hónunk alatt; és olyan izgató volt az 
egész, egyre hevesebbek az érzelmek, hogy a zsilett éle nemsoká-
ra bejárta már a karunkat, a lábszárunkat, és a combunkat is. Min-
dig idejében borotválkoztunk, olyan pontosan, ahogy reggelente 
megjelentünk a hegyes vasrács előtt; precízek voltunk, mint a fel-
ügyelőnő erős, állhatatos ujjának gyengédségtől mentes érintése a 
csöngőn. A borotválkozás művelete éppúgy matematikai volt, 
mint az, hogy lestünk egymásról az algebravizsgákon; az egyen-
letek sorra megoldódtak és lemásolódtak a zsibongó pusmogás 
közepette a reálos vénasszony süket füle előtt. De nem minden ta-
nárnőnk volt ilyen öreg vagy ennyire nagyothalló. Mindig jelzé-
sekhez és suttogáshoz kellett folyamodnunk, meg kellett őriz-
nünk egymás közt a titkot.

A testünk fokozatosan megduzzadt, egymás után lepték el a 
váratlan dudorok. Ezzel egy időben megnőtt a mellünk, kiemelke-
dett a mellbimbónk, és szőrszálak jelentek meg körülötte, ezeket 
is körültekintően eltávolítottuk. A szeméremdombunk sötétlő 
gombolyaggá változott, és ömlött belőle a vér, figyelmeztetés nél-
kül, összehangolva; e vér fémes utóíze pedig fölizgatott minket, 
ahogy a reszelős hangunk morajlása, vagy az a labirintus, amely-
ben szenvedélyesen törtünk előre. Mindig lelkesen fogtunk hozzá 
a feladathoz, a lábujjakon megjelenő szőrcsomókkal kezdtünk; a 
zsilett úgy kúszott föl a meztelen lábfejünkön, mint egy acélzok-
ni, tovább siklott a combunkon, mint egy harisnya, sápadt bőrba-
rázdát hagyott a fürdőszappan habjában; a pengeéles simogatás 
fölkapaszkodott a lágyékunkig, aztán pedig hűvösen elindult lefe-

LINA MERUANE
    

BOROTVAPENGÉK
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lé a köldöktől, majd átbújt a gumiszalag és a bugyink selymes szö-
vete alatt, amitől végül megszabadultunk: tedd szét a lábad, nyisd 
szét egy kicsit jobban, te hülye, ne mozogj, és ránk tört a nevetés, 
amikor megláttuk a szeméremszőrzetből kikandikáló nyelvecs-
két, rázott minket az ideges röhögés, ahogy lestük, milyen csókot 
nyom az ajkakra a borotvapenge.

Egyikünk mindig ott maradt, és figyelte a mosdó bejáratát, 
egy fekete ajtót a hosszú folyosó végén, a tüskés rózsakert mögött. 
Az őrszem azzal leplezte a morajunkat, hogy fennhangon énekelte 
az angol királynőt éltető himnuszt, vég nélkül ismételte, amíg meg 
nem pillantotta a felügyelőnőt a folyosó végén, akkor viszont át-
váltott a mi nemzeti dallamunkra, hogy figyelmeztessen minket, 
hogy elterelje a vézna felügyelőnő figyelmét, aki kidüllesztette a 
mellét, ahogy meghallotta a hazafias buzdítást, és már csücsörítet-
te is az ajkát, így még inkább kivehetővé vált az a sötét, pelyhedző 
sáv, melyet egyszer – erről álmodtunk mindannyian – erőszakkal 
fogunk leborotválni, és akkor, „jó napot, kisasszony” – köszönt a 
cinkosunk, miközben mi, odabent, elrejtettük a borotvapengéket, 
és „jó napot, lányom – felelte az apáca, és –, ne hagyja abba, éne-
keljen tovább” – tanácsolta, majd megállt egy pillanatra, a szemét 
lehunyva, élvezte a dolgot. A felügyelőnő folytatta az útját, mint 
az éjjeliőr, aki álomba merülve rója köreit; a veszély rendre elke-
rült minket, mi pedig leszálltunk a vécéről, előszedtük a bugyink-
ba rejtett és átmelegedett pengéket, újra fölhajtottuk az egyenru-
hát, és tovább borotváltuk egymást, egyik lány a másikat. A háttér-
ben a fehér csempés falak.

Még a többi osztálytársunk sem sejtette, vagy talán mégis, 
csak eltitkolták. Soha, senki nem jött oda hozzánk, senki nem me-
részkedett a mi mosdónkba. Olyan volt, mintha érezték volna, 
hogy egy megjelölt, elkerített területről van szó; mintha a tekinte-
tünkből valamiféle bűnös figyelmeztetés sugárzott volna. Hagy-
tuk, hogy lopva csodálják a nyilvánvaló testi felsőbbrendűségün-
ket, a csillogó térdünket, a bokazokninkat; távolról figyelték azt a 
megszállottságot, ahogy a betonozott udvar sarkában birsalmákat 
hámozunk. Mert ezzel foglalkoztunk, amikor nem a mosdóban 
voltunk, csak hámoztuk, hámoztuk a birsalmákat az acél zsebké-
sünkkel. Fejlesztettük a kézügyességünket, lenyúztuk a savanyú 
gyümölcs bőrét, versenyeztünk, melyikünk tudja a leghosszabb 
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csíkot lehámozni, anélkül, hogy szétszakadna, de ahogy lefejtet-
tük a vastag, viaszos szalagot, végül mindig elszakadt. Úgy vi-
gasztalódtunk a kudarc miatt, hogy végignyaltunk a húsán, ettől 
pedig kérges lett a nyelvünk, és teli torokból nevettünk. Még min-
dig nevettünk, amikor megszólalt a csöngő, és össze kellett hajta-
nunk a fémpengét, mielőtt visszamentünk volna a terembe. Meg-
őriztük az elszakadt héjakat is egy nylonzacskóban, kitűnően fer-
tőtlenítették a véletlen vágásokat.

Szerda volt, és már fészkelődtünk. Az utolsó sorban ültünk, 
egymás mellett, kölcsönösen vakartuk egymást. Annyira viszke-
tett, amikor nőni kezdett a szőr, és amióta borotválkoztunk, egyre 
gyorsabban nőtt, és egyre vastagabb volt. A körmünk fehér nyo-
mot hagyott a bőrünkön, de az arcunkon nem látszott sem az élve-
zet, sem a fájdalom jele, egy pillanatra sem vettük le a szemünket a 
tábláról, ahol a nyelvtanos vénasszony az alárendelt mondatokról 
magyarázott. Új pengéink voltak, de hátra volt még tizenöt perc a 
szünetig, és egy egész nap csütörtökig. Kezdett elcsigázni minket 
a türelmetlen várakozás, hogy újra bevegyük magunkat a mosdó-
ba: fogyatkozott az akaraterőnk, de abban a másodpercben, egy 
mellérendelő mondat kellős közepén, a csoportos viszketésünk 
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legirritálóbb pillanatában kinyílt az ajtó, és belépett az igazgató-
nőnk az új tanulóval. Az egész osztály fölállt, és elismételtünk an-
golul egy monoton üdvözlést, aztán meghallgattuk a nevét. Akkor 
egyáltalán nem vettük észre, milyen durvák Pilar arcvonásai, mi-
lyen átható a tekintete; nem tűnt föl, milyen meghökkentően ma-
gas és sovány az ismeretlen lány, aki úgy rejtőzött a sötét poliész-
ter egyenruhájában, mint a halál. Csak a szőrrel borított lábszárát 
figyeltük döbbenten. Nem láttunk mást, csak azt a felkavaró bozó-
tot: a tökéletes, érintetlen bundától átjárt minket az undorral ve-
gyes öröm.

A hideg szellő besurrant a téli ablakokon, az utolsó telünk 
volt, Pilar pedig ott állt, olyan kihívóan, mint egy máglya a széljár-
ta udvaron. Csak egy hely volt üres, az első sor szélén, ő ott he-
lyezkedett el, abban a fa iskolapadban: levette a tengerészkék ka-
bátját, a kék mellényét, aztán feltűrte az inge ujját, csak hogy sze-
mérmetlenül elénk tárja a karja dús szőrzetét. Mielőtt leült volna, 
hátrafordult, és a bozontos szemöldöke alól lassan végignézett 
rajtunk, mintha megadná magát nekünk, mintha hagyná, hogy kö-
rülnyaldossa őt a pillantásunk. Kibontotta a lófarkát, és jegyzetel-
ni kezdett, eközben mi a pad alatt koptattuk a ceruzánkat. „Nem is 
néz ki nőnek” – állt a körbejáró füzetlap első sorában. „Tényleg, 
szőrös, túlságosan vékony ennyi szőrhöz” – tette hozzá egy másik. 
Egyikünk már a körme szélét marcangolta, amikor végre meg-
mozdult az idő keze, és a felügyelőnő szigorú ujja belemélyedt a 
csöngőbe. Mindannyian egy csapatban szaladtunk végig a folyo-
són, át a rózsakerten, betódultunk a mosdóba, ezúttal nem állítot-
tunk őrszemet sem. Fékevesztetten, semmire sem ügyelve hagy-
tuk, hogy eluralkodjon rajtunk a szenvedély és a sóhajok, egy 
meddő vérfürdőben avattuk fel a pengéket. Egyik lány a másikkal 
szemben. Ahogy megpróbáltunk megszabadulni Pilar perzselő 
szőrétől, roppant bundája csak egyre jobban beburkolt és beháló-
zott minket.

Pilar ott sétált előttünk az udvaron, miközben mi a birsalmá-
kat hámoztuk. Hagytuk, hogy a gyümölcs leve végigcsorogjon a 
kezünkön, megnyaltuk az ujjunkat, és közben őt láttuk kiterítve a 
mosdónk padlóján. Az álnok tekintete, aznap délután, belénk szo-
rította a levegőt. Azután láttuk, hogy lassan bemerészkedik a fo-
lyosóra, majd megáll a fekete ajtó előtt, és megrázza a sörényét.
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Követtük. Hallottuk, hogy magára zárja a vécét, a véget nem érő 
csorgást. Szeretné vagy nem szeretné? A kezét mosta, amikor kör-
beálltuk, és bejelentettük neki, milyen jól fog majd kinézni. Akkor 
sem mozdult, amikor elővettük a pengéket, bár elsápadt: tudtuk, 
hogy kiabálni fog, nem tehettünk mást, megragadtuk a lábát és a 
kezét, leszorítottuk a földre, betömtük a száját egy zsebkendővel, 
hogy elhallgattassuk. Ellenkezett, de fölhajtottuk az egyenruhá-
ját, lehúztuk a zokniját, és levettük a fekete cipőjét. Még a lábfeje 
is szőrös volt, és ez még inkább fölszította az iránta érzett szenve-
délyünket: milyen csupasz lesz majd, amikor végzünk vele. Mi-
lyen bársonyos, milyen halvány. De ő tovább vergődött tágra nyílt 
szemmel, én pedig, a kezemben a zsilettel, miközben megállás 
nélkül suttogtam a fülébe, hogy a saját érdekében maradjon vesz-
teg, nehogy baja essék, elkezdtem borotválni. És megvágtam min-
den alkalommal, amikor megmozdult. A vér látványa ahelyett, 
hogy ránk ijesztett volna, ingerelt minket, kérlelt, hogy folytas-
suk. A nyálunk majd érzésteleníti bőre lobogását.

A padlót szőr és vér borította. Már csak a szeméremdomb volt 
hátra, és Pilar végre abbahagyta a mozgolódást. Egy pillanatra azt 
hittük, hogy megfulladt a zsebkendőtől, hogy mindjárt elvérzik itt 
nekünk, ezért nem volt más lehetőség, kiszabadítottuk a száját. Ha 
megmoccansz, te kretén, elbúcsúzhatsz a szemedtől. Pilar lehunyt 
szemmel verejtékezett, de nyugodtan lélegzett, mi pedig fölsóhaj-
tottunk, mert attól féltünk, hogy be kell tartanunk ezt az ígéretet, 
és meg kell ölnünk. A penge átvágta kétoldalt a bugyiját, és na-
gyon vigyázva, még nem engedve látni mindenét, borotválni 
kezdte előbb a gumiszalag fölötti részt, aztán elindult lefelé, így 
elnyújtva Pilar gyönyörű, várva várt szeméremdombjának föl-
bukkanását. Duzzadt, feketéllő szeméremdomb. Kétértelműen 
mosolygott, amikor levettük a szövetet, és a szemünk elé tárult az 
a hatalmas nyelv az ajkai között, az egyre duzzadó nyelvet látva 
pedig csak tátottuk a szánkat, némán, döbbenten álltunk egy pilla-
natig, miközben egyre jobban ágaskodott a sötétlő nyelv. Akkor 
ledobtuk a földre a borotvapengéket, megcsókoltuk a száját, és 
nyelves csókokat adtunk egymásnak is, eszünket vesztettük a föl-
fedezés révületében.
       

Fordította: Kertes Gábor
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1. Az apóról
        
Fehérre meszelt utcafal tövében,  
az ajtó mellett ül. Apó, szólítgatod  
félénken, piros virágok lógnak le  
az ablakból. Muskátliszagú a kezed.
       

Úgy számoltam, vagy tíz macskakő 
a háztól a móló széléig, gyere, gyere, 
ne félj, Apó, ha beleesnél, itt lesz, 
megfog a kisfiú. Egy, kettő, három,
        

itt szoktunk ugrókötelezni, látod? 
A vászonnadrágján gyurmaszerű 
földgolyóbisok csüngnek. A kisfiú 
szólítgatja. Apó. Apó. Apó. Apó. 

                          
2. A halászról
          
A piacon egy halász játszik a halak- 
kal, mint egy bolond, sós ujjbegyét  
végighúzza minden. Fekete pikkely. 
Tengeri halak. Egy se friss, mondja
          

a többinek. Mind azt mondja, bolond,  
hisz vak vagy, honnan tudnád, nap- 
hosszat fekszel a piacon. Megszólalna 
Apó, de a halász leinti, megmarkolja  
       

a kezét, ahogy megtalálja, közel húzza  
magához, mondd, érzed, Apó? Asztalok  
alatt ülnek és a sós, furcsa halszagot  
szagolják. Olajos fémízű az összes hal.  

NAGYPÁL ISTVÁN
    

TRIPTICHON
      

3. A halász meg az apó

El ne mondd azoknak az árusoknak,  
meg azoknak a vén csibészeknek, hogy  
tavaly nyár óta kevesebbet fognak,  
kevesebbet fognak harcsát, keszeget. 

Egymás előtt szégyellik. Mindent 
szégyellnek. Szégyenkeznek eleget  
odahaza, szégyenkeznek fiaik előtt,  
szégyenkeznek az ima előtt, este. 

A halászok legyintenek a két öregre, 
ahogy ott fekszenek, beszélnek és 
mosolyognak, mi ketten meg állunk, 
talán mi is így figyeljük egymást.
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A mellek, ahogy megemelkednek,
hátranyúl, összefogja a haját,
a verdeső szív, miközben nézed,
hogy nincs már harisnya sem a lábán.

AHOL SŰRŰN ÉRINTJÜK

Ahol sűrűn érintjük őket,
tárgyaink fényesre kopnak,
nyomot hagyunk párnán,
székek ülőkéjén,
mintha súlyunk volna,
nem tapintható szálakkal
vagyunk összefűzve,
keveset tudunk az átmenetről,
legfeljebb a tárgyaink kopnak
ki ott, ahol sűrűn érintjük őket,
s egy ideig jelzik,
merre jártunk ujjainkkal.

ÉS EZ A TEST

És ez a test földdé lesz. A rögök,
ahogy ölelik egymást.

DANYI ZOLTÁN
    

A MELLEK, AHOGY
      

ÖNMAGUNK
NYOMÁBAN
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2011. január 11-én, 49. születésnapján Harmath Antal eltűnt. 
Legutoljára este tíz óra tájban látták törzshelyén. Mint máskor is, 
felhajtott néhány italt, majd kisétált a kocsmából – és nyoma ve-
szett. Azóta senki sem látta, és senki sem hallott felőle semmit. 
Nem tudni, hogy szándékosan sétált-e ki eddigi életéből, vagy 
esetleg voltak haragosai, akiknek valamilyen módon közük lehet 
eltűnéséhez. A Sikoly folyóirat nyomozást indított az ügyben. Ki-
indulóként a következő életrajzi adatok álltak a rendelkezésünkre:

Harmath Antal 1962. január 11-én született Zichyfalván. Öt-
éves korában a család Versecre, majd onnan Nagybecskerekre 
költözött. Antal a Béga menti városban fejezte be az általános is-
kolát és a gimnáziumot.

1981–1982-ben, rádió-távírászként töltötte sorkatonai szol-
gálatát Prizrenben, Koszovóban.

Leszerelése után az Újvidéki Egyetem több karán folytatta 
tanulmányait: jogot, filozófiát, matematikát, magyar nyelvet és 
irodalmat tanult, de nem szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt 
szülei támogatásából, ösztöndíjból és alkalmi munkákból tartotta 
fenn magát.

1985-ben ismerte meg a zombori származású Dér Katalint, 
kezdő közgazdaságtan-hallgatót. A következő három évben az if-
jú pár keresztül-kasul beutazta az egykori Jugoszláviát, és számos 
európai országban is megfordult. Katalin teherbe esése után 1988 
elején összeházasodtak, és folyó év szeptember 11-én megszüle-
tett fiuk, Péter. Férjéhez hasonlóan Katalin is félbehagyta tanul-
mányait.

A következő három évben Újvidéken éltek albérletben, Antal 
egy szálloda portásaként tartotta el a családot. 1990. március 11-
én megszületett lányuk, Anna.

1991 tavaszán, anyagi gondokkal küzdve, kénytelenek voltak 
elhagyni a vajdasági székvárost, és Katalin szüleihez költöztek 
Zomborba. A hivatalos okmányok szerint az őszi hónapokban An-
tal önkéntesként szolgált a szlavóniai harctéren. Szilveszter táján 

HARMATH ANTAL

TITOKZATOS ELTŰNÉSE

tért haza a háborúból. A következő években számos különös tele-
fonhívást kapott.

1994-ben, édesapjának köszönhetően, Katalin tisztviselői 
munkát kapott egy bankban. Ebben az időszakban gyakorlatilag ő 
tartotta el a családot.

1995-ben Antal előbb saját neve alatt, majd különböző álne-
veken publikálni kezdett vajdasági magyar, később magyarorszá-
gi, valamint szerb nyelvű lapokban is. Írásaiban a legkülönbözőbb 
témákat dolgozta fel: oknyomozó riportokat készített politikai ak-
tualitásokról, tényfeltáró jegyzeteket írt közéleti problémákról, és 
a művészetek, az ezotéria, sőt a bulvár terén is otthonosan mozgott.

2000-ben házat vásárolt Szabadkán, és a család átköltözött 
ebbe a városba. Felesége azonnal munkát kapott egy bankban – 
magasabb beosztásban.

2001-ben Nagybecskereken szívrohamban elhunyt az édes-
apja. A haláleset annyira megviselte, hogy egy időre megszakítot-
ta publicisztikai tevékenységét.

2002-ben, magánkiadásban, Antall Rózsa írói álnéven jelent 
meg Gyökértelen virágok porzása című verseskötete. Ugyanab-
ban az évben visszatért az újságírói hivatáshoz, s bár ritkábban és 
visszafogottabban, mint előtte, de eltűnése napjáig rendszeresen 
publikált.

Hivatalosan sohasem volt egyetlen politikai pártnak sem a 
tagja.
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EGY ANYA MEGÉREZNÉ
(Harmath Antal 70 éves édesanyjának

diktafonra rögzített monológja)

    
Gyere fiam, ülj le ide! Akarsz egy kávét, ugye? Én éppen most 

ittam meg az elsőt, de még egy belém fér. Kint voltam a libáknál, 
már megint összepancsolták a vizüket, nem győzöm cserélni. A 
végén a fiamék eszik meg mindet, nekem csak a munka van velük.

Mit mondtál, hogy eltűnt? Dehogy tűnt ő el! Már kicsinek is 
olyan volt, hogy ha egyedül akart maradni, bebújt a fészerbe, vagy 
a tisztaszoba ágya alá feküdt. Volt egy kóter is a portán, abban volt 
a füstölni való ilyenkor, nyáron meg a kiscsirkék. Az is egy kedves 
helye volt, az a kóter.

Na, hallod! Miért is engem faggatsz, fiam? Karácsonykor is 
alig vettem szavát, kérdezd te csak a feleségét! Kérdezd! Biztosan 
megint veszekedtek! Olyan az a nő, sose’ álltam.

Én nem hiszem, hogy eltűnt. Egy anya megérezné. Nem érzek 
semmit. Csak a lábamat, víz van benne, meg trombózisos. Azt 
mondja az orvos – nem nekem, mert én oda el nem mennék, ha-
nem a rádióban –, hogy nem szabad elhanyagolni. Ellenőröztes-
sem a cukromat. Azt érzem, hogy hasogat a derekam. A fiam egy-
szerűen nyugalmat akar, elment. Nincs ebben semmi. Majd vissza-
jön és kész.

Milyen volt, milyen volt? Hát amolyan különös gyerek! Ha 
olyanja volt, nem lehetett szavát venni sehogyan. Vigyázz, még 
forró a kávé, a megboldogult uram is ebből a csészéből itta, az 
utolsó reggelén is ebből. Tudod ugye, hogy az apja nem él? Ilyen 
egyedül maradtam. Kit érdekel egy vénasszony? A menyemet 
ugyan nem! Ne mondjam a fiamnak, hogy fiam! Ilyent kérni egy 
anyától? Antikám olyan rendes gyerek volt, amíg meg nem nősült, 
mindig mindent elmondott nekem! Aztán fogta magát, belehaba-
rodott abba a nőbe, nem mondok én semmi rosszat róla, Isten lássa 
lelkem, de azóta más ember az én Antikám.

Nem telefonált, mondom, hogy karácsony óta nem hallottam 
a hangját sem! A születésnapjára még karácsonykor adtam ajándé-
kot, négy pár zoknit meg hat alsógatyát. Mindig én veszem neki. 
Én már nem bírok utazni, örülök, ha itthon lehetek.
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Hogy’ lenne itt, hát nem érted, fiam, hogy amióta megnősült, 
én már nem számítok neki? Elege lett otthon mindenből, és elment 
egy kicsit megnyugodni. Na, hallod, neked nincs eleged az elmúlt 
húsz évből? Meg, ha egy olyan asszonyod lett volna!

Mindig mondtam a fiamnak, óvatosan azzal az irkálással, 
még megütöd a bokádat! Lehet, abból lett baja.

Mondom, hogy megérezném, ha baj érné. Nézd, ezek az első 
áldozási képei! Nem akarta félre hajtani a fejét, voltak ilyen boga-
rai, mint ez is. Hogy az olyan lányos, összetett kéz az olvasóval, 
meg a félrehajtott fej. Mit könyörögtem neki, mire elkészült ez a 
fénykép!

Látod, ezen meg bagoly ül a vállán. Ilyen volt. Kiment a köze-
li kiserdőbe, megtalálta a gazban és hazahozta. Mondtam, a fé-
szekből szedted ki. Azt mondta, olyant ő nem tenne. Vidd vissza, 
majd eteti az anyja a fűben is, aztán meg fölmászik az ágakon! De 
nem vitte. Ha a fejébe vesz valamit, abból nem enged.

Aztán meg miért nem a pszichológusát kérdezed? Az biztosan 
többet tud nálam. Csendes gyerek volt az én Antikám, az biztos. 
Nyugodt. Néha voltak ilyen bogarai, no, de mindegyik gyereknek 
van. Elbújt a kóterbe, azt hitte, nem tudom, hogy szexújságokat 
rejteget a füstölőbe dugva. Az apja is azt csinálta, csak ő a szalma-
zsák alá tette. Egy anya mindent lát és mindent tud.

Édes fiam, ne mérgesíts már föl! Olyan gyerek volt, mint a 
többi! Hát persze, hogy szeretett olvasni. Miért? Baj tán? Szófo-
gadó volt és minden szomszéd szerette, mert szólni sem kellett, 
ment és segített górézni, vagy elletni a tehenet. Na látod, erről jut 
eszembe, egyszer tényleg világgá ment! Mondtam neki, vigyáz-
zon a kislibákra, de ő elbambult és azok beszabadultak a tehén alá! 
Kettőt összetaposott a tehén, megijedt, vagy mi. Antikámat erre én 
nagyon megpofoztam, elkapott az ideg. A szép kislibáimat laposra 
taposta! A tehén annak nem oka.

Antikámat akkor egyszer nagyon megpofoztam, meg neki 
kellett elkaparni a ganérakásba a kislibákat. Azután estig észre 
sem vettem, hogy nincs a fiam. Bántott a dolog, hogy megpofoz-
tam, és azt hittem, elbújt, ahogy szokott. Majd előjön, gondoltam, 
de csak nem jött. Sötétedéskor, amikor az apja kérdezte, hun az 
Anti, már nagyon ijedt voltam. Az uram nekem esett, mert éjfélre 
sem került elő a gyerek. Aztán, valamivel éjfél után vezette haza 
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az anyósom, náluk bújt el. Akarattal csinálta, már hogy az anyó-
som. Mert ő is olyan volt és kész.

Ne idegesíts föl fiam, nem tudok én mást mondani, amiből ki-
derülne, most mi van! Biztosan a menyem csinált valamit, azért 
bújt el az én Antikám.

Most meg hová sietsz? Még meg sem ittad a kávét!
Ne köszönjél nekem édes gyerekem semmit, egy anya meg-

érzi, ha baj van a gyerekével. Antikámmal nem lehet semmi baj, 
mondom. Majd hazamegy, ha lenyugszik. A menyemet kérdezd 
inkább! Azt! Mert abból én semmi jót nem nézek ki.

Isten áldjon!
Szólok, ha nálam jelentkezik, de az nagyon furcsa lenne, hi-

szen messze még a húsvét.

      
KELEKÓTYA TÁVÍRÁSZ-FIRKÁSZ

(Majláth Jenő,a zombori Majláth
Pince tulajdonosa, 54 éves)

        
Kicsit hibbantnak tűnt Harmath Antal, valahogy hozzá hason-

lónak képzelem el elődjét, Huszár Sándort, a zombori fűzfapoétát. 
Olykor lelkesen szavalt boldog-boldogtalannak, máskor csak 
búskomoran bambult maga elé, és csontrészegre itta magát. Elő-
fordult, hogy elegáns öltönyben karikázott a városban, lábán szo-
bapapuccsal.

Zomborba költözése előtt nem találkoztunk, voltaképpen a 
harctéren ismerkedtünk össze. Már itt élt feleségével, amikor 
1991-ben a Duna-parton majálisozók azzal a hírrel tértek haza, 
hogy nagy baj van Borovo Seloban, a szerbek ölik a horvátokat, 
vagy fordítva, senki se tudta pontosan. Néhány hónapos szélcsend 
után egyszerre csak jött a mozgósító parancs, másnap hajnalban 
már vittek engem is, Antalt is Szabadkára, onnan Pélmonostorra. 
Ott ismerkedtem össze Antallal, mert a kutya körülmények köze-
pette mindenki a „földit” kereste. Amikor kivezényeltek bennün-
ket a laktanyából, elveszítettük egymást, mert ő a híradósoknál 
szolgált, én meg a tüzérségnél. Két hónap után találkoztunk, 
ugyanazzal a busszal vittek bennünket vissza a szabadkai lakta-
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nyába. Majd három nap múlva újra a zombori Megyeháza ud-
varán, az újonnan mozgósítottak között. Heten voltunk olyanok, 
akik éppen hogy elkezdték kiszellőztetni magukból a háború bű-
zét, de hiába érveltünk, vitáztunk, mennünk kellett a többiekkel.

De nem ám Szlavóniába került Harmath Anti, hanem Banja 
Lukába, pontosabban a Manjača fogolytáborba, ahol őrként telje-
sített szolgálatot. Nem érdekelt ott senkit, hogy rádió-távírász, őr-
nek megfelelt. Nekem némi kapcsolatok révén sikerült alig egy 
hét alatt bebizonyítanom, hogy tévedésből kerültem téves helyre 
és téves egységbe, ahol tankossá akartak gyorstalpalón átképezni, 
Anti viszont ott is lehúzta a maga két hónapját. Voltaképpen akkor 
kezdtünk barátkozni, amikor őt is leszerelték. Szinte naponta el-
jött a kocsmámba, családi örökség a Majláth Pince vállalkozás, 
evett egy kis rántott keszeget, sózott szardíniát vagy kalmárhalat, 
és bőséggel döntögette magába a magam termelte, jóféle sillert. 
Meg nem mondhatnám, hogy korábban is habókos lehetett-e, 
vagy a harctéren és a fogolytábor őreként szerzett élmények visel-
ték meg, de különös figura volt. Élményeiről nem sokat mesélt, vi-
szont irodalmi műveiről rengeteget fecsegett. Én nem sokat ko-
nyítok az irodalomhoz, apám azonban filozófiát és művészettörté-
netet tanult, ugyanis nagyapámnak hosszúra nyújtotta élete fona-
lát a Jóisten, és apám sehogy se örökölte meg a pincészetet, így 
unalmában tanult. Rám maradt a könyvtára, én se vagyok rest em-
ber, szemezgetek belőle. Olvastam valahol, hogy az, aki tervezett, 
készülő, születendő művéről papol, nem igazi író, mert az író csak 
akkor beszél munkájáról, amikor az már megjelent. Innentől gya-
nússá vált nekem Anti. De ebben a városban hagyománya van a 
különcségnek: Laza Kostić pepita esernyőjéről többen tudnak, 
mint ahányan bármelyik művét ismernék. Íme: tavaly olyan pla-
kátok jelentek meg a városban, amelyeken egymás mellé került 
Kostić és Shakespeare arcképe. Visított is az intelligencia, ez a két 
név hogyan társul? Talán úgy, hogy a Zombor által kisajátított La-
za Kostić kicsit többet tudott a világról, és akár drámát is fordított. 
De Herceg János pörge kalapját is többen ismerik, mint a műveit. 
A szerencsétlen sorsú Huszár Sándor már nem is él a zomboriak 
emlékezetében, én is csak nagyapám feljegyzéseiből tudok erről a 
figuráról.
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Na, jól van, Harmath Antalról valóban nem mesélhetek töb-
bet: harapta a halat, itta a vöröset, szavalt, sőt, velem is többször 
készített interjút, és olykor nagyon hülyén viselkedett. Egyszer a 
felszolgálóm kezéből kicsúszott a pincértálca, és a műkő burkola-
ton csattant, pergett, zaj volt dögivel. Anti fölpattant, kezét fülére 
tapasztotta, és arról beszélt, hogy a pélmonostori laktanyában le-
galább ezer, határvadászokat segítő német juhászkutyát neveltek, 
de egyetlen volt közöttük, az egyedüli hosszú szőrű, fekete gerez-
nájú, amelyik éjjel az itatóvizét tartalmazó alumínium lavórt olyan 
erővel penderítette a betonpadlóra, hogy az összes kutya kórusban 
kezdett üvölteni, s amint elcsitultak, kezdte újból. Anti már csak 
arra várt, hogy ő kerüljön őrségre, és kinyiffantotta volna a lármás 
ebet, de erre nem került sor, embervadászatra vezényelték ki.

Ettől többet talán nem is tudtam meg tőle, bár 1999 tavaszáig 
állandó vendégem volt. Nem tetszett a társasága: az állambizton-
ság tisztjeivel sutyorgott állandóan. A fiúk szívesen jártak hoz-
zám, mert közel a pince a munkahelyükhöz, megreggeliztek, de 
délutánonként is befordultak. Kezdetben mintha véletlenül futot-
tak volna össze kelekótya távírász-firkász barátunkkal, aztán egy-
re nyíltabban. Nem azért, mintha én nem ezeknek a fiúknak a köz-
benjárására úsztam volna meg a második mozgósítást, de az a 
szakma folyománya volt. Hogy Anti mit cselekedett, nem tudom, 
abban viszont biztos vagyok, hogy amikor 1999-ben elkezdődött 
Zombor bombázása, helyi tudósítóként az állandó ügyeletben lé-
vő Zombori Rádióban tartózkodott, figyelte az eseményeket. 
Nem emlékszem már pontosan, de mintha Margit napján történt 
volna, bár meglehet, hogy csal az emlékezetem, csak a rádiósok 
mesélték, amikor a hónapokig láthatatlan magasságban szárnyaló 
bombázók helyett megjelent két alacsonyan repülő vadászgép, az 
egyik a városi vízművek fővezetékét lőtte ki rakétával, a másik pe-
dig a légelhárítás tűzerejét vonta el azzal, hogy a Városháza, a rá-
dió székháza fölött körözött, Anti lemenekült az óvóhelyre. Új-
ságíró kollégái nem követték, tovább figyelték az eseményeket. 
Senki sem tudja, mikor óvakodott elő a pincéből, de se én, se a kol-
légái nem látták többé. Állítólag Szabadkára költözött, de erről 
már az állambiztonságtól sincs kit megkérdeznem, mert az egyko-
ri vendégeim már nyugdíjasok, az újak meg leszálltak rólam. Sze-
retik a sült halat, és nem kérdezősködnek. Én sem.
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SZÉTPATTANÓ ÁLMOK
(Dér Katalin, Harmath Antal felesége, 47 éves)

Könyörgöm, mit akarnak még tőlem? Én már mindent el-
mondtam, ami önöknek lényeges lehet. Elmeséltem az egész élet-
utunkat, a házasságunk történetét, a gyerekeket, a költözködésein-
ket. Nem bírom tovább. Ha a fejem szétrobban – és mindjárt szét-
robban, vegyék tudomásul végre! –, akkor se jut eszembe semmi 
más. Hagyjanak békén, hagyjanak már békééén!!! Menjenek, 
mozduljanak már, tegyék a dolgukat, keressék!!! Micsodaaa? 
Arról beszéljek, hogy milyennek ismertem Tónit? Az intim dolga-
inkról meséljek? Mi ez itt? Pszichiátriai rendelő? Önök meg majd 
jót szórakoznak, mi?! Az én Tónim meg... ki tudja... ki tudja... te 
atyaúristen...

Értsem meg, ugye? Értsem meg, hogy sokat segíthetek ezzel? 
Önök meg csak itt ülnek, és telik a munkaidejük. Hát jó. Ide fi-
gyeljenek: elmondom, egye fene, úgysem hagynak addig békén. 
De induljanak aztán, könyörgöm, menjenek már... Az a fényképes 
jelentés az újságban, ugyan... Egyáltalán, kinek van manapság 
pénze újságra... De aki látta is, áthajtja a lapot, és már el is felejtet-
te... Engem ezzel ne vigasztaljanak... Az emberek nem néznek 
egymás arcába az utcán, se a buszállomáson, se az üzletközpon-
tokban... Na jó... Jó...

Hogy milyen volt a házasságunk? Mit akarnak ezzel? Milyen 
volt, milyen volt... Istenem, mint a többi. Nincs ideális házasság, 
ezt tudjuk. Tóni szerette a családját... Jó, három éve nem beszél 
Péterrel, de az egy egészen más mese... Generációkülönbségek. 
Nagy valami! Bármelyik családban előfordul. Na tessék. Hogy 
Tóninak? Házasságon kívüli kapcsolata? Nézze, fogalmazzon 
már érthetően, és mondja ki, most már mindegy, látom én, mire 
megy ki a játék... Önöket az érdekli, ugye, hogy volt-e szeretője a 
férjemnek. Milyen jól hangzana, ugye, egy szaftos kis történet... 
Hát még a részletek... Na, abból nem esznek... Az én Tónim, biztos 
vagyok benne, hogy soha... Mit?... Mit merészel kiejteni a szá-
ján?!... Hogy Virág?!... Mit... mit mesélt az a kis mocsok?! Hagy-
ják abba, hagyják abba ezt a cirkuszt... Rosszul vagyok, kérem, 
hagyják abba... Ne bántsanak...   
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(Negyedóra szünet, pohár víz, kockacukorral, nyak- és 
fejmasszázs, hidegvizes borogatás homlokra, nyakszirtre.)

  

Hát akkor ide figyeljenek. Nem, nem, köszönöm, nem kérek 
több vizet, nem kérek kockacukrot, nem kérek borogatást, nem 
kérek semmit... Épp semmit... érthető? Vigye már innen azt a va-
cak zsebkendőt, hagyjon békén... Igen, teljesen magamnál va-
gyok, és még egyszer mondom, nem kérek semmit. Már azt se ké-
rem, hogy keressék. Csináljanak, amit akarnak. Nekem már mind-
egy. Mit bámulnak így? Én vagyok az az asszony, akinek eltűnt a 
férje. Eltűnt. Felszívódott, mint délben a harmat. Na és? Van ilyen.

     

Eltűnt a férjem, mondom. A férjem?! Az a szemét, alantas, piszok 
fráter... Tudják, mit szokott nekem szavalni hetente legalább há-
romszor, amikor éjjelente tökrészegen hazatámolygott a Majláth-
ból? Na, elmondom – már régesrég megtanultam fejből. Ezt:

        

„Akár a virágpor
Sárga pontszemei a szélben.
Látod?
Álmaink pattannak így szét.
Egyenként.”
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És bőgött, mindig bőgött utána, undorító volt, ahogy dőltek a 
könnyei, taknya-nyála egybefolyt, az asztalra borult, és zokogott. 
Én meg megtörölgettem, elhúztam az ágyig, és lefektettem. Egy-
két perc múlva már horkolt is. Ilyenkor leültem mellé az ágyra, 
hallgattam a horkolását, és ezen a versrészleten törtem a fejem. Én 
hülye. Ez egy részlet az egyik verséből, a versnek az a címe, hogy: 
Madaramnak. Benne van a kötetében. És akkora marha voltam, 
hogy azt hittem, nekem írta. Nagyon szűkösen éltünk évek óta, 
már csak én dolgoztam, Tóni verseket írt, ha otthon volt, de alig 
volt otthon, ha kérdeztem, hova megy már megint, vagy úgy tett, 
mintha nem hallaná, vagy bevágta maga után az ajtót, vagy annyit 
szűrt ki a fogai közül, hogy: „Megyek a dilis barátomhoz”. Igen, 
tényleg van egy barátja a diliházban, azt tudom. De hogy Virág... 
Te jó isten... Én nem hittem el...

Nem én voltam a madara, hallják, a kurva életbe, nem én vol-
tam a madaraaa... Hagyjon békén, kérem, igenis, hogy kiabálok, 
igenis, hogy ordibálok, ordibáááloook, érti?!!! Én csak gürcöltem, 
mint egy állat, csak a család, csak a gyerekek, csak a munka... Hát 
hiszen hogy is lehettem volna a madara Harmath Tóninak, aki ver-
seket írt, a misztika, a filozófia, az ezotéria érdekelte, és az a red-
ves virágszál érdekelte, a kedves kis táncoslábú, fátyolos tekintetű 
bestia, aki tavaly nyáron egyszerűen olajra lépett az éjjeli bár tu-
lajdonosával, a varjúképű Milenkóval, és már rég valamelyik kül-
földi éjjeli mulatóban táncikál pucér fenékkel, hogy ne mondjam 
tovább...

Elég volt... értik? Világos? Engem hagyjanak ki a meséből. 
Keressék azt a nyomorultat, ha önöknek fontos. Keressék, ha va-
lakinek fontos. Ha megkerül véletlenül, takarodjon a házam tájé-
káról. Azért a házért az én apám dolgozott, az én apám, aki nem 
foglalkozott se ezotériával, se misztikával, se nem volt iszákos, se 
nem volt kurvás. Jó, abbahagyom, igaza van, ez egészen más téma.

Nem, látni se akarom többet. Próbálják hazahozni: ezzel a két 
puszta kezemmel fojtom meg. Hogy mit kezdjenek vele, ha mégis 
megtalálják: mit bánom én. Dögöljön meg. Vagy szálljon a mada-
ra után, külföldre, és ott rohadjon meg, vele együtt.
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A LETT CSEL
(Dr. Gellér Árpád általános orvos, 55 éves)

Antalt még a nyolcvanas években ismertem meg. Kati, a fele-
sége ugyanis szintén zombori származású, akárcsak én, így ami-
kor összejöttek, ő ajánlott engem a későbbi férje, akkor még csak 
barátja figyelmébe, mivel tudta, hogy én is sakkozó vagyok. Anti 
volt ugyanis a Caissa sakk-klub egyik lelkes szervezője, motorja, 
csapattagja, mozgatórugója: ő szervezte az egyéni és csapatbaj-
nokságokat, a hétvégi gyorslépéses versenyeket, az utazásokat, ő 
szerezte a támogatókat. Azokban az években, amíg az ő csapatuk-
ban játszottam, sokat utaztunk és sokat sakkoztunk együtt.

Hogy milyennek ismertem meg? Igazából én a magánéleté-
ről, a vágyairól vagy gondjairól nem sokat tudtam, őszintén szólva 
annyira közeli kapcsolatba soha nem kerültünk, barátok nem vol-
tunk tehát, inkább csak csapattársak. Az, hogy a sakk – legalábbis 
azokban az években – fontos szerepet töltött be az életében, biz-
tos: nemcsak szervezte ezeket a versenyeket, hanem mindegyiken 
részt is vett, a legtöbbet ő szaladgált a pénzek és támogatók után, 
mindig új kapcsolatokat épített ki újabbnál újabb sakk-klubokkal, 
és engem is állandóan hívott telefonon, hogy menjünk erre, vagy 
arra a versenyre. A jellemét és az embert én tehát csak a sakkon ke-
resztül tudom megítélni.

A mesterjelölti szintig vitte, ami az amatőrök szemében már 
egyfajta rangot és tudást jelent, ugyanakkor maguk a sakkozók 
között ez még messze nem a csúcs, ez egyfajta középszint, egy ki-
indulópont a magasabb titulusok felé, ahová őneki soha nem sike-
rült eljutnia. Én azt hiszem, az ambíciói jóval nagyobbak voltak 
annál, mint amit végül a sakkban elért, de nem tudom megítélni, 
hogy mi hiányzott neki az igazi sikerhez: a kitartó munka, az álta-
lános sakktudás, vagy épp a harciasság hiánya. Van azonban a 
sakknak egy műfaja, amelyet igazán szeretett, és amelyben igazán 
kiváló volt. Ez az úgynevezett gyorslépéses sakk, vagy, a nálunk 
meghonosodott idegen kifejezés szerint, a „zuger”. Ez azt jelenti, 
hogy mindkét játékosnak 5-5 perc gondolkodási idő áll a rendel-
kezésére az egész játszmára, ha valaki túllépi a saját 5 percét, au-
tomatikusan veszít, függetlenül attól, hogy milyen az állás a táb-
lán. Az egész parti tehát maximum 10 percen belül kötelezően vé-
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get ér. Itt nem annyira az állás rejtett összefüggéseiben való elmé-
lyülés, vagy a hibátlan és tökéletes játékvezetés a döntő, mert erre 
nincs idő, hanem a gyors gondolkodás és villámgyors döntés, sőt, 
még a jó kéztechnika is, mert az ilyen játszmák végén általában 
csak úgy röpködnek a figurák a táblán. Nos, ez a játékstílus volt az 
ő igazi eleme: az ilyen típusú versenyeket általában ő nyerte meg, 
és ebben a játékmódban nem egyszer két vállra fektetett olyan 
sakkozókat is, akik amúgy a „normális” sakkban jóval erősebbek 
voltak nála. Gyors csatában gyorsan győzni: ebben kétségtelenül 
ő volt a legjobb mindannyiunk közül a klubban.

Egy másik, talán rejtettebb jellemvonására egy másik sakko-
zói tulajdonságából következtetek. Köztünk, sakkozók között él 
egy általánosan elfogadott, de persze tudományos módszerekkel 
soha be nem bizonyított teória. Eszerint az a mód, ahogyan magát 
az életedet éled, tükröződik a sakkozói stílusodon, és fordítva. Ha 
tehát az életviteled során az rád a jellemző, hogy bátor, kezdemé-
nyező és magabiztos vagy, akkor ugyanilyen módon fogod vezet-
ni a sakkjátszmáidat is. Ha viszont azt látom, hogy a partiban óva-
tos, biztonságra törekvő döntéseket hozol és kerülöd a kockázat-
vállalást, akkor abból arra következtetek, hogy az életben is ilyen 
vagy. Ezt az egész elméletet azért említem most Antallal kapcso-
latban, mert szerintem ő épp azoknak a ritka kivételeknek az egyi-
ke, akikre ez nem érvényes. Miért mondom ezt? Egyik kedvenc 
fegyvere volt például, hogy sötéttel nagy előszeretettel játszotta 
meg a lett cselt. Ez az egyik legvadabb, legmerészebb és legkoc-
kázatosabb választási lehetőség sötét részéről a játszma elején, 
amit épp ezért nem is ajánl a sakkirodalom, mert fölöslegesen és 
életveszélyesen meggyengíti a sötét király helyzetét. Ebből tehát 
– a fenti teória szellemében – egy szinte elképesztően merész, va-
gány, hajmeresztő kockázatokat is vállalni képes fickóra követ-
keztethetünk, ugyanakkor én még emlékszem arra, mi történt, 
amikor kitört a háború. Az történt, hogy sok más sorstársával 
egyetemben Antal is behívót kapott a frontra, de nem oda vitték 
őket rögtön, hanem egy város melletti gyűjtőközpontba. Ott vita 
tört ki a tartalékosok között, hogy tényleg elmenjenek-e a frontra 
embert ölni, vagy inkább tegyék le a fegyvert. A többség végül 
úgy döntött, nem megy, leteszik a puskát és bevonulnak a városhá-
za elé tiltakozni, de volt egy kisebbség, amelyik nem mert velük 
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tartani. Ezek között volt Antal is. A történet szerint, amikor ezt az 
édesanyja megtudta, azonnal a gyűjtőközpontba utazott, ott min-
denki előtt pofon vágta a felnőtt, katonaruhás fiát, és azt mondta 
neki: „Fiam, most azonnal leteszed azt a puskát és mégy a többiek-
kel tiltakozni!” Akkor szót is fogadott, de később mégiscsak kike-
rült a frontra. Mindenesetre ebben a jelenetben már nem azt a ha-
zardőrt látjuk, aki lett cselt játszik sötéttel.

Gyakorló orvos révén, biztos, hogy ez már egy kicsit szakmai 
ártalom is a részemről, de én ebből azt látom, Antal számára azért 
volt fontos a sakk, mert így kompenzált. Ott, a táblán játszotta le 
mindazokat a vakmerő és izgalmas kalandokat, amelyeket a valós 
életben nem mert.

Én még a háború kezdete előtt kimentem Németországba, és 
azóta vele is elvesztettem a kapcsolatot. A napokban hallottam az 
eltűnéséről. Remélem, nincs komolyabb baja, mert azt is tudom, 
hogy a szívbetegséget örökölte az édesapjától.

MINT A MÁTRIXBAN
(Beszélgetés Harmath Péterrel,
Harmath Antal 22 éves fiával)

Harmath Péter a szobájában fogad. Pici szoba ez a Grbavica 
nevű településrészen, Újvidéken. Egy ágy és egy asztal minden bú-
tor. A ruhák az ágy mögött, némelyik összehajtva, a legtöbbjük 
nem. Közvetlenül mellettük ugyanezt a „rendet” követve DVD-k 
és pár könyv. Péter már egy éve él ebben a lakásban, egyetemre 
jár. Bár a körülményeket tekintve zaklatottnak kellene tűnnie, Pé-
ter végig higgadt marad. Beszélgetésünket, amely az egyeztetési 
gondok miatt csak késő éjjel jöhetett létre, Péter lakótársának és 
barátnőjének szeretkezészajai kísérik végig. Őt nem zavarja a 
hangzavar, sokkal inkább tűnik idegesnek a diktafon láttán.

A puszta kíváncsiság hajt, amikor megkérdezem tőle, miért 
választotta a nyilatkozásnak ezt a formáját.

– Ez már a beszélgetés része?... Mit tudom én... A főszerkesz-
tőjük megkeresett, hogy írjam meg a magam verzióját, hogy ezzel 
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majd közelebb kerülnek a fater megismeréséhez. Így mondták, 
mintha a fater valami történelmi hős lenne. Én meg mondtam, 
hogy nem írok semmit, különben sem vagyok jóban a szavakkal. 
Küldjenek ki valakit, és én beszélek. Ha nagyon muszáj. És akkor 
fölhívott maga, én meg itt vagyok és beszélek. Egyelőre hülyesé-
gekről. Apropó: lesz lényegretörőbb kérdése is?
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Milyennek ismerte Harmath Antalt, Péter?
        

– Tudtommal a halotti jegyzőkönyv még csak álom. Úgyhogy 
legyen szíves jelen időben beszélni az apámról. Meg arra is meg-
kérném, hogy ne szólítson Péternek, az olyan... bibliai. Mindig 
utáltam. A haverok Petárnak hívnak, azt nyugodtan használhatja 
maga is.

                                                 

Rendben. Milyennek ismeri Harmath Antalt, Petár?
        

– Milyennek ismeri az ember az apját... mit tudom én, olyan 
apásnak. Maga milyennek ismeri az apját?... Szerintem minden 
apa egyforma. Féltékeny szörnyetegek. Az ember akkor veszi ész-
re, amikor először van igaza az apjával szemben. Az a rohadt féle-
lem a szemében, hogy a fiával szemben veszít csatát. Majd bele-
őrülnek. Komolyan azt hittem, felakasztja magát. Egy haverom 
azt mondta, ez a Prométheusz-komplexus. Amikor az apa rájön, 
hogy a gyerek lenyúlta a tüzet. Érti?

    

Jó apának tartja?
      

– Maga sosem figyel? Ne a jegyzeteit nézze, hanem rám kon-
centráljon. Nincsenek jó apák. Rossz apák sincsenek. Apák van-
nak és kész.

     

Min vesztek össze?
    

– Honnan veszi, hogy összevesztünk? Nem volt itt semmiféle 
összeveszés.

     

Amikor telefonon beszéltünk...
      

– Igen, azt mondtam, hogy nem láttam már három éve. Most 
őszintén: ha valakit nem lát három évig, akkor azt mondja róla, 
hogy „összevesztünk”? Ne legyen nevetséges. Nem voltam rá kí-
váncsi. Ilyen egyszerű. És ahogy a mellékelt ábra mutatja, ő sem 
volt rám kíváncsi.

    

Bocsásson meg, én csak úgy értettem...
    

– Maguk mindig mindenből ezt akarják kihozni, ugye? Új-
ságírónak tanulok magam is, tudom, hogy miről beszélek. Mindig 
a szenzáció, mi? Jusson a sorok közé egy kis vér meg sperma, meg 
ha lehet, egy kis családi botrány. Abból nem eszik.

      
      

Többen állítják, hogy Harmath Antal több, mint újságíró 
vagy titkos költő. Hogy volt egy másik élete. Mi a véleménye 
erről?
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– Titkos költő?! Ja, arra a szarra gondol? A gyökértelen virá-
gok, vagy mi a franc volt a címe? Szerintem csak nem tudta elvi-
selni a középszerűségét. Már beszéltem erről. Frusztrált volt, na. 
Attól, hogy csak firkász. Sokszor mondogatta, hogy az újságírás 
az semmi, neki regényt kellene írnia, meg novellákat. Aztán ez lett 
belőle. Egy halom vers a jóistenről, akiben igazából nem is hitt. 
Mármint szerintem... Mi is volt a kérdés?

      

Hogy talán volt egy másik élete.
    

– Másik élete... (Elgondolkodik) Ez olyan ezoterikusnak tű-
nik így. Érti, mint a Mátrixban. De ha úgy érti, hogy volt-e egy 
olyan Harmath Antal, aki nem az apám, és aki nem újságíró és aki 
nem volt a háborúban, sőt, mégcsak az anyám férje se... akkor azt 
hiszem, azt kell mondanom, hogy igen. De ebben semmi különö-
set nem látok. Magának nincsenek alteregói, kedves Róbert? Ma-
ga nem szokott néha meglépni önmagától?

        

Nem hiszem, hogy most rólam van szó...
        

– Dehogynem. Mindannyiunkról szó van. Apám annyira tu-
dathasadásos, mint maga vagy én. És biztosan vannak napjai, ami-
kor nem akar önmaga lenni.

        

Azt gondolja, hogy ez összefüggésbe hozható az eltűné-
sével?

      

– Nem hiszem... Ha így lenne, tisztelném őt, legalább egy 
kicsit.

    

Ezt hogy érti?
       

– Ha kiderülne, hogy fogta magát és lelépett, mert elege lett az 
egész hercehurcából, az jól venné ki magát. Mármint az én sze-
memben. De kétlem, hogy lett volna bátorsága. Mondom: ő nem 
egy különleges ember, még ha maguk olyannak is akarják beállí-
tani. Semmi izgalmas nincs a személyiségében, érti? Semmi.

     

Biztosíthatom, hogy nem akarunk semmiféle szélsőséget 
bebizonyítani.

          

– Akkor miért magát küldték? Azt hiszi, nem tudom, ki ma-
ga? Mégcsak nem is újságíró, csak egy munkanélküli művész, aki 
néha zugfirkál egy kicsit. Színi- meg filmkritikus. Még annak is 
elég gyatra.

         

Három éve nem látta. Nem is hallott róla?
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– A családjával sosem értekezett se telefonon, se levélben. Ezt 
a privilégiumot megtartotta a távoli haveroknak meg a fene mű-
velt cimboráinak.

       

Mégiscsak furcsa, hogy egyik napról a másikra megszűnt 
a kommunikáció kettejük között.

     

– Nem tudom.
       

Mit nem tud?
            

– Nem tudom, hogy megszűnt-e.
      

Kifejtené?
     

– Ki, bassza meg, csak hagyjon már két perc nyugtot, hogy 
átgondoljam a dolgot, jó?
          

Amilyen nyugodtan ült eddig, Péter, vagyis Petár, most 
ugyanazzal a hidegvérrel megy ki a konyhába. Tölt magának egy 
pelinkovácot. Megkínál engem is, én pedig nem utasítom vissza. A 
diktafont kikapcsolom, de kis idő múlva int, hogy újra megnyom-
hatom a REC-et.
        

– Nem tudom, megszűnt-e a kapcsolat.
        

Az ilyesmit azért meglehetős bizonyossággal tudja az 
ember.

      

– Figyeljen, amit most mondok, azt a zsaruknak se meséltem, 
amikor megkerestek, mert nem tudom, használható információ-e. 
Pontosabban: nem tudom, információ-e egyáltalán. Az utóbbi pár 
hónapban voltak... telefonhívásaim. A mobilomra. Rejtett szám-
ról. Általában éjszaka. Az, aki hívott, semmit nem szólt, csak... 
felhívott és ennyi.

      

Azt gondolja, talán az apja lehetett az?
       

– Nem tudom.
      

Akkor miért meséli ezt el nekem?
     

– Az utolsó hívás kedd este tizenegykor jött. Érti, aznap, ami-
kor a fater eltűnt.
             

Megpróbálok még néhány szót kihúzni belőle, de Petár nem 
hajlandó nyilatkozni. Megkér, hogy távozzak. Búcsúzóul még ér-
deklődöm, visszajöhetek-e, ha esetleg fejlemények mutatkoznak a 
nyomozásban, de válaszképp becsapja az ajtót az orrom előtt.
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FRANZ KAFKA A VONATBÓL
(Keller Laura, szalszatáncos, 36 éves)

A zűrzavarok már a születésemkor megkezdődtek, vagy az is 
lehet, hogy a fogantatásomkor, ki tudja, az anyám különc nő volt, 
vöröskeresztes ápolónőként dolgozott háborús sebesültek mellett, 
járta a világot, mindig a dögvész mögött pár lépéssel, képtelen 
volt gyökeret verni, bőröndben hurcolta az egész életét, engem is 
úgy szedett össze, futtában, összefeküdt valakivel egy menekült-
táborban, ha rásütött a nap, apád fekete haja kékes fényben ját-
szott, indián felmenői voltak, mondta, ennél többet nem is tudtam 
meg soha az apámról, bár a hajszínét és a bőre tónusát biztosan tő-
le örököltem, meg a csillag formájú anyajegyet a bal vállamon, ez 
a kiválasztottak jele, mondta egyszer egy spanyol javasasszony, 
akinek a lábát fertőtlenítettem, hogy besegítsek az anyámnak, 
nem nagyon tudtam mit kezdeni ezzel a kiválasztott-dologgal, ak-
koriban csak azon járt az eszem, hogyan tudnék lelépni azokból a 
véráztatta poklokból, amikben felnőttem, nem voltam elhivatott, 
mint az anyám, nem ösztönzött odaadásra mások fájdalma, szép a 
mozgásod, igéző, suttogták a sebesültek a fülembe, sokszor  nyu-
galmas zugot kerestem, és gyakoroltam a tábori tévéből ellesett 
tánclépéseket, színpadon lenne a helyed, mondta egyszer az 
anyám, te testek helyett lelkeket tudnál gyógyítani a tehetséged-
del, másnap buszra ültem, hogy táncot tanulni menjek, míg inte-
getett, büszkeséget láttam a szemében anyámnak, végül a szalsza 
tűnt a legjobb választásnak, elég vérforraló ahhoz, hogy a világ 
bármely pontján meg tudjam vele keresni a kenyerem, olyan he-
lyeken léptem fel leginkább, ahol egzotikusnak számít a külsőm, a 
Skandináv-országokban egyenesen őrjöngtek a színpad előtt a 
férfiak, ajándékokkal halmoztak el, sokan nagyobb összeget aján-
lottak fel plusz szolgáltatások fejében, ez olyan szakma, amit nem 
lehet évtizedekig űzni, ha megereszkedik a bőr, löttyen a mell, ve-
szítenek feszességükből a combok, a revük hátsó sorába kerülsz, 
talpig jelmezbe, s a hódolók sora is elkopik, ezt nem szabad kivár-
ni, tőke kell a továbbiakhoz, bevállaltam ami adódott, a kártyave-
tés hóbortnak indult, könnyen rá tudok hangolódni az emberekre, 
egy indiai ismerősöm vezetett be a meditáció rejtelmeibe, nemso-
kára kinyílt a harmadik szemem, látni kezdtem az aurákat, egyre 
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többen kerestek fel a kérdéseikkel, engem is meglepett a tapaszta-
lat, hogy mikre vagyok képes, hogy szinte belelátok az emberek 
gondolataiba, hát a tánc mellett űztem ezt is, gyűjtöttem egy saját 
tánciskolára, a harmincadik születésnapomra lapot kaptam anyai 
nagyanyámtól, invitált hozzájuk, Újvidékre, szép város, írta, akár 
le is telepedhetnék valahol a közelükben, Prágában ültem vonatra 
egy sikertelen fellépés után, úgy gondoltam, szétnézek náluk, ha 
megtetszik, maradok, megnyitom ott az iskolámat, egy kalapos 
úriember ült be a fülkémbe, ő Szabadkára utazik, újságíró-konfe-
renciáról jön, Franz Kafkának hívják, mondta, míg a cipőcsatom 
igazgattam, megjegyezte, hogy gyönyörű a lábam, és hozzám ha-
sonló szépséget még nem ölelt, zárkózzunk be a mosdóba, mond-
tam neki, ha van valutája, úgy esett nekem, mint egy kiéhezett ál-
lat, szürcsölve nyalta végig a bőröm, reszketett a gyönyörtől, 
ahogy a mellbimbóm megduzzadt a szájában, már csak Újvidéken 
vallotta be a legközelebbi találkán, hogy Antalnak hívják, szeret 
idegen emberek bőrébe bújni, ha alteregót vált, másik életet is kap 
mellé, ez hihetetlenül izgalmas, mondta, Harmatka, így szólítot-
tam aztán, évekig mulattunk a Franzon, ha szóba került, micsoda 
bugyuta nevet bökött ki első zavarában, szorgalmazta is, hogy te-
lepedjek le a tánciskolám környékén, a belvárosban, könnyű meg-
közelíteni azt a kerületet, a vonatállomástól pár saroknyira, kocsi-
val tán sohasem érkezett, szívesebben járt vonattal, busszal, nehe-
zebben követhető így, nem akar lebukni az asszonya előtt, magya-
rázta, sokszor elgondolkodtam azon, hogy a kéjen kívül mi fűzte 
hozzám, lehet, hogy semmi, nem volt az a romantikus, trubadúr tí-
pus, ha lángolt az öle, hívott, szerette, ha előjátékként táncoltam 
neki, ördögtől való vagy te, megbabonázol, úgy bújsz be a bőröm 
alá, hogy tán ki sem tudnálak tépni onnan, mondta, nem rég meg-
kért, hogy jósoljak neki a tenyeréből, furcsa életvonal, jegyeztem 
meg, erőteljes ívű, nagy emberek, határozottak, titokzatosak vi-
selnek ilyet a markukba vésve, de egy törés szelte ketté, nagy vál-
tozásra utal az efféle, nevetve dörmögött, hogy bolondokat beszé-
lek, jobban teszem, ha táncolok vagy kényeztetem kicsit a szám-
mal, akkor éreztem először, hogy csak a teste van velem, a gyö-
nyöre is rövidke, sietős volt, a gondolatai máshol jártak, másnap 
hívott, hogy lemondja a megbeszélt találkát, ha a feleségének gya-
nússá kezdtek válni a kimaradozásai, akkor tett ilyent korábban, 
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hogy az asszony gyanakvását elaltassa, kérdeztem is, emiatt 
visszakozik-e, kurtán felnevetett, váratlanul el kell utaznia, de 
kárpótlásul valami szépet kapok tőle, ha végzett, addig is csókol, 
mondta, azóta nem jelentkezett, a feleségét meg mégsem kérdez-
hetem felőle, hát várom a hívását, mi mást tehetnék, mondja...
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BELLA, A KÖTÉLTÁNCOSNŐ
(Reich Alfonz titkosrendőr, 53 éves)

Harmath Antal akkor került ismét a látókörömbe, amikor 
vándorcirkusz érkezett a városunkba. Nemzetközi társaságról lé-
vén szó, azt a feladatot kaptam, hogy tartsam szemmel őket: meg-
próbálnak-e kapcsolatba lépni a helyiekkel, és érdekli-e őket bár-
mely információ. Már az első nap észrevettem, hogy egy ismerős-
nek tűnő személy (mint rövidesen kiderült: H. A.) állandóan ott 
sompolyog a sátorfelállítók között, el-elsétál az állatok ketrecei-
nél, ólálkodik a lakókocsik környékén. Az esti előadást megelőző 
délutáni próbát a sátorlap repedésein át figyelte, ám szemét le sem 
tudta venni a kötéltáncosnőről. Mint később kiderítettem, Bellá-
nak hívják a nyúlánk, fekete szemű és hajú fiatal hölgyet, aki kü-
lön lakókocsiban elhelyezkedve látszólag nem tartozott senkihez, 
csupán a direktorral váltott alkalmanként néhány szót.

Én először természetesen a cirkuszigazgatót faggattam ki, er-
ről a C/01-es jelentésemben számoltam  be, érdemleges adatokat 
azonban inkább a termetes és bőbeszédű pénztárosnőtől kaptam, 
aki a második napon szintén megerősítette H. A. állandó jelenlé-
tét. H. A. a délutáni és az esti előadásra is váltott jegyet, de este 
már csak a kötéltáncosnő produkcióját tekintette meg, majd a 
pénztárosnő még látta, amint ezt követően egy csokor virággal a 
kezében bekopogtatott Bella lakókocsijának ajtaján.

A felettesem behívatott, leültetett, s gondterhelt arccal H. A. 
felől érdeklődve aprólékosan kikérdezett, majd kezembe nyomta 
a régi, porlepte saját dossziémat, amely a kilencvenes évek elejé-
ről kezdődően tartalmazta egykori feljegyzéseimet, lévén H. A. 
megjárta a szlavóniai frontot is. – Tudd meg ennek a Bellának a 
pontos nevét, talán van valamilyen összefüggés – hangzott az uta-
sítás.

Sietősen felkerestem a cirkuszigazgatót, aki felvonta ugyan 
szemöldökét, amikor Bella teljes neve után érdeklődtem, de végül 
meggondolta magát és kimondta: Palkovics Zsófia; a Bella csak 
művésznév. A dossziéban újfent ellenőriztem, H. A. korábban kik-
kel állt kapcsolatban, s egy csatolt levélben bukkantam rá bizo-
nyos Palkovics Emerencia levelére, akiről kiderült: újságírónő 
(volt?) egy pesti lapnál, és a kilencvenes évek közepén levelezés-
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ben állt H. A.-val, aki néhányszor meg is látogatta. Bella a testvére 
lehet? Vagy a lánya? A pénztárosnőnél próbálkoztam ismét, de ő 
csak annyit tudott, hogy Bella – rejtélyes mosoly közepette – min-
dig Máramarost nevezte meg szülővárosának, mást nem volt haj-
landó elárulni. – Bellát – mondta a pénztárosnő – mindenki kü-
löncnek tartja, aki fenn hordja az orrát, amúgy szorgalmasan gya-
korol, igen tehetséges, valószínűleg rövidesen egy elismertebb 
cirkuszhoz szerződik, a direktor egy elejtett mondatából legaláb-
bis erre lehet következtetni. – És a férfiakkal való viszonya? – ér-
deklődtem tovább, de a pénztárosnő ezzel kapcsolatban már kép-
telen volt használható adattal szolgálni, azaz: Bella időnként kap 
valakitől levelet, de azt olvasás után azonnal elégeti.

A C/02-es jelentésemben mindezt alapos részletességgel le-
írtam, főnököm pedig rövidesen eljuttatta hozzám Palkovics 
Emerencia dossziéját is, azzal a megjegyzéssel, hogy Palkovics 
Zsófiáról viszont nincs semmilyen adatunk, próbálkozzam bármi-
vel, hogy a közelébe férkőzzek. Két „nővér” társaságában orvos-
nak álcázva magam sorra jártuk így a cirkusz személyzetét, arra 
hivatkozva, hogy a környékben járvány ütötte fel a fejét. Megmér-
tem Bella vérnyomását, a torkába kukkantottam, megkopogtat-
tam a hátát. – Hogyan sikerül megőriznie az alakját? – kérdeztem 
beszélgetést kezdeményezve. – Igyekszem – mondta kelletlenül. 
– És hogy tetszik a városunk? – faggattam volna. – Nem mozdul-
tam ki – válaszolta foghegyről. – De bizonyára sikerült azért vala-
kiket megismerni az itteniek közül – próbálkoztam ártatlan tekin-
tettel, midőn a pulzusát tapintottam. Elrántotta a kezét, „egészsé-
ges vagyok”, mondta, s a tükör felé fordulva elkezdte a haját igazí-
tani.

Harmadnap délelőtt H. A. bevásárló körutat tett, csomagokat 
adott fel a postán meg a vasútállomáson, délután otthon pihent, es-
te még betért a kedvenc törzshelyére, onnan kijőve taxit rendelt, a 
sofőrnek hosszasan magyarázta az úti célját.

Reggel a cirkusznak hűlt helye volt, átköltözködtek a szom-
szédos városba. Főnököm utasítására azonnal a nyomukba ered-
tem, majd Bella után érdeklődtem, de a direktor bosszúsan csak 
annyit jegyzett meg, hogy a kötéltáncosnőjük – a szerződést meg-
szegve – faképnél hagyta őket: lakókocsijából a dolgait össze-
szedve ismeretlen irányba távozott.
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AZ ÖRDÖG CIMBORÁJA
(Aleksandar Ranković, zombori „vállalkozó”, 44 éves)

Nincs annak az embernek semmi baja, és nem is nagyon kell 
keresni, hogy az ördög vitte volna el...

Ugyanaz az ördög, amelyik Zomborba hozta annak idején. 
Valamikor a kilencvenes években volt, én a pontos dátumra már 
nem emlékszem, de nem is fontos. Akkor már egy ideje ott élt a vá-
rosban a csórikám, nem volt rendes munkája, ezért költöztek oda 
az asszony szüleihez, nem tudták az albérletet sem fizetni Újvidé-
ken. Néhány hónappal korábban jött haza a frontról – állítólag Vu-
kovárnál is ott volt –, és a felesége tartotta el, akinek az apja szer-
zett valami munkát az egyik zombori bankban. Ő meg egész nap 
csak ténfergett a városban, szaglászott, kávézgatott, de akkor még 
senki sem gondolta róla, hogy egy ilyen aljas disznó.

Én mindig rendes voltam vele, segítettem neki, amikor lehe-
tett, ő meg aztán addig írta rólam a cikkeit, hogy végül a nyakamra 
hozta a rendőrséget. Öt évet kaptam, nemrég jöttem ki, nem is ér-
dekel, mi történt ezzel a Harmath gyerekkel, habár ezen a néven 
nálunk kevesen ismerték... Jó, persze, voltak hivatalos papírjai 
meg minden, de nálunk, a társaságban egyszerűen csak úgy szó-
lította mindenki: Đarma. Mé’, tán nem volt az?! Anti, avanti... 
Antika...

Kicsivel korábban maradtam én is munka nélkül, azt mondták 
a műhelyben, elloptam valami szerszámokat, pedig egy szó sem 
volt igaz az egészből, én csak az autómat akartam megjavítani ott-
hon, ahhoz kellett néhány apróság, mert nem volt otthon semmi, 
amivel hozzányúlhattam volna... Miért, talán a habverővel kellett 
volna megszerelnem? Meg, hogy eladtam a bajai piacon... Hát va-
lamiből csak ki kellett fizetnem a benzint, ott álltam egy megve-
szekedett vas nélkül, haza sem tudtam volna jönni, improvizál-
nom kellett, hirtelen kitalálni valamit...

Jó, a főnöknek tényleg eltörtem a karját, amikor kirúgott, ez 
igaz, de még így is jól járt, amilyen dühös voltam én akkor, még 
egészen könnyen megúszta, a tökeit is le akartam szaggatni, akár 
meg is ölhettem volna. Föl is jelentett az árvám, de nem lett az 
egészből semmi, Jókomám már akkor is a rendőrségen dolgozott, 
megfenyegette egy kicsit, hogy ha sokáig baszogat még engem, 
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akkor a nyakára küldi az inspekciót. Ha jól sejtem, Jókomám né-
hány ügyes mozdulattal adott nyomatékot a szavainak, és ezek a 
mozdulatok furcsamód valahogy mind a főnök gyomorszájánál és 
az ágyékánál értek véget.

Faćónak ekkor már kiterjedt hálózata volt. A régi időkben ő 
volt a zombori olajgyár párttitkára, és az új idők szelével – még a 
legelején, rögtön, miután Milošević a szakszervezeti szövetséget 
beolvasztotta a Szocialista Pártba – megszűnt az állása. Elég befo-
lyásos ember volt ő ahhoz, hogy ne akarják kirúgni, felajánlották 
neki, hogy visszakerülhet a termelésre, ott sem kellett volna dol-
goznia, lehetett volna művezető, bérszámfejtő vagy bármi, kita-
lálták neki a megfelelő pozíciót, de nem kellett neki, méltóságán 
alulinak érezte, és igaza is volt. Maga mellé szervezett néhány fia-
tal srácot, ők lettek a „Faćina raja”, Faćo kölykei... Béregnél jártak 
át a határon, úgy megszerelték az autókat, hogy még a hátsó ülés-
ben is benzin lötyögött menet közben. Ott rágyújtani egy kisebb 
Hirosimával ért volna fel... De hoztak ők mindent, amit el lehetett 
adni, abban az időben pedig éppenséggel mindenre volt kereslet, 
mert itthon semmit sem lehetett kapni.

Persze, amikor Faćo meghallotta, hogy mi történt velem és a 
főnökömmel, rögtön maga mellé vett. Igazából nem én kellettem 
neki, hanem a Jókomám, meg az ő szolgálatai, amelyeket általam 
érhetett el, hogy lezsírozza neki a dolgokat a határon, ne baszogas-
sanak bennünket a vámosok. Tudtuk ezt már akkor is, de igazából 
tényleg senkit sem érdekelt, jól ment a bolt, rengeteg pénzünk 
volt, jobban éltünk, mint a szocializmusban, és százszorta jobban, 
mint az önigazgatásban, a testvériség-egységben, meg tudom is 
én... Volt, hogy naponta tízszer is fordultam. Hercegszántón is 
megvolt a benzinkutas, akivel minden le volt zsírozva, mondani 
sem kellett, mit akarok, ő már intézte is a dolgokat, a határon meg 
csak intettek, hogy menjek, még pecsétet sem ütöttek az útleve-
lembe. Virágzott a biznisz, amikor megismertem Đarmát.

Minden reggel úgy biciklizett be a központba, mintha dolgoz-
ni menne, de mivel munkája nem volt, csak beült a hotel bárjába, 
és ott kávézgatott órákon át. Nem tudom én azt már megmondani, 
miért, vagy minek kapcsán beszéltem vele először. Egy idő után 
már mindannyian ismertük, olyan volt, mint egy régi bútordarab. 
Mi is ott gyülekeztünk, megbeszéltük, ki hányszor megy, mit kell 
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hozni, van-e valami különleges rendelés. Tesco baromfi virsli – az 
volt az igazán menő, Istenem, abból is mennyit hordtam át...

Szóltam egyik nap Faćónak, hogy itt van ez a magyar gyerek, 
ráér, se pénze, se munkája, bevehetnénk a buliba. Ma már látom, 
hogy Faćónak igaza volt, amikor ellenkezett, bizalmatlan volt Đar-
mával, de addig dumáltam neki, amíg egyszer tényleg elhívta. Ő 
meg kezdetben még húzódzkodott is. Nincs útlevele, nem is kap-
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hat a katonai ügyosztály miatt... No, Jókomám másnap hozta az 
útlevelet neki, igaz, csak a fényképe meg a neve volt pontos ben-
ne, mert ő meg úgy diktálta be fejből az adatokat, ami épp eszébe 
jutott, vagy amit igaznak gondolt, nem is ismerte Đarmát, a tele-
font meg nem vette volna a kezébe, nehogy leszakadjon. A karja.

De mindegy is volt, mert egyszer sem kérték el tőle egyik ol-
dalon sem. Jókomám ezt is elintézte.

Aztán már csak néhány hónapig mentek ilyen jól a dolgaink. 
Máig sem értem, mi történt Faćóval, egyik napról a másikra szar-
jankóvá vált. Mindenkivel kötözködött, mindenbe belekötött, né-
hány srácot el is küldött, egyre szarabb lett a hangulat. Nálam ak-
kor borult ki a bili, amikor a hercegszántói benzinkutas nem akarta 
megtankolni a kocsit, mert azt mondta, Faćo nem fizette ki rende-
sen. Meg hisztériázott, hogy ebből neki baja lesz, a nyakában liheg 
az APEH, rossz idők jönnek, talán még börtönbe is kerülhet. Ott 
álltam üres tankkal, égtem, mint a román zászló, teljesen elborult 
az agyam. Egyedül kellett hát megtankolnom. A feje, remélem, 
néhány hét alatt begyógyult, nem akartam én neki semmi rosszat.

Amikor elmondtam Faćónak, mi történt, kegyetlenül leba-
szott, hogy mekkora hülye vagyok... Ilyet pedig nekem nem 
mondhat senki! És különösen olyat nem, amit anyukámról, nyu-
godjék békében, böffentett ki magából... Talán tényleg nem kellett 
volna akkorát ütnöm. De tehetek én róla, hogy pont ott volt az a 
vasalódeszka? Felkaptam és oldalba taszajtottam vele, aztán meg 
már csak azt láttam, hogy rengeteg vér folyik ki belőle.

Ott álltunk főnök nélkül, senki sem tudta, mi lesz így a biz-
nisszel. Ha ez a Đarma nem kezd később cikkezni rólam, Faćo 
még mindig ott feküdne az istálló alatt, amelyiknek a betonjába 
öntöttük, és amelyik alól aztán kiásták. Én kezdtem el szervezni a 
dolgainkat, és szinte semmi sem változott. Jókomám elintézte, 
hogy a rendőrség ne is keresse Faćót, ment minden tovább a régi 
kerékvágásban. Đarma is szépen dolgozott, megbízható embe-
remmé vált, megtette ő is naponta legalább tízszer az utat oda-
vissza. Hanem volt ott valami Fekete J. a rádióban, mindenki csak 
Jóskának hívta, Joška, valami kis firkászocska, szerkesztő vagy 
főszerkesztő, meg minden, s egyszer nagyon berúgtunk – ekkor 
már „Sašina raja”, vagyis Saša kölykei voltunk, az én nevem után 
–, amikor Đarma mondta, hogy másnap nem ér rá. Persze, egy-két 
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napot bármikor bárkinek elnéztünk, ha nem volt pofátlan, különö-
sen vallási ünnepek idején, karácsonykor, húsvétkor, ilyesmi... 
Sveti Nikola... Arról beszélt, bemegy a rádióba, beszélt a Jóská-
val, lehet, hogy lesz végre rendes, bejelentett munkája. Hangos-
könyv – azt mondta valami ilyesmi lesz a műsor címe, amelyikben 
dolgozni fog...

Lassan eltávolodott tőlünk, kiesett a csapatból... Csak akkor 
jött dolgozni, ha a rádióban épp nem volt mit csinálnia. Meg aztán 
nem is fizették ám ott agyon őket... Mindig panaszkodott, hogy sze-
reti ezt csinálni, de éhbérért dolgoztatják. És időközben írni kez-
dett, mindenhova, ahonnan valami aprópénzt remélt, egyre pofát-
lanabb cikkeket. Előbb csak a Magyar Szóba, de arra még minden-
ki legyintett, meg volt valami Napló meg Képes Ifjúság című lap 
is, de ezeket még csak soha nem is láttam. Aztán meg már a Blicbe, 
néha a Naša borbába is irkált. Később pedig megjelent az a Danas... 
Régen, a horvátországi Danast, a hetilapot még én is olvastam, a 
Tanja Torbarina egykor nekem is a kedvenceim közé tartozott, de 
ez az új, szerbiai, ez a napilap ez egyre veszélyesebbé vált...

Meg hát, én nem olvasok magyarul, de mondták a fiúk, akik 
odaát néha vettek újságot, meg hallgattak híreket, hogy ez a Đar-
ma vad dolgokat ír ám rólunk. Nem tudom, volt ott is valami napi-
lap, talán Napi Magyarország lehetett, ami később egybeolvadt 
egy másikkal, a Magyar Nemzettel, és most már ezen a néven jele-
nik meg... Mesélték a fiúk, hogy a Đarma mindent megírt, még azt 
is, hogy mi történt a hercegszántói benzinkutassal. A testvériség-
egységben tanultam én is magyarul, de való igaz, megrekedtem 
valahol az olvasókönyv ötödik-hatodik oldalán. „A Hold a fëlhek 
mögë rejtozott” – meg ilyenek, ilyesmire még emlékszem, de új-
ságot, könyvet nem is vennék a kezembe. Az pedig először az új-
vidéki Nezavisniben jelent meg – pontosan megjelölt térképpel –, 
hogy az anyjukat basznám széjjel, hogy Faćo hol van eltemetve. 
Engem az egész csak akkor kezdett zavarni, amikor a srácaimat 
baszogatni kezdték a határon, előbb csak a magyar oldalon, de az-
tán már a mieink is elkérték az útlevelüket, szaroztak, ha valame-
lyik nem volt igazi, benéztek a csomagtartóba, ilyesmi...

A többi nem zavart, mert Jókomám a kezében tartotta a dolgo-
kat. Persze, nem mondhatom, hogy örültem volna neki, de Đarma 
még ekkor is havonta kétszer-háromszor eljárt velünk melóba, és  
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olyankor mindig rendesen, becsületesen dolgozott. Részegek vol-
tunk akkor is, amikor egyszer rákérdeztem, miért csinálja ezt, és 
akkor őszintén mondta, hogy „értsem meg”, ez neki munka... Ne-
kem akkor már volt egy bútorüzletem a központban, meg egy 
pénzváltóm a piacon, valahogy legalizálni kellett a dolgokat, eze-
ken keresztül pedig tisztára tudtam mosni a pénzeket. Ekkor let-
tem csak igazi bizniszmen, valódi vállalkozó, de persze továbbra 
is seftelésből éltünk, és még mindig messze az átlag felett.

A bajok akkor kezdődtek, amikor Jókomámat áthelyezték. 
Előbb csak időnként vitték el Koszovóra néhány hónapra, ponto-
san meg volt adva, hogy évente mennyi időt kell lent töltenie min-
den rendőrnek. Nem tehetett mást, neki is menni kellett... Közben 
meghúztuk magunkat, meg azért addig már volt annyi tekinté-
lyünk, annyi kapcsolatunk, hogy a távollétében se jusson eszébe 
senkinek belepiszkítani az üzletünkbe. Aztán, amikor visszajött, 
elintézett mindent, ami esetleg időközben adódott. Egy koszovói 
hőssel amúgy sem kötözködött volna senki...

Akkor kerültünk igazán szarba, amikor Jókomámat áthelyez-
ték Vučitrnbe. Ez egy kisváros kicsivel Kosovska Mitrovica alatt, 
nem volt rendőr, aki ott dolgozott volna, ezért ultimátumszerűen 
küldték le, vagy költözik, vagy kicsinálják... Đarma meg közben 
egyre több, egyre durvább dolgot írt meg rólunk, és egyre ritkáb-
ban jelentkezett. Gyanítom, hogy ekkor már jócskán összeszarta a 
gatyáját, félt a találkozásoktól. Mellesleg, teljes joggal...

Đarmának az a nagy szerencséje, hogy idejében, épp a leg-
jobbkor költözött el Szabadkára. Persze, az új házát ott a buszállo-
más utcájában, a csipkegyárnál, az Éden vendéglő mellett, abból a 
pénzből vette meg, amit nálam keresett, sem a Joška – Joschka 
Fischer, nemde??? –, sem a Danas vagy a Nezavisni nem fizetett 
neki annyit, hogy ingatlanra teljen... A rádió meg?! No az egy iga-
zi favicc volt... Ha csak egy héttel később húzza el a belét Zombor-
ból, a srácaim kicsinálják. Egyenesen Belgrádból jött valami 
ügyész, meg nyomozók a BIA-tól, kiásták Faćót az istálló alól, 
„vizsgálódtak”, ugyanolyan dolgokat kérdezgettek, amiket Đar-
ma a különböző lapokban megírt. Gyakorlatilag ő jelentett föl en-
gem a cikkeivel! Anti, avanti... Antika... Rábaszol te erre még!

Én öt évet kaptam... Azért úsztam meg ennyivel, mert utóbb 
kiderült, Faćo nem az ütésbe halt bele, amit a vasalódeszkával  
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mértem rá. Vérzett csúnyán, talán el is vérzett volna, ha Jókomám, 
akit azonnal odahívtam, nem ereszt a fejébe egy teljes tárat a Skor-
pióból. Az pedig nem kevés! Abba mások is belehalnának... Azért 
használta a Skorpiót, mert azt feketén vette, olyanja rendőrnek le-
gálisan nem lehetett, ha meg a szolgálati fegyverét használja, ak-
kor el kell számolni a golyókkal. Ő még mindig ül, és még évtize-
dekig nem fogjuk a szabadban, majálisozáson, a szélben lengő 
nyárfák alatt a rostély mellett látni.

Azt mondják: tényfeltáró újságírás. Én erre azt mondom: ló-
zung. Egyszerűen csak annyi történt, hogy beépült közénk egy 
spion, és kifecsegte a dolgainkat. Kicsinált bennünket a gecije! Ja 
igen, meg volt valami Index című lap is, amit szerencsére gyorsan 
betiltottak... Akkor lett belőle a Nezavisni index, de ez sem tartott 
sokáig, szakítottak a kiadóval, ekkor önállósult a Nezavisni, az in-
dexesek pedig megcsinálták a maguk újabb lapját, a Svetet, vagy 
mi lett a címe, de ez már jó szar volt, bulvárkodni akart volna, de 
nagyon ótvarul csinálta. Itt is rengeteg szart hordott össze rólunk 
ez a Đarma. Talán itt a legtöbbet.

Szerintem egyáltalán nem kell félteni ezt a seggfejet, majd 
előkerül, és akkor ugyanilyen aljas módon kicsinál másokat. Azo-
kat, akik most épp a bizalmukba fogadták. Bár, azt azért nem taga-
dom, meg kellene nézni Jókomám celláját, mert ha véletlenül 
nincs benne, esetleg megszökött volna, akkor biztos, hogy az első 
útja Đarmához vezetett, hogy kicsinálja, akárhol lakjon is. Ja, 
majd most lesz neki is magyar útlevele nemsokára, kettős állam-
polgársága... De baszhatja az egészet! Ha egyszer Jókomám a fe-
jébe vesz valamit, a világ összes – valódi, eredeti, hamisítatlan – 
útlevele sem mentheti meg...

Habár az is igaz, van még mindig annyi kapcsolata és barátja, 
hogy ha akarta volna, Jókomám a sittről is megszervezhette volna 
Antika mennybemenetelét. Nem féltem hát én ezt a seggfejet. 
Hogy az ördög vinné el!

Ugyanaz, amelyik annak idején Zomborba hozta...
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ÖNMAGUNK ELŐL NEM MENEKÜLHETÜNK
(Bori alias Tavita, Harmath Antal hódolója, 40 éves)

Felkeresett... igen, mint az emlékezet... azt mondta, felejteni 
akar... megtanulni, semmit tenni... vagyis egyebet se tenni, a vers-
írásnál..., de nem tud ellazulni... kántáltam neki ,,varázsigéket”

mantrák... tudják... hm... nincs összhangban a teste és a lelke... vi-
lágos volt, egyből! visszavonulás, tűzszünet, önmagunkba réve-
dés, önmagunkba mélyedés... mélyedések... igen, igen... fedezék-
be kell vonulni az álmunkban ránk irányuló puskacső elől... mind-
egy hogyan... leszek a guruja...(?) persze, igen... mindene leszek, 
de nem kért belőle... pedig elérhettük volna együtt a móksát... ide-
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je volna már, engem is megmenteni önmagamtól... nem volt rá ve-
vő... végül megegyeztünk, hogy a karma jógát, az önzetlen munka 
jógáját sajátítjuk el... meg kell tanulnia írni csak önmagáért az írás 
gyönyörűségéért... azt nem tudom egészen pontosan, mikor is, 
melyik nap történt, de én, én láttam utoljára, ez biztos!... senki, 
senki más nem látott így, ennyire bele, a lelkébe bele... a teste nem 
érdekelt... csak elképzelni tudtam... kellemetlen... zörrenés vagy 
csörrenés szerű révületből ébresztett fel a hangja... csakra ez... 
nem, nem, nem akarok emlékezni...! hova tűnhetett...? a révület 
nem segít... mondtam én neki... csak a tudatos meditáció... hiába 
dönt magába bármit... a tiszta tudatnál, amelyet összhangba ho-
zunk a lélekkel, nincs ihletőbb... jaj, elszóltam magam... tény, 
hogy ittunk... miért ne ittunk volna...? mit csinálna mást egy nő 
meg egy férfi kettesben, ha már dugni nem lehet...? szeretet, mely 
a tiszta tudat és a tiszta lélek egységére épül... szépülő légvárakról 
beszélgettünk, igen... hogy igen is fel lehet, szabad és kell is építe-
ni azt a hosszúéletű illúziót, mely szerint meg lehet menekülni ön-
magunk elől... határozottan emlékszem: verseket akart a saját ne-
ve alatt megjelentetni... írtam neki egyet:

Csakra

A kétarcú csőlakón,
az örök-hozó havon,
a tündérek erejével bíró 
dizőz győz...
A látomásként űzött
őz: tétlen akarnok,
hosszú sorok hozadéka:
csend néha...

...mondtam, ez olyan, mintha magamagának költötte volna... 
egy, egyetlen óra alatt is össze tud forrni a közös karmával rendel-
kező emberek lelke... nem hitte... de a versemet lassan és tagoltan 
többször felolvasta... úgy hangzott, akár egy mantra... mégsem se-
gített rajta... ön-ma-gunk-e-lől-nem-me-nekül-he-tünk... akkor 
mégis hova tűnhetett, meg tudnák mondani nekem, biztos urak...?!
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ÖNKÉNTES SZÁMŰZETÉSBEN
(Károlyi Benjámin, magyarországi újságszerkesztő, 39 éves)

Oly jó volna azt mondani, én fedeztem fel, de előbb volt 
újságíró, mint én szerkesztő. Meg babonás is vagyok. Most, hogy 
eltűnt, nem jó előjel azzal kérkedni, hogy én fedeztem fel, viszont 
érdekemben sem állna eltüntetni őt. Nem ő formált belőlem szer-
kesztőt, és vica versa. Jelzem, ez az eltűnés mindig is benne volt a 
pakliban, amennyire az írásaiból észlelhető, és melyik író nem ját-
szik el a gondolattal: eltűnni a világ elöl, nyugodtan dolgozni, 
megízlelni a magányt, és ebből az élményből meríteni anyagot. 
Már a névválasztása is gyanút ébresztett bennem, bár ez visszafelé 
görgetett logika, hiszen eleinte azt sem tudtam egyik-másik írás 
olvastán, hogy ugyanaz a személy lakozik mögöttük. Több műfaj-
ban is küldözgette az írásait, s mindegyikhez más nevet választott, 
ez is csak később derült ki, nagyjából fizetésnél. Pedig milyen jó 
kis név az, hogy Harmath Béla, ja nem, Antal, mindig Albert ugrik 
be, ő egy énekes volt a 60-as években, de a Béla is jól menne a Har-
math-hoz, jól hangzana. Szerintem még a Harmath sem a hivata-
los anyakönyvezett családneve, hanem egyfajta jelzés. A harmat 
múlékony jelenség, miképp az ember és műve. Egy újságírónak, 
még ha tudata legmélyén a holnapnak is alkot, el kell fogadnia a 
tényt, hogy nem túl sokáig érdekes egy-egy cikke, talán egy tény-
feltáró riport, oknyomozás, vagy néhány érdekes, közfigyelemre 
is méltó vers, mert hát sok műfajú volt Antal. Vagy még ne hasz-
náljak múlt időt? Ha el akart tűnni, akkor csak nekünk nincs meg. 
Én ebben reménykedem. Mert ilyennek ismertem meg. Jött a fél-
homályból. Zöldfülű szerkesztőcske voltam, különösebb elképze-
lés nélkül, ültem az asztalomnál, vártam a híreket, tudósításokat, 
vártam ábrándozva, nem tudtam, merre induljak, hogy lesz jó, 
hogy lesz valódi és igaz. Egy ködös reggelen megcsörrent a tele-
fon, felkaptam, de alig bírtam beleszólni, jött is mindjárt a gyors 
válasz, az illető Harmath Antal, és bár határon túli újságíró, de fel-
ajánlja szolgálatait a közeli régió napilapjának is, oknyomozó ri-
portokat, tudósításokat, verseket tudna szállítani. Köpni, nyelni 
nem tudtam, igent mondtam, kissé nyökögve, de azért boldogan. 
Van, amikor jobb várni, mint elébe menni annak, amiről szinte fo-
galmunk sincs. A következő hetekben, hónapokban elárasztottak 
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az írások, mindig másmilyen külső, mindig más név, eleinte nem 
is gyanakodtam egyetlen emberre, csak a következetlen követke-
zetesség, a kiszámíthatatlanság volt azonos ezekben az írásokban, 
valami apró, alig észrevehető jel keltett gyanút, hogy ezek mögött 
egy sokarcú, soknevű, de egyedüli lélek lakozik. De örültem, 
hogy folyamatosan van közölhető anyagom, nekem magamnak 
nem is kell írnom, finoman a háttérben maradhatok, annyi csupán 
a dolgom, hogy az írásokat a megadott keretek közé szorítsam, 
tartalom, terjedelem, stb. szempontjából, kényelmes helyzet volt. 
És ment a szekér, jól ment, mígnem egyszer csak beütött a krach 
ezzel a képtelen és mégis valószínű hírrel, hogy eltűnt. Az írásait 
leszámítva szerintem soha nem volt oda a nyilvánosságért, pusz-
tán csak meg akarta osztani gondolatait másokéval. Szerintem ki-
merült, és ezért tűnt el. Hogy is mondják? Önkéntes száműzetésbe 
vonult. Hirtelen, látszólag hirtelen ötlettől vezérelve. Hiszen po-
koli tempóban dolgozott, egymaga kész volt ellátni kis lapunkat 
anyaggal, egyik napról a másikra küldött oknyomozó riportot, 
aztán mondjuk egy rakat verset, majd egy finom kis tárcanovellát. 
Aki erre képes, éppígy képes eltűnni, fenntartva a véletlen látsza-
tát, és remélem, most valahol pihen a világ végén, jókat röhög ma-
gában, hogy mekkora űrt is kelt távollétével. És valóban. Nekem 
hiányzik, üzenem neki, jöjjön vissza, folytassa az írást, mert bár 
megfordult a fejemben, hogy írjak valamit helyette, de az csak a 
saját önparódiám lenne, én pedig szeretnék tisztességes iparos 
lenni továbbra is, mint szerkesztő. Ha minden igaz, amit egyes 
szám első személyben leírt a novelláiban, akkor magányos nők 
hada kiabálja a nevét jajongva az éjszakában, mint a helyi Dean 
Moriarty kései örökösét, s általa ível időn és téren át a tisztesség, a 
szeretet, a szerelem és a szavak bűvészete. Szóval visszavárom. 
Bár nem könnyű eset.
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PÁRHUZAMOS UNIVERZUMOK
(avagy Harmath Antal titokzatos

eltűnésének krónikarészlete)

Szereplők:

Ahriman Omerović magánzó, Harmath Antal koszovói katona-
társa, 52 éves. Anyja szerb származású volt, Topolyáról költözött 
el a család, amikor Ahriman 13 éves volt, Novi Pazarba; jól beszél 
magyarul; Harmath eltűnése után megint épp Szabadkán „bizni-
szel”, véletlenül fut össze a Sikoly tikkadt „nyomozójával” a Rog 
kocsma söntésénél.

Deák Gábor egyetemista, a Sikoly folyóirat alkalmi külmunka-
társa, 22 éves. Álló nap a Harmath-ügyben futkározott, délután öt 
körül, kihagyva az ebédet is, kurvára szomjasan trappolt le a pin-
cekrimóba vezető lépcsőkön. A hangszórókból az új Anathema bi-
zserget. Leül egy bárszékre a pultnál Ahriman mellé.

Ahriman: Milyen fuurcsa zenemegyitt... nem rossz, csak... fuur-
csa... ... Hogy mondja?... Ja... valóban különös, hogy mindketten 
ezt a kevéssé ismert belga barnasört rendeltük. Ráadásul egy ilyen 
helyen, amit egyébként, félreértés ne essék, rendkívül kedvelek, 
viszont (látásra, mondta Jutka, és átúszott a folyón) ki a fene gon-
dolná, hogy ilyen ritka kincsekkel is kecsegtetnek itt! Introibo ad 
altara Dei! (Immár a kurjantós „fázisánál” tart, szeme csillog, a 
sarkából sandán méregeti leendő áldozatát.)
         

Gábor: Az a furcsa, hogy jómagam egyébként nem is igazán ko-
málom a barnasört, de ezt a márkát preferálta a Harmath, akinek 
az ügyében éppen nyomozgatok, s gondoltam, ha már itt a Rogban 
kapható, mért ne gurítanék le egyet-kettőt, hátha valami titkos 
szállal összeköt vele... (Színészkedve sóhajt, a pultot bámulja.)
      

Ahriman: Harmath, azt mondád?! Az Ante?? Dejszen magam is 
csak a nosztalgia kedvéért rendeltem ezt a cefrét! Régi-régi cim-
borám az Ante! Ha már Szabadkán van dolgom, mondok, beverek 
párat abból a piából, amit vele vedeltünk – mint egyetlen vedelhe-
tőt – a peći kaszárnya kibaszott kantinjában! Ne haragudjá’ má’, 
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hogy így mondom! (Nyerítése felhallatszik a Mária Terézia-utca-
kövekig.) Node... miket hordasz itt össze?... Miféle ügyről be-
szélsz má’?...
        

Gábor: Ezt nem hiszem ee!... Ennyit a véletlenekről... Bazmeg, te 
együtt bakáskodtál a Harmath-tal?! Hát ez FASZA!... Az van, 
hogy a Harmath pár napja, épp a születésnapján, bement a ked-
venc késdobálójába, aztán már nem sokkal tíz után le is lépett, és 
azóta SENKI NEM LÁTTA!... Mivel a mi folyóiratunkban is pub-
likált időnként verseket, és mivel azt vesszük észre, hogy a világ 
kurvára nem tesz határozott lépéseket afelé (itt már hallatszik a 
hangján, hogy az előbb tépett a Šumskánál), hogy utánajárjon 
ezen emblematikus figura fura eltűnésének, arra gondoltunk, 
hogy utánajárunk mi magunk... (Eddigre kifullad, ezért rágyújt 
egy Drinára – azaz rágyújtana, ha maradt volna a cigarettatárcá-
jában; Ahriman megkínálja egy Classickal, most dohányoznak; 
dohányozzon az olvasó is, vagy a néző, dohányzok én is.) Bocsá-
nat... maga... vagy te...
    

Ahriman: Tegeződjünk, bazmeg!...
(A zene itt átmegy delta-bluesba, látszik mindkét szereplő arcán a 
meghökkenés, majd kisvártatva az üdvözült vigyor...)
     

Ahriman: No, most visszaváltottak a jó öreg bluesra... Black 
Horse Blues. Remélem, nyomnak ma is Zeppelint! Azt itt mindig 
szoktak. Nem volt rossz ez az előző muzsika, csak... fuurcsa vót... 
fuurcsa... ... ... Szóval aszondod, az Ante?... Eltűnt?...
     

Gábor: Ja. (félre) Pincéér!... Alo, bre!... Még egyet! (kivárja) No. 
Köszi. ... Hhh, nem rossz ez... karistol!... No igen, eltűnt – elpárol-
gott, kámfort játszott – a faszi, mi meg megpróbálunk utánajárni, 
mi a fasz történhetett vele... Szóval... Te? Jól ismerted? Haverok 
voltatok? Bakaság után is tartottátok a kapcsolatot?... (Kifullad, 
rágyújt – ezúttal a változatosság kedvéért – a pultos cigijéből; a 
többit, rövid gondolkodás után, zsebre vágja.) Vagymi?
      

Ahriman: Há’ figyelj, Józsikám, nem tartottam én az a rakás szar 
után a kapcsolatot nagyon egyik fegyenctárssal se. No jó, vót ben-
ne fasza is... Például az a mocskos kantin. Antere meg épp azé’ em-
lékszem. S legalább rá emlékszem. Jól tudott inni. Nomeg persze 
rádióstárs is vót, azt a heccet, bazdmeg!... (Röhög, mint az árva-
szamár) Amikor vizsgáztunk!!... (Kifullad, rendel még egy sört 
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meg egy-egy pálinkát.) Meg az vót még fura Anteben, hogy bárhol 
tudott pisálni... egy lakásban a mosdót, utcán a csatornaszellőzte-
tőt mindig megtalálta...
      

Gábor: De milyen volt az a vizsga? Harmath egész életében ta-
nult, de vizsgázni gyűlölt... azt mondta, nem ott mérettetik meg az 
ember...
     

Ahriman: Hát, itt csomót tanult, az hótt zicher!... (röhög) Max 
tekerni... Olyan helyekről szedtek össze – vagy összefújt a szél, 
mint a szemetet –, ahol fél éven át téves kiképzésben részesültünk, 
aztán Pećben szántak ránk tíz kibaszott napot, hogy átképezzenek 
telegrafistává... borbeni transporter... szevasz... Az egyik mlade-
novaci gazember beszerzett egy szép pakk albánkát, azt’ azon lóg-
tunk az előadások alatt... Amikor eljött a vizsga reggele, kioson-
tam a budi erkélyére, hogy kicsit meditálgassak. Erre kijön az An-
te meg a másik, kiveszik a füzetet a kezemből, hogy ne seri, bre!, 
kell ez felületnek. Azon sodorták meg a maradék kábé fél gét, az-
tán persze elszívtuk, egy órára rá kezdődött a vizsga... Iszonyat 
vót! Iszonyat buli! Mi nem tudtuk, merre van az előre vagy a hátra, 
az altisztjeink csendesen röhörésztek, a vizsgáztató tisztek meg 
csak kapkodták a fejüket. Mindenki átment. Gyakorlatilag. Mert 
engem speciel vittek. Baszki, ezért megérte megenni azt a sok 
szart, komolyan! Márcsak azért is, hogy megismerhettem az Ante 
hülye pofáját!... Azt mondod, eltűnt a picsába?...
      

Gábor: ...és én ezt nem értem... mért is bántana bárki egy ilyen 
fickót... csupán az intellektusa létezett, az meg nem lepárolható... 
magától meg mért ment volna világgá?...
      

Ahriman: Tudod, mit mondok? Nem ment ő világgá. Ő a tizen-
egyes. Baljóslatú, mégis fennkölt. Tisztában van vele, hogy ennyi 
bolygó nem kering a naprendszerünkben. Fogta magát és a mindig 
a farzsebében hordott, illatos hasispipáján keresztül felszippan-
totta magát egy felsőbb régió orrsövényén, hogy ezáltal végre 
meglelje önnön origóját a szellemi horizonton... Elnézést. Pisál-
nom kell...
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AZ ÖRÖK VÁNDOR
(Gábris Kati jógaoktató, 45 éves)

...és talán új gyökereket. Nem, nem ígérhetem, hogy betartom 
a szavam és mindent elmondok. Tudod, ez elég kényes dolog, és 
én a magam és az ő érzéseinek ismeretében meglehetősen nagy 
biztonsággal állíthatom, hogy tudom, mi késztette rá.

A numerológia alapján a kettes szám határozta meg élete min-
den fontosabb eseményét, a születését és eltűnését, a gyermekei 
születését, még a találkozásunkat is. Alapvetően gyengéd, ro-
mantikus, érzékeny és intuitív lélekként jellemezném, aki inkább 
szellemi síkon bizonyít, páratlan képzelőerővel és igen gyenge 
önbizalommal. Állandó nyugtalanság és útkeresés vibrált körü-
lötte, döntésképtelenség az elengedés illetve a cselekvés között. 
Na, ez most úgy hangzott, mint egy unalmas elemzés, pedig meny-
nyire csodás a szárnyaló szellem, aki benne él.

Az ashramban találkoztunk, egy erdőszéli tanyán. Sokan gyűl-
tünk ott össze. Emlékszem, kinn állt az esőben egy kék hajú fiúval 
és a borjakat simogatta. Nevetett, azt mondta, a nyelvüknek tej il-
lata van és smirgli tapintása. Belenézett a borjú szemébe és meg-
fogadta, többet nem eszik húst. Onnan datálom a barátságunkat.

Nem volt boldog. Pedig akkor már megvolt Petár meg Anna 
is. Tán a szeretője, arról is tudtam, persze. Hosszabb-rövidebb 
időszakokban járt el hozzám, s többnyire a létezés, az elvárás és 
megfelelés kérdéseit boncolgattuk. Maximalista volt, minden té-
ren, ehhez képest érzékeny és gyötrődő, igazi útkereső. Ember.

Egy időre nyoma veszett, majd 92 tavaszán megjött, zavaros 
szemekkel és lélekkel. Sovány volt, meggyötört, aztán egy este ott 
maradt és hajnalig mesélt, eleinte összefüggéstelenül, majd szinte 
magánkívül. Meggyónta az elmondhatatlant.

Aztán, miután Szabadkára költöztek, egyre többet láttuk az 
ashramban. Időnként beült hozzánk, csak figyelt, míg a Védikus 
Írások üzeneteit értelmeztük. Csendes, elmélyedő alkalmak vol-
tak, kerestük az utunkat Istenhez, kérdések és válaszok alapján.

Egyszer a halálról faggatta a mesterünket. Az Írások azt 
mondják, az ember élete a halálakor mérettetik meg, a halál azt je-
lenti, a lélek nem akar többé a testben élni, függetlenül bármilyen 
anyagi szemponttól és ez a helyzet elviselhetetlenné válik a lélek 
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számára. A halál azért fájdalmas, mert az örök lélek egy teljesen 
szokatlan helyzetbe kerül, mert bár örök, arra kényszerül, hogy 
meghaljon az anyagi testtel. Ez nyugtalansággal és félelemmel 
tölti el.

Őt láthatóan mélyen megérintette, mert a következő alkalom-
mal egy verset hozott az örök vándorról, ki a gyökereit keresi. A 
misztikus 7-es ismétlődésével versciklusaiban az utazás és válto-
zás szükségéről üzent azoknak, akik vele egy szellemi síkon élnek.

Sokat kérdezett Indiáról, az elvonulásról és megtisztulásról. 
Szeretett előre tervezni, a megtervezettség megadja a határok biz-
tonságát, ezt a sakkból tanulta és alkalmazta is a hétköznapokban.

Szeretek arra gondolni, hogy békét talált nálam, talán egyfajta 
menedéket. És igen, utat mutattam neki.

Tervei voltak és elindult.
Új gyökereket teremteni.

   
BAJTÁRSI AGGODALOMMAL

(avagy egy levél az Idegen Légióból)

   
Kedves Folyoirat!

Eljutott hozzam is a hir, ne firtassuk, hogy milyen kanaliso-
kon : Harmath Anti tenyleg eltunt ?

Bocs az ekezetek nelkuli betukert, de itt, ahol vagyok, nincsen 
magyar betus klaviatur. Egeszen pontosan francia van -- Kourou-
bol irok, ez Francia Guyana-ban van, egy varos, aminek a hatara-
ban van az Ariane urprogram fellovohelye, innen mennek a rake-
tak. Igen, kitalalhattatok, hogy az Idegen Legioban szolgalok. A 
mi egysegunk orzi az objektumot.

Azert mondom (irom) ezt, mert nekem ugy tunik, hogy a mult 
heten lattam Antit a varosban. Meg is szolitottam magyarul, de 
nem felelt. Aztan elnezest kertem franciaul, de arra sem felelt, ugy 
nezett, mint aki nem erti, hogy mit mondok. Nem ertett az « illeto » 
franciaul -- kovettem egy ideig, tobbszor is mutogatott meg gesz-
tikulalt, tipikus kulfoldi turista modra. Persze lehet, hogy nem o 
volt, regen lattam, tiz ev sok ido, de hat nagyon hasonlitott ra. Mi a 
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fronton ismerkedtunk meg, Szlavoniaban, es bar csak par honapig 
szolgaltunk egyutt, eleg joban voltunk. Aztan tartottuk a kapcso-
latot -- ugy erzem, hogy akit a harcteren ismersz meg es a bajtar-
sad lesz, azt szaz ev mulva is baratodnak tartod. Es felismered bar-
hol a vilagban -- ezert gondolom, hogy akit lattam, az Anti volt. De 
lehet, hogy tevedek.

Nem tartozik szorosan a targyhoz, de Antinak is szerepe van 
abban, hogy en ide kerultem. Valamikor a kilencvenes evek vege 
fele egyutt buliztunk egyik nagyobb kocsmaban. Vele es meg 
nehany regi barattal, az egyiknek fia szuletett, es azt unnepeltuk. 
Ellegge onfeledten, az bizonyos. Miutan nagyon sokat ittunk, 
osszebaratkoztunk egy masik tarsasaggal. Ott a vezeto figura egy 
MacValami vagy MacValaki nevu ember volt, olyan jo ir neve 
volt. Beszelgettunk ossze vissza mindenfele nyelven. Aztan Har-
math Anti baratunk jo hangosan enekelni kezdett valami british 
gyalazo dalokat, es tudtukra adta, hogy o mennyire szereti az 
ireket, es mennyire nem szereti az angolokat, es elkialtotta, hogy  
« I’m for Ireland ». Na akkor rogton kitort a kiabalas -- mert a srac, 
bar ir neve volt, igazabol a masik oldalon allt, gondolom Eszak-Ir-
orszag-i protestans volt. Aztan lett belole egy nagy verekedes, es 
jol helyben hagytak minket. Szepen visszavonultunk a kocsma-
bol. Aki nagyon rossz allapotban volt, mint peldaul Anti, az haza-
ment -- neki csunyan bevertek a pofajat. Mi meg elmentunk erosi-
tesert. Aztan visszatertunk vagy harmincan. A masikok voltak 
vagy tizenketten. El tudjatok kepzelni, ki jart rosszul. Aztan reg-
gel telefonalt valaki, hogy keres minket a tarsasag. Kiderult, hogy 
akiket jol megpofoztunk, azok egy olyan szervezethez tartoznak, 
mint amilyen az IRA, csak eppen annak a forditottja. Este mar a 
vonaton voltam. Bar lehet, hogy megusztam volna egy kozepes 
veressel a dolgot. De itt legalabb van munka es fizetes -- otthon ta-
lan munkanelkuli lennek. Es persze, ertheto okokbol, konnyen 
felvettek ide. Késobb hivtam Antit is, de nem akart jonni. Ugy tu-
dom, hogy elegge sikeres, befolyasos ujsagiro volt egy ideig. De 
azt is hallottam, hogy aztan begolyozott es ilyen ezoterias meg ku-
ruzslos meg magias dolgokba hulyult bele. De ezt csak hallottam, 
tudjatok, a Legio fule tul nagy, es ezert neha nagyothall...

En nagyon kedvelem a fickot -- Antit -- es remelem, hogy nem 
esett bantodasa es nem keveredett semmilyen bajba. Ha kimegyek 
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a varosba, nyitott szemmel fogok jarni. Ismerek nehany embert a 
« piacon », talan okosabb leszek.

El ne felejtsem ! Van nalam egy dokumentum, pontosabban 
csak a fragmentjei, amit Harmath Anti irt regen. Volt egy szep dal, 
aminek o szerezte a szoveget, es egy Zoran nevu bajtars megzene-
sitette. Sok bajtarsnak adta oda legepelve ilyen fecnikre, nalam 
megmaradt a dal elso es utolso szakasza. Valahol a kotta is meg 
kell legyen, de nem talaltam meg. Megkertem egy kollegat az ad-
minisztraciotol, hogy numerizalja (magyarul nem tudom ponto-
san a szot ; talan scan-elje ?) a lapokat, es azt is elkuldom nektek. 
Ha isten orizz tenyleg eltunt Anti baratom, akkor legyen ebbol va-
lamilyen memento neki.

Persze abban remenykedem, hogy Anti azota megkerult. Ha 
nem, hat tartsuk a kapcsolatot. Es szamitok a teljes diszkreciotok-
ra : amit itt irtam, azt nem kell mindenkinek az orrara ragasztani.

Salut, es ne haragudjatok, hogy nem arulom el a valodi nevem : 
caporal71@postage.gf
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ÖNMAGUNK ESETLEN ÁRNYÉKAI
(Esti Kornél filozófiatanár, 39 éves)

Ádámnak nem kellett hosszas magyarázkodásba kezdenem, 
hogy miért csak a raktárbeli könyvek, a bibliofil kiadványok és a 
művészetfilozófiai kötetek érdekelnek. A többi könyvtárosnak 
kénytelen voltam sürgető doktori disszertációról vagy még sürge-
tőbb kutatói ösztöndíjról beszélni, részletekbe menően taglalni 
Merleau-Ponty gestalt-elméletét, míg meg nem unták, s a mondat 
közepén faképnél hagytak, elfordultukban pedig csak legyintet-
tek, grimaszoltak egy nagyot a kollégáiknak, és visszaültek az 
Avon-katalógusaik meg a porszívóprospektusaik mellé paszián-
szozni. Ádámmal viszont nem volt felesleges faksznizás, jó né-
hányszor maradt velem cédulázni a szabadpolcos rendszer elemei 
közti, kékes fényű égők uralta félhomályban. Sokszor vitatkoz-
tunk, de kizárólag visszafogott hangon, hogy ne zavarjuk a könyv-
temető nyugalmát. Éppen az észlelés szükségképpeni torzultságá-
ról folytattunk halk disputát, és mivel nem tudta rámerőszakolni 
az igazát, sietett is volna vissza a számítógépéhez, hogy bosszúból 
beiktasson egy-két Stephenie Meyer-regényt, amikor a keze után 
kaptam – már magam sem értem, miért, talán csak egy megbízha-
tó férfit szerettem volna, aki magabiztosan nevén nevezi, katego-
rizálja és ábécésorrendbe rakja a félelmeimet.

Azért foglalkoztam bölcsészettel – mi több, tanítottam is a 
meddő próbálkozásokra fogékony gimnazistáknak –, mert úgy 
hittem, a filozófia olyan tudomány, aminek az esetében nem kell 
félnünk attól, hogy konkrét válaszokat kapunk. A definícióktól, a 
pontos meghatározásoktól, az egyértelmű feleletektől való félel-
memet csakis az állandó kérdésfeltevéssel, a nyilvánvalóra való 
rákérdezéssel, a szkepszissel tudtam feledtetni. Ádám a túlságosan 
letisztult világképével, az idegesítően széles körű műveltségével 
és a letörhetetlen szolgálatkészségével nem illett bele a világom-
ba, egészen addig a szerda estéig. Ügyetlenül és fáradtan estünk 
egymásnak az egykori Nemzeti Kaszinó neobarokk épületének 
raktárrészlegén, a narancsszínűre kopott, valaha rákvörös padlón.

Attól a naptól kezdve hetente kétszer, keddenként és csütör-
tökönként mentem be hozzá zárásra. Háromnegyed héttől másfél 
órán át voltunk együtt. Mindig ugyanazt a forgatókönyvet követ-
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tük: egy raktári jelzetű könyvet kértem tőle, amit rendszerint nem 
talált, emiatt muszáj volt behívnia a raktárba, ahol visszafojtott in-
dulattal kezdtünk veszekedni, és mire határozott léptekkel megin-
dult az ajtó felé, hátulról átöleltem. Hogy a feleségének ne szúrjon 
szemet a késése, azt hazudta, a Harmathtal sörözik a Majóhoz 
címzett kocsmában, aminek a törzsközönségéhez a város májzsu-
gorodásra ítélt, felhígított pálinkát fogyasztó rétege tartozott.

Öt hónap telt el békében, mígnem egyszer megtörtént, hogy 
Ella kenyeret akart vetetni vele a vacsorához, de sehogy sem tudta 
elérni, ezért felhívta a Harmathot, akinek viszont fogalma sem 
volt róla, hogy alibit kellene szolgáltatnia, valahogy mégis kihúz-
ta Ádámot a csávából. Így nem titkolózhattunk többé előtte. Ádám 
bemutatott neki a Majóban, a Harmath pedig úgy tett, mintha szá-
mára is a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy mi ketten – 
két meglett férfi – szeretők vagyunk. Ha jól emlékszem, az ókori 
görögökre meg a szellemi egymásra találásra célozgatott, miköz-
ben én csak arra tudtam gondolni, hány elvesztegetett percet töl-
tünk itt vele, ahelyett, hogy visszaereszkednénk igazi közegünk-
be, az egyetlen helyre, ahol nem tűnünk önmagunk esetlen árnyé-
kának: a porosodó, soha ki nem nyitott folyóiratok csendjébe, testi 
kielégüléstől hajszolt társas magányunkba. Az iszogatás sokáig 
elhúzódott, a Harmath úgy érezhette, nekünk nyilván bűntuda-
tunk van, úgyhogy vigaszul elmesélte, egyetemista évei alatt ő is 
lefeküdt Ellával, aki már akkor sem volt éppen egy lepedőakroba-
ta, csodálkozott is, hogyan volt képes Ádám két gyereket nemzeni 
neki... Ennél a pontnál Ádám karon fogta a Harmathot, és szépen 
hazavezette a családi házába, én pedig elszívtam pár szál hosszú 
cigarettát, és hazafelé vettem az irányt.

További négy hónapig jártunk össze a könyvtárban, de ez-
után a kocsmázás után mintha megváltozott volna: rövid dugása-
ink alatt folyton az ajtóra tekingetett, a legapróbb neszezésre is 
összerezzent, előtte meg nehéz volt két percnél tovább értelmes 
eszmecserét folytatni vele. A szemében megjelent valami furcsa 
idegenség, amit addig csak a sajátomban láttam. Az ő tekintetéből 
visszatükröződő állandó félelem megijesztett. Az egyik kedden 
nem látogattam meg, aztán a csütörtököt is kihagytam. Csak dél-
előtt mentem a kölcsönzőosztályra ostoba, dauerolt hajú asszony-
ságok Vavyan Fable írásművészetéről való fecsegését hallgatni. 
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Szürke egymásutánban folytak a napok, de nem sokkal később, az 
egyik álmos késő őszi délelőtt a telefonhoz hívattak a tanáriban. A 
Harmath volt az. Azt suttogta, Ádám meghalt, levegőt fecskende-
zett bele az ereibe. Felidéztem, hogy én magyaráztam el neki: ez 
az egyedüli biztos, ezért valóban bátor öngyilkossági módszer, 
mert pár másodpercen belül tüdőembóliát, majd azonnali halált 
okoz. Éppen a Harmath járt nála azon az estén, A rossz emlékezete 
– a jó kísértése raktári példányát akarta kivenni. Ádám túl sokáig 
maradt a raktárban, ezért a Harmath utánament. Már nem tudott 
rajta segíteni...

Ekkor estem össze. Állítólag idegösszeroppanásom volt. 
Előbb a kórház elmeosztályára szállítottak be, aztán kihoztak ide, 
az intézetbe. Nem egy Varázshegy, de elegendő pénzt gyűjtöttem 
össze, hogy a magánszanatóriumban kapjak lakosztályt. A Har-
mathnak valószínűleg lelkiismeret-furdalása van, mert elég sűrűn 
meglátogat, igyekszik szomorú kutyaarcot vágni, sőt időnként – 
ha egy-egy melegfelvonulás kerül a figyelem középpontjába – 
még a tanácsomat is kikéri arról, hogyan kellene megközelítenie a 
témát. Ha engem kérdeznek, biztosan ő is itt bujdokol valamelyik 
összkomfortos szobában.

  

CARPE DIEM
(Stefan Ehre tanár, Harmath Antal

németországi levelezőtársa, 54 éves)

Úgy volt, hogy..., mert minden belső sors összefügg, anyámat 
felkereste kilencvenkettőben a freiburgi rendőrségtől két férfi, 
Frau Müller, nem stimmelnek a dolgok, akadt egy kis zavar a gép-
ben, most van a nagy német adategyeztetés, tehát mikor is szüle-
tett? És hol? Anyám pedig azt mondta, ő német, mindig is német 
volt, abban a városban annyi német élt, de a világháború miatt 
menni kellett, lőtték az embereket az utcán, a barátnője a sárban 
feküdt, és neki kék a szeme. Az egyik rendőr azt mondta, ők tud-
ják, anyám nem Müller, nem született Anna Gerber, hanem? Ki?

Anyám sírt, de ő az, aki, kiabálta, a rendőrök elmentek, aztán 
jött az idézés, anyám eltépte, jött egy nyomozó is, magas, udvarias 
férfi, ült a szobában, és azt mondta, a háború borzalmas volt, 
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anyám ne féljen, nem történik semmi, csak mondja, ki is ő való-
jában, a német állampolgárságát nem veszíti el. Nem kell vissza-
mennie sehová, se Oroszországba, se Romániába, se Szerbiába, 
maradhat.

Anyám sírt, majd azt mondta, ő tényleg nem Anna Gerber, a 
nyomozó mosolygott, itta a kávét, gut-gut, Frau Kérdőjel, ismé-
telgette, de kicsoda Ön? WER SIND SIE?

Anyám így mesélte, jöttek menekült vonattal, éjszaka volt, a 
fiatal nő mellette feküdt, egykorúak lehettek, az a nő Erdélyből 
jött, lázas volt, senkije sem volt már, ő ápolta Annát, és... igen, azt 
mondták, jaja, ez sem él sokáig. Jött a vonat éjjelente felfelé, Salz-
burg, München, Ulm, a bombázott Stuttgart mellett, a beteg nőt 
Karlsruhéban kitették, haldoklik, mondták, jobb így. Ő meg ma-
gához vette a táskáját. Abban benne volt minden papír, okmány, az 
erdélyi falu papja igazolta: Anna geboren 1930., römisch-katho-
lish, és ő ezekkel a papírokkal jelentkezett a közeli Offenburgban. 
Így volt. Így lett ő Gerber. Aztán Müller, apám után. Lehetne Frau 
Müller akkor? Az olyan átlagos név, nem tűnik fel az ember. A 
nyomozó mosolygott, és azt mondta, mindenkiről tudni kell, ki-
csoda, a múltat nem kell felejteni. És az erdélyi Anna Gerbernek 
vissza kell adni azt, hogy ő az egyetlen a világon. Mert él. Ham-
burg mellett.

De miért? Kérdeztem, miután a nyomozó elment. Anyám 
hallgatott, végül azt mondta, nagyanyád szerb volt, nagyapád 
sváb, szigorú iparos, én beleszerettem a magyar segédbe, szép fér-
fi volt, este énekelt, de beárultak, kiderült a dolog, nagyapád és 
testvérei megverték Ferencet. Aztán bejöttek a magyarok, min-
denütt énekeltek, nagyapádat véresre rugdalták az udvaron, pedig 
Ferenc mondta, ne bántsák, de azért mindenki előtt megcsókolt, 
benyúlt a szoknyám alá, letepert. Részeg volt. Aztán egy éjjel, 
mintha szombat lett volna, mert táncoltak, lövöldözés támadt, 
szerbek jöttek, akkor lőtték agyon a barátnőjét, pont a fejébe, nem, 
nem, nem, ő akkor világgá ment. Eljött onnan, új életet kezdeni. 
Volt valami rokon Németországban, őt kereste az ötvenes évek-
ben, de soha nem találta meg.

És a nevünk, kérdeztem? Az igazi nevünk? Ehre, mondta 
anyám, bei Subotica, vagy Maria-Theresianopel, ahogyan akarod, 
mein Sohn.
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Egy héttel később Szabadkán voltam. Egy kocsmában a főté-
ren, a színház közelében, ismerkedtem össze Harmath Antallal. 
Látta nálam a térképet, megszólított... Elmeséltem anyám történe-
tét, elmeséltem, hogy szeretném kideríteni, kik voltak az őseim? 
Antal figyelt, különösen az új identitás története érdekelte. Hogy 
nem kell más, csak egy ember, aki hasonlít rám. És máris valaki 
más lettem. Kellhet-e egy irodalmárnak több, kérdezte és neve-
tett? Micsoda gyönyörű lehetőség!

Igen, összebarátkoztunk, én kiderítettem ezt-azt a múltról 
Szabadkán, majd visszautaztam Németországba, Antal küldött 
képeslapot, én küldtem könyveket, karácsonyra mindig pénzt, 
tudtam róla, milyen szegény, tudtam, hogy volt a háború, Antal 
félt, egyszer a kötetéhez kellett anyagi segítség. És most eltűnt. 
Kellhet-e több? Nem tudom. Egy biztos, ha új életet kezd valahol, 
sok szerencsét hozzá, viel Glück, lieber Antal, carpe diem.
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A FÉLELEM SZAGA
(Árendás Istvánné takarítónő, 54 éves)

  

Árendás Istvánné, ötvennégy éves takarítónő vagyok a Majo 
kocsmában. Egyedül nevelem két kiskorú gyermekemet, mióta a 
férjem, Árendás István egy rosszéletű nőszemély miatt elhagyott. 
Addig nagyon szép életünk volt. Minálunk nem volt szokás a ve-
rekedés, vagy ilyesmi. A fizetését is mindig odaadta az uram, ha 
volt neki. Mi hatan voltunk testvérek, minket is  egyedül nevelt föl 
az édesanyánk, de minálunk a másé, az szentség volt. Olyan nem 
létezett, hogy elvettünk volna akár ételt, akár bármi más dolgot 
egymástól. Ezért mondom, hogy az egy rosszéletű nőszemély, aki 
elveszi azt, ami nem az övé.
      

Árendás Istvánné a következőkben arról beszél, mi történt, mikor 
egyszer, mégsem tudva legyőzni magában a nagy kívánságot, ma-
gával vitte az iskolába az idősebbik nővére muszlinkendőjét, és az 
elszakadt. Mivel történetünk szempontjából ez mellékes körül-
mény, taglalásától eltekintünk.
    

Korábban a szabadkai Üzenet Könyvkiadó Vállalatnál dolgoz-
tam, de takarékosságból az összes takarítónőt elbocsátották. Har-
math Antal akkor azt mondta, úgy látszik, ezután takarítani is ők 
fognak. Hát azt én megnéztem volna magamnak, de nem lett belő-
le semmi, mert az egész épületet kiadták egy takarítócégnek, Har-
math úr pedig beajánlott engem ide a Majóba. Ez egy bizalmi ál-
lás, mert annyi mindent hall itt az ember, hogy nem győzi elfelej-
teni. Aznap este is valami különös dologról vitatkozott Harmath 
Antal meg a Doktor úr. Harmath Antal azt mondta, hogy ez most 
már nem maradhat annyiban, a Doktor úr pedig azt tanácsolta ne-
ki, hogy hagyja a fenébe az egészet, ne játsszon a tűzzel. Hogy 
konkrétan mit kellett volna hagyni a fenébe, azt nem hallottam, 
mindenesetre jól tette volna szegény Harmath Antal, ha hallgat a 
Doktor úrra, mert ő másoknak is mindig jó tanácsokat szokott ad-
ni, meg megír mindenféle iratot. Nem hivatalosan ugyan, mert azt 
nem szabad neki, csak szívességből, és igen jutányosan. Amikor 
például Jelena Mlinarics, a főbérlőm, duplájára akarta emelni a 
bérleti díjat, fölajánlotta, hogy szerez két tanút, akik igazolják, 
hogy a főbérlő feltörte a szobánk ajtaját, amiért nagyon megüthet-
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te volna a bokáját. Amikor ezt elmondtam Jelenának, úgy kapko-
dott levegő után, mint a menyegzőre tömött kacsa, és vagy fél évig 
nem esett szó a lakbérről.
   

Itt hosszú részlet következik arról, hogy Jelena Mlinarics mégis 
csak bejáratos lehet Árendásékhoz, mert egyszer egy mosófazék, 
máskor meg két lepedő tűnt el, a részletek helyett azonban inkább 
visszatérünk a történet fősodrába.
     

Harmath Antalt én jószívű embernek ismertem. Mindig kisegítette 
kisebb-nagyobb összegekkel a hozzáforduló törzsvendégeket, 
akik ezt gyakran ki is használták, de mintha nem bánta volna. Azt 
mondta, ezek az ő jócselekedetei, a sok rossz után, amit elkövetett. 
„Tudod Mariskám, a mérlegnek két serpenyője van, és mindkettő-
be tenni kell valamit.” Engem egyébként Ilonkának hívnak, egye-
dül Harmath Antal nevezett Mariskának, csak ő tudja, miért. Vol-
tak egyéb furcsa dolgai is, egyszer azt kérdezte tőlem, tudom e, mi-
lyen szaga van a félelemnek? Mondtam neki, hogy a félelemnek 
nem szaga van, hanem jó nagy marka. Úgy tud vele szorítani, hogy 
az embernek könnybe lábad a szeme tőle. Ezen elgondolkodott. 
„És Te mit csinálsz, hogy szabadulj a szorításából?” „Kiáltozom. 
Kiáltozom vele, ahogy a torkomon kifér.” Akkor Harmath Antal 
azt felelte, hogy okosabb vagyok, mint a pszichológusa. Hát ilyen 
bolondokat tudott beszélni. Egyébként az a kiabálás, az tényleg 
használ. Éjszaka, amikor ott ólálkodik az ágyam körül az a rossz-
életű nőszemély, üvölteni kezdek, míg föl nem ébredek. Néha 
olyan csuromvizesen, hogy ágyruhát kell váltanom.
     

Az éjszakai rémálmok helyett – az előbbre mozdítás érdekében – 
inkább közöljük, a Harmath Antal eltűnése tárgyában, a szabad-
kai rendőrkapitányságon 2011. január 12-én fölvett jegyzőkönyv 
idevonatkozó részletét:
      

Nyomozó: Miből gondolja, hogy maga látta utoljára Harmath 
Antalt?
Árendás Istvánné: Hát, mert én voltam az utolsó az üzletben. A 
tulaj már elment, nekem meg még föl kellett volna mosni, de nem 
tudtam, mert valaki elzárta a vizet. Öreg épület ez, gyakoriak a 
csőrepedések. A múltkor is...
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Nyomozó: Az előbb azt mondta, hogy Harmath Antal a Doktor úr 
névre hallgató vendéggel együtt távozott.
Árendás Istvánné: Úgy is volt, de csak a sarokig mentek együtt, 
mert a Doktor úrnak ott le kellett fordulnia balra a Gombkötő ut-
cába.
Nyomozó: Honnan tudja, hogy tegnap is lefordult?
Árendás Istvánné: Harmath Antaltól.
Nyomozó: Mikor mondta ezt el magának?
Árendás Istvánné: Amikor visszajött az aktatáskájáért. Még cso-
dálkoztam is, hogy mért hagyta nálam, ha pár perc múlva érte jött. 
Akkor mondta, hogy végre megszabadult a Doktor úrtól.
Nyomozó: Jól emlékszik? Ezt a kifejezést használta?
Árendás Istvánné: Igen. Azt mondta: „Végre megszabadultam a 
Doktortól, add ide gyorsan a táskát.”

   

KOMMENTÁR
(NN személyiség, újvidéki lakos, aki egy ideig 

évfolyamtársa volt Harmath Antalnak az Újvidéki
Egyetem BTK filozófia és szociológia tanszékén, 44 éves)

    
Herr Gráf... Szóval eltűnt. Megértem. Hogy hová, arról leg-

feljebb egészen halovány sejtéseim lehetnek, de hogy hagyomá-
nyos módszerekkel egész biztosan senki sem juthat a nyomába, 
arról kezeskedem.

Hogy én ki vagyok? Jó kérdés, ezt magam is tudni szeretném. 
Maradjunk annyiban, hogy Harmath Anti időnként saját antitézi-
sének, vagy olykor zérónak, nullának, szakrális, perszonalizált 
(igaz, a deperszonalizáltság... igen, ilyesmi is előfordult) szent 
számnak tekintett, felváltva holtpontnak és nyugvópontnak, aki-
nek segítségével bárhová, tetszőleges irányba el lehet mozdulni.

Harmath Antival – akit én csak Herr Gráfnak neveztem, ami 
ellen sosem tiltakozott – sokat agyaltunk ilyesmikről (valamint 
sok egyébről) a bölcsészkaron.

És máshol.
Sokfelé.
Nagyon, nagyon különös helyeken.
Nem másznék bele, képtelenségnek tartanátok.
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Harmath Anti... cseppfolyósan, légmentesen, tükröződve, 
megtöbbszöröződve, negatívban, láthatatlan párhuzamok, erőte-
rek metszéspontjában... á, hagyjuk.

A háborús kupik kellős közepén ismertem meg. Magam sem 
voltam már frissen érettségizett harmatos liliom (több félbeha-
gyott egyetemi képzés, felmondással végződő munkahelyek, el-
cseszett ösztöndíjak, lehetőségek, barátok lapultak már a tarso-
lyomban), de mivel anno domini filozófia-szak Újvidéken nem lé-
tezett, oda, ahova valóban szerettem volna, nem vettek fel, a mű-
vészettörténeti tanulmányaim pedig az álom kategóriájában ma-
radtak... szóval akkoriban, amikor az egész ország egy óriási feke-
te lyuk volt, és abszolút minden széthullott, amiben mindketten 
felnőttünk... gondoltam egyet, és beiratkoztam az akkor már léte-
ző filozófia-szociológia szakra (akkortájt csak a harmadik éven 
kellett döntenünk, ide vagy oda, az első két évet mindannyian 
együtt hallgattuk)... Itt ismerkedtem meg Herr Gráffal, bocs, Har-
math Antival.

Öt évvel volt idősebb nálam, és épp úgy kilógott a többiek kö-
zül, mint jómagam. Nemcsak azért, mert mindketten magyarok 
voltunk, akadt még egy-kettő, abban az őrületben részben kopasz-
ra borotváltan, kék és zöld hajjal, piercingekkel (szét is lőttem ve-
lük egy rakás akupresszúrás pontomat) mászkáltam, ő viszont va-
lami furcsa, definiálhatatlan kisugárzással bírt, és már a legelső 
napokban kiszúrtam magamnak: oké fej, ezzel szívesen barátkoz-
nék. Olyan cuccokban járt, mint egy manhattani kortárs képzőmű-
vész, de ami számomra lényegesebb volt, a szerelését autentiku-
san viselni is tudta.

Nem sokkal később sutyorogni kezdtek a többiek, hogy ez ál-
ca, önkéntes volt a fronton, többször is; nagyon-nagyon gyanús 
alakokkal látják esténként, és ha olyankor észreveszi őket, rendkí-
vül furcsa megnyilvánulásai vannak.

Úgy éreztem magam, mintha egy vödör szarral öntöttek volna 
nyakon. És piszkosul szégyelltem, hogy egy ilyennel azonos 
anyanyelvet beszélek (mellesleg éppúgy az irodalmi magyart be-
szélte, enyhe regionális akcentussal, ha alkalom adódott rá, mint 
jómagam).

Noha az egyetemen távolról sem volt mindenki, hadd fogal-
mazzak eufemisztikusan: békepárti, de azért bőven akadtak a saját 

83

fejükkel gondolkodó fickók, akik garantálták a testi épségemet... 
Nos, rövidesen a bölcsészkar kávézójában (természetesen test-
őreimmel körülvéve) ártatlanul, a lehető legnaivabb hanghordo-
zással rákérdeztem, hogy ugye, sokat öltél, és nyakig véres 
vagy?... Így, a legidiótább arckifejezés kíséretében.

Harmath Anti a legnagyobb nyugalommal, elváltoztatott, de 
számomra összetéveszthetetlenül ismerős hangon angolul elsza-
valta Blake Tiger! Tiger!-jét, megtoldva egy örmény zsoltárral, 
ezúttal egy egészen más, de általam mégis jól ismert hangszínnel, 
hangsúllyal és akcentussal.

Ha akkor nem fordultam le a székről, sosem fogok.
Mindkét idézet számomra rég lényegtelenné vált emberekkel 

átélt, szintúgy lényegtelen emlékmorzsa volt, és akármekkora bi-
zalmaskodó dumám is volt, annyira gyorsan eltűntek a süllyesztő-
ben, hogy valóban holtbiztos, hogy senkinek sem említettem őket, 
így csak és kizárólag én tudhattam róluk, senki más, erre mér-
get vehettem.

„Ki ez?! És honnan tud Róluk?” – kérdeztem magamtól el-
hűlve.

Még a hanghordozásukat, gesztikulációjukat, mimikájukat is 
átvette, pedig az első egy harmincas éveinek végét taposó belgrá-
di, vénkisasszony-allűröket halmozó egyedtől származott, az 
utóbbi pedig egy reménytelenül kiismerhetetlen zűrös valakitől, 
akiről sosem fogom megtudni, valójában kit is rejtett a porhüvelye 
(nem mintha érdekelt volna).

Felálltam, kirohantam a folyosóra és a kávéautomata mellett 
rágyújtottam (akkoriban még szabad volt cigarettázni a folyosó-
kon). A többiek, mintha csak megbabonázták volna őket, kőarccal 
a helyükön maradtak.

Harmath Anti utánam lopakodott és valami olyan aljas mód-
szerrel, amit csakis valamilyen kiképző táborban sajátíthatott el, 
az egyik eldugott sarokba kényszerített, és – nem, nem viccelek – 
levetette az arcát.

Erről... nem tudok többet mondani.
Utána haverok lettünk, és mondhatom, nagyon, nagyon külö-

nös figura volt. Piszkosul meg vagyok döbbenve, hogy családos 
ember volt, magányos farkasnak hatott, nekem meg eszembe sem 
jutott megkérdezni, míg csak ki nem borult a bili... Illetve kérdés, 
hogy valóban kiborult-e...
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...Például, a saját szememmel láttam a dél-afrikai útlevelét, 
ahol Frikki van Hoeknek nevezték. Sem árnyéka, sem ujjlenyoma-
ta, sem bármiféle testszaga nem volt. Vele tudatmódosítók nélkül 
is bebocsáttatást nyertem a levitálás, telekinézis, teleportálódás 
szépséges szörnyek lakta nejlon-celofán birodalmaiba.

De erről sem beszélnék... Ahogy sok egyébről sem.
Maradjunk annyiban – ahogy a többiek láthatták a kapcsola-

tunkat –, hogy főleg zenéről beszélgettünk (persze zömmel olyan 
együttesekről, melyeket nagyon kevesen ismertek), a többiek nem-
tetszése ellenére vagy magyarul, de felcserélt szótagokkal, vagy 
egy sajátos, Herr Gráftól, bocs, Harmath Antitól eltanult habarék-
nyelven kommunikáltunk, melyből morzsákat ugyan más is felfog-
hatott, de a lényegét, vagy akár magát a beszéd témáját, azt soha...

A többiről nem nyilatkozhatom.
Nem azért, mert nem akarok, hanem mert túllépi a verbalitás 

szintjét. Legfeljebb így, névtelenül csak annyit mondhatok: Top 
Secret. Megtiltották.

Hogy kik?
Nem, úgysem hinnétek el. Inkább hallgatok.
Látjátok a hátamon ezeket a forradásokat? Szögesdrót nyo-

mai, amelybe ráadásul áramot vezettek.
Mellesleg, mérvadóan nyilatkozni olyan valakiről, aki hirte-

len felindulásában leveti az arcát, és a szemem láttára, egy Hei-
degger- és egy Avicenna-idézet kíséretében kitépi, majd marcan-
golva felzabálja a saját, gőzölgő, sikoltozó Higgs-bozon-lelkét – 
talán nem is lehet.
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A FELVETT SZEREPEK BUKTATÓI
(Varjas Katarina pszichológus, 29 éves)

Nem, nem hinném, hogy egy sikertelen terápia, vagy a félresi-
került pszichopatológiai elemzéssel magyarázható a páciensem 
eltűnése. Igen, van rá magyarázat, mindenképpen kizárható az ön-
gyilkosság, hiszen Harmath nem volt szuicid, illetve ennek jeleit 
nem vettem észre a kezelések folyamán, de fenntartom annak a le-
hetőségét, hogy pillanatnyi hangulatingadozás következtében fel-
lépő delíriumos állapotban, ami látens alkoholizmusának vissza-
visszatérő tünete, önkezűleg vetett véget életének. Lappangónak 
nevezem, hiszen látens volta abban nyilvánul meg, hogy a környe-
zete nem tudott e szenvedélyéről, valójában emiatt keresett fel, 
hiszen egy 24 órás intenzív delírium felébresztette benne az élni 
akarás ösztönét, amit elfojtott míg a fronton volt, vagy míg család-
apaként tetszelgett a ráerőszakolt szerepében. Igen, a szerepek... 
Ezek jelentették azokat a buktatókat, amik a szenvedély kialaku-
lásához vezettek. Gyűlölt apa lenni, katona, író, kenyérkereső em-
ber. Az egzisztenciális pszichoanalízis emberképe. Néha össze-
egyeztethetetlen a Sartre-i létvággyal, de realitása alapvetően a 
saját lététől szenvedett. Oh, hogy nem tudja, hogy miről beszélek, 
nem is csodálom. Sartre Lét és a semmi című művében azt írja, 
hogy „Az ember nem lehet hol szabad, hol rabszolga: vagy telje-
sen és mindig szabad, vagy egyáltalán nem az”. Meglepő morális 
jellegű dilemmáira nem adhattam választ, hiszen semmilyen álta-
lános morálból nem kaphat arra választ, hogy hogyan is kellene 
cselekedni bizonyos helyzetekben, amiket konkrét példaként fel-
hozott, utalva a múltja történéseire, illetve a jövőbeli kísértések le-
küzdhetetlenségére, nincsenek adott jelek a világban. Önmagunk, 
a konkrét egyén megkerülhetetlensége és az egész emberiség 
perspektívája egyszerre van jelen. Oh, talán észrevette, hogy a pá-
ciensem pszichoanalízisének alapja a Sartre-i egzisztencializmus. 
Beszélt a filozófiáról, bár alapvetően racionális, gondolatait in-
kább a politika, az összefüggések keresése kötötte le. A kezelések 
során elhanyagoltam a környezet és társadalom egyénre gyakorolt 
hatása lenyomatának elemzését, gyakorlatilag esetében alátá-
masztottam az individualitás elsőbbségét, s megkerülhetetlensé-
gére hivatkozva Antal személyiségén keresztül próbáltam megér-
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teni a világot körülötte, azokat az igényeket, amiket a környezet 
támasztott vele szemben, s amiket ő követelt meg a környezetétől. 
Szellemi kielégítetlenséggel küzdött, a meg nem értettség űzte 
olyan feladatok elvállalására, önkéntes felvállalására, amelyek el-
végzésére, tapasztalására lélekben éretlen. A választás szabadsá-
gát nem tudta elkülöníteni a lét világkivetülésétől, a szellem és a 
pszichofizikum között fennálló korábbi feszültség megszünteté-
sével a szeretet-szerelem-vágy fenoménjét fedeztük fel, korrigál-
va mindazokat a defektusokat, amiket a kezelések előtti időszak-
ban elszenvedett. Antal esetében nem bizonyult hasznosnak a tu-
dattalan ösztönkonfliktusok feltárása, a kezelésnek ebben a fázi-
sában még inkább pszichotikussá vált, viselkedése világkivetü-
léseinek leírása alapján értelmezhető. Ez a világkivetülés nem 
tudatos és vállalt világnézet, hanem tudattalan, amely az egyén 
szintjén nyilvánul meg. Árulkodó, önkéntelen mozdulatai erős, 
erotikus gondolatokra, a ki nem elégítettségre engedtek következ-
tetni, az asztalon található pohárral, kerek tárggyal játszadozott, 
miközben arról beszélt, hogy miért is érezte szükségét, hogy eljöj-
jön hozzám, hogy engem válasszon kezelőjének. A gömbölyű 
formák a mellre is emlékeztethetnek, de fallikus szimbólumok is 
egyben. S az álmai... Talán azokban kereshető a válasz a hirtelen 
eltűnésére, de biztosan nem szuicid, csak a problémamegoldási 
képessége bizonyos területeken alacsony. Mindig is menekült, el-
gondolkodtak már azon, hogy miért váltott annyiszor szakot, nem 
fejezte be az iskoláit? Önkéntesség? Házasság? S miért publikált 
álnéven. Sartre írja: „A tradicionális, bibliai emberkép alapfogal-
maival kifejezve, az egyéni lehetőségek, tehát az egzisztenciális 
pszichoanalízis szintjén, az ember istenképű, szabadságra ítélt 
lény, ontológiai helyzetét illetően azonban bűnös, végtelen és ér-
telmetlen passióra ítélt lény.” Oh, de, hogy abba belemagyarázni 
valamit, hogy női alteregója van, de a cím, az sokatmondó: Gyö-
kértelen virágok porzása. Menekülés, szexualitás. Biztosan nin-
csenek öngyilkos hajlamai, csak menekül.

87

ÖNSORSRONTÓ VILÁGHIBA-KERESŐ
(Terék Tibor életművész, 70 éves)

A fiam lehetne az Anti, sokan mondták, amikor rövid ideig 
együtt dolgoztunk az újságnál, valóban, mintha a fiam lett volna, 
annyira egy húron pendültünk, csak túl szerény volt, meghúzódó, 
Kati mozdította ki igazán, vele bátorodott neki egyáltalán a kalan-
dozásnak, őt régebbről ismertem, még az anyját Militicsről.

A Harmathok talán Hartmannról vagy Taubról magyarosítot-
tak; nagyon drukkoltam a fiúnak, de az nem létezik, mennyire 
nem volt érzéke ahhoz, hogy felépítse magát, vidéki maradt örök-
re, nem tudott dörgölőzni (merthogy azt is módjával kell, mert 
máskülönben az uszályukba fogják az ember gyerekét!). Legtöbb 
vele egyívásúnak ez már simán ment.

A mi háborús eresztésünk, az meg valahogy tényleg gyerme-
teg maradt, fel sem nőtt igazán, sem az apasághoz, sem az opus 
létrehozásához, és önfejűség helyett egyszerre csak bogarasak let-
tünk, hiába tartottuk mi elsőnek, nagy bátran, a legnagyobbra az 
életművészetet; be se merem vallani, úgy eltévedtem legutóbb a 
tengerparton, pedig ismerem, mint a tenyeremet, Bartól Hvarig és 
Sebenicóig, ahol egy arám három bátyja valaha úgy megkergetett, 
most meg étlen-szomjan kóboroltam három napon át Montenegró 
hegyei közt. Itt van ez a Balassa Éva, a szabadszájú híresség, akit 
mégiscsak kiejtettek végül a Farmról, ugyanolyan idős, mint én; a 
lánya, született csodagyerek volt, aztán, lám, ő is, szegényke, Pá-
rizsban egyszer csak, fiatalon...

Bennünket lenullázott az utánunk jövő „nagy nemzedék”. A 
mindennapokat faragtuk, éretlenül, kalandosra. A mi gátlásossá-
gunk abból fakadt, hogy úgy éreztük, nélkülünk is megy minden a 
maga útján, volt kikre felnéznünk – no persze akadt öngyilkos is 
közöttük, mint a rajztanár, az Imre, aki Ras Évát is tanította, de 
azért ők megfutották a pályát.

A mi drága szabadkai tanári karunk korosztálya ez, jobbnál 
jobb „aranysárkányos” emberek (az osztályfőnökünk például a 
„tündéri tó” rehabilitátora volt). A negyvenéves érettségi találko-
zónkat el kellett halasztani szeptemberre a koszovói események 
miatt, az Elzában tartottuk, négycsillagos luxusszálló lett belőle, 
Gloria a neve. Minket nem választottak követendő példaképnek a 
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fiatalok. Épp itt, az Elzában verődött össze 68-ban egy fészekalj-
nyi tizenéves, többükkel jóban is voltam, de ők meg korban és tar-
kaságban mintha épp a 28-asok fiai lettek volna, szét is rajzottak 
utóbb, ki-ki ment a maga feje után, került ki közülük tudós nép-
életkutató, egyetemi tanár, főszerkesztő, újságíró, tévévezér, 
fényművész és saját lábában is elbotló, önsorsrontó világhiba-ke-
reső.

Fiam lehetett volna a Harmath Anti, mindig vártam, hogy je-
lentkezik, bár ismertem az iszonyatos trehányságát, hogy ímmel-
ámmal válaszol a levelekre, fel nem éri a nagy eszével, hogy erre 
jól megfontolt érdekből és puszta emberségből is kényesnek kell 
lenni manapság.

Vártuk az apánkat, emlékszem, hogy életjelt ad magáról. Mi, 
41-esek voltunk azok, akik az édesapjukat várják, és jó, ha nem 
hiába várják. Másfél év raboskodás után került haza 45 karácso-
nyára, hátizsákjában a Bibliával és egy oldal szalonnával – végté-
re is szerencse, hogy nem volt itthon, amikor a partizánok szedték 
össze a férfiakat.

A túlontúl sok mai zsiványság engem is nyomaszt. Nem akar-
tam én sem ötvenéves lenni, betölteni az ötvenet 91-ben, amikor 
röpködni kezdtek a sebesültekkel a helikopterek és a szülőfalum-
ba odahallatszott az ágyúdörgés Szlavóniából, elegem volt. Ez az 
Anti pedig, hiszen a legrosszabb korban érte a háború, jelentkezett 
„önkéntesnek”...

Örömmel láttam meg nemsokára Harmath Antal nevét egy 
cikk alatt – eszerint épségben megúszta.

Ahogy azonban korábban fejcsóválásra késztetett, mert nem 
tudtam mire vélni, hogy értelmes, képzett fiatal emberek még csak 
nem is falura mennek vissza tanárkodni, hanem elszegődnek bú-
torkereskedőnek vagy ügynöknek – a mi Antink évekig hotelpor-
tás volt Újvidéken –, most meg az zavart, hogy kételkedni kezd-
tem benne, hogyan tud majd boldogulni ebben a mai zsiványság-
ban. A „hírgyártól” én sem tudtam teljesen elszakadni, de minden 
lehetőséget megragadtam, hogy minél távolabbi kiküldetést kap-
jak, Raguzától Pécsig és Bákótól Várnáig.

Az élettel nem lehet betelni. Szegény Eva Rast megrótták, 
amiért jólesően idézi fel ifjúkori kalandjait... Ki is billentették a 
valóságshow-ból. Egy bezdáni fiú beleszeret a nálánál pár évvel 
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Valahogy talán már a születés helye is rátelepedik az emberre. 
Ez a Zichyfalva majdnem tiszta német faluból majdnem tiszta 
szerb lett, csak a maroknyi bolgárkertész utódai tudtak közben 
megkapaszkodni benne. Érdekes, hogy Anti belekapott a témába, 

idősebb, ott nyaraló lányba, és nemzetközi lovaskarrier és lóver-
senypálya-tulajdonosság után ma, vén fejjel is még, minden kiko-
sarazása ellenére, kegyeiért esedezve ostromolja. A besavanyodás 
megöli a lelket! Én az ötvenes években minden errefelé megfor-
duló sztriptíztáncosnőt ismertem. Mert a nők akkor nők, ha nem 
szokványosak. Ha kizárt, hogy magukhoz akarnának láncolni. A 
nagyon csúnyák és a nagyon szépek.
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Mit tudnak a bolgárkertészek? címmel írt egy sorozatot a paltyá-
nok ivadékairól. Morminz volt a falu német neve, a románok állí-
tólag azért nevezték Mormintyének, temetőnek, mert 1716-ban 
lekaszabolták itt a törököket, Margitánál hányták őket halomba. 
Húsz évre rá jöttek a török visszacsapások, de még 1788-ban is 
felégették a környező falvakat. Átokfölde...

Vártam, hogy egyszer majd csak megkeres a mi Antink, de na-
gyon sokáig nem tette. Mosolyogtam magamban rajta, hogy ami-
kor én afféle búcsúképpen állok neki összegereblyézni kallódó 
írásaimat, ő is nekiveselkedik újra a szépliteratúrának a megújított 
belépőhöz. Egészen meglepett, amikor megérkezett a várva várt 
üzenet, hogy találkozna velem az Elzában (ami persze már rég 
Gloria). A tanácsomra kíváncsi, titkokra, ki tudja? Vagy a lelkét 
akarja kiönteni, míg van kinek? Amíg hívhat?

Aztán pokoli két óra telt el, miközben rá várakoztam. Bántam 
is, hogy egy vodkát mindjárt felhajtottam, ezután már csak tonikot 
és kávét mertem rendelni. Fél óra elteltével kaptam utoljára egy 
SMS-t, azt üzente, közbejött valami, késik. Aztán se kép, se hang, 
hiába hívogattam, csak a jól ismert, elfütyült dallam válaszolt, ami 
valójában a lekottázott hívószáma. A szomszéd asztalhoz különös 
figura telepedett, a szájából kiálló fogpiszkálót forgatva. Egy ar-
cát fogfájósan félig eltakaró mutatós hölgy a termen átvágva a kis-
ujjával odavillantott neki, és nem vettem észre, hogyan reagálta le 
a férfi az intést. A pultos térült-fordult, folyton újratörölgette a 
söntést...

Utoljára pedig egyszer csak más lett a fütty a ketyerében, ki-
cserélődött! Ismételten az szólt!

És többet nem is volt merszem felhívni, rémületemben már 
csak az utcáról próbáltam visszaidézni a dallamot és dekódolni. 
De az a szám meg a géphang szerint nem volt hívható. Nem is, ha-
nem zárolt! Pontosan eközben láttam kisietni Antit – vagy lega-
lábbis valakit, ugyanolyan görnyedt tartással. Haboztam, rákiált-
sak-e. Mit mondtam volna? Hogy sejtelmem szerint őt is, engem 
is külön-külön idecsalt valaki? Nem jobb meg se tudnunk, mit 
akarhatott tőlünk? Nem jobb nem tudni, melyikünknek akar ár-
tani?

Én már úgysem számítok...
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A GYÓGYÍRKÉNT HATÓ HAIKU
(Harmath Anna, Harmath Antal lánya,
a kyotoi egyetem ösztöndíjasa, 21 éves)

    
A hírt anya közölte. A telefon csipogott, összerezzentem. El-

felejtettem kikapcsolni, pedig a szentélyben voltam. Csak pár szót 
mondott anya, én pedig hosszan meredtem magam elé. Ölemben, 
a papíron, frissen otthagyott haikum:

Átbillen a kép,
Eddig nem látott iszony

Veszi kezdetét.

Azon tűnődtem, hogy helytálló-e a kijelentés, az iszonyra jel-
lemző-e, hogy kezdetét veszi. Jobb lett volna, ha az „iszony” he-
lyett a „csoda” szót biggyesztem oda, az bizonyára tud kezdődni 
és folytatódni. Ám a friss hír kimozdíthatatlanná tette a haikuból 
az iszonyt.

Pedig aznap csodára vártam. Gyerekkoromtól őrizgetett vé-
kony arany karkötőmet dobtam a szentély perselyébe, hátha ráve-
szek valami megnevezhetetlen hatalmat, hogy segítsen. Egyre 
jobban féltem. A napi rizsadagom beszerzése is aggályossá vált. 
Az egyetemen helyt kellett állnom, de a nélkülözés elgyengített. 
Amikor megpályáztam, az ösztöndíj jelentős összegnek tűnt, itt 
azonban semmire sem volt elég. Kyotóban többre lenne szüksége 
az embernek.

Tehát apa eltűnt. Kezdtem összeszedegetni, amit róla tudok. 
Hátha feldereng valami jel, amely a sejtés ösvényére vezet. Azt 
sem felejtettem el megkérdezni magamtól, hogy nem álmodom-e. 
Mivel ezúttal nem sikerült sem felrepülnöm, sem a hirtelen gyur-
ma állagúvá váló falon átnyomakodnom, biztos lehettem benne, 
hogy ébren vagyok. Ha álmodnék, apa akár itt is teremhetne.

Apa, mit tudok
Rólad, mi szökésedre

Adhatna okot?
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Sírnivaló, hogy míg riadtan turkálok emlékeim közt, az 
agyam efféle játékra vetemedik. Ösztönösen próbálom a legjobb 
fájdalomcsillapítóval, a haikuval csitítani kínjaimat. Apa tanított 
meg haikut írni. Soha még nem gondolkodtam el azon, ki ő valójá-
ban, hogyan érzi magát a bőrében. Talán az önkeresés a leginkább 
jellemző rá. Sok mindenbe belevágott, majd általában csendesen 
beletörődött, hogy ez sem, az sem ad kielégülést. Azt nem mond-
hatnám, hogy nem vitte sikerre elképzeléseit. Éppen csak a siker 
nem volt olyan élmény számára, mint amilyenre számított.
      

Várok napestig,
Míg a rózsák az utat

Pirosra festik.
        

Ezt apa írta. Vagy talán nem is vetette papírra, csak sokat is-
mételgette, mikor kislány voltam. Sok évvel később egyszer azt 
mondta, legszívesebben ki sem mozdulna valami kellemes, meg-
hitt, szépséges helyről, csak üldögélne, és verseket írna. Ha étele-
itala, ruhája meglenne, nem hiányozna neki semmi. Eleget tapasz-
talt. A nyugalomnál semmi sem fontosabb. Én persze nem értet-
tem egyet vele, egyre csak érveltem, mennyi jó várhat rá még sok 
helyen, mennyi siker, elismerés akár. Már nem érdekel – mondta.
           

Már nem érdekel
A világ, hallgatnám, hogy

Tenger énekel.
        

Azt én is szívesen hallgatnám, gondoltam. Mindig is nagyon 
szerettem a természetet. Itt Japánban semmi nem andalít el úgy, 
mint egy fa, egy virág, egy csobogó patak. Itt tudna csak haikukat 
írni apa... Ahogy ez eszembe jutott, hirtelen megvilágosodott min-
den. Nem lehet puszta sejtés ez a mindent betöltő bizonyosság, 
hogy apa a közelben van. Hát persze! Amikor néhány héttel ez-
előtt meséltem neki a telefonban arról, hogy itt bárki beléphet egy 
kolostorba, és élheti a szerzetesek zavartalan, szemlélődő életét, 
hihetetlen izgalomba jött. Sóhajtozott, kérdezgetett. Biztos va-
gyok benne, hogy a lehetőség adott? Igen-igen, mondtam siető-
sen, mert a készülék már jelezte a beszélgetés végét. Ilyesmi kelle-
ne nekem is – fűzte hozzá hadarva és jelentőségteljesen. Nem ér-
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tettem, mit akar ezzel mondani. Talán már értem. Talán apa Japán-
ban van. Vagy csak eltűnt otthonról, meghúzza magát valakinél, és 
intézi a papírokat az utazáshoz. Te jó ég... Apa itt? Kolostorban él 
és haikukat ír majd? Megtalálja, amit úgy keresett mindenütt, a 
békét, és ez egyszer nem okoz majd csalódást ötletének megvaló-
sulása? Kínálkozik, mint gyógyír, az igazság:
         

Apát a csaták
Kifárasztották, várja

cseresznyevirág.

     
A SZÁMOK BŰVÖLETÉBEN

(Kuczka Sztrikó Szilárd matematikus, 50 éves)

Harmath Anti korunk egyik legnagyobb misztikusa. Szemé-
lye körül olyan szövevényes hálót szőtt, amellyel sikerült neki 
minden ismerőse elől, legközelebbi hozzátartozóit is beleértve, 
elrejteni igazi életét. Az apa, a fiú, a férj, a szerető, az újságíró, a 
katona és a sakkozó szerepének felvállalása, nem kevésbé az élv-
hajhászat és az a sok divatos nyavalya, mint a jógázás meg a lélek-
turkálás, amivel múlatta idejét, mind-mind álca volt a világ felé, 
ami egy átlagos közéleti személyiség benyomását keltve, lehetővé 
tette neki, hogy észrevétlenül és zökkenőmentesen élje igazi éle-
tét, és adózzon valódi szenvedélyének: a számoknak.

Ő elsőéves, én pedig végzős matematika szakos hallgató vol-
tam, amikor először megpillantottam a matematikai kar épülete 
előtti kertben: négykézlábra ereszkedve az éppen nyíló virágok fö-
lé hajolt. Azt hittem, talán rosszul van, esetleg szórakozottságból a 
virágok bódító illatát szívja magába, de amikor odamentem hoz-
zá, világossá vált, hogy csupán a virágszirmok erezeteit bámulja. 
– Olyan, mint a spirál – mutatta elragadtatva, amikor észrevett.

Attól a pillanattól kezdve hónapokon keresztül elválasztha-
tatlanok voltunk. Nagyon sok éjszakát átbeszélgettünk az arany-
metszetről, a logaritmusokról, a Píről, az imaginárius számról, a 
végtelen számrengetegről és a velük összefüggésbe hozható tudo-
mányos elméletekről, filozófiai tételekről és vallási nézetekről. 
Képesek voltunk a körülöttünk lévő legapróbb dolgokban is a szá-
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mon megalapozott egzakt tudomány és a miszticizmus súrlódási 
területét keresni, lelkesen figyeltük a tüdőnkből kiáramló cigaret-
tafüst karikáinak táncát és a forró kávéba öntött tejszínhab gyűrű-
zését, miközben számtalanszor felidéztük lelki szemeink előtt a 
pillangó-effektust.

Közeli viszonyunk, sajnos, nem tartott sokáig. Diplomázáso-
mat követően megnyertem egy jól jövedelmező továbbképzési 
ösztöndíjat a legnagyobb prímszám kutatására, és felkínáltam ne-
ki, hogy legyen a partnerem, de elutasított, hülyeségnek nevezve 
bármiféle foglalkozást egy ilyen öncélú jellegű feladattal, ami mel-
lesleg teljes odaadást követel az embertől. Sértődötten reagáltam, 
de méltóságteljesen viselte kirohanásomat. Miután kissé lenyu-
godtam, a vállamra tette a kezét és a következőt mondta: – Kétezer 
évvel ezelőtt egy földönfutó arra kérte barátját, hogy mutassa meg 
neki a helyet, ahol az élet tiszta világosság, mire az illető azt vála-
szolta, hogy mindenki, aki megismerte önmagát, látta már... Arról 
van szó, barátom, hogy én még nem láttam...

Másnap kiiratkozott a matematika szakról és még azon a hé-
ten összejött későbbi feleségével. Sohasem sikerült megfejtenem, 
vajon a barátságunk zátonyra futása hajszolta őt annak a nőnek a 
karjaiba, vagy az új szerelem mámora felejttette el vele addigi ba-
rátságunkat. Hetekig nem hallottam felőle semmit, majd egyszer-
csak felhívott, és kissé rekedtes, de azért felismerhető hangon, 
annyit mondott: – Semmi sem történik véletlenül, mert bármi tör-
ténjen is, fejlődünk általa.

Az angyalkommunikációval és az atlantiszi titkos tudomány 
továbbfejlesztésével foglalkozó esszénusoknak tulajdonított szen-
tencia közlése volt az első olyan jelentkezése, ami később szoká-
sává alakult ki, és aminek révén negyed évszázadon keresztül tar-
tottuk a kapcsolatot – pontosabban: tartotta a kapcsolatot velem. 
A legkülönfélébb időpontokban hívott fel, hogy túlvilági hangon 
elmormolja gondolatait, a legfurcsább helyekről postázta leveleit, 
újabban pedig az interneten hagyott kódolt üzeneteket, amelyek-
nek megfejtéséből betekintést nyerhettem élete alakulásába.

Szerencsétlen búcsúnk óta egyetlenegyszer futottunk össze 
Újvidék központjában. Kezet ráztunk. Azt mondta, hogy távhall-
gatóként folytatja tanulmányait, ezúttal filozófia és szociológia 
szakon, azért van a városban. Mint mindig, a külvilág felé most is 
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hazudott. Erre akkor jöttem rá, amikor nem sokkal később egy 
addig sohasem látott hetilap érkezett a címemre, amelyben hetes 
szignó alatt egy jegyzet jelent meg az Isten számok általi kifejezhe-
tőségének lehetőségéről, amiről egykor kettesben elmélkedtünk. 
Én, aki egész életemet a számok tanulmányozásának szenteltem, 
örömmel vettem tudomásul, hogy továbbra is a számok határoz-
zák meg élete alakulását, hiszen a cikk megjelenésekor pontosan 
annyi éves volt, mint a köldökzsinór nélküli ember bűnbeesésekor 
és az Isten fia az emberiséget bűneitől megváltó halálakor.

Hét évvel fenti találkozásunk után érkezett címemre Antall 
Rózsa Gyökértelen virágok porzása című kötete. Újabb entitás, de 
a régi lélek. Nem lényegtelen mozzanat: Anti ekkor negyvenéves, 
és egyik kedvenc gondolkodójától, Márai Aureliustól tudjuk, 
hogy negyvenéves korára egy férfi, akiben világít egy szikrája az 
értelemnek, mindent megélt és mindent tud, ami előtte történt az 
időben az emberekkel, s ami az utána következő időben történhet 
még. A verseskötet már első fellapozás után egy számmisztikus 
szerzőre vall. A mű a hetes – Anti kedvenc számja – négyzetre 
emelésének elve alapján áll össze: hét ciklusba szedett hét-hét 
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vers. Ha belemélyedünk a versek tartalmába, akkor arra is gyorsan 
rájövünk, hogy Anti az esszénus hagyomány szellemében a béke 
hét arculatát különbözteti meg: béke a testtel, béke az égi hatalom-
mal, béke a földi hatalommal, béke a világegyetemmel, béke az 
emberiséggel, béke a hozzátartozókkal és béke a lélekkel.

A Facebookon értesültem eltűnéséről. Azon a bizonyos napon 
egy furcsa nevű szerb író regényét küldte el a címemre. Valószínű-
leg összegzési szándékkal: „Egyetlen identitást birtokolni veszé-
lyes. Idővel az ember megszokja a saját nevét, erényeit és hibáit, 
és egyszer csak kényelmesen találja magát a saját bőrében. Ebben 
a kalitkában. Elkezdi szeretni saját magát, ami egyenlő a lelki 
megsemmisüléssel. És nem csak a lelkivel. Mert hamarosan vil-
logni kezd a félelem attól, hogy ez egy napon meg fog halni. Az 
ember oly mértékben azonosul a saját önlétével, ezzel a fantom-
képpel, hogy teljesen megfeledkezik saját lényéről, és többé nem 
lesz képes belátni, hogy az a hamis identitás valójában csak maga 
a halálfélelem.”

Semmi sem történik véletlenül... Anti eltűnése negyvenkilen-
cedik születésnapján biztosra vehetően egy előre kitervelt prog-
ram része, amivel üzenni akart. Lehet, hogy megtalálta az isteni 
posztulátumot és végleg kivonult a világból, amelynek romlottsá-
gától úgy óvta meg lelke tisztaságát, hogy testét mindenestül fel-
áldozta a földi hívságoknak. Ez a misztikus keresztje... Most ott 
lapul mindnyájunkban, akik valamilyen módon ismertük, és meg-
érdemelt békességben várja, hogy kifejezéshez jusson minden 
egyes alkalommal, amikor őszinték vagyunk önmagunkhoz...

      

Szerzők (a megjelenés sorrendjében):
NAGY FARKAS DUDÁS Erika, FEKETE J. József,
 KOVÁCS Jolánka, KÓKAI Péter, LÉNÁRD Róbert,

CSÍK Mónika, SINKOVITS Péter, SZABÓ PALÓCZ Attila, 
LENNERT Tímea, NYÍRFALVI Károly, SZÖGI Csaba, 

SZILÁGYI PERJÉSI Katalin, KIRÁLY Farkas,
BERÉNYI Emőke, KALÁSZ István, KÁLMÁN Mari, 

JÓDAL Kálmán, LOVRA Éva, BOGNÁR Antal, 
SCHWAMM Fanni és SÁNDOR Zoltán.

VÍZIÓ NÉLKÜLI VILÁGBAN
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Svetislav Basara művei alátámasztják azt a Hamvas Béla-i 
megállapítást, hogy nem a történelemben, hanem a regényben élünk. 
Korunk regénye nála nemcsak egy prózai irodalmi műfaj, hanem 
olyan szövegtest, amely a már nem feltétlenül szükséges epikai cse-
lekményszál mellett magában foglalja az író ember szellemi örök-
ségének valamennyi megnyilvánulási formáját: tudományos jellegű 
értekezéseket, filozófiai és vallási ihletésű esszéket, naplószerű fel-
jegyzéseket, novellákat, leveleket, újságcikkeket, (ön)interjúkat, 
fiktív enciklopédiákból, bedekkerekből és lexikonokból merített 
szövegrészleteket és idézeteket. Az egyedi poétika révén kiszélese-
dett regénytérben átértékelődött irodalmi és publicisztikai műfajok 

1fúziójaként épül fel Basara Parkinson-kór: a kezdet és a vég  című re-
génye is, amelyben a szerzőnek sikerült ötvöznie írói érdeklődésé-
nek legjelentősebb mozzanatait: a történelem demisztifikációját, a 
heliocentrizmus problematikáját, korunk (pszeudo)filozofikus társa-
dalomkritikáját és a miszticizmusban való elmerülést.

A regény főhőse a XIX. század második és a XX. század első fe-
lében élő Demjan Lavrentijevics Parkinson, aki ráébred arra, hogy az 
egészségesnek vélt progresszivitás, és mindaz, amit a civilizáció 
magában rejt, nemcsak hogy nem egészséges, hanem maga a kórok 
ősanyja, amelyből az összes többi betegség sarjad. Az egyszerűség 
kedvéért parkinsonizmusnak nevezett különös betegségétől hajtva 
ekkor kezdődik el zarándoklata, amelynek során gyakran váltogatva 
önazonosságát, megpróbálja helyreállítani a káoszban mélyre süly-
lyedt világot. Parkinson és a nevéhez fűződő kór leglényegretörőbb 
összegzését Basara Vladimir Nabokovnak tulajdonítja, aki a Nuo-
velle Revue Francaise című folyóiratban 1951-ben megjelent Ho-
gyan kockázta el Dosztojevszkij Oroszhont? című novellájában a kö-
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vetkezőt írta Demjan Lavrentijevicsről: „A miszticizmus, a szent 
őrültség és egy feje tetejére állított filozófia egyvelegéből gyúrt külö-
nös elméletéről lett ismert, amely szerint az egészség és a betegség, 
valamint köztes állapotaik elsősorban politikai, és nem orvosi indít-
tatásúak. Elmélete továbbá azt hirdeti, hogy lényegében véve egyet-
len betegség létezik, mégpedig az élet maga, és a modern kórtan által 
feltárt sok-sok betegség egyszerűen e kór deszakralizációjának és az 
iparosodásba taszításának a következménye.”

A regény szerkezeti-
leg teljes mértékben el-
veti a lineáris cse-
lekményszövést, és a 
szereplők különböző jel-
legű írásaiból, valamint 
az azokat összekötő kro-
nológiából tevődik ösz-
sze. A fent említett Na-
bokov-novella mellett 
többek között a követke-
ző szövegek képezik a 
regényt: a Szovjetunió 
széthullása után a levél-
tárban Parkinsonnal 
kapcsolatos adatok után 
kutató történészt követő 
titkos ügynök jelentése; 
Demjan Lavrentijevics 
Betegségem története cí-
mű önéletrajzi feljegy-
zései; Dosztojevszkij-
nek (aki rendszeres ven-
dég volt a Demjan édes-
apjánál rendezett ivásza-
tokon) a Síron Túli Élet 
című moszkvai folyó-
iratban megjelent vála-
sza Parkinson írására; a 
J. Schwenckfeld álnéven 
1904-ben megjelent Jacob Böhme utolsó napjai és halála című apo-
krif elbeszélés, amelyről idővel kiviláglik, hogy valójában magának 

Svetislav Basara: Parkinson-kór: a kezdet és a vég.
Fordította: Bognár Antal, Timp Kiadó, Budapest, 2010

1 Az Uspon i pad Parkinsonove bolesti című, 2006-ban megjelent regényével 
a szerző kiérdemelte a legrangosabb szerb irodalmi kitüntetést: a NIN-díjat
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Parkinsonnak az utolsó napjait és halálát írja le látnoki módon; Par-
kinson Tractatus antiheliocentricus című esszéje, amelyek részekre 
szabdalva különböző korokban különféle folyóiratokban láttak nap-
világot. A nem teljes felsorolásból is kitűnik a műfaj sajátos megkö-
zelítése és kezelése. Basara egymásba tükrözteti történeteit, és az ily 
módon nyert képeket tárja elénk. Különböző személyeknek tulajdo-
nított esszék és elbeszélések folytatnak párbeszédet vagy perbeszé-
det egymással, kiegészítik, illetve felülírják egymást. Petar V. Arbuti-
na irodalomkritikus szavaival élve, Basara művében a történelem 
egy tükörszobához hasonlítható, amelyben nemcsak az adott objek-
tum tükröződik, hanem az egyik tükörkép is „megnézi” magát a má-
sik tükörben, s így a történet multiplikálódik.

Akárcsak eddigi életművében, a szerző az emberi sorsot ebben a 
regényében is a közösségileg elfogadott hazugságon megalapozott 
politikai eszmék rendszerében tanulmányozza. Nem véletlen, hogy 
Demjan Lavrentijevics életútjának fontos pillanatai közvetlenül 
vagy közvetetten egybevágnak a térség és az egész ókontinens törté-
nelmét meghatározó eseményekkel, amilyenek a belgrádi állam-
csíny, a balkáni háborúk, az Oszmán Birodalom bukása, az első vi-
lágháborúhoz vezető szarajevói merénylet, az októberi forradalom 
kitörése stb. A nagy többség sohasem hisz az ideológiákban – például 
abban, hogy a jövőben majd mindannyian tejben-vajban fürdünk a 
kommunizmusban –, mégis elfogadja az ideológiai hazugságon meg-
alapozott életmódot, ami sok esetben megszünteti az igazságos-igaz-
ságtalan, a jó és rossz megkülönböztetéseket, egyszóval elveti a val-
lási modellekre épülő hagyományos értékeket. Basarát, saját elmon-
dása szerint, a kezdetektől fogva ez foglalkoztatja: miért fogadjuk el 
azt, hogy hazugságban éljünk? Regényében a kollektív tudat miben-
létére keresve a választ, igyekszik minél több ajtót kinyitni, és a ta-
pasztaltakat egyszerre kigúnyolni és szakrálissá varázsolni.

A modern kor embere eltévelyedésének, értékrendszere meg-
csappanásának kritikája a legszofisztifikáltabb módon Demjan Lav-
rentijevics Tractatus antiheliocentricus című esszéjében érhető tet-
ten a műben: „Ez az írás kísérlet annak megvilágítására, milyen úton-
módon politizálódik át minden olyasmi, ami természeténél fogva 
nem lehet politikai döntés tárgya; továbbá arra figyelmeztet, hogy a 
modern kor általánosan elfogadott politikai mitológiáját nem a hala-
dás útjának egyengetése fűti, hanem az a szándék, hogy restaurálják a 
pogány kultuszokat és a nomád életvitelt, amelyek ma a gépek, a tu-
domány, a fejlődés, a demokrácia stb. kultuszának köntösében él-
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nek.” A szerző megállapítása szerint „...a reneszánsz vívmányainak 
listáján előkelő hely illeti meg azt, amit később kopernikuszi for-
dulatnak neveznek el, vagyis a geocentrikus világkép felváltása a he-
liocentrikus modellel.” A Nikolaus Copernikus által „feltámasztott 
pogány napkultusz” értelmében tehát többé nem a Föld, hanem a Nap 
áll a világegyetem középpontjában, és „ha nem a Föld áll a közép-
pontban, akkor többé semmi sem középponti”. Az emberiség a ko-
pernikuszi fordulat után provincializálódik: keserűség, önzés keríti 
hatalmába, halmozódik benne az agresszivitás, az emberek a halha-
tatlan lélek helyett az egészségükért kezdenek aggódni. Ugyanakkor 
a függőleges társadalmi szerkezet lerombolása sem váltja be a hozzá 
fűzött reményeket: „a társadalmi különbségek lefaragásának nem az 
összes réteg magasabb szintre emelése lesz az eredménye, hanem ál-
talános lezülléshez vezet, amelyben a legrosszabb jellemvonások 
uralkodnak el, ami ellenőrző rendszerek, írásos kötelezvények, 
számvevőszékek és részletes büntető törvénykönyvek megalkotását 
teszi szükségessé”. Ebből kifolyólag nem meglepő, hogy a modern 
kort, amelyben „egyik napról a másikra az egzaktság felülkerekedett 
az esztétikumon, a józan ész a képzelőerőn”, az jellemzi, hogy „a per-
verziókat, torzulásokat és az önkényt, amelyek forrása ő maga, politi-
kai problémáknak tünteti fel, amelyeket maga hivatott megoldani”. 
Basara a rá jellemző sarkított formában mond társadalomkritikát. 
Visszájára fordítja világunkat, és sajátos naiv szarkazmussal mutat rá 
annak tévhiteire és téveszméire. Komolyan venni állításait éppoly 
butaságra vallana, mint mindennemű fenntartás nélkül elfogadni az 
általa kikarikírozott értékeket. A basarizmus ars poeticája egy mon-
datba sűrítve a következőképpen hangzik: „Az a legbetegebb, aki be-
tegnek hiszi magát, holott nem az.”

2Legsikerültebb műveihez  hasonlóan Basara Parkinson-kór: a 
kezdet és a vég című regényére is a bátorság, a mítosszal és a mítosz-
mániákusokkal való leszámolás, az igazsággal való szembesülés kö-
vetelménye, továbbá a kísérletezési hajlam, a legkülönfélébb irodal-
mi műfajok elemeinek az egyeztetése, történelmi személyek beeme-
lése a történetbe, a valóság és a fikció teljes egybemosása jellemzőek. 
Számos szerzői csavarjával, első pillantásra l’art pour l’art jellegű, 
öncélúnak tűnő jópofáskodásával és játékosságával sok esetben le-
rántja a leplet a tabuként kezelt „nagy igazságokról”, a hagyomány, a 

2
 Fama o biciklistima (magyarul: Feljegyzések a biciklistákról), Ukleta 

zemlja, Looney Tunes, Sveta mast, Srce zemlje...
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fejlődés és nem ritkán a metaforaként értelmezendő kereszténység 
álarcai mögé rejtőzött pogányságról és romlottságról, a modern em-
ber eltévelyedéséről és hipokríziséről – úgy globális, mint nemzeti 
szinten. Folyamatos misztifikációival tulajdonképpen a maga ab-
szurd módján demisztifikálja a világot („...a mi hitünk hit a para-
doxonban”), nem kevésbé magát az irodalmat és az irodalmi alkotást 
is, mindenestül elutasítva azt a beidegződött álláspontot, miszerint 
komoly témákról csak halálkomolyan és felelősségteljesen lehet 
szólni, úgy, ahogyan azt az irodalmi fővonulat sugallja.

Basara műveiben – így a Parkinson-kór: a kezdet és a vég című 
regényben is – az élet alapvetően metafizikai jelenség. Könyveiben a 
szerző újra meg újra feldolgozza az ontológiai kilátástalanság állapo-
tát, általában régi misztikusok sajátosan értelmezett tanításainak tük-
rében érzékeltetve a jelenkor emberének érzelmi/értelmi hanyatlását. 
A valóság torz ábrázolásával az író arra igyekszik rámutatni, hogy 
egy teljesen vízió nélküli világban élünk, amely szellemi kiüresedé-
sét a haladó technológia modelljeinek gyors cserélődésével próbálja 
kompenzálni. Az emberré lett veszedelmes kór történetének lejegy-
zésével Basara tulajdonképpen kísérletet tesz a technokratikus forra-
dalomba és ideológiai értelemkrízisbe torkollt világunk lemeztelení-
tésére, amely egyre inkább egy „globális gulagra hasonlít, amelyben 
mindannyian illúziókat közvetítő gépezetek hermetikus celláiba zár-
va tétlenkedünk, a kivetítődések pedig csupán arra szolgálnak, hogy 

3 elhitessék velünk, hogy a világ még létezik” .

3  
In: Svetislav Basara: Mašine iluzija. Glas Srpski, Banja Luka, 2000
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Adott két férfi. Az egyikük marosvásárhelyi, erdélyi származású, 
a másikuk tősgyökeres pesti. Az első Pesten élő erdélyi íróként szere-
ti, ha meghatározzák, bár az irodalmi élet fotográfusként is számon 
tartja, a másik költő, író, igaz, szívesebben mutatkozik be íróként, lé-
vén, hogy elmondása szerint a költő titulus idegesíti.

A két íróember – Bartis Attila és Kemény István – díjak, elismeré-
sek, ösztöndíjak, kötetek birtokosai. Alkotótársak. Barátok.

2006-ban felkéri őket Németh Gábor, hogy készítsenek egymás-
sal baráti interjúkat a litera irodalmi portál Nagyvizit című rovatába, 
remélve, hogy a kötetlen beszélgetés során talán közlékenyebbek 
lesznek, mint vadidegenekkel, s esetleg olyan témák is felmerülnek, 
amikről egyébként nem lehet beszélni. Amikről hallgatni szokás. Ők 
ketten, bár tartanak tőle, hogy lehetetlen lesz néhány dologról úgy 
beszélgetni, hogy egyikőjük se feszengjen az önismétlés miatt, bele-
vágnak az interjúsdiba, még az évben elkészül a néhány tucat kérdést 
és választ tartalmazó első beszélgetés, a következő évben a második, 
s ahogy terebélyesedik az elkészült anyag, megszületik az ötlet, hogy 
néhány bekezdéssel kibővítve, itt-ott pontosítva, kiegészítve, meg-
szerkesztve jelenjék meg kötetbe foglalva is. 2010-ben Amiről lehet 
címmel jön ki a nyomdából az átdolgozott, végleges változat.

A magyar nyelvterületen tapasztalható olvasói igények tükrében 
(rövidpróza-, novella-, regény-dominancia) felvethető a kérdés, 
hogy mekkora fogyasztói sikerre számíthat egy vegytiszta interjúkö-
tet, illetve, hogy milyen olvasói bázist igyekszik megcélozni a kiadó 
egy ilyen kiadvánnyal. Mielőtt azonban sajnálkozó félmosollyal bic-
centenénk egyet a kiadó naivnak és elbizakodottnak tűnő vállalkozá-
sa előtt, nem árt lélektani szempontból is megvizsgálni a kérdést. 
Egy fontos tényt ugyanis nem szabad szem elől téveszteni: az ember 
olthatatlan kíváncsiságát, mellyel a tilosba, a függöny mögé, a rej-
tettre szeret belesni, apróságokat, személyeset, valami nagyon is em-
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berit megtudni másokról. A televízió és a sajtó igyekszik is a lehető-
ségeihez mérten kielégíteni célközönségük/olvasótáboruk igényeit 
(valóság show-k, talk show-k, bulvárlapok), a betűk szerelmeseinek 
pedig ott sorjáznak polcszámra a celebkötetek, sőt honlapok, blogok 
kínálják az ismert emberekhez kötődő legkülönfélébb információ-
kat, híreket.

Létezik azonban az átlagnál kissé igényesebb társadalmi/olvasói 
réteg is, nekik kínálják a késő esti beszélgetős műsorok, folyóiratok, 
irodalmi/művészeti honlapok a különböző szakemberekkel, művé-
szekkel készített mélyinterjúkat, terjedelmesebb beszélgetéseket, 
melyekben amellett, hogy számos érdekes téma felmerül, a beszélő is 
többet ad magából, jobban megnyílik, mint néhány sablonos, futtá-
ban odavetett kérdés esetében. Ha sikeres az alanyválasztás, egy-egy 
ilyen beszélgetés is felveheti a harcot a szépprózával izgalmas meg-
látások, érvényes gondolatok tekintetében. Elvégre ki ne szeretne be-
kukkantani például két íróember mindennapjaiba, személyes törté-
neteket hallani tőlük, megtudni a véleményüket közéletről, politiká-
ról, divatról, párkapcsolatról, zenéről... egyszóval meglesni, hogyan 
gondolkodik, érez, él civilben az, aki helyett eddig csak az alkotásai 
meséltek.

Az Amiről lehetet lapozgatva úgy tűnik, hogy a Magvető jó lóra 
tett. Sikerült két olyan alkotót „megnyernie”, akik a több mint húsz-
évnyi barátság okán/dacára képesek fogódzókat találni egymás életé-
hez, és a jól bevált, zsurnálos rutinválaszokon kívül olyasmit is ki-
mondanak, kimondatnak egymással, amelyekről ritkán beszél az em-
ber.

Bár a kötet három részre tagolódik, az első beszélgetésben Bartis 
a kérdező, a másik kettőben pedig Kemény faggatózik, tartalmilag 
mégsem különül el a beszédfolyam, hisz a kérdező is sokszor mesél, 
ecsetel, anekdotázik, a szerepek gyakorta átfordulnak, így mindket-
tejük élettörténete, pályaképe, személyiségjegyei, karakterisztikus 
vonásai egyaránt kirajzolódnak, a történeteik egymásra épülnek, sőt 
hangsúlyossá válnak kettejük múltjának érintkezési pontjai is.

Felelevenednek például a 80-as évek, a megismerkedés, a barát-
ság kialakulásának évei. Megrajzolódik a Felszabadulás téren ácsor-
gó két művészlélek figurája, Bartis majdnem két méter magas, vitor-
lának beillő fülezettel, kalapban, száz évvel ezelőtti holdvilágarccal, 
mindkettejükön fura nyakkendő, az Ecseri piacon beszerzett zakó, 
megjelenésük szinte performansz, a csajok zöme megközelíthetet-
lennek tartja őket, pedig ők semmi másra nem vágynak jobban, mint 
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hogy valaki érdeklődjön irántuk. Irodalmi pályájuk kezdetén állnak 
ekkor mindketten, Bartis épp hogy megérkezett Marosvásárhelyről, 
kezd megismerkedni Pesttel, Keményben pedig érlelődni kezd a szá-
mára eddig ismeretlen Székelyföld, Erdély iránti kíváncsiság. „Any-
nyira hozzám tartozik, mint mondjuk a nevem. Olyan evidencia, ami-
ről nem igazán lehet beszélni” – mondja szülőföldjéről Bartis, aki-
nek, miután Pestre költözik, édesapja szülőháza, Szárhegy lesz az er-
délyi főhadiszállás, a második otthona. Kemény is Erdély-járóvá vá-
lik. „Azon nagyon kevés anyaországiak közé tartozol, akik az erdélyi 
utazásaikat nem úgy 
élik meg, mint hazafias 
kötelességet, nemzet-
mentő kalandtúrát, ha-
nem mint evidenciát” – 
mondja neki a barátja, s 
ő maga is szívesen be-
szél Erdéllyel való 
megismerkedéséről: 
„mintha egyúttal a tör-
ténelembe is jegyet vál-
tottam volna” – vallja 
Kemény az első odaút-
ját felidézve. „Mást vár-
tam, mint amit találtam. 
Amit ott nyolcvanki-
lencben találtam, az a 
gyerekkorom Magyar-
országára emlékezte-
tett. (...) Otthon éreztem 
magam Erdélyben.  
Mintha ott közelebb 
lennék a dolgok belső 
lényegéhez. (...) Idealizálom Erdélyt, de jólesik idealizálni, és ad is rá 
elég okot” – teszi hozzá. 

Bartis Pesthez fűződő kapcsolata is meghatározó. „Kilencvenben 
ez a város maga volt az ígéret földje, és sajnos nagyon nem váltotta be 
ezt az ígéretet... Egy kiábrándult, tehát kiábrándító város lett, tele 
képmutatással, nagyzolással, és elfojtott vagy éppen el nem fojtott 
agresszióval. Egy olyan város, ahol gyakorlatilag rosszul esik kilép-
nem az utcára” – meséli mintegy húsz év távlatából, bár mindennek 
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ellenére sem képes Pestet tartósan hátrahagyni. Ingázik választott 
otthonai, Szárhegy és Pest között, de az igazi otthont jobbára a ma-
gyar nyelvben véli megtalálni: „Nem tudom elképzelni, hogy magyar 
nyelvterületen kívül éljek... Amíg rajtam múlik, itt szeretnék maradni 
a Kárpát-medencében. Amíg írok, addig mindenképpen. Ezek a hatá-
raim.”

Az otthonkeresés mellett a szakmai kétely is érintkezési pont ket-
tejüknél, díjaik, sikeres köteteik, elismertségük ellenére is egymás te-
hetségét, írói kvalitásait helyezik a sajátjuk fölé. „Sokáig ingem-ga-
tyám odaadtam volna egy mondatodért, persze úgy, hogy az mégis 
egyértelműen az én mondatom legyen” – vallja be Bartis, elmesélve, 
hogy úgy érzi, a költészettel amiatt hagyott fel, mert megismerte Ke-
mény verseit, és elszégyellte magát saját költeményeit olvasva. 
„Húsz éve azt érzem, hogy azon kevesek közé tartozol, akiknek az 
Úristen személyesen nyomta a kezébe a golyóstollat... másrészt senki 
mást nem ismerek, aki olyan mélységesen rettegne attól, hogy többé 
egy sort sem tud írni, mint te” – szegezi Kemény mellének a 
megállapítást, aki válaszképp kifejti, hogy ő pedig Bartist irigyelte, 
és vele együtt a regényírókat általában, hisz egyik legnagyobb 
félelme, hogy ő a versek mellett képtelen lenne egy igazi, jó regényt 
írni. „Két program fut a fejemben ezzel kapcsolatban. Az egyik 
szerint egyetlen kettőspontban sem vagyok biztos, a másik szerint 
írnom kell, mert arra születtem. Mindegy, most már évek óta 
egészséges, kincstári optimizmus van bennem. Kincstári olyan 
értelemben is, hogy úgy érzem, van egy kincstáram. Egy írói kincstár. 
Nem nagy dolgok vannak benne: némi gyakorlat, kevéske 
élettapasztalat, valamicske önismeret, száztíz magnókazetta, egy kis 
költői önbizalom, ilyenek” – mondja Kemény.

Az idézetben említett magnókazetták a harmadik érintkezési pont 
jó példái, a vajúdó, pepecselő, elodázó alkotói módszereké. 
Mindketten tetemes nyersanyagot „tárolnak” eldobozolva, Kemény 
hangzóanyag formájában pihenteti a majdani nagy családregényhez 
felhasználható adatokat, történeteket, Bartis pedig, aki az írás mellett 
évek óta fotózik is, csak digitális képből majdnem 30 000-et őrizget, 
válogatás, rendszerezés nélkül, fiókokba, padlásra rejtve.

A beszélgetéskötet legnagyobb erőssége azonban – amellett, 
hogy változatos életutakat bont ki – mégiscsak az, hogy fontos 
közéleti, irodalmi, kulturális kérdéseket feszeget. Szóba kerül 
például az aktuálpolitika, a kisebbségi lét kérdése, a nemzetállam 
fogalma, a román forradalom és a magyarországi rendszerváltás, az 
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ügynöklisták..., ahogy írók és szerzők, kritikusok és kritikai elvárá-
sok, maga a nagybetűs Irodalom és annak állapotához kapcsolódó 
aggályok, olvasói és olvasási szokások is felmerülnek. „Az 1944 utá-
ni magyar irodalom úgy ahogy van, nem tartozik hozzá az általános 
műveltséghez. (...) Ez egy gazdag irodalmi korszak, és attól tartok, 
hogy alig fog nyomot hagyni maga után. És így persze én se hagyok. 
(...) Halhatatlan szeretnék lenni, de nem vagyok telhetetlen: beérném 
egy kis írói halhatatlansággal is – de ehelyett azt kell látnom, hogy 
nyomtalanul tűnik el a történelem süllyesztőjében a korszak, amely-
ben éltem, és hasztalanul termi gyümölcseit a művészeti ág, amit mű-
velek. Magyarán, alig olvas valaki. Igen, ez nekem csőd” – fejti ki 
Kemény István.

Nem hiába kapta a kötet a Wittgenstein-idézetből („Amiről nem 
lehet beszélni, arról hallgatni kell.”) származó címet, hisz a seregnyi 
körüljárt téma és minden igyekezet ellenére is maradnak megvála-
szolatlan kérdések. Mert tényleg vannak dolgok, amikről nem lehet 
beszélni. A hallgatás sokszor beszédesebb. Barátság ide, felkérés 
oda, a bensőt, a lelket feltárni, önmagunkat meghatározni, mondatok-
ba foglalni a legnehezebb. „Ahogy írok, ahogy fényképezek, ahogy 
kinézek... nem tudom, hogy korszerű-e. Ez a kor különben úgy néz 
ki, hogy majdnem minden belefér. Bizonyára én is” – kapjuk Bartis-
tól okulásul a leghelyesebbnek tűnő létfilozófiát útravalóul, Kemény 
pedig ekképp sűríti egybe a beszélgetés velejét: „Nekem nincsenek 
mentségeim. Nem éltem át a harmincas éveket, nem voltam háború-
ban, nem voltam komolyan beteg, nem üldöztek politikailag, nem is 
hittem soha, hogy üldöznek, egészséges vagyok. Megszállottan nor-
mális. Belém is építettek-neveltek kötelességtudatot, és használni 
akarom. Jól el vagyok látva bűntudattal is, meg komplexusokkal, de 
szerencsére legalább nem vagyok megverve sokfelé ágazó tehetség-
gel. Nincs más választásom, mint írni.”

Hogy mivel gazdagszik a kötetet végigböngésző olvasó? Két for-
dulatos élettörténettel, egy barátság kialakulásának és elmélyülésé-
nek részleteivel, család-sorsokkal, érdekes meglátásokkal, apró tit-
kokkal, kötetek keletkezéstörténetével, írói alkotó- és hálószobák 
eseményeivel, izgalmas meglátásokkal politikáról, közéletről, az ol-
vasmányos stílus, a precíz megfogalmazás és a közvetlen hangnem 
nyújtotta olvasói élménnyel, s egy tapasztalattal, hogy talán nem is 
kell mindenre rákérdezni, mert nem biztos, hogy a válaszokra mindig 
elegendőek a szavak.
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Intellektuális krimiként hirdette a kiadó Szilasi László Szentek 
hárfája című regényét. Elolvastam. Nem ilyennek képzelem el a kri-
mit. A detektívregények hagyományos tartóoszlopait más helyettesí-
ti be ebben a regényben. Történik ugyan bűntény, méghozzá három-
ezer-ötszáz szemtanú előtt, ráadásul igencsak színpadias körülmé-
nyek közepette, de nem kerül elő sem az áldozat holtteste, sem az el-
követő. Folyik nyomozás, hatvanöt év alatt több ízben is, ám a valódi 
indítékra nem derül fény. Ezek híján nehezen beszélhetünk krimiről. 
De miről is szól a történet? Az árpádharagosi evangélikus nagytemp-
lomban 1924-ben szenteste, az éjféli misén – az evangélikus hitvallá-
súak csupán Árpádharagoson tartanak éjféli misét –, az áhítatos tö-
meg előtt gyilkosság történt. A néhány esztendőre rá az ez ügyben 
nyomozók ellen elkövetett merénylet, az ötvenes évek derekán az 
ügyet felmelegítő rendőrpáros halála, majd a rendszerváltás évében 
az eset körül kutakodó fiatalok tragédiája folyamatosan misztikus 
hangulatban tartja a narrációt, minduntalan valamiféle baljóslat lebeg 
a szövegből kibontakozó délkelet-alföldi kisváros felett, utcáin, de 
mindenekelőtt Fő terén, az evangélikus, a katolikus és a református 
templomok közti térségben, miközben az elbeszélés narrátorai feje-
zetről fejezetre haladva hőssé, vagyis inkább szereplővé lépnek elő.

A Szentek hárfájában a gonosz a főszereplő. Nem utána nyo-
moznak, hanem a tettes után, akinek semmi se motiválja cselekede-
tét, illetve mindegyik nyomozás más indokot vél feltárni. A gonosz 
csupán minduntalan jelen van. Nem csak a történet része, hanem a 
történelemé is: kezdve a törökdúlástól, tombolva az első, majd a má-
sodik világháború idején, erőre kapva 1956-ban, és lefojtottságban 
tartva 1989-ig országot, várost, egyént egyaránt. Nem a Luca székére 
álló gimnazista cselekedete a bűn, amikor felismerte a testet öltött 
gonoszt és pisztolylövéseivel igyekezett megállítani azt, hanem az 
emberi szabadságra törő, az emberhez méltó létet sárba tipró hatalom 
és erő, az uralkodásra törő szándék, ami a regény végén sunyi, min-
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denkori jellegtelenségében ocsmány emberi teremtmény képében 
materializálódik.

Miközben Szilasi Lász-
ló elbeszélői terjedelmes 
monológjaikban járják körül 
a gonosz színeváltozásainak 
történelmi lenyomatait, ap-
rólékos részletességgel mu-
tatják be a történet(ek) hely-
színének topográfiáját, urba-
nisztikáját, építészetét. A re-
gényolvasó olykor mintha 
elbeszélés helyett épületek 
tervrajzát tartaná kezében, 
és addig nem lapozhat to-
vább, amíg tökéletesen nem 
memorizálta az architektúra 
hosszanti és keresztmetsze-
tét. De Szilasi nem csupán a 
városról és annak épületei-
ről, a templomok, kocsmák, 
iskolák belteréről tud min-
dent, hanem bármiről, amit 
megemlít a regényben: kora-
beli újságcikkektől különböző korok fegyverarzenálján át a vallás-
történettől a művészettörténetig, irodalomtörténettől a rockzenéig, és 
abban képtelen mértéket tartani, hogy mindezt a tudását egészében 
ne zúdítsa rá az olvasóra. Kapkodhatja is a fejét a hard boiled krimik-
hez szokott olvasó, mert ebben a műben a bűncselekmény és a nyo-
mozások csupán egyetlen történet, amit azért kell elmesélni, hogy te-
ret adjon a műveltségi háttérnek. A kötet vége táján, amikor a legfia-
talabb elbeszélő lezuhan a nagytemplom tornyáról, oldalakon át ol-
vashatjuk a szeme elé villanó képek felsorolását, amelyek mindegyi-
kének utána kell gondolni, zömének utána is nézni. Vagyis az élet és a 
halál közti pillanatban rémségesen unalmas. Aki viszont például Um-
berto Eco kultikus regényét, A rózsa nevét élvezettel olvasta, nem 
csalódik a Szentek hárfájában sem.

Tény, hogy a regény intellektuális vonulata kimondottan megter-
helt: az elbeszélő-hősök szinte páratlan humán ismereteket sajátítot-
tak el, tudásukat több nyelven is képesek kamatoztatni, függetlenül 

Szilasi László: Szentek hárfája.
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attól, hogy hivatalos érettségi nélküli, örökös gimnáziumi pedellus-
ról, vagy művészettörténészi végzettségű ávós verőlegényről derül ki 
a veretes tudás. Számomra sok, hogy mindenki ennyire okos és mű-
velt, noha nem mindig látszik meg cselekedetükben és nem vehető 
észre beszédükön. Mert esendők ők is, olykor esetlenek. Ebben Szi-
lasi remekel: az alakábrázolásban. Minden szereplője kidolgozott, 
tökéletes figura, hozzájuk tenni nincs mit, elvenni se belőlük. Ezen 
túlmenően nyelvi egyénesítésük nem csupán a regényalakok jelleg-
zetességét hivatott megadni, hanem az adott kor, a múlt század hú-
szas, ötvenes és nyolcvanas éveinek nyelvi állapotát is megjeleníti. A 
narráció nyelvi elkülönböződése kordokumentumnak tekinthető, 
nem más, mint a világ utólagos lenyomata. Ennek alapján még nyo-
matékosabbá lesz az olvasó elképzelése, az enyém biztosan, hogy a 
megismételt nyomozások nem a bűnügy motivációjának különböző 
aspektusú feltárását-elbeszélését szolgálják, hanem egyfajta időuta-
zásként működnek, hogy a szerző és olvasója minél intenzívebben, 
tárgyi-nyelvi közelségből élje meg a különböző korszakok világát az 
alföldi középvárosban. Szerintem sikerült neki: elbeszélése egyszer-
re fantasztikus és brutális, lenyűgöző és taszító. Amennyiben bűnü-
gyi regényként olvassuk, arra figyelmeztet, hogy bármennyire is nem 
hiszünk benne, létezik olyan veszély, amivel szemben felkészületle-
nek vagyunk. Amennyiben egy város történelmi regényeként olvas-
suk a könyvet, azt tudatosítja, hogy az ilyen, felkészülésre lehetősé-
get nem adó, ciklikusan visszatérő veszély az események különös 
láncolatát indítja el, amelyek egyéni tapasztalatok révén hatnak ki a 
közösségre.

Szilasi László írói teljesítménye remeklés. Ebbe a megállapítás-
ba semmiképpen se számít bele, hogy a Szentek hárfája első, önálló-
an megjelent szépírói munkája. Minden nagyon precíz, minden na-
gyon kidolgozott. (Szurkoltam is a szerzőnek mindvégig: Hibát bele! 
Hibát bele!, mindhiába.) Talán túlzottan is tökéletes, amitől úgy tű-
nik, kicsit steril. A szerkesztés során pixel-pontossággal áll össze a 
történet, egymáshoz illeszkednek a szálak, miközben burjánzik a nar-
ráció, ám érezhetően túl sok az ornamentika, a fondorlatos aprólékos-
ság olykor eszközből céllá minősül át, és visszaveti az olvasót az el-
beszélőtől a szerzőhöz. Ha bármi is csorbít a regény hitelességén, ak-
kor ezek a pillanatok azok, amikor a szerző a narrátor feje fölött beleír 
a szövegbe.
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Danyi Zoltán a csend őre és védelmezője zajos világunkban. 
Prózáját a nyugalom, a keleti vallási tanokat – mindenekelőtt a zent 
és a jógát – idéző békesség, a bennünket körülölelő természetbe való 
teljes belemerülés hatja át. Ez a meditatív attitűd jellemzi a Hullámok 
után a tó sima tükre című művét is, amelynek félénk és bizonytalan 
elbeszélő hőse által a szerző a keleti és a nyugati életvitelt és világné-
zetet helyezi szembe egymással.

A kötet hősét zavarják a mo-
dern világ hívságai, és kimondatla-
nul is egy eszményített aranykorra 
vágyakozik, amelyben az ember a 
természet részeként Istenben él. 
Ennek részbeni megvalósítása ér-
dekében jár ki rendszeresen a tó-
hoz sétálni: a víz ütemes hullámzá-
sában, a száraz falevelek közt zúgó 
szélben és az esőcseppek szitálásá-
ban hallgatni a csendet, nézni a tó 
felett gomolygó párát és a vízen 
halványlilán tükröződő reggeli fel-
hőket, miközben simán és egyen-
letesen, olyan zavartalanul telik az 
idő, mintha megállt volna.

A hős a világ tökéletességét 
próbálja megragadni, de folyama-
tosan annak tökéletlenségével kell 
szembesülnie: feldőlt vodkásüve-
gek és összeszáradt óvszerek az erdőben; viharvert Ladák, amelyek 
sűrű porfelhőt kavarnak az ember arcába; önkényesen közlekedő au-
tóbuszok; kereskedelmi céllal lakásában egzotikus állatokat tartó ba-
rátnő; öncélú szórakozást szorgalmazó filmipar, televízió és reklá-
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mok: „Mondd, mit szeretsz jobban, a pénzt vagy az életet?” – teszi fel 
a lényegbevágó kérdést a szellemes műsorvezetőnő a színésznővé 
avanzsált modellnek a televízióban, amire a való világunkat alapjá-
ban meghatározó viszontkérdés a válasz: „...a kettő között mi a kü-
lönbség?”.

Elmenekülni ez elől a világ elől szinte lehetetlen, mert ahogyan 
azt az elbeszélő hős is megtapasztalja, egy görbe hátú férfi képében a 
tópartra is kijön utánunk, kiköpi az orrából a szájába szívott turhát, 
megszidja az anyánkat és fajtánkat, majd jól helybenhagy bennünket. 
Nem tehetünk ellene egyebet, mint hogy fekszünk némán a földön és 
az égen körös-körül ezüstösen lüktető csillagokat figyeljük, miköz-
ben a legteljesebb nyugalom tölt el bennünket, mert „minden úgy 
van, ahogy lennie kell”, „a világon minden a lehető legnagyobb rend-
ben”.

A kötet az elbeszélő hős tóparti feljegyzéseiből, élménybeszá-
molóiból és ismeretlen kortárs osztrák szerzők kisprózáiból áll össze. 
Az utóbbiak a régóta tervezett dráma megírása helyett szabadidejé-
ben műfordítással foglalkozó hős tevékenységének az eredményei. 
Tartalmilag és hangulatban egységes elbeszélésfolyamról van szó, 
ami kevesebb, mint a kisregény, de több, mint a novellafüzér, talán az 
alcímként feltüntetett Fejezetek egyben a legpontosabb műfaji meg-
határozása is a kötetnek.

Rafinált próza ez, mert mindegyik fejezet önállóan is működik, 
ugyanakkor a többivel egybeolvasva kibővíti jelentéstartományát és 
a teljes mű szemszögéből új dimenziót nyer. Ez a megállapítás a négy 
fiktív osztrák szerző (Erika Moser, Fabian Bernstoff, Louise Kerstin-
Theel és Ulrich Hochgatter) műveire is vonatkozik, hiszen az elbe-
szélő hős által elmesélt eredeti szövegtestet a betét-novelláktól lé-
nyegében csak az írásjelek alkalmazása különbözteti meg egymástól.

Felmerül a kérdés, hogy az elbeszélő hős önálló novellák meg-
írása helyett miért ismeretlen osztrák írók műveinek fordításával fog-
lalkozik, ami azzal (is) magyarázható, hogy a szerző ezzel még in-
kább nyomatékosítani szerette volna hőse önbizalomhiányát a szá-
mára idegennek ható világban (képtelen megírni az áhított drámát, 
tehát prózát sem ír, hanem fordít). Ez a tulajdonsága a mű visszatérő 
témájaként felbukkanó párkapcsolati kérdésekben érhető leginkább 
tetten: a B.-ben élő állatkereskedő Dorinának még a valódi nevét sem 
árulja el, de így legalább megtudjuk róla, hogy nem P.-nek hívják, a 
tartományi víztisztító központ hivatalos fordítójaként tartózkodó El-
virával és Natasával, a félénknek egyáltalán nem nevezhető két tit-
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kárnővel szemben, és inkább Enikőről, a világ legszebb nőjéről áb-
rándozik. Annyit azonban mindenképpen meg kell neki hagyni, hogy 
ha a nőknek nem is, a kortárs osztrák irodalomnak nagyon jó ismerő-
je, mert a fordításra választott művek folyamatosan összecsengenek 
élete aktuális mozzanataival.

A bevált történetszövések valamelyikéhez szokott olvasónak 
időnként az az érzése támadhat, hogy hiányzik egy meder, ami egy-
befogja ezeket az olykor szétesőnek tűnő gondolatsorokat, előre- és 
visszautalásokat, egymással párbeszédet folytató fejezeteket, holott 
éppen ez a vágyott meder hiánya az, ami meghatározza Danyi Zoltán 
prózaművészetének a poétikáját. A megírt fejezetek nem tapadnak 
egymásra, hanem csak leheletfinoman érintik egymást, a hiányzó fe-
jezetek megalkotását az olvasóra bízva. Ily módon készült a szerző 
előző, Párhuzamok, flamingóval című kötete és ezzel az eljárással 
jött létre a Hullámok után a tó sima tükre is. Filmes hasonlattal élve a 
szerző precízen összevágott mozgójelenetek helyett statikus diafilm-
kockák összeillesztésével komponálja meg játékfilmjét.

A keleti világszemlélettel összhangban Danyi Zoltán az adott 
pillanat megragadására törekszik. Hőse a trópusi virágok ápolgatása 
közben az idő múlását észre sem véve mintegy visszakerül a jelenbe, 
ami megnyugtató a számára, ahogyan mondja: „mindig csak arra az 
egy levélre összpontosítottam, amelyet tisztogattam, és ettől mintha 
kitágult volna a pillanat, olyan érzésem volt, mintha mindig ugyanazt 
a levelet törölgetném, mindig ugyanazt az egyet, és mintha több nem 
is lenne azon az egyen kívül”. A tóparton alkotó festőművész feltett 
szándéka „vászonra vinni a tó minden tónusát, a szüntelen átalakulást 
lefesteni”, ami lehetetlen, mivel „képtelenség megragadni valamit, 
aminek lényege az örök változás, éppen ezért az árnyalat, amelyet 
megfest, talán nincs is máshol, csak a képen”. A festő képéhez hason-
lóan a Hullámok után a tó sima tükre sem képes visszaadni teljessé-
gében a világot, de a világnak a benne felvillantott árnyalata képes 
megajándékozni bennünket a jelent jelentő pillanattal. Olyan ez a 
próza, mint a megtestesült csend, mint az almavirág színű hópelyhek, 
amelyek „mihelyt a vízhez értek, azonnal elolvadtak és nyom nélkül 
eltűntek, mintha nem is léteztek volna soha; miközben a hely, ahova 
estek, utána már mégsem volt ugyanaz”.
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Azt hiszem, valami másra számítottam, amikor a Magvető kíná-
latából éppen Závada mesekötetét szúrtam ki magamnak, de amikor 
a kezembe került a kötet, azonnal láttam, hogy ez egyértelműen kis-
gyerekeknek szól. (Lehet azon vitázni, van-e értelme csak egyetlen 
generációnak szánt könyvet kiadni. Persze olvasás közben arra is rá-
jöttem, hogy az első benyomás mégis csalóka volt. A külalak súgta. 
Ami egyébként tetszetős! Nekem különösen szimpatikus például, 
hogy Kun Fruzsina rajzain egészen vaskosak a királylányok. Ha sok 
kisfiú és kislány forgatja a kötetet, talán eltűnik végre a világból az 
anorexia. De menjünk csak szépen sorjában...)

Minden epika alfája a (nép)mese. Ezt bizonyítja az a tény is, 
hogy Závada munkájában a műfajt lezseren kezeli, van itt a korai re-
neszánszot idéző novellától kezdve az anekdotáig sok minden ve-
gyesen, ám a kötet ettől még meséskönyv marad – igaz, néhol nagyon 
rezeg a léc.

Závada két szlovák mesegyűjtő – Samuel Czambel és Pavol 
Dobšinský – kincseiből böngészgetett. Az első néhány írást olvasva 
olyan érzésem volt, mintha a magyar népmesét elkevernénk egy cso-
bolyó reneszánsz – pikáns, mi más?! – novellával, s az egészet meg-
hintenénk valami selymes ízű szlovák nemzeti fűszerrel, és ezt szo-
pogatnám élvezettel. Igen nagy élvezettel, de aztán húsz-harminc ké-
pes oldal után jönne a csikarás.

Ha az epika kristálytisztán kerül elém, minden lírát mellőzve, 
akkor az nekem csikorog a fogam alatt, mint a toroskáposzta szalon-
na nélkül (kizárólag Hemingway esetében viselem ezt el, de tőle sem 
sok oldalon keresztül). Márpedig a könyv középső harmadára éppen 
ez a jellemző. Itt főképp anekdotikus írások sorakoznak, legtöbbször 
sajnos mindenféle csattanó nélkül. Csupaszon didergő, gyakran bu-
gyuta szövegek. Itt már kezdtem nagyon elszomorodni. Arra gondol-
tam, hogy rendben, ott a figyelmeztetés: Ötéves kortól ajánljuk – no-
de azt mért nem írták ki, hogy hétéves korig. Persze csak az epe mon-
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datta ezt velem, hiszen egyetlen generációt sem kell lebecsülni, eléje 
gyöngy helyett korpát hinteni. Csaknem a felháborodásig szökött fel 
bennem az indulat, gondolván: a kiadó Závada neve alatt akarja elad-
ni ezt a „korpát”?!...

Bizonyára autentikusabb szöve-
gek ezek, mint Benedek Elek meséi – 
amelyeket a mai napig (és mindhalá-
lig!) imádok –, ám az én szememben 
ez nem feltétlenül számít erénynek. 
Van egy kötetem a vajdasági magyar 
népmesekincsből, amely nagyon-na-
gyon autentikus, úgy került papírra, 
ahogy begyűjtötték, különleges táj-
szólásával és hangzóival. Úgy vélem, 
ez annyiban érték, hogy néprajzilag 
az, viszont az irodalom szempontjá-
ból csupán „nyersanyagként” szol-
gálhat. Talán Závada forrásai is ha-
sonló mesék lehettek. (Nem tudom, 
mennyire szlovák mesék ezek... Inkább elszlovákosodott magyarok, 
amiket most visszaültettek magyarba...) S ő ezeket lecsupaszította, 
megfosztotta a területi sajátosságaiktól, csupán egyes szlovák szava-
kat hagyott meg / iktatott be helyenként, ami kezdetben élvezetes, de 
egy idő után fárasztó és nem is indokolt éppenséggel. Szóval a gyerek 
– legyen öt-, vagy akár három-, négyéves – képtelen megérteni a Be-
nedek-féle szárnyaló dallamot, s le kell neki hozni a mesét a talaj-
szintre, le kell azt butítani (vagy ha eleve „buta”, nem szabad gazda-
gítani), csak hogy autentikus /„érthető” maradjon? (Csak találga-
tok..., s méltán érhet a vád, hogy harmincöt évesen mért próbálok a 
kissrácok szemével látni. Viszont aki ismer, az tudja, a belső szemem 
nem öregedett olyan sokat ötéves korom óta.)

Aztán amikor elértem hőzöngésem Csomolungmájának zuzmó-
szintjét, hirtelen váltás állt be a kötetben. Épp a megfelelő pillanatban 
ahhoz, hogy ne borítson el a spleen. A könyv utolsó harmadában sza-
badon burjánzó, sokszor az ezeregy éj szitárpengését idéző történe-
tek sorjáznak, melyekről felesleges is értekezni, hiszen aki eléggé 
„gyerek” egy elképzelt – de teljes mértékben átélt! – kalandhoz, az 
amúgy is tudja, milyen a jó mese. Olyan, ami feledtet minden rossz 
„mesét”, ami után, ha megkérdik, hogyan érzed most magad, te csu-
pán annyit mondasz: hála Istennek, jól! Chvála Bohu, dobre...

Závada Pál: Harminchárom szlovák
népmese. Magvető, Budapest, 2010
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Valamiféle reneszánszát éli napjainkban a detektívregény. A ha-
gyományosnak tekinthető, bűnfeltáró, bűncselekményt, elkövetőt, 
nyomozót és megoldást feltételező formája mellett egy olyan ága is 
népszerű, amelyből a kötelezőnek tartott elemek valamelyike hiány-
zik. Ezek a kvázi detektívregények nem igazán egy-egy konkrét 
ügyet helyeznek az elbeszélés fókuszába, hanem általánosabb érte-
lemben tesznek fel kérdéseket az életről.

Lovas Ildikó A kis kavics című regényében hullát találnak az is-
kolapadláson, egy emberöltővel korábban egy másik padláson egy 
halott katonai biztosra bukkannak, szívébe döfött jégcsappal, aztán 
valaki odaszarik a bazilika oltárára, száz esztendővel korábban egy 
bérgyilkosság rázta meg a várost, Szabadkát, ami során anyját ölette 
meg a lánya, hogy mielőbb hozzájusson örökségéhez. Az elbeszélőt 
valaki megpróbálja autóval elsodorni, fenyegető telefonhívást kap, 
tanúja lesz egy szívhalálnak. A jelen és a múlt egyaránt bűntényektől 
terhes, a városban képtelenség megfordulni anélkül, hogy bűnügybe 
ne botolna az ember.

Kozma Léni a regény hőse és elbeszélője, a másik elbeszélő pe-
dig Leni Riefenstahl, a 101 évet megélt balett-táncos, színésznő, 
filmrendező, Hitler propagandafilmese. Ő nem igazi elbeszélő, ha-
nem inkább statiszta, az illusztráláshoz szükséges epizodista, akinek 
narrációját a tényleges elbeszélő bármikor kommentálhatja, helyre-
igazíthatja és értelmezheti. Kozma Léni a negyvenes éveihez közele-
dő történelemtanárnő, aki álmai, pontosabban Karen Blixen regé-
nyéből kiválasztott férfijére vár, közben különös és köznapi dolgok 
történnek vele meg körülötte. Folyton remeg, mintha a sirokkó tépné 
idegeit, édesanyja gyakorlatias tanácsai ugyanúgy bosszantják, mint 
kollégái léhasága, kicsinyessége és képmutatása.

A regény a lélek elhajlásának módozatait vizsgálja. Az elbeszélő 
azt fürkészi – történészként – a múltban, a náci ribanc esetén különö-
sen, egyedülálló nőként a jelenben, hogy mi lakozik az emberben, 
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ami felkelti benne az ösztönt, ami eleve a „rossz” oldalra sodorja, ami 
a bűn vonzáskörébe taszítja. Másfelől az érdekli, mi állít meg sokakat 
a középszernél, a jelentéktelenségnél, mi akadályozza, hogy megha-
tározó egyéniséggé fejlődjenek. Az elbeszélő valós nyomozásra ké-
szül, tévésorozatok inspirálják módszeres kutatását, ami nyomán 
meg szeretné ismerni úgy az elkövető, úgy az áldozat korábbi életét, 
motivációját, kapcsolatukat, végzetüket. A nyomozás során alapkér-
désként fogalmazódik meg, hogy mit jelent a lét peremén billegni.
Ugyanis a regény szerep-
lői közül többen, az elbe-
szélő is, halál közeli hely-
zetből menekülnek, vagy-
is esélyt kapnak egy új 
életre. Mennyiben új az 
ajándékba kapott élet, ki 
hogyan képes élni a várat-
lan lehetőséggel, tépelő-
dik Kozma Léni a regény-
ben. Leni Riefenstahl az 
önmegismerés ilyen szán-
dékának hiánya folytán 
képtelen az erkölcsös 
életre. Nem ismer az em-
ber pszichológiájából 
egyebet, mint az erő és a 
hatalom kultuszát, amit a 
nemzetszocializmus pro-
pagandafilmjeiben nép-
szerűsített. Rajongott a 
Führerért, de annak buká-
sa után kései haláláig ta-
gadta bárminemű kapcso-
latát a nácikkal, kivéve a 
kötelező, de csupán alkalmi munkakapcsolatot. Utólag beteges védő-
páncélt növesztett személye köré a művészetből, magát a világ dol-
gaitól független alkotóként képzelte újra, aki nem tudott semmiről, 
ami a náci uralom alatt Németországban történt. E mögül a tragiko-
mikus páncélzat mögül nyilatkozta nyeglén, hogy ha tudott volna az 
akkori történésekről, öngyilkos lett volna. De ehelyett sorban for-
gatta az erőt, a kitartást, a természet feletti hatalmat ábrázoló filmjeit. 

Lovas Ildikó: A kis kavics. Léni és Leni Riefenstahl
könyve. Kalligram, Pozsony-Budapest, 2010
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A regényből úgy tűnik, hogy az emberi érzések közül csupán a rajon-
gást, a megilletődést, a túlcsorduló önbecsülést ismerte, egyébként 
lélektelen figura.

Vele szemben Kozma Léni gazdag pszichológiájú regényalak, 
akit test- és lélekközelből ismer meg az olvasó. Kis kavics ő is, pará-
nyi, hiszen a kavics eleve apró, Léni és Leni ráadásul még kicsi is a 
társadalomban, de egyének, személyiségek. Egymással ellentétes 
pólusok. Nem csoda, hogy Kozma Léni az, aki bulldog természete, 
vállalt esetlensége, remegő természete, filmsorozatokon érlelt fantá-
ziája ellenére is, befészkel a szívünkbe. Olyan, mint bármelyik olva-
sója. Pszichológiailag is hiteles nőelbeszélő. Ilyen mondatai vannak: 
„.. nagyon beleszerettem (…) de nem is őbelé, hanem abba, ahogy ő 
volt szerelmes belém”.

Tekintve viszont, hogy nem családregényről van szó, noha a me-
teorológia által megszállott anyuka és az ambivalens megközelíté-
sekben megjelenő apuka, meg a szigorú véleményű nagymama törté-
nete meghatározó vonulata a regénynek, az alaptörténet szerint nem 
is én-regényről (pedig mégis arról) van szó, hanem valamiféle krimi-
ről, most galád módon felfedhetném, ki a tettes. Vagy legalább azt, 
hogy ki az áldozat. Sajnos, illetve a majdani olvasó örömére erre nin-
csen módom. Mert se a szerző, se a regény beszélője nem árulja el. A 
titok titok marad: ki volt az iskola padlásán felakasztva talált férfi? A 
detektívnek készülő tanárnő kollégája, a belé fülig szerelmes föld-
rajztanár tudta, meg is írta a tanárnőnek, aki nem volt hajlandó elol-
vasni a nevet. Lehet, hogy közös titkuk lesz az áldozat kiléte, amihez 
voltaképpen semmi közük sincs? Vagy mégis? Életük egy korábbi 
szakasza lenne az áldozat? Mert ez a könyv végső soron erről szól: 
életről és halálról. Arról, hogy „a halál az életnek egy tanulság nélküli 
szabálya, a gyilkosság pedig egy tanulság nélküli szabálytalanság, 
amit sem megérteni, sem felfogni nem lehet”.

Lovas Ildikó remek elbeszélő, párhuzamos történeteinek siko-
lyok és dörmögések közti elmondása egyszerre ténygazdag és fikcio-
nált, gördülékeny és ismétlésekkel megakasztott, szerteágazó és tö-
mör, de nem túlzsúfolt, hanem szellősen olvasmányos. Olyan lovas-
ildikós. Ami immár mérce és minősítés.
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Kanyó Ervin grafikusművész Üzenet a hátsó udvarból 
című grafikai ciklusa mellé

     
Kanyó Ervin Üzenet a hátsó udvarból című grafikai ciklusával 

komoly és nehezen megfogható témát ragadott meg. Az emberi lény 
lelkének rejtelmeit, a lélek tudatos és tudattalan állapotát a számunk-
ra ismerős alföldi városkép ábrázolásával mutatja be, többszintűen 
és rétegesen. Segítségére volt ebben a Homlokzat, a Sequentia és a 
Felülnézet – egyébként összefüggő – fogalmi jelenséghármassága, 
melyeken keresztül rejtett üzenetének megfejtését mi is megkí-
sérelhetjük:
      

ELSŐ  SZÁMÚ REJTÉLY:
A  HOMLOKZAT

    

Az épületek homlokzatain közömbös szépség konstituálódik, 
melynek alapja a csend, olyan ez a csend, amely elvarázsol, de nem 
tárulkozik fel – mondja Emanuel Levinas. E bezárult kábulat vi-
szonyrendszerének feszegetését képezi Kanyó városi elevációkat 
felsorakoztató rajzsorozata.

Rajzolónknál az ember megközelítése nem az emberek ábrázo-
lásán keresztül történik. A mögöttes gondolatot az ember alkotta há-
zak, utcák, udvarok, utcasarkok felsorakoztatásával mutatja be. Még 
pontosabban mondva a Házzal párhuzamba hozott Ember, „napos és 
árnyékos” oldalát a hátsó udvarok és utcaképek, a régi és az új, az 
érték és az értéktelen, az idill és az ad hoc, a klasszikus és a modern 
ütköztetésével szemlélteti. Az architektúra és az ember Janus-arcú-
ságát a takart nézőpontjából; az árnyékban maradó, a gyakorta isme-
retlen hátsó udvarból látjuk.

Az utcák homlokzatainak hideg és szemnek gazdag, de zárt 
csendjének közömbösségével szemben a hátsó udvarok unalmat sej-
tető élettere egyáltalán nem tétlen, hiszen megegyezik a homlokzat 
kirakatának megfeleltethető színpad contra kulissza mögötti térség 
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viszonyával. A hátsó udvarok világa hasonlatos az ember privát, in-
tim, úgymond pongyolás létével, szemben a nyilvános és ünneplő köz-
szereplésével. Ez az utcai homlokzat és a hátsó udvar közötti különb-
ség. A sminknélküliség és az élet „valóságának” mindennapisága.

    
MÁSODIK  SZÁMÚ  REJTÉLY:
AZ  ÁTMENET  PRIZMÁJA

      

A rejtőzködő, eltakart hátsó udvar Kanyó rajzain úgy jelenik 
meg, mint a szemlélődés origó-pontja. Innen nézve mutatja be a vilá-
got, az ünnepelt homlokzatokat, de úgy, hogy a kettő kontrasztja fe-
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szültséget képezzen. Hiszen az ellenpontozás által a világ két oldalát 
elválasztó vonalon állva, az ismert városi toposzok a semmitmondó 
kulisszatitkok világával szemben a városi lét rétegződésére, talán egy 
múló érzés jelenvalóságára utalnak. A málladozó tűzfal hallgatása 
mögött feltűnő templomtorony fennköltségével találkozva, kirajzo-
lódik előttünk az ünnepnapok emléke, a Város Nappali képe, ahogy 
azt Walter Benjamin mondaná.

A város házainak labirintusa fényes nappal, mondhatni, az em-
beri tudathoz hasonlít. Ám léteznek benne olyan passzázsok, melyek 
a város elmúlt életébe, az elhallgatott és titkos éjszakai életébe vezet-
nek. Kanyó ezeket az átjárókat a tudattalant képviselő hátsó udvarból 
fókuszált tekintettel keresi. Ez nála a láttatás felvett pozíciója: az Át-
menet helye, és az onnan látszó egymás melletti, ellentétes, de egy-
mást is kiegészítő világok találkozása.

A kettősségábrázolás grafikai módszerére is érvényes: képeinek 
hangulatában, a mögöttes gondolat kifejeződésében, az emlék szí-
nessége a jelen szürkesége, illetve az elhalványuló emlékkép avatag 
„drapp békéje” és a jelenkori világ vad színei között oszcillál. Az át-
menet vízióját a homlokzatok ábrázolásánál, kollázsolással oldja 
meg. Különböző síkok/anyagok ütköztetésével szerez mélységet a 
képnek, megidézve az eltűnés és előtűnés örökös folyamatát.
         

HARMADIK  SZÁMÚ  REJTÉLY:
A  FELÜLNÉZET  DISZPOZÍCIÓJA

     

Ugyanakkor mondanivalójának egyik legfőbb fegyvere a Felül-
nézet. A mindent átlátó madártávlat – vagy angyalszemszög. A kore-
lációk – néha idegen, oda nem illő épület-idomokkal kibillentett – 
szerves alföldi panorámája. Az emberi psziché; a mentalitás, a gon-
dolkodásforma, a múlt-jelen-jövő városméretű látképe. Mondhatni, 
szociológiai lélektájképe. B. Szabó György szerint a felülnézetben 
megrajzolt városképen elmosódnak a körvonalak... de sokkal inkább 
látható lesz maga a VÁROS.

Grafikusunk akár a lélek lebeg lényünk városlabirintusa fölött, 
és a számára kedves madárperspektívából láttatja a történések szedi-
mentációját. Képeinek sokaságán szerepel a tető, mint olyan, szuper-
plánban, mint kiemelt és hangsúlyozott, melynek cserepein megtépá-
zott szellemi és lélekállapotunk tükröződik vissza. Mintha az éggel 
való kapcsolat sivárságán keresztül, annak fontosságát mutatná be, 
az elveszett összeköttetés értelmét keresve.
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SENTENTIA  ÉS  ÖSSZEGZÉS
       

Ami a jelenkorból valami másra emlékeztet, avagy mélyebb 
érzést vált ki bennünk, arra nyugodtan rámondhatjuk, hogy átjárót 
képez a különböző világok között. Kanyó világok közötti átjárója a 
hátsó udvarból felvett városkép tekintete. Résképzése ily módon 
jelentéstartamában a túloldalit, a túloldali lehetőségét tágítja, hiszen 
hirtelen felismerésekhez vezethet, valami immanensnek a jelenlétére 
utalhat, amikor a külső és belső nyitottságában az általános városból; 
mondhatni, városfogalomból előbukkan egy-egy adott és ismert épü-
let-fragmentum, inspirálva ezzel halványuló memóriánkat.

Képei a kívül-belül érzésének térbeliségét és időbeliségét vetí-
tik elénk. Rajzai ennek inflexiós pontján születnek. A hátsó udvarok 
réseiben. Ahol az „alaktalan” öntudatlanság málladozó tűzfalainak 
üressége között mintegy az önmagára reflektáló én öntudata, egy-egy 
dekorált, formát nyert épület-homlokzat képében jelenik meg. A 
kettő együttesének rajz-grafikai kidolgozása és megoldása adja azt a 
rétegelt látvány-érzést; érzés-látványt, amit az emlékezés, jelen-
múlt, álomkép együttes jelenlétével jellemezhetünk, hisz e fogalmak 
határvonalán billeg...

Ha csak képzeletbeli hátsó udvarokat rajzolt volna, és történe-
tesen nem állította volna szembe a valós, felismerhető városi topo-
szokkal, munkája kevésbé lenne érdekfeszítő. Hisz éppen az emléke-
zéssel, az érzésvilág beindításával terjesztette ki tapasztalati lehető-
ségeinket. Ugyanakkor képzelgő várakozásba révedve Kanyó kép-
zőművészeti pozícionáltsága az azonnali kitárulkozás látványának és 
a benne rejtőzés paradoxiájának olvasata. Így van ez a hátsó udvarok 
contra utcarészletek, a tűzfalak contra homlokzatok, a valótlan 
contra valós/létező házak ellenpontozásával is, vagy a városi házak 
egyforma tömegéből kiemelkedő, ismert architektúrálisan domináns 
épületekkel.

Kanyó Ervin az épített világ oly szegleteire mutat rá, melyek 
mindig is mellettünk vannak, csak megszokásból nem veszünk róluk 
tudomást. Ennek láttatásával, ennek üzenetével küzd a megszokás 
erejének és „köntörfalának” ledöntése ellen, amikor képeivel megkí-
sérel bennünket rávenni arra, hogy álljunk meg egy-egy pillanatra a 
szándéktalan tovamúlásban, s az időben; hogy közben, a térállandó-
ban rejtező szellemet és történetét átmenetileg megláthassuk...
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SZÁMUNK SZERZŐI
         

BAJTAI Kornél – 1977-ben született Szabadkán. A szabadkai Közgaz-
dasági Karon szerzett oklevelet. A Magyar Szó munkatársa. Palicson él.
           

BASARA, Svetislav – 1953-ban született Bajina Baštán. Író, publicista. 
Napjainkig több mint harminc önálló kötete látott napvilágot. Könyvei 
többek között angol, francia, olasz, görög fordításban is megjelentek. 
Magyarul megjelent művei: Feljegyzések a biciklistákról és Parkinson-
kór: a kezdet és a vég. Belgrádban él.
         

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

BOGNÁR Antal – 1951-ben született Nagyfényen. Napjainkig hét önál-
ló kötete (három regény és három novelláskötet, valamint egy kritika- és 
újságcikkgyűjtemény) jelent meg. Budapesten él.
          

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

CSIKI András – 1980-ban született az erdélyi Nyárádszeredában. Köz-
gazdász, jelenleg újságírónak tanul. A kalaka.com szerkesztője.
          

DANYI Zoltán – 1972-ben született Zentán, ahol ma is él. Író, költő. 
Napjainkig hét önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2010-ben, Hullá-
mok után a tó sima tükre címmel.
         

FEKETE J. József – 1957-ben született Bácskossuthfalván. Az Újvidé-
ki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett okleve-
let. Kritikusi és esszéírói munkásságát hét irodalmi díjjal jutalmazták. A 
Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Napjainkig tizennégy önálló 
kötete jelent meg, a legutóbbi 2010-ben, Elmélet helyett: koreográfia 
címmel. Zomborban él.
          

GYŐRFFY Ákos – 1976-ban született Vácon. A Wesley János Lelkész-
képző Főiskolán végzett szociális munkás szakon. Jelenleg szociális 
munkásként dolgozik egy budapesti hajléktalanszállón. Önálló kötetei: 
A Csóványos északi oldala, Akutagava noteszéből, Nem mozdul, Hava-

zás Amiens-ben. Eddigi munkásságát többek között Gérecz Attila-díjjal, 
Polisz Költészeti Díjjal, Sziveri János-díjjal, Márciusi Ifjak Díjjal és 
Zelk Zoltán-díjjal jutalmazták. Börzsönyligeten él.
        

JÓDAL Kálmán – 1967-ben született Újvidéken, ahol ma is él. Szabad-
foglalkozású író. Novellái megtalálhatók A varázsszobor, a Kapun kívül, 
az Impuls, a Priča za kraj veka című antológiákban. Bakancs és fal című 
kötetét Sinkó-díjjal, Agressiva című kötetét pedig Szirmai Károly-díjjal 
tüntettek ki.
        

KALÁSZ István – 1959-ben született Budapesten. Tanulmányait a ka-
meramann iskola, MUOSZ újságíró iskola, a J. Pannonius Egyetem né-
met, majd KJF komm-német szakán folytatta. Jelenleg német-marketing 
szakos tanár. Napjainkig három önálló kötete és egy megfilmesített for-
gatókönyve jelent meg. Budapesten és Stuttgartban él.
        

KANYÓ Ervin – 1976-ban született. Magyarkanizsán nőtt fel. Az Újvi-
déki Művészeti Akadémia grafika szakán diplomázott. Egyéves rész-
képzésen vett részt a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetemen. 
Tervezőgrafikusként, ipari formatervezőként, illusztrátorként és rajzpe-
dagógusként dolgozik. Napjainkig hét önálló és több csoportos tárlaton 
szerepelt itthon és külföldön. Több mint húsz könyvben, valamint szá-
mos jelentős folyóiratban jelentek meg rajzai. 2009-től tagja a Vajdasági 
Iparművészek Szövetségének. Szabadkán él.
          

KÁLMÁN Mari – 1947-ben született Budapesten. Diplomáit jogon, tör-
ténelem szakon, valamint újságíró iskolában szerezte. Sok éven keresz-
tül tanított és újságot írt. Szolnokon él. Önálló kötete: Talyigás Irma és 
az Ürdög (2010).
        

KERTES Gábor – 1974-ben született Szekszárdon. A Szegedi Tudo-
mányegyetemen 2001-ben közgazdasági programozó matematikus sza-
kon, 2002-ben pedig spanyol nyelv és irodalom szakon szerzett okleve-
let. 2003-ban a Deustói Egyetemen posztgraduális diplomát szerzett. A 
kortárs és jelentős, mégis kevésbé ismert latin-amerikai irodalom nép-
szerűsítésén munkálkodik. Fordításkötete: Samanta Schweblin: A ma-
dárevő. Budapesten él.
        

KIRÁLY Farkas – 1971-ben született Kolozsváron. Költő, író, műfordí-
tó, szerkesztő, újságíró. Napjainkig négy kötete jelent meg, a legutóbbi 
2007-ben, szósav címmel. Budapesten él.
                

KÓKAI Péter – 1966-ban született Zentán, ahol ma is él. A szabadkai 
Közgazdasági Kar marketing szakán szerzett oklevelet. A Magyar Szó 



126

munkatársa és volt főszerkesztője. A zentai székhelyű Z-11 civil szerve-
zet elnöke és alapító tagja a CMH (Concordia Minoritatis Hungaricae) 
civil szervezetnek.
         

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

LENNERT Tímea – 1981-ben született Zomborban. Újságírással és 
művelődésszervezéssel foglalkozik. Tagja a Fiatal Írók Szövetségének. 
Társszerzője a Szélnek feszül a táj című versantológiának. Doroszlón él.
         

LÉNÁRD Róbert – 1983-ban született Zentán. Az Újvidéki Művészeti 
Akadémia rendezés szakán tanult, diplomamunkáját a szabadkai Kosz-
tolányi Dezső Színházban készítette A szerelem igaz természete címmel. 
Rendezéssel, dráma- és újságírással, ritkábban prózával foglalkozik. Új-
vidéken él.
        

LOVÁSZ Krisztina – 1970-ben született Kolozsváron. Író, költő. 1991-
től Budapesten él. Az Országos Széchényi Könyvtár könyvtáros-asz-
szisztensi képesítése után a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 
szerzett diplomát. Ezzel párhuzamosan perzsa nyelvtanfolyamot is vég-
zett. Önálló kötetei: Csillagok szöges ágyán és Adélka szerint.
           

LOVRA Éva – 1984-ben született Topolyán, ahol ma is él. Tanulmányait 
a szabadkai Építőmérnöki Karon folytatja, Pécsett építőművészetet és 
építészetet tanult. Kutató, több nemzetközi konferencia résztvevője, fő 
területe a város- és építészettörténet.
          

MADÁR János – 1948-ban született Balkányban. Író, költő, kritikus. A 
Magyar Írószövetség tagja. A Rím Könyvkiadó vezetője, a Kelet Felől 
című folyóirat alapító főszerkesztője. A Váci Mihály Irodalmi Kör és a 
Szabolcsi Írótábor vezetője. Legutóbbi verseskötete: Gyöngyök léleg-
zete (2010).
          

MERUANE, Lina – 1970-ben született Santiago de Chileben. Író, új-
ságíró. Egy novelláskötet és három regény szerzője. Borotvapengék cí-
mű novellája a Caras folyóirat erotikus novellapályázatán második díjat 
nyert (2006), és megjelent angolul a Two Lines folyóiratban (2007). Je-
lenleg a Berlini Szabadegyetemen tanít, és negyedik regényén dolgozik.
            

NAGY FARKAS DUDÁS Erika – 1960-ban született Kishegyesen, ahol 
ma is él. Művei számos folyóiratban és kilenc antológiában jelentek meg.
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NAGYPÁL István – 1987-ben született Budapesten, ahol ma is él. Köl-
tő, tagja a József Attila Körnek és az Új Hormon csoportnak. 
         

NYÍRFALVI Károly – 1960-ban született Békéscsabán. Könyvtáros. 
Napjainkig hat önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2009-ben, e-book 
formájában, Nyüzsgő nyugalom címmel. Budapesten él.
        

SÁNDOR Zoltán – 1973-ban született Nagybecskereken. Az Újvidéki 
Egyetem Jogi Karán abszolvált. A Magyar Szó munkatársa és a Sikoly 
főszerkesztője. Napjainkig négy önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 
2006-ban, eMese címmel. Muzslán és Szabadkán él.
         

SINKOVITS Péter – 1946-ban született Zentán, ahol ma is él. A Magyar 
Szó munkatársa, egykori főszerkesztője és budapesti tudósítója. Nap-
jainkig öt önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2009-ben Vergilius a csa-
tornákban címmel.
         

SCHWAMM Fanni – 1977-ben született Zentán. A Debreceni Egyetem 
Filozófia Szakán és a Nyíregyházi Főiskola Nemzetközi Kapcsolatok 
Szakán szerzett oklevelet. Debrecenben és Kishegyesen él.
          

SZABÓ PALÓCZ Attila – 1971-ben született Zentán. Az Újvidéki 
Művészeti Akadémia Színművészeti Szakán szerzett oklevelet. Nap-
jainkig hat önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2005-ben, Falanszter 
címmel. Jelenleg újságíróként dolgozik. Budapesten él.
        

SZILÁGYI PERJÉSI Katalin – 1965-ben született Nagyváradon. Az 
Algyői Tollforgatók Körének alapító tagja. Szegeden él.
       

SZÖGI Csaba – 1975-ben született Szabadkán. A gödöllői Szent István 
Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetében diplomázott. A 
Magyar Szó/Képes Ifjúság munkatársa. Tagja a Sikoly szerkesztőségé-
nek. Napjainkig négy önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2009-ben, 
Mint ami lent van címmel. Zentán él.
         

VALKAY Zoltán – 1965-ben született Zentán. Okleveles építészmérnök. 
Magyarkanizsán él, a helyi DOMUS tervezőirodában dolgozik. Nap-
jainkig az építészettörténet és az építészetelmélet tárgykörében hatvan 
kisebb-nagyobb írást, tanulmányt jelentetett meg külföldi és hazai la-
pokban. 2002-ben jelent meg a Zenta építészete című építészeti mono-
gráfiája.
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