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apró döccenővel indul meg a reggel,
mintha göröngyökön tapodna itt belül,
zsigerek és izmok között, a szegycsont
mellett valamivel balra, szemhéjamon
képzeletbeli fémpénz, nehezen gördül,
akvarell-árnyak vetülnek a falra, fakók,
akár az álmaim, melyekből nyirkos
halántékkal ébredek, bodzabokor-levelek
szűrik át szitaként a fényt, ablakrésen
illan be a bodzaszag, megül a szobában,
tegnapi kávézacc a csészeszélen,
narancslébe fúlt szúnyog ragadt az
üdítőspohárba, csirizes halál, cukor lett
a veszte, akárcsak Etuskának, aki cukorban
tunkolta a fánkot, még akkor is, mikor a
doktor úr a szemébe nézve mondta, hogy
a vérképét szavakba sem lehet önteni, 
és a boncmesternek sövényollóval kell majd
átnyesni a hájredőit, ha így folytatja,
mármint a zabálást, hogy tortára krémest,
meg felfújtat habbal, és éjjelente sámlin a
hűtő előtt, vagy guggolva, a magyar nők
szinte mind étkesek, hogyan nézhetnek
ki így már a harmadik iksz körül, jól
kibélelik magukat szomorúság ellen,
az ilyen testeket morzsába kellene forgatni,
kisütni, mint a fasírozottat, vagy zsenge
pecsenyecsirkéket, bundában kirántva,
Etuska hallgatott, várta, hogy a gyomrában
tátongó űr elnyelje, behabzsolja végre, akár
egy tányér habrolót, vagy császármorzsát
lekvárral, mazsolával, mit lehet egy ilyen
férfinak mondani, ápolt bajusza le-föl
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mozog, artikulálja a szavakat, akár ha
gyerekhez vagy félkegyelműhöz beszélne,
látszik, hogy viszolyog ettől itt, a súlyos
keblek omlatag halmától, a középütt
összeérő combok látványától, hogy három
hullámot vet hasán a bőr, ahogy hajolgat,
a szavak szegényesek, nem adnak pontos
formát a beléjük foglalt gondolatoknak, és
hogyan is férhetne bele három hátrahagyott
évtized néhány odavetett mondatfoszlányba,
hallgatott, és az aznapi ebédre gondolt, amit
lóhalálában kell majd megfőznie, mert oda
a délelőtt, mialatt a rendelőnél a sort várta,
kaporszószt készít majd a nyúlhoz,
desszertnek eperparfét, csokival, habbal,
és a nagytakarításnak sem lesz soha vége,
gépiesen köszönt el, isten áldja, mormogta,
míg vászonszatyrába dugta a receptet,
fogyasztópirula, ki sem merné váltani,
róla ugyan ne pletykáljon senki, hogy
az urát akarja lecserélni, vagy a városi
doktor úrra kacsingat, amiatt szégyelli
ezt a kis kerekséget, apja-anyja ilyen
derék volt, neki is vaskos a csontozata,
sikerült kihordani a három kölyköt, tán
ki sem bírta volna semmi kis csípővel,
keskeny derékkal, meg a zöldségesládákat
is csak meg kell emelni, mire menne otthon
egyedül az élhetetlen, ügyetlen mihaszna…
asztalomon szúnyog, üdítő, pohár, miegymás,
aprócska kellékei az induló napnak, ami
döccenősen indul, mintha göröngyökön
tapodna, itt belül, zsigerek és izmok között,
a szegycsont mellett valamivel balra,
szemhéjamon képzeletbeli fémpénz,
nehezen gördül, akvarell-árnyak vetülnek
a falra, fakók, akár az álmaim, melyekből
nyirkos tenyérrel ébredek, bodzabokor-levelek
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szűrik át szitaként a fényt, ablakrésen illan
be a bodzaszag, megül a szobában, tegnapi
kávézacc a csészeszélen, figyelem, hogyan
nyalint narancslémből a szúnyog, ragacsos
lába végleg odatapad az üdítőspohár falára

REBEKA LÁZADÁSA

Anna megszülte Máriát,
Mária megszülte Erzsit,
Erzsi megszülte Ibolyát,
Ibolya megszülte Esztert,
Eszter megszülte Rebekát,
Rebeka nem szült meg senkit, 
hanem külföldre szökött egy
kalandor utcazenésszel,
vadházasságban éltek évekig,
és útszélen bujálkodtak
mint a csavargó kutyák,
Rebeka gyűlölte a falut,
a vert falú nádtetős házakat,
az ökörbőgést, malacvisítást,
súrolófán sikált férfigatyákat,
bablevesszagú nyári konyhát,
tejesköcsögbe fulladt legyeket,
virágmintásra hímzett ágyterítőt,
paprikás szalonnát retekkel,
gyereksírást, részes aratást
lekaszált tarlótüskéken tipegve,
felmenőinek, Máriák, Erzsik,
Ibolyák, Eszterek lestrapált
méhét, horgasztott főtartását,
melyet már az esküvői képeken
magukra öltöttek, és hordozták
bolyhos nagykendő alatt a sírig,
Rebeka Madridban varratott
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magának fodros selyemruhát,
dekoltázsára parfümöt hintett
és szalagot viselt a hajába tűzve,
a helyi férfiak szerint úgy illett
ujjai közé a kasztanyetta, mintha
beleteremtették volna, és parázs
égett a szemében, akár a ringó
léptű spanyol asszonyoknak

FLAMINGÓK A PALICS-PARTON

flamingókat telepítettek a tóhoz,
burjánzó hínár, békalencse meg buta
képű naphalak közé, kecses, trópusi
tüneményeket a Palics-partra, valami
szerecsen király adományozta őket,
hogy eperszínükkel oldják a szürkeséget,
képeskönyvekben látni hasonlót, cifra
tollseprők, ahogy fél lábon a süppedős
parti iszapban állnak, vizsla szemmel
fürkésznek körbe, csőrükkel néha a zöld
víztükörre vágnak, egyre csapzottabbak,
egyre szikárabbak, ahogy tépi őket a szél,
ahogy áznak, közönséges, fakó vadrécék
festenek ekképp, kukoricával hizlaltak,
melyeknek kirántva a legfinomabb a mája,
ezek egy falást sem esznek, kókad a szárnyuk,
apró szobrokként lassan belekopnak a tájba
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A FALEVÉL
      

A falevél berepül az ablakon. A fotelban ülő nő a szeme sar-
kából megpillantja, közben a madárra gondol. Megtörtént már, 
hogy a szobába beröppen egy veréb. A másik nő, aki az ágyban 
fekszik, nem látja a levelet, és nem gondol a madárra. Ő azokra a 
napokra emlékezik, amikor ő ült az ablakhoz közeli fotelban, és a 
felhőket figyelte. Feküdt akkor valaki az ágyban? Az ágynemű 
másmilyen volt, ebben biztos, a párna kisebb, a takaró pedig vas-
tagabb. A fotelban ülő nő észreveszi a levelet a padlón. Lehajol, 
ujjai közé szorítja, a magasba emeli, és az ágyban fekvő nő felé 
fordul. Ő azonban hallgat. Szemét lehunyta.

            
A VÁDLOTT

         

A vádlott azt mondta, hogy sajnálja, bár tudta, hogy ez nem 
fog enyhíteni a bírósági döntésen. Sajnálja azonban, folytatta, ön-
maga, és nem a bíróság miatt, ezért is fejezi ki ily módon megbá-
nását, holott tudja, hogy a legkisebb mértékben sem hat majd a 
bírókra, akik, bírói kinevezésükkor adott esküjükkel összhang-
ban, hűek maradnak meggyőződésükhöz. Amikor hazamennek és 
átöltözködnek, felhúzzák kedvenc szobapapucsukat és belesüly-
lyednek foteljukba, akkor gondolkodhatnak kicsit másképpen, 
még egy könnycsepp is megcsillanhat a szemükben, de itt, a bíró-
sági teremben nem, itt az én megbánásom, mondta a vádlott, csak 
az enyém, és remélem, Margareta Vukové, aki miatt itt vagyok. 
Ezután a vádlott elmondta, hogy már az első ütések után megbá-
nást érzett, de akkor haragudni kezdett magára, hogy megbánást 
érez, és még hevesebben folytatta az ütlegelést, de minden ütéssel 
nőtt a megbánása, ami ugyanakkor a harag és az ütések erős-
ségének növekedéséhez vezetett, ami, természetesen, még inkább 
ösztönözte a megbánást, s így, mondta, váltakoztak a düh és a 
megbánás, mindaddig, amíg, talán ezt el sem hiszik neki, a meg-
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bánás felül nem kerekedett. Margareta Vukov akkor már össze-
kuporodva feküdt a földön, mondta a vádlott, ő pedig rugdosta, de 
amikor negyedszer is rúgni készült, ezúttal bal lábbal, azt érezte, 
hogy tetőtől talpig átjárja a megbánás, a lába lehanyatlott, térdre 
esett, és csókolni kezdte a nő véres arcát, sőt melléje feküdt a 
földre, átölelte, és azt ismételgette, hogy sajnálja, legalább tizen-
ötször megismételte ezt, de a nő már nem hallotta. Ezért azt re-
méli, mondta, hogy most hallja, és hogy ez minden, semmi többet 
nem tud mondani, mert már elmondta, hogy ez a megbánás csak  
az övé, és tudja, hogy senkire sem fog hatni, főleg nem a bírókra. 
Legalábbis nem itt, mondta, és leült.

       
AZ ÉG

          

Amikor Jakov Baruh meghalt, megmozdult az ég. Éjszaka 
volt, és egy pillanatban megváltozott a csillagok állása, mintha a 
fölöttünk lévő égbolt hatalmas projekció lenne, amelyet valaki,   
ki tudja, hogyan, lecserélt volna egy másikra. A szabó azt mondta, 
hogy ő is látta, és hogy akkor, üzlete kirakatában, magától begyul-
ladt a díszgyertya. A kovács rögtön utána, az ég megmozdulása 
után, hallotta üllője visszhangzását, holott senki sem volt a mű-
helyben. A postás hirtelen felébredt álmából, és azt látta, hogy uj-
jai pecsétviasztól maszatosak. A költő, aki még csak ekkor indult 
lefeküdni, egy papírlapot talált párnáján, amelyen egy ismeretlen 
kézzel írott vers állt. Egyedül Matilda, Jakov özvegye nem vett 
észre semmit. Akkor ébredt csak fel, amikor a nap sugarai behatol-
tak az ablakon, megérezte Jakov kezének hidegségét, és azonnal 
tudta, még mielőtt megpillantotta volna eltátott száját, hogy Jakov 
meghalt. Számára ennyi elegendő volt. Az égről úgysem tudott 
semmit.

            
A HAJÓ

           

A nyár gyorsan elszáll. Fel sem barnultunk, és máris itt az 
idő, hogy farmernadrágot és hosszú ujjú inget öltsünk magunkra. 
Ülök a sziklán, egy fűszálat emelek ajkaim közé és kettéharapom. 
A keserűség szétcsapódik a számban. A tenger nyugodt, csendes. 
Amikor lehunyom a szemem, hajót látok.
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KÖR
        

Zdravko és Vera a Bijelo Dugme koncertjén ismerkedtek 
meg. Teljesen véletlenül, ha bármi is történhet véletlenül ezen a 
világon, egymás mellé kerültek a lökdösődő tömegben, és abban a 
pillanatban, amikor mindketten énekelni kezdték, hogy Tako ti je 
mala moja kad ljubi Bosanac, tekintetük összetalálkozott. Zdrav-
ko elmosolyodott és kinyújtotta a kezét, amelyet Vera megfogott, 
majd Zdravko lehajolt és megcsókolta a lány kissé kirepedezett 
ajkait. Sohasem válunk el egymástól, mondta Vera később az este, 
pontosabban éjszaka, mert éjfél már elmúlt, Zdravko ágyában fe-
küdtek, és az elkövetkező tíz évben valóban így is volt, mindad-
dig, amíg ki nem tört a háború. Nem fájdalom nélkül a szívükben, 
de úgy döntöttek, hogy elhagyják Szarajevót. Seadnak és Jas-
minának, esküvői komáiknak megfogadták, hogy amint ez az 
„őrület” befejeződik, biztosan visszatérnek. Kezdetben egy évig 
Rumában éltek Zdravko fivérénél, majd onnan Nagybecskerekre 
költöztek, Vera nővéréhez, ahol megszületett az első gyermekük. 
Átmentek Belgrádba, és lakást béreltek a Karaburmán. Zdravko 
cigarettát árult az utcán és márkát váltott, Vera pedig minden dél-
után a Zeleni venac közelében lévő butikok egyikében dolgozott. 
A gyereket Zdravko nagynénjénél hagyta, egy vénkisasszonynál, 
aki újbelgrádi kétszobás lakását három kövér macskával osztotta. 
Elmúlt még két év, Szarajevóban befejeződött az „őrület”, bár 
semmilyen értelemben nem múlt el; „könnyű elveszíteni a józan 
észt, de nehéz újra megtalálni”, fogalmazott Zdravko Seadnak írt 
levelében; és mivel már a második gyermekük is megszületett, 
úgy döntöttek, hogy egy nyugodtabb (és olcsóbb) hely után néz-
nek. „Az életünk túlságosan fontossá vált számunkra, hogy a régi 
dolgok helyreállítására pazarolnánk”, írta Zdravko ugyanabban a 
levélben, „elejéről kell kezdenünk”. Egy évet Nišben töltöttek, 
ahol Vera unokatestvére élt, de nem találták fel magukat a város-
ban, amely olyannak tűnt számukra, mintha számtalanszor bele-
kezdtek volna, de sohasem fejezték volna be, és széteséssel fe-
nyegetőző részekből tevődne össze. Átköltöztek Kruševacra, ahol 
csatlakozott hozzájuk Vera nővére, és egy év után, amelyet a sö-
tétségbe való süllyedés érzésével töltöttek el, Vera iskoláskori leg-
jobb barátnője meghívására Ćuprijába vették az irányt. Itt fedez-
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ték fel maguknak a fényt, és itt született meg a harmadik gyer-
mekük. Egy nappal azelőtt, hogy 1999 tavaszán Ćuprijára hullnak 
az első bombák.

              
A MONDAT

            

Ismét, igen, ismét egy mondat azok közül, amelyek akkor jön-
nek, amikor csak akarnak, nem törődve más szavakkal, amelyek 
türelmesen várják a sorukat, még kevésbé azokkal, amelyek a 
szájüregben halmozódnak, azok egyébként többé már nem is sza-
vak, hanem hangok, sötét tengeri mélységekből kiemelt halakhoz 
hasonlóan szétpukkanó buborékok, ahogyan, vagy valahogy ha-
sonlóan, az az író írta, ami azt jelenti, hogy az egyetlen igazi sza-
vak a nem kimondottak, vagy azok, amelyeket, akárcsak ezeket, 
hallgatagon jegyeznek le, annak reményében, hogy ugyanígy 
lesznek elolvasva, hallgatagon, tehát csendben, habár a csend is 
csak egy szó, egy számtalanszor ismétlődő szó, minden szó, bár-
melyik szó csend, csakhogy most erről nem lehet szólni, vagyis ír-
ni, mert a mondat már itt van, érkezik, még egy kicsi és teljes egé-
szében megtekinthetem, ahogyan elnyújtózik a kezdettől a pontig.

         
KÉPESLAPOK

         

Apa gyakran utazott. Minden helyről, ahol megfordult, kül-
dött nekünk egy képeslapot. Mindegyikre ugyanazt a szöveget írta 
– öt mondat és cicomás aláírás –, mi pedig mindig úgy olvastuk, 
mintha teljesen ismeretlen lenne a számunkra. Egyébként, példá-
ul, az „Ez egy szép város”, sorban a második mondatnak más 
jelentése volt a bécsi és más a madridi képeslapon, míg az ötödik 
mondat, „Alig várom, hogy lássalak benneteket” igaznak hang-
zott a moszkvai képeslapon, és egyáltalán nem volt meggyőző a 
velencein. Ugyanez mondható el az első mondatról is, „Ülök a 
szállodaszobában”, amely minden alkalommal másik helyiségben 
íródva, bizonyára sohasem jelenthette ugyanazt, akárcsak a har-
madik mondatban jelzett séta sem, „Sötétedésig sétálni fogok”, 
amely mindig teljesen új utcákon keresztül vezetett. Azonban a 
negyedik mondat, „A csendben súlyosodnak a szavak, a szív úgy 
ég, mint a száraz toboz”, kétségekkel töltött el bennünket; egyet-
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len kép sem volt képes változtatni ezen. Nem tudtuk, ugyanis, 
hogy változik-e a csend helytől helyig, és vajon minden tűz egy-
forma-e, függetlenül attól, hogy hol ég, apa pedig, amikor rákér-
deztünk, semmit sem akart elmondani.

         
SZÉPSÉG

        

Amikor kedden kora este, Zimonyban, hat órakor, a gyü-
mölcssalátához a narancsot szelve Miomirka Janković megvágta 
magát, a kés hegyével elkapta a mutatóujja begyét, majd fel-
nyögve elbámészkodott a bíborvörös vércseppeken, még nem 
tudhatta, hogy ugyanabban a pillanatban a világ másik végén, 
Buenos Airesben, ahol még alig kezdődött el ugyanannak a nap-
nak a délutánja, Mészáros Vilma, aki nemrég érkezett Magyar-
országról, mialatt a gombot varrta csipkés ingére, a tűvel meg-
szúrta magát, majd felnyögött és elbámészkodott a bíborvörös 
vércseppen, arra gondolva, hogy sohasem látott még ilyen szépet, 
nem tudva, hogy ugyanerre gondolt Miomirka Janković is, amíg a 
konyhaasztal fiókját feltúrva kereste a ragtapaszt, amit Mészáros 
Vilma, fiatalabb és gyorsabb lévén, egyébként teljesen szükség-
telenül, már az ujjára helyezett.

       
ISMÉTLÉS

        

Túl késő van már arra, hogy elkezdjünk beszélni, mondja az 
asszony. Összes mondanivalónkat elmondtuk már rég, nem érde-
mes ismételni önmagunkat. Különben, nézz ki az ablakon. Ami-
kor megismerkedtünk, tavasz volt. Te a pamlagon, én a fotelban 
ültem, és az almafa virágait figyeltük. Most ősz van. Az almákat 
leszüreteltük. A harisnyáidat befoltoztam. Te továbbra is a pam-
lagon ülsz, én a fotelban, és a megsárgult faleveleket nézzük. 
Minden elmúlt, minden befejeződött, nincs több szó. Mi lesz 
majd, ha leesik a hó? Helyet cserélünk majd legalább? Élhetek 
ekkora bizonytalanságban? Ne is próbálj válaszolni, mert nincs 
több mondanivaló. Túl késő van már arra, hogy elkezdjünk be-
szélni. Látod, ismétlem önmagam.
     

Fordította: Sándor Zoltán
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Nyíregyháza

Tél volt, átsétáltunk egy lakópark elhagyatott játszóterén.
T. akkoriban a Fuck Factory nevű zenekarban dobolt,
alkalomadtán szóba kerültek az élet dolgai, szerelem,
barátság, halál és a többi. Ott volt még a kimondatlan 
melankólia, szorongás, depresszió, étvágytalanság, 
a számlálatlan kávé és cigaretta. Aznap kerültem először
kívül önmagamon. Láttam fölülről magunkat, ahogy 
fekszem a parkban, arccal a valamiért neonzöld hóban. 
Láttam, ahogy T. kétségbeesetten kiabál és toporog 
körülöttem, majd odavonszol egy padhoz és egy 
gömbnyalókát nyom a számba. És amikor kinyitottam 
a szemem, láttam, ahogy egy másik lezárul.

Budapest

A hangszerek már az autóban pihentek. Akusztikus dalok 
kellékei voltak a dokumentumfilm fesztiválnak helyet
adó mozi egyik vetítőtermében, ahol egy kutyamenhely
viszontagságairól szóló alkotás bemutatója zajlott.
Javában tartott a búcsúzkodás az összesereglett ismerősök 
körében, immár szabad ég alatt, a telő hold és a város esti 
fényei közepette, amikor újra megnyílt bennem a szakadék, 
hogy kiszakítson mindabból, amit magaménak gondoltam. 
Aztán a lassú visszatérés ugyanoda, a megszokott ismeretlenbe, 
ahol két guggoló alak egy feneketlen kútba kiált, engem szólít, 
aki a járdán ülök és bal kezemmel támasztom a betont, majd 
előtűnik az álló embergyűrű, az ijedt arcok, akik vizet és kávét 
dugnak az orrom alá, miközben tulajdonképpen jól vagyok,
mert ha nem is születtem újjá, mégiscsak túléltem magam.
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Miskolc

Miután lehúztam a vécét, elindultam vissza a kisszobába,
néhány lépés kellett, hogy utolérjen. Gy. szavaira eszméltem, 
egykaros súlyzója mellett hevert a fejem, ami akkortájt 
az ajtó kitámasztására szolgált, melyen egy Rolling Stones
filmplakát és egy Bontásos vizsgálat feliratú tábla állt. 
Egyébként minden a megszokott, a kanapé, a gondolkodó 
fotel, az íróasztal, az elektromos írógép, a zenedoboz, 
a hősies növény a szekrény tetején, Szani bácsi néhány képe, 
szemben egy hatvanas évekből származó Echo D’Italia 
kitépett lapja, rajta Michelangelo szatírfej tanulmányrajza. 
Ezután Gy. szőlőcukorral, fröccsel és cigarettával kínált, 
majd órákon át beszéltünk az elveszített másodpercekről.
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kis groteszk

Hosszú, esős, egészen szeles nap után álltam félhibbantan a 
lakásajtó előtt és a félsötétben épp a kulcsot keresgéltem, amikor a 
szomszéd, az öregember előjött a lakásából, és mondta, délelőtt 
leadtak nála egy csomagot. Magának. A születésnapjára. Mond-
tam az öregnek, nincs születésnapom, ez hülyeség, kilenc hónap 
addig még, de az öreg vicsorgott, ez őt nem érdekli, nekem hozták, 
harminc pénzt fizetett ki, és ezt a pénzt kéri tőlem. Rendben, 
mondtam, adtam az öregnek a pénzt, hozta a csomagot, én meg 
bevittem a lakásba. A csomagon nem volt feladó, csak annyi állt 
rajta: „Veszélyes, de boldogságot hoz neked!”, és hogy hét nap 
múlva nyissam csak fel. Addig viszont tartsam meleg helyen.

A világ tele hülyékkel, gondoltam, miért ne? Miért ne szóra-
kozzunk? Miért ne legyen meglepetés? Izgalom? Veszély? És 
gyáva vagyok? Nem vagyok az. Betettem a csomagot a konyhába, 
teltek a napok, esténként néha könnyedén belerúgtam, hogy na-
mi-van-benned?, de a csomag csak lapult a polc mellett. Aztán a 
nyolcadik nap reggelén neszezést, zörgést hallottam, a csomagból 
jött, kinyitottam, és egy széttört tojás mellett állatkát találtam. 
Kicsi, prémes, enyhén büdös állatkát. Hegyes orral, fülekkel, fe-
kete szemmel. Vinnyogott, mutogatta tűhegyes fogait, láthatóan 
éhes volt. Kerestem egy kartondobozt, beletettem, adtam neki al-
mát, vizet. Néhány órával később ránéztem, a víz eltűnt, az almát 
nem ette meg, ezek szerint, gondoltam, húst eszel drága, akárcsak 
én, így tettem be neki némi sonkát.

Azonnal felfalta. 
Később leguggoltam mellé, néztem egy ideig, ő szuszogott, 

láthatóan pihent, én meg azon töprengtem, mi lehet ez az állat? 
Patkány? Afrikai gigaegér? Erszényes ausztrál yeti-keverék? Ug-
ró, de karmos sün? Kutya? Elfajzott tengeri malac?

Végül is mindegy, gondoltam másnap reggel, ide senki sem 
hívott, igen, ezt mondtam neki megvetően a dobozba, meg azt, 
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hogy az élet nem a gyengéké, harcolnia kell, ha élni akar, aztán 
mentem a dolgomra, ki az undok, nyirkos világba. És a világban 
loholtam, könyörögtem, hízelegtem, tapostam, irodákban álltam, 
nem gondoltam az állatra, csak este, hazaérkezésem után jutott 
eszembe: van nekem egy fekete állatom. A dobozban. Nem va-
gyok egyedül. Megnéztem, ott volt a kartondobozban, onnan né-
zett rám esdeklőn, adtam neki sonkát, és ő befalta. Gyorsan min-
dent a doboz alján.

Aztán aludt megint.
Másnap reggel megint kapott sonkát, vinnyogva, mohón be-

falta azt is, majd felnézett. És nekem ekkor jutott eszembe: ketrec 
kell neki. Tágas, erős, szép ketrecet kell vennem. Hogy kilásson, 
élhessen jobban, elégedettebben. Aznap este már a ketrecben 
üldögélt. A konyhában. Onnan vinnyogott, nyüszített. Ugatott? A 
fene tudja, milyen hangokat adott, de végül is legyen: ugatott. 
Idegesítően élesen, így kimentem hozzá, ő vicsorgott rám, egye-
nesen a szemembe nézett, én meg arra gondoltam, hideg a konyha. 
Ezért akarja, hogy vigyem be. Be a szobába. És tegyem a kanapé 
mellé. Így betettem a kanapé mellé a ketrecet, és együtt néztük a 
filmet. A film gyilkosról szólt, a férfi egyedül lakott a külvá-
rosban, sokat ivott, nem borotválkozott, egyre nézte magát a 
tükörben. Éjjel éles késsel ment szőke nők után a sötét utcán, 
borotvapengével vágott át nyaki ütőeret, kalapáccsal ütött ijedt 
arcokba. És az állatom a ketrecben? Nézte a filmet, kurrogott, akár 
egy madár. Billegett is hozzá. Te gonosz vagy, mondtam spontán, 
ő erre rám röhögött ugatva. Vagy ugatva röhögött és ugrált hozzá? 
Nem is tudom. Átkapcsoltam egy másik adóra, azon szerelmes 
film ment; tengerpart, lebukó nap, férfi és nő lengedező hajjal, 
zúgó zene, és az állat felvonított. A zene zavar, kérdeztem, de ő 
csak üvöltött tovább. Loki legyen a neved, mondtam, majd vissza-
kapcsoltam a távirányítóval a gyilkoshoz, ő pedig, ekkor már 
Lokiként, elcsöndesedett, bevonult a ketrec sarkába, befészkelte 
magát a vattába, és halkan zümmögve elaludt. Én pedig nevettem, 
nagyon nevettem, miközben a képernyőn a gyilkos mosolyogva 
folytatta dolgát egy fürdőszobában.

A hétvégén nagyobb ketrecet vettem neki, Loki nőtt, erősö-
dött, egyre inkább egy kistestű, izmos, elfajzott kutyára emlékez-
tetett, én meg telefonálni kezdtem az ismerősöknek, főleg ex-
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nőket hívtam fel, tudni akartam, ki adta le nálam a csomagot? És 
ilyeneket hallottam a kagylóból: van pofád, te szemét, nagyon 
szemét vagy, megérdemled te…, miért nem hívtál soha, jó ötlet, 
rohadj meg, szemétláda! És miközben telefonáltam, ömlött rám a 
múlt dühe, a méreg, a fröcsögő és fortélyos gyűlölet, Loki vidáman 
ült a ketrecében, és egy labdával játszott. Egészen addig, amíg egy 
lány azt mondta halkan, még szeret, nem tud elfelejteni, megbo-
csát, igen, ekkor Loki felborzolta szőrét és üvölteni kezdett.

Tehát rossz ember vagyok, mondtam neki aznap este, értem 
már, hogyan is működsz te, de ez azért nem esik jól. Loki figyel-
mesen nézett. Ha jó ember lennék, haragudnál rám? Loki nézett 
rám közömbös pofával. Szerinted, amit szabad, az helyes? Loki 
nézett tovább közömbös pofával. Az akaratnak, szerinted, mi köze 
a vágyhoz? És az értelemhez? He? Te dög! Te szemét, rohadt dög, 
üvöltöttem, és Loki hörögve felnevetett hegyes fogaival.

Mi a rossz? Mi a gonosz? Aminek nem szabad megtörténnie 
soha. Hajnalban ezt suttogtam magamnak a fürdőszobában. Igen, 
kicsit féltem. Hogy mivé válik ez az egész? Aztán mégis nevettem 
bizakodva, és mert Loki még aludt, kisurrantam, mentem hát dol-
gozni. Miután a poros, hideg városban rásóztam az emberekre jó 
pár szerződést, pénzt kerestem, hazamentem. Az előszobában 
Loki ugrott elém, míg odavoltam, kinyitotta a ketrecet. Napköz-
ben rápisilt a szőnyegre, széttépett néhány könyvet, többek között 
– ez nem lepett meg – a verses antológiákat marcangolta apróra   
és egy másik könyvet ezer miszlikre. A szeretetről. A krimiket 
hagyta, a láncfűrészes novellákat a sorozatgyilkosról, a börze fo-
lyóiratokat nem bántotta. Istenem, térdeltem le, mit művelsz, 
kérdeztem, és ő abban a pillanatban eltűnt a szekrény mögött. 
Félsz, üvöltöttem, mire Loki felvihogott a szekrény mögül. Tu-
dod-e, hogy egy kés csak akkor jó tompán, ha gyerek játszik vele, 
ordítottam tovább, lestem a sötétbe, ő meg csak nevetett.

És mi a jó? Jó, ha eljön szombat este egy nő. Szépen, illatosan 
áll az ajtóban, mosolyog, félénken körülnéz a lakásban, halkan 
megkérdezi, leülhet-e. Oda? A fotelbe? És teát kér tejjel. Meg-
kérdezi, milyen volt a hetem. Ez jó. És jó volt az is, amikor arról 
beszéltünk, hogy micsoda szégyen embereknek eladni silány 
vackot, szerződést, de az már nem volt jó, hogy amikor félénken 
átöleltem a nőt, Loki ordítani kezdett.

18



Igen, Loki felüvöltött, rohangált le-föl a függönyön, a falon, át 
a bútoron, cikázott ide-oda, végül hörögve kifutott a szobából, és 
oszló tetemre emlékeztető bűzt hagyott maga után. A sápadt nő 
hebegett, ment, hívlak, rebegte a lépcsőházból, igen, ez is jó volt, 
hogy elment végül. Utána kerestem Lokit, kergettem, dobáltam 
tárgyakkal, végül elkaptam, ő megharapott, a kezem vérzett, ker-
gettem tovább. Végül elestem a konyhában, bevertem a vállamat, 
ki kellett hívnom a mentőt.

Mi a jó? Ki tudja ezt megmondani, feküdtem az ágyban, a bor-
dám megrepedt, és azt üvöltöttem, hogy: a rossz az emberi akarat 
ferdülése. És elegem van! Élni akarok, csak ennyit kérek az 
élettől! Élni! Másnap délben másik nő jött, ápollak majd, mondta 
kedvesen, főzött teát, tett bele mézet, igazgatta a párnát, kérdezte, 
mit tehet, és miért élek egyedül. Loki meg előjött, a nő ölébe ült, a 
nő simogatta, én pedig nem tudtam, mit tegyek, mert arra gondol-
tam, a szép nő mosolyog rám, Loki törleszkedik, és nem tudom, 
mi a jó, mi a rossz.

Másnap este megittam egy üveg bort, Lokit beraktam egy tás-
kába, dúdolva lesétáltam a folyóhoz, és a hídról a sötét, jeges víz-
be dobtam. Aztán hazamentem. Leültem a sötét, csöndes szobá-
ban, és arra gondoltam, valamit elveszítettem. Mert már soha, de 
soha nem tudom meg, mi a Rossz? És más sem tudja meg, mi a Jó? 
Aztán ittam tovább. Másnap délelőtt ébredtem fel, vasárnap volt, 
misére harangoztak, a fürdőkádban tojások fehérlettek, mellettük 
ez állt egy papíron: Ha jót akarsz, ezeket küldd tovább!
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Városunkban egzotikus növények nincsenek,
források, erdei ösvények illatát sem érzem.
Élek csak, ingázom a szmog s a nehezülő légszomj,
a munkahelyem s a tévés politika között.
Vajon mivel hasonlíthatlak össze?
Azzal az álommal-e, mely naponta, egyre súlyosabban
telepszik elkékült szemhéjamra
vagy tűvékony darabocskákra
zúzott, valószerűtlen álomképeimmel?
Hasonlítható-e valamihez ez a vágyódás
valódi, fizikai éned
s a viszonzott szerelem nehéz békéje után?

          

                  SEJTELEM II

      

Vittoria Taglianinak

Én számtalan kérdésre tudtam a választ
és sejtettem dolgokat.
Térben és időben
osztottam-szoroztam,
a remény és odaadás voltak barátaim.
Lábaim könnyedén szökelltek,
e világba áradt kezem melegsége.
Hangom magasan szárnyalt,
borostyán-erdőben ébredtem reggelente.
Emléktelenül éltem a valót,
nem józanodtam tévelygés közben.
Titkaikat, hagytam, őrizzék az évek,
mint gyümölcsök az érés idejét.
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Lábaim könnyedén szökelltek,
e világba áradt kezem melegsége.
Hangom magasan szárnyalt,
borostyán-erdőben ébredtem reggelente.
Emléktelenül éltem a valót,
nem józanodtam tévelygés közben.
Titkaikat, hagytam, őrizzék az évek,
mint gyümölcsök az érés idejét.



Minden szó helyett akadt másik,
imákra is időben leltem.
És akkor, hirtelen,
villámcsapás sújtott szót, gondolatot.
Álombeli látomásban
érett gyümölcs hullott a fáról
s végiggördült tenyeremen.
Most itt állok, egy hiányos történetben,
és minden elfogy lassan, ám a kérdések gyűlnek.

SAJÁT SZAVAIMAT, TALÁN

A költők már rég megénekelték,
hogy egy homokszemben lakhat az egész világ,
tenyerünkön a végtelen, szemünk tükrében az ég,
s egyetlen nap az örökkévalóság.

Szerelmet ünnepeltek verssorokban,
átkoztak szenvedést, bút, sajgó fájdalmat,
énekeltek édent, halált, édes otthont, poklot,
és soraik máig halhatatlanok.

Kimondott, látott,
sejtelmes, megírt csodák,
a teljesség maga.

Miért állok hát megtorpanva,
akár az első ember, tétován,
hisz szavam nem az Isten szava.

Mondjam újra?
Írjam, mintha másolnám?
Saját szavaimat, talán.

Fordította: Kovács Jolánka
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Megint a kutya panaszos hangja ébresztett. Olyan, mintha épp 
halálra kínoznák, gondoltam, aztán visszatértem a takaró melegé-
hez, az álom birodalmába. A kutya annyira botrányosan visel-
kedett a nyaralás első hete alatt, amennyire csak lehet, a reggeli 
vonyítása minden nap megelőzte Ana apjának ébresztőóráját. 
Amikor reggel hétkor megszólalt az óra, addigra a kutya már be is 
rekedt, teljesen magán kívül volt, és szerencsétlenebb képet vá-
gott, mint egy kamasz az elvált szülei társaságában.

Reggeli alatt, miközben a vajas kenyeret majszoltuk, meg-
próbáltam előhozakodni a kutya hisztériájának ügyével. Myrna, a 
kisebbik lányuk, az állat fiatal korával magyarázta a lármát.

– Oszkár még kölyök. Amikor fölébred, megijed, mert egye-
dül találja magát, vagy mert játszani szeretne, vagy mert éhes. Ez 
természetes.

Myrna úgy beszélt, mint egy elkényeztetett kislány, és amikor 
azt mondta, „ez természetes”, az úgy hangzott, hogy „ez derbé-
zedezs”. Myrna udvarlója – a testére tapadó szörfruhája volt rajta 
– szólásra nyitotta a száját, és ő is támogatta az elméletet. Tele volt 
a szája vajas kenyérrel, nyúlós, gyöngyházszínű masszát gyúrt a 
hófehér fogaival.

– Oszkár jó fej. Én már olyat is láttam, hogy a kutya levizelte 
az emberek lábát, csak hogy odafigyeljenek rá. – „Levizelte”, és 
nem „lepisálta”: a srác ügyelt a látszatra az apósék előtt.

Ana is megjelent a konyhában, mezítláb és hálóingben. Meg-
puszilt, aztán mégis az apja mellé ült. A bungalóban külön szobá-
ban aludtunk, a lányok az egyik hálószobában, a szörfös udvarló 
meg én a másikban, Ana szüleit ugyanis zavarta volna a tudat, 
hogy a két lányuk egy-egy férfi karjai közé kerül, mialatt ők a tévét 
nézik. A városban együtt éltünk Anával, és ezt a szülei is tudták. 
Korábban kaptunk tőlük egy mikrosütőt, meg egy lámpát a tanu-
láshoz. De a bungaló az ő felségterületük volt, és más bungalóját 
tiszteli az ember, mert egy nap aztán neki is lesz egy, és akkor nem 
akarja majd, hogy valaki ott feküdjön le a lányaival.

22

ANTONIO ORTUÑO
     

MEGHAL AZ ELSŐ KÖLYÖKKUTYÁM



– Hogy aludtál? – kérdezte Ana félálomban, aztán nagyot 
kortyolt a kávéból.

– Oszkár ébresztette – tájékoztatta Myrna. („Ozgár ébrez-
dedde.”)

– Igen, hallottam én is. Nem lehet, hogy beteg?
– Még kölyök – mondta a szörfös, közben kenyérmorzsákat 

köpködött a levegőbe.
– Oszkárnak nincs semmi baja – erősítette meg indulatosan 

Myrna. („Ozgárdag didcs zsebbi baja.”)
Ana apja egy darabig a pelikánokat figyelte az ablakon ke-

resztül, aztán kioktató hangnemben közbeszólt.
– Én azt hiszem, hogy a vécézéssel vannak gondjai. Ugyanez 

történt a nagynénétekkel is, emlékeztek?
– Vonyított reggelente?
Az apjuk rám se nézett, megigazította a szemüvegét.
– Ana nagynénje néhány éve belehalt egy bélelzáródásba. És 

igen, vonyított a fájdalomtól. A fájdalom ölte meg.
A férfi ökölbe szorította mindkét kezét. Egy izzadságcsöpp 

gurult végig az arcán. A felesége félrerakta a rejtvényújságot, és 
vigasztalólag megfogta a kezét az asztal fölött.

– Hogy csinálod, hogy mindig földühíted aput? – kérdezte 
Ana valamivel később, miközben a part kényelméből figyeltük, 
hogyan öklelik föl a hullámok Myrnát és a szörföst.

– Nem tudom. Nem direkt csinálom.
– Baromi feszült.
– A nővére volt, aki meghalt?
– Nem, egy unokatestvére. De nagynéninek hívtuk. Évekkel 

ezelőtt történt.
Lent a tengerparton, a kölyök ugatott és nyüszített, azt akarta, 

hogy foglalkozzunk vele. Sántított az egyik lábára, és állandóan 
fölbukott, amikor futni próbált.

– Az apád azt mondta, hogy a kutyának a vécézéssel vannak 
gondjai.

– Azt mondta, hogy azt hiszi.
– Egy kutya nem jár vécére.
– Mégis mit kellett volna mondania?
Egy csapat sirály körözött a levegőben, nagyjából húsz méter-

re a fejünk fölött, falánk pillantásokat vetettek a kiskutyára. Mint-
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ha gyilkos étvágyról árulkodott volna a hangjuk. Sríííííí. Sríííííí. 
Együk meg a kutyát! Megpróbáltam megdobni őket egy kővel, de 
elszoktam már a célba dobástól. A kő béna parabolapályát írt le, és 
eltalálta Myrna fejét, a füle mellett. A barátja ránézett a karomra – 
a mozdulatlan, rémült, kinyújtott karomra –, és nevetni kezdett.

– Nem vagy normális – mondta Ana, közben Myrna magához 
ölelte a kutyáját, és gyűlöletes pillantást vetett rám.

– Nem a húgodra céloztam, hanem a sirályokra.
– Ugyan már.
– Komolyan. Meg akarják enni a kutyát. Mindjárt körbeveszik.
– Nem vagy normális – mondta megint, és hátat fordított.
Gyűlölöm a kutyákat, amióta csak az eszemet tudom. Amikor 

kissrác voltam, és járni tanultam, az első lépéseimet folyton meg-
zavarta a szomszéd kutyája, aki egerek után kutatva besurrant a 
kertünkbe, és úgy döntött, hogy fölugrik a vállamra, így mutatta ki 
a barátságát. Legalábbis ezt mondta az anyám, aki ahelyett, hogy 
kimenekített volna a rajtam egyensúlyozó állat alól, rögtön sza-
ladt a fényképezőgépért, hogy megörökíthesse a zaklatást.

Ennek ellenére a sógornőm kiskutyája együttérzést váltott ki 
belőlem. Nem volt normális, hogy minden reggel így vonyítson, 
ahogy az sem, hogy a gazdáján kívül mindenki elől fejvesztett 
tempóban meneküljön. Oszkár az a fajta apró, szőrös kutya volt, 
amelyik az öregasszonyok lába köré szokott tekeredni. Nem nő 
már sokkal nagyobbra annál, mint amekkorára eddig nőtt – kb. 
negyven centisre –, és az a gyanúm, nem lesz már sokkal okosabb 
sem. Mindig nyafogni fog, bár talán valamivel rafináltabbá válik 
az évek során, és megtanulja, hogyan kell beleharapni a kissrácok 
Achilles-inába.

Myrna a mellére fektette, mintha kisbaba lenne, és megdögö-
nyözte a fejét. A kutya kinyújtotta a nyelvét, és ránézett. Váratla-
nul, hosszan fölvonyított, és kiugrott Myrna karjából. Gurult párat 
a homokban, aztán a hasán vonszolta magát tovább.

– Oszkár! Mi bajod van?! – üvöltötte Myrna, aztán megra-
gadta, és ismét odahúzta magához. („Jód vagy, gidzsigéb?”) És 
akkor fölfedezte a sebet, egy vérző lyukat a kutya lába mögött. 
Hozzáért az imént – anélkül, hogy tudott volna a létezéséről –, 
ezért okozott fájdalmat a kutyának. A seb megtelt homokkal, és a 
fekete pereme nyilvánvalóvá tette a küszöbön álló fertőzést.
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A kutya kinyitotta a szemét, és folyt a nyála. Fájt neki, ez egy-
értelmű volt.

– Ezért sántít.
A szörfös odahajolt a vállam fölött. Félig felé fordultam. Már-

már gyermeki kíváncsiság ült ki az arcára.
– Nem lehet, hogy megmarta valami?
A seb akkora volt, mint egy érme.
– Myrna szerint megdobtad kővel a kutyáját – vallotta be Ana, 

amikor bementünk ebédelni a faluba.
A büfé tele volt sült halat rágcsáló fürdőruhás strandolókkal, 

velük voltak a leégett, rosszkedvű gyerekeik is.
– Hogy tudnék eltalálni egy ekkora kutyát a lágyékán? Mik-

roszkóp kéne hozzá. Már azelőtt is megvolt a sebe. Ezért vonyít 
reggelente. Talán belopózik egy rák a bungalóba, és az kínozza.

Ana lesöpörte a homokot az egyik melléről. Beleharapott a 
pirítósába. A szemközti asztalnál egy sápadt, gyűrött ember a sze-
méhez emelte a távcsövét, végigpásztázta a helyet, aztán meg-
állapodott a barátnőm dekoltázsánál. Ha kutyákat kínoznék, akkor 
elég agresszív lennék ahhoz is, hogy megrugdossam ezt az idiótát, 
gondoltam. Ana tovább takarította magáról a homokot. A melle 
finoman himbálózott. A távcsöves ember most boldog lehet.

Néha a barátnőm szemére vetettem, hogy milyen könnyelmű-
en mutogatja magát idegenek előtt, milyen könnyelműen vetkőzik 
le az ablaknál, vagy viszi ki az utcára a szemetet a tenyérnyi háló-
köntösében. Ana tulajdonképpen hétköznapi szépség volt, mégis 
attól tartottam, hogy egyszer még az infarktust hozza a veterán 
házmesterünkre, aki rendszerint ritka pofátlanul fordult utána, 
hogy láthassa Ana lábát a szoknyája alatt, amikor fölfelé ment a 
lépcsőn (és riszálta magát).

Későn mentünk vissza – összezördültünk, nem is szóltunk 
egymáshoz –, már lemenőben volt a nap. A családja a bungaló te-
raszán rendezkedett be, onnan figyelték a napnyugtát. Senki nem 
köszönt nekem. Myrna védelmező gesztussal takarta be a kutyát. 
A szörfös meghúzta a sörösüveget.

Ana szeretett volna letusolni. Én bementem a hálószobába. 
Az ágyamból hallottam a kinti beszélgetést. Az anyjuk részleteket 
dúdolt egy régi dalból, Myrna pedig babusgatta a kiskutyát, aki 
közben szelíden nyüszített. Az apjuk a csillagképek helyzetét ma-
gyarázta, és összekeverte az Oriont a Nagy Medvével.
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Ana kinyitotta az ajtót, és csöndben besurrant a szobába, de 
hamar egyértelművé vált, hogy nem valamiféle erotikus ízelítőről 
lesz szó. A családjáról akart beszélni, meg a kutyáról.

– Myrna és a pasija nem beszélnek egymással. Láttad őket? 
Azt hiszem, a srác nem szereti a kutyát.

– Vagy talán elege van abból, hogy folyton a kutya a téma.
– Nem, valami történt. Egy szót sem szólnak egymáshoz. A 

szüleim aggódnak.
– Apád nem tudja megkülönböztetni az Oriont a Nagy Med-

vétől.
Ana bosszúsan legyintett egy nagyot, és kiment. Nem volt sok 

időre szükségem, hogy elaludjak.
Ez alkalommal rémisztő volt a kutya visítása. Hajnalodott. 

Kiugrottam az ágyból, és rohantam a hálószoba csukott ajtajához. 
A kislábujjammal belerúgtam egy bútorba a folyosón. A kutya 
fülrepesztő hangerővel sírt az egyik sarokban. Myrna udvarlója 
megpróbálta megnyugtató hangokkal lecsillapítani, de nem járt 
sikerrel: a kutya bemenekült egy fotel alá, amikor megpróbálta 
átkarolni.

Abban a pillanatban jelent meg Myrna és Ana.
Én lehuppantam egy székre, és a fájó kisujjamat masszí-

roztam.
– Mibe rúgtál bele? – kérdezte Ana.
– Belerúgtál Oszkárba, azért viselkedik így! (Bederúgdád 

Ozgárba, de rohadd zebéd!”)
Myrna félig leguggolt a kis kedvencét rejtő alacsony fotel 

mellé, és megajándékozott egy újabb, engesztelhetetlen gyűlö-
lettel teli pillantással. Mögötte a szörfös a csaja hátsójának látvá-
nyával vigasztalta magát, félig kilógtak a rövidke nyári pizsama-
nadrágból.

– Nem a kutyába rúgtam bele. Nekimentem egy bútornak a 
folyosón.

Myrna föltápászkodott, és megrázta rettentő öklét az arcom 
előtt.

– Belerúgtál Oszkárba! Te okoztad azt a szörnyű sebet is egy 
kővel! („Egy rohadd zebéd bagy, beg zseb érdebded a dőbér-
ebed!”)

Az ujjam belilult, a köröm, akár egy bezúzott szélvédő.
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Néhány perccel később az ásítozó apósék is előkerültek, 
mintha kivártak volna, hátha rendeződnek a dolgok, és nem kell 
közbelépniük. Ana apja többször is megnedvesítette az ajkát, de 
nem mondott semmit. A felesége görcsös kézzel, elkeseredetten 
masszírozta a vállát, mintha az idegösszeomlástól szeretné 
megóvni.

– Amikor beléptem a nappaliba – szólalt meg végül a szörfös 
–, a kutya már sírt. Azt hiszem, láttam egy árnyékot az ablakban, 
talán egy macska volt.

– Macska a tengernél? Ugyan már – csattant föl az após gú-
nyosan.

– A recepció bungalójában van öt macska, akkorák mint egy 
ló. Egész nap ott vannak. Csak a hülye nem látja őket – sziszegtem 
a fogaim között.

Ana rémülten nézett rám. Myrna, miután könnyek között 
megfogadta, hogy a kutyája nem fog többet a nappaliban éjsza-
kázni, bevonult a szobájába.

A sérült ujjam kiváló mentségnek bizonyult, így nem kellett 
elkísérnem őket egy közeli strandra, pedig egész héten ezt a ki-
rándulást tervezték. A bungalóban maradtam, dühös voltam, sze-
rettem volna berúgni, és nézni a tévét. Egy idő múlva ráuntam, 
hogy egyik sem sikerül, és sorra vettem a szobákat, mindenhol 
átböngésztem a bőröndökbe meg a fiókokba zárt holmikat.

A szülők ruhája bűzlött (éreztem a fizikai leépülés, a naptej és 
a só szagát). A szörfös cuccához nem nyúltam. Myrna holmijának 
olyan szaga volt, mint neki, virág- és kutyaszaga. Anáét már is-
mertem, ezért nem pazaroltam rá az időt. Az egyik konyhai fiók-
ban találtam egy pontvésőt, egy elemes bigyót, ami távolról vib-
rátorra emlékeztetett, de valójában mintákat lehetett vele vésni a 
fába. A hegyén volt egy vérfolt.

Amikor ötéves lettem, az anyám ragaszkodott hozzá, hogy 
vegyen nekem egy kölyökkutyát. Sosem tudtam igazán értékelni 
azt a szőrös, mancsokkal ellátott gombolyagot, ami elszánt kitar-
tással udvarolt a lábamnak, karmolt, és a lábujjaimat nyalogatta, 
ha levettem a zoknimat. Az anyám rendszeresen fölvonult velünk: 
parkokban, köztereken, díszkertekben, gyerekzsúrokon, de nem 
tudta elérni, hogy pár percnél hosszabb ideig játsszunk egymással. 
Én az első adandó alkalommal lepasszoltam a kutyát, aztán valaki 
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mást boldogított, hogy simogathatja és foglalkozhat vele, de a 
végén, amikor már indultunk hazafelé, valaki mindig odajött vele 
hozzám, mialatt én visszafojtott lélegzettel vártam az autó mellett, 
hogy elvigyék, hogy sose hozzák vissza.

Aztán a kiskutya beteg lett. Az anyám minden szükséges 
oltást beadatott neki, és megfelelően táplálta, de a kutya egy nap 
elhányta magát a konyhában, aztán lehányta az anyám lábát, 
amikor ő az állatorvost hívta, végighányta a bejárathoz vezető fo-
lyosót, és hányt tovább az autóban is, közben pedig halkan nyö-
szörgött. Az anyám túlságosan gyorsan, magából kivetkőzve ve-
zetett, és közben a könnyeivel küszködött. Én rátettem a kezem a 
kutya fejére, és azt kívántam, akkor először, hogy ne vigyék el.

Még mindig sötét volt a szobában. A függönyök között be-
szűrődött a holdfény. A szörfös nem volt az ágyában. Néhány má-
sodpercbe telt, mire fölfogtam, hogy nem ugat a kutya, tehát nem 
ő volt az, aki fölébresztett. Valakik vitatkoztak az ablak mellett, a 
bungaló teraszán, olyan halkan, hogy lehetőleg más ne hallja.

– Nem lehet, nem lehet, a szüleim nem szeretnék. Tudod, 
hogy nem szeretnék.

Ezt Myrna mondta, ezért aztán úgy hangzott, hogy „Dudod, 
hogy deb zereddég.” Egy morgó hang jelezte, hogy a szörfös föl-
fogta a mondat jelentését.

– Csak át kéne mennünk a szomszédos bungalóba. Nincs ott 
senki, tegnap reggel elutaztak. Be tudunk jutni a hátsó bejáraton.

– Nem lehet. („De izs gérd döbbed!”)
Olyan óvatosan hajoltam ki, amilyen óvatosan csak tudtam. 

Mindkettejük körvonalát kirajzolta a szúnyogok ostromolta lámpa 
fénye. Myrna a karjában tartotta a szentséges kutyát. Visszafe-
küdtem.

Még mindig sötét volt, amikor fölébredtem. Ana ráncigált.
– Myrna teljesen ki van bukva, sehol sem találjuk a kutyát.
Fölültem, még mindig a hülye álom hatása alatt voltam. Ana 

fölkapcsolta a villanyt, hogy fölébredjek. A szörfös ágya még 
mindig érintetlen volt.

– Ő sem került elő. Veszekedtek, és úgy látszik, elment.
– Lehet, hogy elvitte magával a kutyát.
– Nem vihette magával a kutyát.
– Végül is az övé volt.
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– Myrnáé volt.
– De tőle kapta ajándékba. Joga volt hozzá.
– Nem volt joga. Kelj föl, és segíts megkeresni. Ilyen korán 

még biztos nem jutott messzire. Az első busz reggel nyolckor 
indul.

– És hány óra van?
– Hat.

Az apósomék a konyhában kávéztak. Inkább idegesnek lát-
szottak, mintsem szomorúnak. Ana apja rám se nézett, de az anyja 
végigmért, ahogy megjelentem – kócos hajjal, félig csukott sze-
mekkel, nem volt más rajtam, csak egy rövidnadrág, egy szakadt 
póló, és egy mamusz –, és mintha reménykedett volna.

– Bárcsak megtalálnátok. Már átkutattuk az egész bungalót. 
Myrna a szobájában sír. Nagyon rosszul viseli.

Ami a barátjával, vagy ami a kutyával történt? Az anyja nem 
fogalmazott egyértelműen.

Fölkaptam magamra egy hosszú ujjú inget, és kimentem a 
reggeli hidegbe, miután – ki tudja miért – fölfegyverkeztem egy 
söprűvel. Ana dideregve, és karba font kézzel jött utánam, nem 
volt más rajta, csak a picinyke műselyem pizsamája. A szemközti 
bungaló ablakán kinézett egy öregember, és végigmérte. Ana 
leengedte a karját, és rámosolygott.
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– Jó reggelt! Nem látott erre egy fiatalembert, kutyával a kar-
jában?

Az öreg nem zavartatta magát, bámulta tovább.
– Szörfös ruhát visel, egy kutyával. Nem látta?
– Nem, kisasszony, nem láttam senkit.
Az öregember megeresztett egy fogatlan, hamiskás mosolyt. 

Ana elindult a recepció bungalójához vezető kavicsos ösvényen, 
én pedig mentem lefelé, a strandra, egy ugyanolyan, vagy talán 
egy kicsit elhanyagoltabb, sárga virágokkal teli ágyásokkal szegé-
lyezett ösvényen.

Nem sírtam, amikor anyám közölte velem, hogy meg kellett 
műteniük a kutyát, mert valaki megmérgezte. Nem sírtam, amikor 
az apám értem jött az állatorvoshoz, hazavitt, és életemben elő-
ször vacsorát készített nekem: müzlit meg egy sajtos szendvicset. 
Csak magamban sírtam, a szobámban, közben egy műanyag já-
tékkutyát simogattam.

A kutya.
Nem láttam a kutyát, de hallottam a vonyítását. Rohantam a 

strandra. Talán az ütések miatt, de lehet, hogy csak fél. Már szinte 
hallottam, ahogy elfojtott hangon szapulják, miközben rúgások 
záporoznak a bordáira. Sarokba szorítva, gőzölgő, nyitott torok-
kal képzeltem magam elé.

A strand mellett a bungalók hátsó kertjei úgy hasonlítottak 
egymásra, mint egyik tojás a másikra, én pedig átugrottam a tég-
lafalakon, vagy leguggoltam, és belestem a falak rései között, de 
csak ócska, koszos székeket láttam, rozsdás ásókat és csákányo-
kat, egy zsák faszenet, egy locsolócsövet, és alatta a kiégett füvet, 
egy cserepet, amiből egy repedésen keresztül kiömlött a föld. 
Nem láttam sem a kutyát, sem a kínzóját, de hallottam őket, és 
magam elé képzeltem a vérző testet és a ziháló tolvajt, ahogy azon 
erőlködik, hogy halálra gyötörje. Ahogy üti és rúgja, mintha köz-
ben valami őrült szenvedély hajtaná.

Hát persze, hogy szenvedély volt a dologban. A rabló nem fo-
gadta el Myrna elutasító válaszát, és bosszúból elorozta tőle az 
ebet. Minden bizonnyal ő volt az, aki reggelente fölkelt, hogy 
megverje a kutyát, amikor még nem őrködött fölötte a gazdája, 
minden bizonnyal ő okozta a sérülést a lábán a vésővel – véres volt 
a hegye, még meg sem száradt teljesen. Minden bizonnyal azért 
volt már előttem a tetthelyen, mert ő maga volt a tettes.
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Nagyon szomorú tettes volt. A tengerparton ült a koszos szörf-
ruhájában, és a kutya megállás nélkül vonyított a karjában. Simo-
gatta, és megpróbálta megnyugtatni. Elővigyázatosan meglapul-
tam, aztán bátorságot merítettem a söprűmből, és lépésről lépésre 
közelebb mentem. A kutya rám nézett, szinte már esedezve.

– Hagyd békén azt a kutyát! – mennydörgött a hangom.
Ő mintha nem is hallotta volna. A fejéhez emelte az egyik ke-

zét, és félresimított egy tincset a szeméből.
– Csak egy bolond bántja a kutyákat.
A szeme tele volt könnyel, és olyan vörös volt, mintha egész 

éjszaka sírt volna. Hangosan szipogott egyet, és a melléhez szo-
rította a kutyát. Az állat fölnyüszített.

– Én nem csináltam semmit.
– Bántod. Bántod, pedig tudod, mennyire szereti Myrna.
– Nem én voltam.
– Add ide a kutyát!
A szemében egyre nőtt a nyugtalanság.
– Hagyj békén!
– Add ide a kutyát!
– Menj el!
Az első söprűcsapás – melyet a háta közepére mértem – 

fölkészületlenül érte, és orra bukott a homokban. A kutya fölviny-
nyogott az őt fojtogató hatalmas súly alatt, de aztán sikerült ki-
szabadulnia, és futásnak eredt az ösvényen fölfelé.

– Hogy jut eszedbe bántani egy kutyát? Te rohadt szemét! – 
mondtam neki, miközben a söprűvel ütöttem a lábát, a karját és a 
fejét. Ő összegörnyedt, homok került a szájába, próbálta védeni 
magát a kezével.

A távolból lépések és hangok hallatszottak.
– Megvan Oszkár! Anyu, megvan Oszkár! – mondta Ana 

boldogan.
Az egész család előbukkant az ösvényen. Ana sugárzott, és 

gyöngéden nézett rám. Myrna – a kutyával az ölében – még rám is 
mosolygott. Az apósom elérzékenyülve átkarolta a vállam, a fe-
lesége önfeledten tapsolt.

A fura pózban a homokban fekvő szörfös fölemelte a tekinte-
tét, hogy Myrna szemét keresse, de a lány számára nem létezett 
más, csak a kutya.
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Az apósom fölsegítette a szörföst, aztán leporolta a homokot a 
mellkasáról és a hajáról.

– Fiatalember, jobb lesz, ha most elmegy.
A tiszteletemre adott ebéd remek hangulatban telt. Újra föl-

idéztük, hogyan kapta meg a szörfös azt, amit megérdemelt, 
sztorikat meséltünk egymásnak, amelyek kétségtelenül föltárták a 
benne lappangó gonoszt („Nem hihetetlen, hogy mindig az a 
csiricsáré ruha volt rajta?”), és kibontottunk pár palackkal abból 
az olcsó borból, amit venni szoktak.

Amikor mindannyian elmentek aludni, Ana becibált a háló-
szobába. Harapott, nyögött, csókolt. A távolban – először a nya-
ralás alatt – hallottam a partot ostromló hullámok hangját.

Sokkal később, már félálomban éreztem, hogy Ana odahajol a 
fülemhez.

– Ébren vagy? Elmondhatok neked valamit?
– Igen.
– De alszol.
– Nem. Mondd csak.
– Jól van. Akkor elmondom. Én vagyok az, aki bántja a kutyát.
– …
– Hajnalban kimegyek cigarettázni, mert az apámat zavarja, 

és akkor megverem. Megégetem egy pontvésővel, és a lábán nyo-
mom el a cigit.

– Tényleg?
– Gyűlölöm a kutyákat. De ha szeretnél egyet, gondozni 

fogom.
– Én?
– Igen. Nem szeretnél kutyát?
Az álom vonszolt a némaság meghitt szakadéka felé, és nehéz 

volt neki ellenállni.
– Nem szeretnék kutyát. De összeházasodhatnánk.
Amikor meghalt az első kölyökkutyám, amikor lehajtott fejjel 

hazaért az anyám, és bevitt a szobájába, és megvallotta, hogy a 
kölyökkutya nem élte túl a műtétet, hogy meghalt, elhatároztam, 
hogy soha többet nem fogok sírni egy kutya miatt.

Fordította: Kertes Gábor
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kimerevített rémtetteiben
a sorsnak apró délibáb pihen
a Kongó ölén hófehér a pára
felröppent partjáról a szélmadár
homokot szórt a tegnap hajnalára

ott fenn lakik a forró fényhajú
reggelente fésűjét tisztogatja
a tűzlapokat késsé élezi
pirkadatkor felaggatja a Napra
délre a légen át belénk hasít

egyszer talán megbocsátom nektek
hogy valóságotokba hoztatok
a nyomorotokba ágyaztatok
mielőtt megkérdeztétek volna
van-e kedvem azzá formálódni
gyereketekké devalválódni
elfogadni a feltételeket
melyekkel az életet élitek

vacsora lesz a nádiantilopból
vacsora lesz a konobóból is
és vacsora lesz a szitutungából

amíg aludtam fehér volt a Kongó
hihá hihá a gyilkosok
futottak és földre feküdt a kunyhó

a szalakók a tintába esett
az este szára a párnára hajlott
virágfejét az álmaimban oldja
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fekete arcú a szövőmadár
mint a lassan elszálló éjszaka
a kék hajnalnak halvány most a Holdja

félelmet csókolt rám a reggel
megérkeztek a gyilkosok
egymás testével laknak jól

én még csak iskolás vagyok

     

GYERMEKSÉGEK

DOLÓRESZ

Dolóresz itt is, ott is, néha bánt,
kapok miatta csokit és banánt,
sípol, dorombol, érdes citera,
sajnálgatnak, hogy Dolóresz velem van,
ágyam fölött felnőttek mosolya,
inkább eltűnök tollas paplanomban.

Dolóresztől a felnőttek is félnek,
hitetlenkednek, hogy bennem megéledt.
Takarják riasztó félelmüket,
azt mesélik, hogy szelídül Dolóresz,
jönnek hamar a könnyű éjjelek,
kicsit még várjak, aztán minden jó lesz.

Tudom, Dolóresz már velem marad,
hátat fordítok, hogy ne lássanak.
Dolóresz, a kínzóm: beteg tüdőm,
hozzám tapad, mint testemhez a lélek,
legfeljebb velem együtt eltűnőn
sivít búcsút az irritáló létnek. 
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A VILÁG RENDJE

Mások az óvodába,
én orvoshoz megyek.
Vajon miért egészséges
a többi gyerek?
Nem értem, mért futnak,
játszanak, szaladnak,
vidámak ők.
Az lenne rendjén, ha
nem kapnának levegőt.

BOCSÁNAT

Nem tudom, miért haragszanak,
hogy ilyen vagyok.
Én mindig bocsánatot kérek,
ha fulladok.

ÉN

A levegőt szippantók között
idegen vagyok kopoltyúmmal,
orvosok között telt a nappal,
éjjel aludtak körülöttem,

rémületet s tablettát nyeltem,
a híg léghez idomítottak,
a kék tengerbe vágytam mindig,
visszadobhattak volna engem.

AZ IGAZI GYEREK

Eddig szerettem, de ránézni most már
nem merek,
a néni karján, kit anyukámnak hittem,
ott ül az Igazi Gyerek.
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A BONCMESTER
     
A boncasztalra helyezte a mát, 
és módszeresen trancsírozta szét:
    

„Az utcán elejtettem kulcscsomóm.
Szemem alatt egy izom rángatózott.
Még mindig fájt a tegnapi vérvétel.
Egy férfi végigmért és ment tovább.
        

Kifulladtam, míg a lakáshoz értem. 
A ruhát a gép ma se mosta ki. 
Aggasztott, hogy a pénzem elfogyott.
Értelmetlen volt az egész napom.
       

A számítógép előtt ott feledtem
sétára tartogatott önmagam.
Ma sem lehettem az, aki vagyok,
ma végképp nem lehettem az, aki.
          

Ma csak kétszer gondoltam a halálra,
huszonhatszor arra: feleslegesség.
Hogy értelmetlen mindez az egész,
e gondolat ma sem repült tovább.
         

Ma sem találtam magamat hibásnak,
de annál inkább alulöltözöttnek.
Ma megszokásból egy imába kezdtem, 
aztán káromkodást morzsoltam el.
         

Ma a sötétben mókás volt a démon,
szarva mókus füleként bojtba ment át.
Ma a gondolat megnevettetett,
hogy végül azért mégis meghalunk.
         

Az esti fénynek csipkés volt a héja,
eszembe jutott, hogy az ördög ázik,
tollain kövér esőcseppek ülnek,
és reménytelenül aludtam el.”
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FÉLIRODALMI PÁRBESZÉDKÍSÉRLET BOZSIK 
1PÉTER PÁLINKAENCIKLOPÉDIÁJÁVAL

Két korty pálinka a határon, szvít Dzsízösz, de jólesett!
Felfüggesztem az ideiglenes nyár eleji absztinenciám, mielőtt 

ebbe a szobába belépek – ami dukál, az dukál. Vegyes gyümölcs, 
nevezetesen meggy-barack. Zlatibori. A nyelvemen ott marad a 
kesernyés  cián.  A  dohányfüst  nem  zavarja,  harmonizálnak.

Tudnod kell l a s s í t a n i. A pálinkaivás művészete itt kez-
dődik: hedonista, önféken tartott alkoholista létemre is képes va-
gyok tartani a mértéket – a nemes nedűt az íze, a meditatív hatása 
végett kortyolgatom lassan. (Hogy hogyan csapom ki a biztosí-
tékot, arról máshol, máskor.)

Falatozz is közben! Erről a magyarok keveset tudnak, vagy 
nem érdekli őket – inkább szláv szokás, hozzáteszem: bölcs. A 
legprímább minőségű, háromszor főzött gabonapárlatot csakis 
savanyú uborkával! – hallottam valahol. Magam valami zsíros 
sajtot – legtöbbször gaudát – is beiktatok. Gyönyörű ízkavalkád, 
mennyei harmónia! (Öt-hét deci után is észen maradok – sőt! –, 
másnaposság? Sehol.)

Kedvelem Hamvast és – Bozsikkal ellentétben – A bor filo-
zófiáját is. Persze fenntartásokkal fogadom el, amit mond az ita-
lokról, de hát többek között éppen az kitűnő benne, hogy olvasás 
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ESSZENCIA

1  Ez az írás igazából úgy nyeri el a valódi értelmét, ha előtte az olvasó 
megismerkedik Bozsik Péter Pálinkaenciklopédia című remeklésével 
(in: Bozsik Péter: A pálinka dicsérete és más történetek, zEtna, Zenta, 
2012); én csak hozzáfűzöm a magamét. Nem szeretném megismételni, 
amit ő már leírt – az ízes történetek mellett a készítési és fogyasztási 
módokról és egyéb kulisszatitkokról –, viszont ezekkel együtt válik az 
én írásom is kerek egésszé. Beavatottak persze enélkül is elboldogul-
hatnak.



közben elgondolkodtat. A lényeg ezúttal, hogy örülök, amiért 
Bozsik Péter megvédi a Hamvas által elmarasztalt pálinkaivókat, 
akik „ki-kitörnek, aztán összecsuklanak”. Ez nem az italt minő-
síti, kizárólag a fogyasztóját: csuklottam én már össze bortól is, 
ajjaj. Szerzőnk abban egyetért a „vén bölccsel”, hogy a bor a 
társaságot kedveli, a pálinka pedig a magányosok itala. Nos, 
szerintem is kedveli a bor a társaságot: például az én társaságomat. 
Egy karcsú palack délszaki Vranac, hozzá két-három pipa első 
osztályú cannabis: így kezdtem írni a Mint ami lent van című 
regényemet. Szeptember volt, egyedül ücsörögtem egy Tisza-
parti hétvégi ház erkélyén, közel-távol sehol egy lélek, a Csárda is 
elcsendesedett estére, s mégis: mintha nagy-nagy társaság – feast 
of friends, that I prefer to a giant family – vett volna körül, de nem 
zavartak a belső régiókban való teljes elmerülésemben. Tehát 
meditatív italként szolgált.

S valóban, a pálinka „magányos” varázslat – de korántsem 
zavar, ha többen is vannak körülöttem. Mert csak arra az egy – 
kivételesen kettő – személyre tudok fókuszálni, akivel ezt a ben-
sőséges élményt megosztom. Különös tehetségem van nekem is, 
és a jó pálinkának is, hogy a magánszféránkat megőrizzük. Akár 
egy karnevál kellős közepén is.

Az ócska kannásboraimat, filléres söreimet, vodkáimat, pan-
csolt műpálinkáimat már bőven megittam, többet is, mint az egy 
emberöltőre elegendő. Az ifjonti „lázadásba” ez is belefért a ra-
gasztó, benzin, hígító és társaik mellett. Ma már, ha „lámpaoltás-
ra” is vágyom, akkor is adok a minőségre – legyen szó alkoholról, 
cannabisról, irodalomról vagy nőről.

Ezúttal is csak a nemes párlatokról esik majd szó leginkább, 
akárcsak az alapul vett – s részemről alapműnek ajánlott – Bozsik 
Péter-remekben, a Pálinkaenciklopédiában. Szólnak majd még, 
persze, történetek a fenti kétes eredetű szerekről is – hiszen a 
történeteim tárháza kimeríthetetlen ebben a témában (is) –, itt 
azonban esetleg csak az elrettentés végett fordulhat elő néhány 
eset.

Induljunk hát el a Bozsik által kijelölt ösvényen: ábécé 
szerint, nosza.
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ÁFONYA – B. is csak ágyasként emlegeti, magam sem nagyon 
tudom elképzelni, hogy ebből pálinkát főzzön valaki. Igaz, bár-
miből összehozható, amiben csak nyomokban is van valamilyen 
szénhidrát – nos, az áfonyában nincs túl sok… Én ágyasként sem 
ittam, ha jól emlékszem – noha esetemben ez soha nem biztos –, 
de olyasminek képzelem el, mint a sommal készített ágyaspálin-
kát. Az igen fanyar, mondhatni, üdítő, inkább a színe jellegzetes, 
mint az íze. Valami olyan bizarr lila, hogy ha nem itthon készítjük 
el, másnak el nem hinném, hogy nem szintetikus… Kb. mint a 
fekete ribizlis francia vodka, csak halványabb. Kellemes. Meg-
kóstolnám az áfonyásat is. (Hű, most utólag belegondolva: nem 
azt ihattam tavaly nyáron a veszprémi ír kocsmában hajnaltájt? 
Vagy az meggyes volt? Utána kéne járni. Jó drágán mérték.)

ÁGYAS – Csak a fantázia szabhat határt – az pedig, mint tudjuk, 
határtalan. Bár gyengébb minőségű pálinkák ilyen módon fel-
javíthatók, magam erre is inkább jó minőségű, kevésbé karakte-
res, szilva- vagy almapálinkát használok. Fentebb említettem már 
a somot, de kedvelem még a – szintén – szerb specialitást, a kle-
kovacsát is. Ez pedig nem más, mint szilvapálinka borókaágyon. 
(Az angol gin is ugyanez, csak ott rozspárlat az alap. Viszont nem 
tudom, mennyire természetes: ha szeszt öntünk a borókára, az 
nagyon gyorsan sárgászöld színt kezd felvenni. A gin, ugye, fehér. 
De talán két párlás közé esik a bogyó jelenése.)

Az eddig kóstolt legfinomabbak számomra az almapálinka 
meggyágyon és a szilvapálinka aszaltszilva-ágyon. Különleges 
még a „macskapöcse” paprika ilyen módon elkészítve, de ezt 
kizárólag elszánt ínyenceknek merem ajánlani. (Nagygomboson a 
forralt borba is dobtak szárított cseresznyepaprikát a fahéj és a 
szegfűszeg mellé: kb. mint a túlcsípősített halászlé, csak édesen.) 
Egy-két fajtát mindig tartok itthon (most épp borókát), az ember 
megkívánja. No de az ágyaspálinka valóban kimeríthetetlen téma, 
külön „regényt” írhatnék, ugorgyunk.

ALMA – B. nem igazán tartja sokra, nekem az egyik kedvencem. 
(Hétköznap, a napi három-négy „standard” kupica nálam általá-
ban alma vagy szilva, esetleg szőlő.) Valóban nem igazán karakte-
res, de ha jó alapanyagból a megfelelő módon készítik, van egy 
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jellegzetes, enyhén fanyar aromája, amit én kedvelek. A jelszó: 
nem kell mindig kaviár.

(Egyszer hoztak nekem Normandiából Calvadost, ami a 
helyiek nemzeti itala, ez is almapálinka. Nem voltam különösen 
elragadtatva, de erről inkább a szállító tehetett: apró műanyag 
flakonban hozta, amiben ki tudja, előtte mi volt, aztán ki tudja, 
meddig állt benne… mindenesetre kapott egy elég erőteljes ace-
ton ízt. Persze azért megittam. Természetesen.)

ÁNIZS – Cukorkában kedvelem. Teában is, de inkább fűszerként, 
keverve más herbákkal. Pálinkaként ez is ágyas. Számomra bor-
zalmas. Ouzo, masztika. Amikor Görögországban nyaraltam, a 
Metaxán lógtam tíz napon keresztül – ez az egyik kedvenc borpár-
latom –, de arra gondoltam, csak „illik” az ouzóból is fogyasztani, 
ha már itt vagyunk… a két deciből legyűrtem egy felest, a többiből 
inkább koktélt kevertem. (Két-három cent ouzo, fél deci sűrűre 
kevert nesskávé, másfél deci hideg tej, púpos kiskanál cukor. A 
White Russian „szinkronizálása”. Kávélikőröm nem volt.)

Erdélyben is pancsolnak – a kömény„pálinka” mellett – vala-
mi hasonlót ánizsból. Nagyon tömény tea – ánizs illetve kömény – 
plusz tisztaszesz. Cukorral vagy anélkül. Köszönöm, abból a 
másnapos koponyahasogatásból egy életre elég volt az a két-
három alkalom, amit az első erdélyi körutamon át-, azaz túléltem.

ASZÚTÖRKÖLY – Mmm… ezt egyszer meg kell kóstolnom! Jól 
hangzik.

BARACK – A B. által királynőnek titulált őszibarack-pálinkát 
mindössze egyszer kóstoltam: semmi extra élmény. Pedig nem 
hagyták túl erősre, nem az volt a gond vele. Egyszerűen nem volt 
semmi karaktere, inkább cseppet „büdöskésnek” tűnt, de még 
annak sem annyira, hogy maradandó élményt jelentsen. Felejthető 
volt (mint egy fogmosás).

A sárgabarack – a „hercegnő” – sem tartozik a legnagyobb 
kedvenceim közé, noha ebből már nem egyszer ittam olyat, ami 
hét nyelven beszélt. Számomra ez inkább amolyan desszert jel-
legű – mondhatni, „kontyalávaló” –, amiből vasár- és ünnep-
napokon szívesen elnyalogatok egy kupicával, élvezem is, de 
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ennyi. (Mást ne mondjak: még soha nem rúgtam be ebből tisz-
tességesen. Nos, ez igen kevés italról mondható el az Ég alatt, be-
leértve a román tisztaszeszt és a benzint is.) Ugyanakkor mindig 
tartok itthon egy palackkal a legprímább minőségből – amiről 
hiszem, hogy kizárólag itt, a vajdasági Bácskában főzik –, hiszen 
tudom, ha valakit meg akarok tisztelni, akkor csakis ebből kínál-
hatom. Persze csak ha nem ínyenc az illető. Számukra egészen 
más meglepetéseim vannak… (A benzin nem tartozik ezek közé. 
Bár pszichopata vendégeim is szoktak lenni.) A barackból igenis a 
lekvár az igazi! Mondjon erre B., amit akar.

BIRS – Na, ez már sokkal inkább! A „Nagy Bácskai Trióból” ez a 
legkedvesebb számomra – utána a körte, utána a barack. Ezt sem 
szlopálom napszámra – mint a szilvát, almát, szőlőt –, de ha egy-
egy csárdában felsorolják a választékot, ennél általában meg-
állítom a pincért, ne mondja tovább (mivel feltételezem, hogy 
bodza vagy hordós Glenfiddich nincs a pincében). Szeretem a sze-
líd, mégis jellegzetes, picit fanyarkás karakterét. A barack után 
közvetlenül sosem esik igazán jól a húsleves – birsből akár félúton 
is lelökök még egyet. És: a világ legkitűnőbb birspálinkáját a 
szomszédom főzi! (Körtéből csak a második az övé, azt Gyuri 
bácsi érzi a legjobban. De még mindig Zentán belül vagyunk.) 
Hanem: mért nem tartok ebből itthon? Talán ezáltal próbálom 
magam számára „egzotikussá” tenni, holott egyáltalán nem az.

BODZA – Hú… Nos, B. így kezdi a szócikket: A KIRÁLY. És 
egyet kell értenem. Imádom a szörpöt is, a teát is. Különleges, tán 
semmihez sem hasonlítható íz (a bodza, mint a pacal: vagy ra-
jongsz érte, vagy köpsz tőle, harmadik út nem létezik). A pálinka 
meg… hát, ugyanolyan – csak esszenciálisan „ugyanolyan”.

Mindössze kétszer volt hozzá szerencsém. Először az egye-
temen toltak az orrom alá egy aprócska üvegcsét, hogy „nedvesít-
sem meg vele az ajkamat”. Utána órákig nem ittam/ettem mást, 
hogy ott maradjon az a nedű, még ha csak egyre halványabb nyo-
mokban is. Másodszor a kispiaci Emil cimborám küldött nekem 
egy „egész”, kb. fél vagy háromnegyed decis, díszüvegecskével – 
bodzából ez jelentős mennyiségnek számít! –, mit mondjak, tény-
leg megtisztelve éreztem magam. Az üvegcse kitartott vagy fél 
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évig, inkább csak inhaláltam, mint ittam. S ebből aztán senkit,    
de szó szerint senkit nem kínáltam meg! (Két italhoz tudnám 
hasonlítani csupán, a Glenfiddich nevű skót gabonapárlathoz, 
amit tizenöt évig meg sem bolygatnak a hordóban, csak azután 
palackozzák, a másik egy dél-szerbiai szilvapálinka, ami meg hu-
szonennyimennyi évig pihent a hordójában… mesések. De ezek-
ről majd a maguk helyén.) Egy palack bodzát, kerül, amibe kerül – 
nem lesz olcsó –, be kell szereznem mihamarabb! Nem élhetek 
tovább nélküle.

BORÓKA – Erről nagyjából elmondtam a magamét az ágyasnál. 
Ittam ilyen-olyan gineket (a szabadkai vacaktól a Beefeateren 
keresztül a Gordon’s-ig), borovicskát, klekovacsát… Ez utóbbi 
smakkolt leginkább, de nem a kedvencem egyik se. A fenyő leg-
inkább légfrissítő formájában jön be. Tonicban elmegy nagy rit-
kán. (Noha nem az eszméletvesztés az írásunk tárgya, azért idé-
zem Errol Flynnt: „Ha be akarsz rúgni, igyál whiskyt, a gintől csak 
pisálni lehet.”)

Kóstoltam a Tádé kollégám által nagyra tartott Fenyővizet is. 
Erről van egy legenda, hogy állítólag a székelyek odaálltak – ha 
jól emlékszem – Mária Terézia elé, hogy hát ők főznének fenyő-
pálinkát, lehet-e? Jajj, hát a székely amúgy is problémás alattvaló, 
gondolta a császárnő, nem, nem lehet, szó sem lehet róla! Erre a 
következő évi meghallgatáskor a csalafinta székelyek már a kö-
vetkező ötlettel álltak elő: készítenének fenyővizet, lehet-e? 
Fenyővizet? Végül is… hát csak hajrá, csináljátok… Ez is olyan, 
mint a gin – nagyjából. Csak „hígabb”. Pillanat, rögtön megné-
zem… 36%. (Egyébként amikor Sepsiszentgyörgyön efelől ér-
deklődtem a vendéglátó lánykáknál – akik pompásabbnál pompá-
sabb eperhordós szilvákat toltak elém decis poharakban, s maguk 
is derekasan fogyasztottak –, nekik halvány fogalmuk sem volt, 
miről beszélek. De másnap közös erővel azért találtunk a nagy-
áruházban.)

BORPÁRLAT – B. az „égettborról” sincs különösebben jó véle-
ménnyel – mivel saját bevallása szerint kizárólag olyan formában 
találkozott vele, amikor silány kvalitású bort párolnak le, hogy az 
ne veszítsen tovább a „minőségéből”. Kitűnő borpárlatot készí-
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tenek a magyarkanizsai tangazdaságban! (Többek között, mert a 
szőlő, az alma, a vegyes és a paprika is fantasztikus – magam 
ezeket kóstoltam, azaz rendszeresen vásárolom –, ráadásul igen 
kedvező az árfekvésük.) Tervezem egy ideje, hogy rendeljek a 
borból is – mert amiből ez a zamatos párlat készül, az csakis remek 
minőségű lehet. (Azt persze nem állítom, hogy a francia konyak-
kal felveheti a versenyt, de például a közepes minőségűnek szá-
mító olasz Stockra simán ráver. El nem cserélném érte!) Közhe-
lyes, de igaz: mintha zamatos szőlőszemet harapnál ketté… Egyik 
nagy kedvencem ez is. Kötelezően ott áll a polcomon.

CUKOR – Erre most mit mondjak? Mit mond erre B.?… Sztori-
zik, persze. Meg gondolkodik, bevegye-e az enciklopédiájába.  
Ha a pálinkáról mint „transzcendens élvezetről” beszélünk, akkor 
ennek itt nincs helye. Kuriózumként persze van. (És jó példa a 
rum, amit ugye cukornádból főznek – jobb helyeken. És ami jó. 
Sőt. A karibi rumok, a kubai, a Puerto Rico-i, fantasztikusak. 
Nemrég ráfutottam barbadosira – Old Pascas –, ami épp oly kitű-
nő, mint az előzőek, mérsékeltebb áron. Óh, egy féldeci Havana 
Clubot vagy Bacardit elszopogatni egy kis lime-mal… És óh, 
galád Hunter S. Thompson, aki az ’50-es években befutott San 
Juanba, mint egy részeg hajó, s ahol „a rum alig valamivel volt 
drágább, mint a csapvíz”…) De a cukor, mint a cefre „feljavítása”, 
hát… Régen téma volt ez a nagyanyáméknál falun, hogy „biztos 
azér’ fáj a fejed, mert cukros volt az a targyi”. Manapság ilyet  
nem igazán hallok – drága a cukor. Nagy árfekvésű pálinkát úgyis 
csak szakértő vesz, vagy aki az italt az íze kedvéért fogyasztja, 
megbecsüli, őt viszont nem igazán lehet átverni. A „butításért” 
fogyasztott kerítésszaggatóba meg szerintem nem biznisz ma már 
belekeverni.

CSERESZNYE – Magam is a kommersz fajtával ismerkedtem 
meg először – akárcsak B., aki végül „merevebb volt egy kavics-
nál”. Azóta találkoztam valódi cseresznyepálinkával egyszer-
kétszer, de szerintem kimagozták, mielőtt a cefrébe került, nem 
volt meg a várt – s általam kedvelt – kesernyés ízhatás. Anyám 
kedvence, én mérsékelten rajongok csak. Ittam meggy-cseresz-
nye vegyest, na, ez már kesernyés volt – és csodás! (De ez a mos-
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tani zlatibori nedűm is éppoly ínycsiklandó, ebben barack van 
cseresznye helyett. Szerintem a meggy itt a lényeg. S persze a 
meggymag. A ciánmérgezéstől meg ne féljünk. Vagy ha igen, 
akkor a marcipánt is hanyagoljuk.)

      
DIÓ – Ez is „ágyas téma” egyébként. Pálinkáról beszélünk, ha 
csak kevés cukrot adunk hozzá, likőrről, ha sokat. Dióhéjban. 
Édesanyám likőrt készít, mégpedig Mariska néni, Ladányi István 
anyukájának receptje szerint. 18-20 szem diót három hétre benne 
tartunk egy liter jó minőségű, de kevésbé aromás (alma, szilva) 
pálinkában. Utána ezt leszűrjük, felfőzünk cukrot fűszerekkel 
(szegfűszeg, fahéj, citrom- és/vagy narancshéj), 1:1 arányban 
összekeverjük a szesszel, majd még néhány hétig hagyjuk össze-
érni a palackban. B. receptje ettől annyiban különbözik, hogy a 
fűszereket is – ráadásul több félét – a dióval áztatja, és több ideig 
(két hónap). De olvastam/hallottam további verziókat is. Mind-
egyik finom volt, amit kóstoltam, csak nekem persze édes. (Az 
Unicum az egyetlen likőr, amit gyakran és szívesen fogyasztok, de 
azt is azonnal leöblítem – jobb esetben sörrel, de a szóda is meg-
teszi.) Mindig van itthon, néhány barátom és barátném erre es-
küszik, ha leülnek a kockás abroszomhoz, nem is kérdem, mit 
iszol?, máris töltöm a diót.

       
EPER – Ez sem tartozik – „túlivásból” kifolyólag – B. kedvencei 
közé. Magam vegyes érzelmekkel viseltetem iránta. A szentta-
mási nagyanyám küldött nemrég egy liter – méregdrágán vásárolt 
(bár fogalmam sincs a „hivatalos” árfolyamról) – eperpálinkát, ezt 
apránként és nehezen gyűrtem le. Bár a végletekig kíváncsi és 
ínyenc vagyok – mindenféle csigabigát és drótférget megkóstolok 
–, ennek érdesen fanyar, különleges íze nem igazán nyerte el a 
tetszésemet. Közben van az arzenálomban egy ’99-es – tehát mára 
tizenhárom éves – eperpárlat, amit nagy-nagy ritkán előkapok. 
Úgy rémlett, az smakkolt… újra belenyaltam, s lám: most is. Vala-
hogy selymesebben érdes, ha érthető ez a látszatellentmondás. 
Ebből megkínálnám B.-t, talán megenyhülne ő is eme különle-
gesség iránt.
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KÖRTE – Tudok lelkesedni ezért a párlatért, mert kellemes meg-
lepetések érhetik az embert. Kellemetlen viszont nagyon ritkán, 
velem talán soha, értsd: nem ittam még rossz körtepálinkát. (Rá-
adásul ez az a számomra ritka gyümölcs, amit szilárd állapotában 
is szívesen fogyasztok.) A legtöbben a vilmosra esküsznek, nekem 
a nácikörtével voltak a legemlékezetesebb találkozásaim – ebből 
főzi a szomszédom is –, de azt sem vetem meg, amit az apámmal 
főzünk lent a Pánában: mézringló – amiben az a jó, hogy szinte 
semmi karaktere nincs, átveszi a társított gyümölcs ízét, hatalmas 
cukortartalmánál fogva viszont jó sok pálinkát ad – plusz cukor-
körte. Esetleg a tisztázás előtt még néhány napra beleejtünk né-
hány négybe vágott vilmoskörtét is… Határozottan nem rossz.

A zentai kulturális rendezvények afterjein gyakran találko-
zunk – a már emlegetett – Gyuri bácsi körtéjével: garantált a 
kellemes közérzet, jó étvágy – és nem utolsósorban: a zökkenő-
mentes ébredés reggel.

     
KUKORICA – Ez így első hallásra – amikor a Kárpát-medence 
gyümölcspálinkái járnak az eszünkben – ugyancsak bizarrnak 
tűnhet, de aztán persze beugranak a gabonapárlatok. Én helyben 
főzött kukoricaszeszt még nem ittam, nem mintha különösebben 
kíváncsi lennék rá. Persze, megkóstolnám. Természetesen.

Ami az amerikai bourbon whiskyt illeti – ami szintén kukori-
cából készül –, nem rajongok érte. Elsősorban, mert túlfűszerezik, 
ráadásul a Jim Beamben éppen az ánizst érzem ki elsősorban,  
ami, hm. Talán ezzel akarják elnyomni a nem kívánatos ízeket. 
(Kivételt képez a Jack Daniel’s Tennesseeből, ami egészen más 
technológiával készül, mint a bourbonok, és az íze remek! Ami 
alatt értsd, hogy megközelíti a skót és ír eredetit.) Ha már a gabo-
napárlatoknál tartunk, el kell mondanom, hogy az én abszolút 
kedvenceim a single malt whiskyk, egy Londonban élő jóbará-
tomnak köszönhetően van épp itthon Glenmorangie és Glen-
fiddich is. Ez utóbbi – már emlegettem fentebb – a kelta istenek 
itala, minden cseppjét eldédelgetem a nyelvemen – cseppfolyós 
napfény és kelta szüzek mosolyának lepárlásából. Mennyei. 
(Amíg nem találkoztam ezekkel a csodákkal, az ír párlatokra es-
küdtem, ezek közül is elsősorban a Tullamore Dew-ra.)
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MEGGY – Nem emlékszem, hogy ittam-e tisztán, mindenesetre 
azok a vegyes gyümölcspálinkák tetszenek a legjobban, amelyek-
ben a meggy dominál – az ízével kétségkívül dominálni fog, szó-
val nem mennyiségileg értem –; sajnos ritkán futunk össze ilyen-
nel. Viszont itt van most nekem ez a remek zlatibori, ahol a másik 
gyümölcs a sárgabarack – panaszra nem lehet okom tehát. Majd 
beosztom. Természetesen. (Jajj, de buta vagyok: hát hogyne ittam 
volna tiszta meggyet! A legutóbbi kishegyesi ivó-olvasó találko-
zón. Az pedig az a híres. Van háború emiatt Kishegyes és Bácsfe-
ketehegy között?) Minden italt kedvelek, ami picit kesernyés. A 
meggypálinka, a gyümölcs magjának köszönhetően, az.
       
NARANCS – Igen, van ilyen is. Gödöllőn voltam oly „szeren-
csés”, hogy megpróbálhattam. Pedig milyen jól hangzik, igaz? Az 
már nem annyira, hogy a kárpátaljai szobatársam kínált meg vele. 
Őfeléjük nem éppen az ízhatásra koncentrálnak elsősorban pálin-
kafőzéskor. Ennek a színe szép sárga volt – bizonyára hordózással 
próbáltak kicsit javítani a minőségén, hozzáteszem: kevés sikerrel 
–, de már az illata sem igazán nyerte el a tetszésemet. Az íze? 
Innen üzenem B.-nek, hogy a csantavéri narancspálinka sem 
(csak) azért volt benzinízű, mert ráfolyt az alapanyagra a benzin. 
Vagy erre is ráfolyhatott? Isten útjai kiszámíthatatlanok. Nem úgy 
az egyetemistáké: megittuk ezt is, naná. Egyetlen délután a litert, 
ketten, még kocsma előtt. Az ilyesmi jobb, ha minél előbb elfogy. 
Megisszuk, iszunk rá sört, elfelejtjük. Életem kb. harmadik leg-
rosszabb pálinkája. (Ami nem jelenti azt, hogy narancsból nem 
lehet jó párlatot készíteni. Talán lehet. Ha tudsz ilyenről, és kül-
desz is, ígérem, írok róla.)
       
PAPRIKA – Erről B. nem regél. Nem az ágyasról beszélek, bár az 
se rossz: először vodkával találkoztam, utóbb hazai pálinkával is, 
az előbbit nem is szűrik le, benne hagyják az apró erőspaprikát, 
igen gusztusos (imádom a csípőset). Az utóbbit magad is meg-
kóstolhatod, ha Zomborban jársz Feketéék valamelyik happe-
ningjén és a bizalmukba fogadnak. Ezt az italt legjobban úgy 
jellemezhetném, hogy – már bocsánat – hű, bazdmeg!… Még vé-
letlenül se igyál rá vizet, mert pórul jársz! Ha nincs valami zsíros 
falat a közelben, akkor én rendszerint valami más, „mezei” pálin-
kával kísérem le, az enyhíti a hatást.
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Node eredeti, paprikából főzött pálinkáról még csak nem is 
hallottam, amíg a magyarkanizsai tangazdaság párlataival nem 
kezdtem barátkozni. Kizárólag ínyenceknek ajánlom. Magam is 
inkább érdekesnek, mintsem jónak tituláltam egy ideig, mára 
megszerettem. Eleinte egy évig is kitartott a liter, manapság már 
három-négyhavonta rendelek. Egy barátnőmmel, aki azonnal rá-
kapott, évek óta találgatjuk, hogy mire is emlékeztet az íze. Mert 
valahonnan nagyon ismerős. Még nem tudtunk megegyezni. Sze-
rintem leginkább a padlizsánhoz hasonló, vagy még inkább arra az 
ízre asszociál, amit a daturatea – NE próbáld ki!! – elfogyasztása 
után érzek. Csak nincs közben ott a gombóc a torkomban. Hála 
istennek.

RINGLÓ – Tisztán talán még soha nem ittam, vadringlót gyűjtöt-
tünk, amikor a – pici – pánai gyümölcsösünkben összesen sem jött 
össze annyi cefre a különböző gyümölcsökből, hogy egy kazánnal 
kitegyen. A mézringlóról fentebb már zengedeztem.

SÁRGADINNYE – B. állítólag egyszer már ivott. Még kidol-
gozás alatt az ő szócikke is. Ha behajtja a dinnyepálinka-tartozását 
és abból megkínál, szívesen segítek neki a szócikkben is. (Tény-
leg nagyon kíváncsi lennék.)

SZILVA – És itt érkeztünk el ahhoz a nemes italhoz, aminél én 
különbet még az életben nem ízleltem – s ha ezután sem fogok, 
akkor is boldogan térek meg az ősökhöz: hordóban érlelt szilva-
pálinkával, hogy, hogy nem, csupán a bakaságom alatt ismer-
kedtem meg. Mondanom sem kell, azonnal igencsak jó barátságba 
kerültünk. (A legizgalmasabb kalandjainkról máshol már írtam, 
persze akadnak még jócskán, de itt és most ettől eltekintenék, mert 
elbeszélésnyire dagadna a szócikk.) Miután leszereltem, hamaro-
san éreztem, hogy valami nagyon hiányzik: hát persze, hogy a dél-
szerbiai szilvórium. Amikor az öregem néhány évvel ezután 
leutazott egy hétre Soko Banjára, én ezt kértem ajándékba. Hozott 
is egy palack mennyei itókát, ezt néhány évig be tudtam osztani. 
Amikor már csak egy kevéske lötyögött az alján, ismét a fatert 
mozgósítottam: van egy vadászcimborája Bánátban, akinek van 
egy vadászcimborája valahol lenn délen, aki üzletszerűen is fog-
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lalkozik ezzel az itallal. Nosza, mozgassuk meg a kapcsolatokat! 
Kaptam is mindenféle formában. Volt ott felcímkézett, palacko-
zott (ezekből még nem is bontottam/kóstoltam), házi, saját fo-
gyasztásra szánt, és ezek között is: AZ ITAL! A jóember – nevez-
hetjük bátran alkimistának is – akkor hordózta be a legprímább 
szilvapálinkáját, amikor a lánya megszületett, aztán, cca. húsz év 
elteltével, akkor bontotta meg a hordókat, amikor annak menyeg-
zője vala... s azóta is eltelt már nagyjából tíz év (csak nálam itt 
bújik meg vagy öt éve)… Nem írok jelzőket, mert félek, óhatat-
lanul átcsónakáznék a giccs tartományába, és szerintem enélkül  
is érthető/érezhető a lényeg… Ezt a nedűt csak nagyon-nagyon 
akkor… amikor…

Egyébként azóta ittam kitűnő hordózott szilvát a Matyó-
földön is – itt eperhordóban érlelik, míg Szerbiában, ha jól tudom, 
bükkhordóban –, és Erdélyben is, Csíkszeredán. Laró barátom 
mutatott egy trükköt: egyetlen palack szilvát is „hordózhatsz”, 
csak úgy otthon, a spájzban: lemetszel egy ujjnyi vastag eperágat, 
azt beleereszted az üvegbe, s néhány hónapra benne hagyod: a 
furfangos matyók… (Egyébként minden jó minőségű szilvát 
szívesen fogyasztok, ha kicsit „büdös”, az se baj – az érett bir-
katúrót is imádom, kinek mi a bűz –, nekem ez a „mindennapi 
kenyerünk” fontos része.)

TORMA – No jó, csak viccelek.

TÖRKÖLY – Általában nem becsülik sokra – úgy tűnik, B. sem –, 
számomra életem talán egyik legjobb, és kétségkívül a legrosz-
szabb pálinkája is törköly volt. Mindkettő Gödöllőn esett. A fi-
nomabbikról nincs sok mondanivalóm: hárslevelű lefejtése után 
maradt szőlőből készült, ráadásul valamelyik magyar – ha a 
fejemet elütöd, sem emlékszem, melyik – történelmi borvidékről 
származott, szép sárga, tehát hordós, hét decis kiszerelésben… 
megadták a módját. Egy-egy kupicával jutott mindenkinek, el-
szopogattuk. Ez a módszer egyébként nem volt túl gyakori al-
kalmazásban az első éves agráregyetemisták körében.

És a borzalom: ez már valahol negyedikben lehetett, ha jól 
rémlik, Tankcsapda-koncertre melegítettünk, és nagy hirtelen kel-
lett valami szesz, addig is, amíg a boltba indulásra rászánjuk ma-
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gunkat. A kárpátaljai havercsaj erkélyén rohadt már vagy fél éve 
egy liter törköly – műanyag palackban. Ezt add össze: Kárpátalja, 
törköly, fél év a napon, műanyag (lágy, könnyen oldódó!) palack-
ban. Ittál már acetont? Na, ez annál nem sokkal rosszabb. Előbb 
mézet kevertünk bele, aztán megpróbáltunk forralt pálinkát ké-
szíteni belőle, végül mentacseppekkel is kísérleteztünk. Egyre 
borzalmasabb lett. Mi egyre részegebbek. Tehát: egyre finomabb. 
(Ez lehetett az a koncert, amikor, ahogy beértünk, én egyből az 
első sorba törtettem, ott, a tömeg nyomására, törni kezdte a térde-
met a színpad széle, ezért felmásztam rá. Arra ébredtem, hogy már 
csend van, a személyzet pakolászik. Mesélték, hogy a színpad 
szélén, a hangfal közelében végigaludtam a koncertet, a Lukács 
Laci időnként átugrált rajtam. Akkora is maradtam.)

A muzslai barátaimtól kaptam egyszer nagyon finom szőlő-
pálinkát, egyedi, személyre szóló címkével, a születésnapomra – 
talán éppen abból, amit Sziveri Gabi főzött. (Tyű, de ment az a 
bográcsos birkapaprikáshoz, az áldóját!)

A kanizsaiak nem csupán a borpárlathoz értenek, a törkölyük 
is kitűnő! Rendszeresen vásárolom.

ÜRMÖS – Én – B.-vel ellentétben – megszavazok ennek is egy 
külön szócikket. Ha már a boróka is kapott, én emezt százszor 
jobban kedvelem. Persze, ennek lehetne egy külön Enciklopédiát 
szentelni, szentigaz. Még mindig a szerbiai Pelinkovac áll nálam 
az első helyen, bár egy ideje gyanús, milyen alkoholt használnak a 
készítéséhez, nyírja az epémet… a gyomorkeserű. Rossz vicc, 
sajnos igaz. Mások is panaszkodnak. Úgyhogy egy ideje mégis 
Unicum díszeleg a kredencemen, ezt is nagyon csípem, kár, hogy 
olyan édes. Mint a Becherovka. Rövid, de lángoló szerelem volt a 
miénk. Itt a fűszerek közül talán a szegfűszeg dominál. Kellemes. 
Főképp jól lehűtve. És nagyon izgalmas kaland egy üveg abszintet 
másodmagaddal egy óra alatt meginni. Feketét. Úgy, hogy előtte 
pálinkáztál. Éhgyomorra. Annyira ánizsos, hogy azért is iszom 
olyan gyorsan (nem cukrozom, nem égetgetem). Túlélhető, csak 
ne szívj rá túl erős füvet, mint én tettem. Úgy alig. Egyébként szin-
tén nagyon izgalmas, amikor ilyen ürömmel megviccelt szeszt 
sörrel kísérsz – a legáltalánosabb: sör + Pelko –, egy idő után rá-
döbbensz, hogy itt már nem az alkohol játssza a főszerepet, hanem 
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az üröm és a komló. A hedonizmusban nagyon fontos a változa-
tosság. Főképp, ha a hedonista ínyenc is. (Valami nagyon buta 
filozófus szerint ez a kettő kizárja egymást. Mért ne lehetne príma 
minőséget nagy mennyiségben fogyasztani? Nonszensz.)

VEGYES GYÜMÖLCS – Több helyütt is szóltam már róla. 
Semmi különös úgy általában – bár akadnak csodás kivételek: 
sokadszor is: zlatibori meggy + barack! –, magam az alma vagy 
szilva alapú vegyes gyümölcspálinkákat szívesen fogyasztom 
„mindennapi betevő” gyanánt. (B. viszont ennél a szócikknél – 
nem, mintha a kedvenc párlata ez lenne, tévedés ne essék – szár-
nyal leginkább, ódát zeng a pálinkához, bölcseket és szépeket 
mond, ki ne hagyd!)

VODKA – Ha már itt van: minél kevesebb az íze, annál finomabb. 
Megint egy látszatellentmondás. Számomra a háromszorosan 
párolt Smirnoff a one and only. Behűtve, savanyú csemegeubor-
kával, zsíros gaudával. De ha már itt tartunk: szeretem pisamele-
gen is, tisztán, palackból. Igaz, így már elég könnyen elgáncsol. 
Míg amúgy soha.

És akkor a hőmérsékletekről: a kevésbé karakteres pálinká-
kat, amiket hétköznap, napközben iszogatok, mindig a hűtőben 
tartom, nyáron feltétlenül. Egyszerűbb skót whiskyt – ami nálam 
legtöbbször Teacher’s –, vodkát, fehér rumot általában jéggel, 
lassan elkortyolva fogyasztok. De már az erős aromájú, mondjuk, 
körte- vagy barackpálinkát szívesebben iszom melegen, mint a 
konyakot. Nem beszélve a kedves szilvámról. Az ízek így érvé-
nyesülnek legjobban – tenyérben melengetve, testhőmérsékleten.

Inkább leharapnám a nyelvem, mint hogy a Glenfiddich-
embe rakjak jeget, hideg szódát vagy hasonló baromságot.
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Két évvel ezelőtt, 2010 nyarán, baráti körben vetődött fel egy 
internetes irodalmi lap létrehozásának a gondolata. Akkor – úgy 
látszik, két év is tud történelmi távlat lenni – Magyarországon 
csak néhány internetes irodalmi periodika működött, amelyek 
mellett néhány nem folyóirat jellegű portál aktivált, illetve va-
lamennyi „papírlap” is felpakolta a tartalmát a világhálóra. Úgy 
gondoltuk, ez nem akkora túlkínálat, hogy fölösleges legyen egy 
újabb lap indítása. Valamivel később, ősszel aztán sor került az 
első szerkesztőségi ülésünkre. A lapot három győri, valamint egy 
Budapesten élő kolozsvári irodalmár alapította – egy dunaszerda-
helyi kocsmában…

Az Ambrooziát a győri Hermaion Irodalmi Társaság adja ki. 
A lap őrzi a nyomtatott folyóiratoknál megszokott felépítést, van 
vers, próza, kritika rovatunk, de interjúkat és műfordításokat is 
közlünk, utóbbiakkal kilógván kissé a hagyományos struktúrából. 
Jelenleg a szerkesztőség így áll össze (névsor szerint): Falvai Má-
tyás, Király Farkas, Sütő Csaba András, Szalai Zsolt. Hogy kinek 
mi a feladata, az kideríthető a honlapon az impresszumból…

Lapunk nyitott műhely, mindenkit szívesen közlünk hasáb-
jain. Egyetlen mércénk a minőség – az isteneket silányságokkal 
nem lehet táplálni…
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A REMÉNYHAL MÉG UTOLJÁRA

milyen szívtelen keszeg a délután
az ívatlan árnyékban botladozik
a kék üvegekben a szalmasárga fény

bejelenti, hogy késik a MÁV késik 
fenn az internetten lenn 
az állomások és a sínek között
milyen ablaktalan fordulat

alvó, jéghideg penész, deszkaroskadás, oxidáció, 
vaspermet eseng a csőbélben és a mélybe nyúló, 
nyitott henger pereme felett ónnal sújtott lassú eső szitál,
elkeveredik a bomló fémzenével, csepegés, percegés

jégkék hidegvászon, rajtfelejtett mozdulat

gombatörzsek a fák hízott törzsökén – 
az erdőben fejfedős gombagalopp,
hiányos ingek gyűlnek a vállfán

szabadságba ment a gazdatest. 
pórázra fogta, sétáltatta a lelkét is előbb,
kicsapta legelni aztán, bögölyfalka sírt fel boldogan

húzott, ráfelejtett mozdulat, olvadó jégkék

a remény hall meg utoljára
mikor csíkokra ordítod
egymaga volt a raj a felásott tóban
– lusta farokcsapás –
aztán belecsobogott a napba



félegyenes – vágányzár
a váltó karjába omlik és szúr a lég
beteg akarat, mindenütt jelen
ráül, beleüt, lecsap

és maszatol orrod alatt 
a forrókutya velővel kevert vére 
a kebab hagyma-paralelepipedonja 
a saláta körbeszaggatott plasztikája
és a fűszerrel sült borjú- és csirkehús.

én nem tudom, olyan ez a zsemle, 
mint okafogyott, végzetébe vágtázó 
prézli lovon, hősi halálba az őrlés, 
ráncvarró száradás, morzsolódás elől

a pénztárgép kattogása a félszeg félmosoly
a remélt haszon a ginfizzrevaló
az anyapucérra vetkeződzés, levetkőztetett tetem
a másik rablása, vétel, fosztogatás,

törvényes, ősi jussunkhoz hozzájussak.

felmászunk rajtad úgyis. én téged lehalász. 

felvarrod gyalázott, tépett töveidre a vérző ragokat azért.

a pofátlanság arctalan. szaga van, meg súlya, kerülete.
a nap zokogni tanul. egyelőre kivár, mérlegel, szipákol még.

fényes nappal razziázol – nem sül ki a szemed

csikorog a napnyaláb – pléhpofa, masszív vigyor,
mögötte villog a szem, fémre fagyott héliumtorzó
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És a gabi csak bukfencezett, bukfencezett vég nélkül, minden 
télen, minden éjszakán, amikor zuhogott a hó, amikor vékony fá-
tyol borította a lócitromokat és a madártetemeket, amikor minden 
eltűnt, csak a fehér puhaság volt látható. Bukfencezett a tisztában, 
a hószagban, a friss szagban, és minden bukfenc után kitátotta a 
száját. Havat csókolt, a szájába tömte, csomókban, nem számított, 
hogy nem csak a fehérséget eszi már, hanem a mocskot is alóla. De 
ő csak bukfencezett tovább, egymás után, egész az utcájukig, a 
kapujukig, a házukig, ahol csinált egy hóangyalt, és közben vi-
gyorgott. Bundája volt, fekete bundája, és necc kalapja. Berlinben 
vette őket, meg Bécsben, és Drezdában. Úriasszony volt régen, 
ma meg egy olyan bolond, mint én. Mindig tudtam, hogy testvérek 
vagyunk. Már három éve hazatért, három évvel ezelőtt egy trakto-
ron jött vissza a faluba, egy igazi Zetort intett le magának, az meg 
csak dudált, Marinéni kijött a házból és nárciszokat nyújtott felé, 
Józsibácsi a frissen vágott disznó combját, és én, én pedig semmit. 
Elbújtam a patak mögé, és onnan néztem, tudtam, hogy a patak 
eltakar, mert a gabi nem lát rendesen, nem szereti a szemüveget, és 
nem ér el hozzám a pillantása. Még nem készültem el az ajándé-
kával. Félek, hogy késő lesz odaadni.

Szóval mióta hazajött, azóta minden hétvégén a ház elé buk-
fencezik. És ott csinálja a hóangyalt. Vigyorogva és némán. Meg 
bemegy, és akkor én utánafutok mindig, és csúszok és mászok, 
hogy eltüntessem a nyomait, hogy senki ne lássa, senki ne tudja, 
mit csinál éjszaka, mert még megszólják.

És ha elértem a hóangyalig, láttam rajta mindig egy pici vérfol-
tot, éreztem húgy- és szeszszagot, biztosan az utcabeli tüdőbajos 
hajléktalan állt ide az angyal fölé, és szagolta szét, szagolta dara-
bokra, pelyhekre és kristályokra ezt a nyomot, amit nekem szántak.

Ő bent volt. Találkozott a tekintetünk az ablakban és megint 
kiröhögött, mert ő adta azt a kétszázast, azt az aranytallért a haj-
léktalannak, hogy gyalázza meg testének nyomát, az angyalkáját, 
az ő kis hidegségét, és ne én tegyem. Akkor mindig elkullogtam, 
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haza, vagy nem haza, a rigóba, a Karcsi helyére, és zongoráztam 
egy Duke Ellington-dalt, mert ilyenkor mindig úgy éreztem ma-
gam, mint abban a könyvben, tudod, a tajtékosban, amit egy lom-
talanításnál találtam. A gabiék lomtalanításánál. A gabi lomtala-
nításánál. Az ő háza előtt. Mert meghaltak már a szülei, meghalt az 
az asszony, aki mindig a feje búbjára tűzte a szőke haját, és fehér 
selyeminget hordott zöld posztószoknyával meg vastagsarkú 
cipővel, és minden reggel vett egy szál kolbászt a férjének, hogy 
vigye el a munkába.

Talán az fogott meg a gabiban annak idején, hogy az volt a 
vágya hogy bálnákat etethessen. Aztán amikor megtudta, hogy a 
bálnák nem májkrémespaprikássajtos szendvicset esznek, hanem 
planktont, akkor egy kissé elszomorodott, de aztán rájött, hogy 
biztosan árusítanak ilyesmit tejfölösbödönben, mint a kaviárt, 
csak ez nem olyan undorító. Sosem értettem, hogy miért bálna, 
miért nem polip, hiszen a polipok a tenger gyümölcsei, pizzán is 
milyen kis helyesek, milyen kis helyesek azok a tapadókorongok, 
amik pontosan, pontosan olyanok, mint a kis fehér plüssmackóm 
tapadókorongjai, amik az ajtóra voltak erősítve, és megsárgult 
mögöttük a festék. Anyám nagyon mérges lett erre a macira kis-
koromban, az ajtó miatt, és cserébe hajnyíróval levágta az összes 
szőrét, csak úgy darálta azokat a szálakat, azokat a pihéket. Olyan 
volt, mint a hókristálydaráló. Csak az nem csinál szemetet. Én 
meg közben ücsörögtem a vécén, és sírtam, sokat, három-vödör-
nyit, vagy négyet, annyiból le is lehetne mosni az ablakokat, vagy 
felmosni a konyhát meg az előszobát, mondjuk húsvétkor, mert 
akkor amúgy is kell.

Szóval követem a gabit. Akkor is, amikor ráncos, akkor is, 
amikor másik országban lakik. Ha nem hord piros ruhát, és nin-
csenek szép cipői, ha a fésűjében tartja a haját, és igen, még akkor 
is, ha már nem tud semmiről. Egyszer elhívom majd kávézni, vagy 
teázni, vagy egy cukrászdába, és veszek neki mignont, meg fran-
ciakrémest, meg capuccinót, meg lattét, meg minden idegen nevű 
süteményt, ami egzotikus és dívik, itt is, ott is, de leginkább a 
cukrászdákban. Feltérképezem az összeset, és megajándékozom. 
Már a város összes cukrászdájában voltam, de egyik sem volt jó, 
úgyhogy elmentem egy másikba, egy másik város cukrászdáiba, 
mindben voltam, mindben, mindenhol kipróbáltam a mignont, 
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meg a krémest, meg a lattét, meg a habos kakaót, de nem, nem volt 
jó egyik sem, úgyhogy tovább mentem, a következőbe és a követ-
kezőbe és a következőbe. Minden városban laktam, minden helyet 
végigjártam, még a patakokat és az odúkat és az erdőket is, de nem 
találtam meg a tökéletes cukrászdát, úgyhogy alapítottam egyet.

Megépítettem. A gabi házától messze, nagyon messze van egy 
fehér mező, egy óriási fehér mező, nyárfák vannak körülötte, és 
semmi víz. Itt még hó sem esik. Talán csak fagyott víz. Ide húzat-
tam fel a cukrászdát. A közepére. Egy háromemeletes bérházat 
húzattam fel, üvegből és ezüstből, és nevet adtam neki, úgy hív-
hatják csak, hogy Gabi. Még sosem volt itt senki. Még sosem volt 
itt senki, és nem törölt le semmit. És már minden olyan fehér itt a 
portól, mint a fehér mező, meg a gabi bőre. Csak a krémesek és a 
mignonok és a tej változtatta a színét. És még mindig nem merem 
elhívni. Csak üzeneteket hagyok neki. A hóba rajzolom őket. Vagy 
az ablakába, párába. Tudom, hogy látja. Tudom, hogy el akar jön-
ni. És sosem fog. Szeretem, ahogy játszik.
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– Ezt te csináltad, ugye? Ez csak te lehettél! – ezzel lép be a 
falusi pedáns kiskocsmába egy barna zakós férfiú (legyen ő Barna 
úr). Közben mutogatja a kettétűrt újságot, majd az asztalra veti a 
falatozó, kék inges férfi elé (nevezzük őt Kék úrnak). Az asztalon 
a hajtás kinyílik, olvashatóvá válik az idegen nyelvű cím. Kék úr 
leteszi a villát meg a kést, fejére üzemeli az addig a tányérja mel-
lett pihenő pápaszemet, és kis ideig studírozza a címlapfotót, 
amely valamely arab országban felrobbantott autókat és megron-
gált épületeket ábrázol. Aztán így felel Barna úrnak:

– Nem szoktam robbantani.
Majd szemüvegét visszahelyezi az asztalra.
– Nyilván nem arra gondoltam – fűzi tovább Barna úr a kon-

verzációt. – Megengeded? – kérdezi az asztal melletti egyik szék-
re mutatva.

Válasz érkezik: bólintás. Barna úr helyet foglal, mozgásából 
látszik, nem először látogatja e kis vendéglőt. Színészies mozdu-
latokkal lapozza fel a vastag újságot a vége felé tördelt, a lapon 
nem túl jelentékeny felületet elfoglaló újságcikkhez. Majd Kék úr 
elé tolja:

– Erről beszélek. A fentiről. Ez biztosan te voltál.
Kék úr ismét leteszi a villát meg a kést, újfent felölti a szem-

üvegét, és nagy figyelemmel tanulmányozni kezdi az idegen nyel-
vű írást. Olvasás közben hümmög, minden mondathoz egyet-
egyet, mindig különbözőt. 

– Ezt olvasd – kapja el előle az újságot Barna úr –, ezt figyeld! 
– és már fordítja is: „…mivel házigazdám elmondása szerint a 
Kárpátokban és környékükön még ma is léteznek vámpírok. Nem 
feltétlenül rossz vagy gonosz egyedek, különben is, mint minden 
élőlény, a vámpírok is teszik azt, amit tenniük kell a faj fennma-
radásáért. A baj az, hogy, akár a róka, amely az ólban nemcsak egy 
tyúkot öl meg, hanem az összest, némely vámpírok eszüket vesz-
tik, és táplálkozásuk vérengzéssé válik. Megnyugtató, hogy a 
vámpírok többsége ezt a magatartást méltatlannak és egyben gaz-
daságtalannak tartja.” Hah! Ugye, te voltál?
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Kék úr bekapja az utolsó falat véres hurkát, kését és villáját 
egymás mellé helyezi a tányéron, a szalvétával gondosan megtörli 
bajuszát, majd azt is szépen a tányérra helyezi. Aztán Barna úrhoz 
fordul:

– Nos, valóban sokat beszélgettem vele. De nem mondta, 
hogy újságíró. Ahogy te sem tudattad velem.

Barna úr nem adja fel:
– Hát nem tudtam én sem. Többször is találkoztam már vele, 

tudod, és sosem beszélt arról, hogy tollat forgatna. Régiségkeres-
kedők nem szoktak írni. De azért mégiscsak olyan, hogy is mond-
jam, nem helyénvaló, hogy ismerősömként megszáll a faluban,    
a házadban, te pedig ilyeneket mondasz neki. „Egy fakereszt 
komoly égési sebeket okozhat a vámpíroknak, de ez vegyi hatás, 
nem vallási.” Mit fognak most gondolni rólad az emberek?

– Mármint azok ott, a világ másik felén? – kérdez vissza Kék 
úr. – Különösebben nem érdekel.

– Ez a kedvencem: „Szállásadóm étrendjének megfigyelése 
alapján nem tudnám teljességgel kizárni, hogy maga is vámpír le-
het, még ha csak részben is.” Mondd, barátom, hallottál te már az 
internetről? Nem az én dolgom, de ezután mind elkerülik majd a 
turisták a környéket.

– Vagy lehet, hogy mind idejönnek. Mondd, megtarthatom az 
újságot?

– Természetesen – így Barna úr –, természetesen.
Pincér lép az asztalhoz, magához veszi a tányért, az evőesz-

közöket, fűszereket.
– Valamit az uraknak?
Barna úr és Kék úr egy pillantásból egyetért.
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BALLADA ÓBESTERRŐL

Kényelmes, puha ronggyal töltött kosár az, melyben az Óbes-
ter névre hallgató kandúr fekszik csaknem naphosszat. Pláne ilyen 
döglesztő melegben, amilyen mostanság szabadult a környékre, s 
amilyen nem volt még macskaemlékezet óta. Ha nem volna a pol-
gármesternek lajtos kocsija, s nem hozta volna a vizet a városból, 
hát már az egész falu megtikkadt volna, mert a kutakból nemhogy 
vizet, de sarat sem lehet már merni. Csak sikerülne minél ha-
marabb megjavítania, s újra térülnie-fordulnia az értékes szállít-
mánnyal – mert a jószág máris hullik el, s az emberek sem bírják 
sokáig.

S minél kevésbé bírják, annál reménytelenebbek. És minél re-
ménytelenebbek, annál hajlamosabbak elrugaszkodni a rendtől. 
Jönnek az emberek, egyre többen, egyre gyakrabban az Óbester 
nevű kandúr gazdájához, s mondják neki:

– Flóra anyó, maga ért a varázsláshoz, csináljon egy kis esőt 
nekünk, különben megpusztulunk!

Eleinte viccesen, aztán már komolyabban ismétlik a kérést. 
Flóra anyó pedig csak magyarázza nekik, egyre hosszabban, egy-
re gyakrabban, hogy az nem úgy megy, hogy elmondunk egy imát 
vagy egy varázsigét, s máris hullik az eső. S közben szidja magát, 
egyre hangosabban, egyre gyakrabban, hogy miért is kellett neki 
segítenie ezeken az embereken, amikor betegek voltak, miért is 
adott nekik gyógyfüveket, miért is szedte le az állataikról a ron-
tást. De az emberek csak jönnek és jönnek, s mondják neki:

– Flóra anyó, maga ért a varázsláshoz, fakasszon nekünk vi-
zet, különben megpusztulunk!

Már szüntelenül ismétlik a kérést, férfiszájak és nőszájak egy-
formán, reggel és délben és este, és aztán már éjszaka is jönnek, 
kérni ugyanazt. Mert ha már a pap sem tud segíteni, hát kihez is 
fordulnának, ha nem ahhoz, aki füvekkel segített rajtuk betegsé-
gükben, aki elűzte a gonoszt a jószágról. De Flóra anyó vizet nem 
fakaszt, esőt nem hoz, mert Flóra anyó tudja, hogy a remény-
telenségben sem szabad eltávolodni a rendtől, mert amióta világ a 
világ, a rend megbolygatása mindig csak nagy bajt hozott az em-
berek fejére, tudja jól hát, hogy ha most beleavatkozna a természet 
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rendjébe, azzal nagyobb bajt okozna, mint a tehénölő meleg, mint 
a birkapusztító aszály. 

Kemény és szúrós a száraz földbe ásott gödör, amelyben az 
Óbester nevű kandúr teste fekszik mereven, mozdulatlanul. Flóra 
anyó csak áll, már egy teljes napja, a dombtetőn a sírgödör mellett, 
de nem viszi rá a lélek arra, hogy a kapával ráhúzza a földet a 
macskára. Miért is kellett neki segíteni ezeken az embereken, 
miért is kellett neki gyógyítani az állataikat, hiszen lám, az egész 
csak arra volt jó, hogy igazi varázslónak nézze a jó nép, s most azt 
higgyék róla, hogy gonoszságból nem hoz esőt, nem fakaszt vizet. 
Mert olyanok az emberek, hogy a reménytelenségben olyat tesz-
nek, amit máskor nem, felakasztják a megnyuvasztott macskát a 
kerítésre, melléje írást is tűznek: „Úgyis feltámasztod, ha akarod”. 
De nem tudja, mert ez volt a kilencedik, az utolsó élete az Óbester 
nevű kandúrnak, nincs több. A nap forró korongjából már csak 
kevés látszik a láthatár mögül, Flóra anyó földet kapar a macska 
tetemét ölelő gödörbe, s eltűnődik. Hogy valahol fakasztott eső 
hulljon, ahhoz valahonnan el kell venni a felhőket, pedig ezt nem 
volna szabad, nem kellene beleavatkozni a rendbe, de Flóra anyó 
most megbolygatja a rendet, és esőt fakaszt, elveszi a felhőket 
máshonnan, és az esőt a falura hozza. És hullanak az életet adó 
cseppek, és örülnek az emberek, és Flóra anyó még több felhőt hoz 
a falu fölé, és megkönnyebbülnek az állatok is. Messzi tartomá-
nyokra szárazság tör, pusztul a jószág, és Flóra anyó még több 
felhőt hoz, a patak megárad, mossa már a házak alját, messzi vi-
dékeken perzselődik a termés, ég a gabona, de Óbester falujában 
dőlnek a házak, omlanak a csűrök, pusztul az ember és az állat, és 
az eső csak esik, gyilkos cseppekkel, megállíthatatlanul és most 
már örökké.
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RAGYOGÁS
  
Akkor, azon az augusztusi napon öreg Barcza Béla, aki évek 

óta tavasztól őszig a konyha előtt ült egy széken reggeltől estig, 
télen meg bent, a konyhában ugyanazon a bútordarabon, azt ta-
lálta mondani: „Erős idén a nyári folyás”. Az udvaron sertepertélő 
felesége, lánya meg menye kissé megrökönyödött, egyrészt azért, 
mert az öreg hosszú ideje csak akkor szólalt meg, ha kérdezték, s 
akkor sem mindig; másrészt pedig azért, hogy miért éppen a tap-
lógomba bőséges érése ingerelte beszédre, ha már évtizede nem 
foglalkozik vele. Na de öreg ember, fura ember, néztek össze a 
fehérnépek, s folytatták azt, amit kellett. Felesége kissé görbén fi-
gyelte, hogy az embere a csűrben elékotorja a poros zsákot, amibe 
régen a taplót gyűjtötte, s a baltáról is leszedi a pókhálókat. Meg is 
kérdezte: „Mi lesz ebből, kirándulás?”, de a rászegeződő szúrós 
tekintet elvette a kedvét a további érdeklődéstől. Hadd szórakoz-
zon, gondolta a nej, menjen csak a fájós lábával.

S akkor öreg Barcza Béla hátára vette a zsákját, s elindult a 
kerten kifelé. Egy adjonistent mondott a szomszédnak, de nem 
állott meg beszélgetni, csak ment tovább. Hamarosan elérte a kert 
felső végiben a kerítést. Ilyen messzire már hónapok óta nem 
jutott el. A sok asszony azért is nem próbálta visszatartani, mert 
tudták, nemhogy a kerítésen kívülre, de még addig sem jut el, s a 
lábai elkezdenek szót nem fogadni a fejének. De lám, az ember ott 
volt a sasfák közé kifeszített dróthálónál. És ha már ott volt, a kert 
sarkánál a kapun kilépett a tarlóra, s ment tovább, felfelé a hegyen, 
néha felemelve egy-egy kallódó kalászt, száraz szalmavirágot. 
Aztán elérte az erdő szélét. Megszemlélte a falut. Mikor legutóbb 
itt járt, három hidat látott a köves utcákat átvezetni a folyó túlol-
dalára. Most egyet talál a tekintete, a többit közben elvitte a nagy 
víz, s vissza nem hozta senki. A túlparti erdő pedig csak ereszkedik 
alá, már-már a kerteket nyaldossa-mardossa; meredekebb ennél 
az oldalnál, nem akarja senki megdolgozni a földet ott.

S akkor öreg Barcza Béla a zsák titkos zsebéből előhúzta régi 
pipáját. Bicskával kissé belekapargatott, csak úgy megszokásból. 
Aztán előkerítette a dohányt is, megtömte a pipát, rágyújtott. Csak 
hogy a szúnyogok ne zümmögjék körbe, míg beljebb nem jut az 
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erdőbe, oda, ahol a repülő vérszívók már nem érzik magukat ott-
hon. Azzal el is indult befelé, a rengeteg szíve felé, a balta nyelével 
félretaszigálva az ösvényre hajló páfrányokat és cserjéket. Mire a 
pipából kifogyott a füstölni való, már jól bent járt a vadonban. S 
amint a hamut a pipából kiverte, felnézve meg is látta az első pom-
pás taplót az egyik közeli bükkfán. Nagy is volt, szép is volt, tiszta 
és sebetlen is. Eltette a pipát, s a fához ment. Baltájával éppen 
hogy elérte a nagy gombát, nem kis erőfeszítésébe került leütni a 
fatörzsről. Utána leült egy nagy kőre, forgatta, vizsgálta a zsák-
mányt, mire s mennyire lesz az elég, s hogyha még vagy húsz ilyet 
találna, azzal már volna mit dolgozni, szép sapkákat meg miegye-
bet készíteni belőlük. De hogy előtte annyit nyújtózott s erőlkö-
dött, egy nyilallás kezdett forogni a szíve körül. Mintha egy tű sza-
ladná körbe, egy minden dobbanással kicsit növekedő tű, növekvő 
szúrás. Hej, sóhajtott a toplász, és zsákja másik rejtekéből előhúz-
ta a gyógyszeres palackot, melyben a mindent, de különöskép- 
pen szívszorítást gyógyító pálinka lötyögött, letekerte a kupakját, 
beleszippantott, hogy megbizonyosodjon a szer valódiságáról és 
erejéről, végül felhajtott belőle annyit, amennyit az orvos annak 
idején javasolt neki. Aztán meg még egyszer annyit, a biztonság 
kedvéért. S ha már nyitva volt a palack, még egy kortyot megivott, 
csak mert olyan jólesett. Utána pedig gondosan visszapakolta a 
flaskát a zsákja rejtett rekeszébe. Aztán elbóbiskolt.

Egyszerre öreg Barcza Béla arra ébredt, hogy mosolyog. Ilyen 
is rég fordult elő vele, mert meglett férfiember ugye nem moso-
lyog: a kocsmában vagy nevet, vagy bölcsködik, az asszonynépet 
ugratja, a gyereket rekcumozza, a napszámost szidja – hát ki az 
ördögnek mosolyogna? Csakis akkor teszi, ha egyedül van, jó 
messzire mindenkitől, aki láthatná – mert ez ugye a gyengeség je-
le. De ott, akkor egyedül volt, hát mosolygott. A szája, a szeme, az 
egész arca. Úgy tetszett, a fák zöldebbek, a patak csobogása erő-
teljesebb, a madarak éneke összecsengőbb, az ég meg sosemlátot-
tan tiszta. Zsákkal a hátán, baltával kezében szaladni kezdett a kö-
zeli csúcs felé. Még kicsit sem kezdett lihegni, és máris lépésekre 
volt a céljától. Felmászott a fák koronái közül kiemelkedő szik-
lára, és körbetekintett a völgyön. Hirtelen megértette a ragyogást.

S akkor öreg Barcza Béla letette a zsákját, a baltáját, és moso-
lyogva elrugaszkodott a földtől.
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1.
Komáromnál lángoszlopok vannak a vízen.
A lámpavetületek jelzik az utat haza.
            

Kis Komárom, nagy Komárom,
de szép kislány ez a három.
           

A három kislány az ablakban ül. Nézik az esőt. Hideg a kő.
Jó lesz majd kimenni, és csatornát ásni a pocsolyák között.
Keresni néhány kéregdarabot. Azok jól úsznak a vízen.
A két árok között kivájni egy medret. Folyjon a Duna.
Most nem lehet kimenni. 
Most nem szabad. 
          

De szeretném az egyiket, három közül a szebbiket,
kis Komárom, nagy Komárom.
       

Komáromnál azt képzelem, kislány vagyok.
Komáromnál azt képzelem, valaki engem szeretne.
         

2.
Komáromnál mindig le akartam szállni.
Megnézni az erődöt, átsétálni a hídon.
Folyton elodáztam.
Most nem lehet.
Most nem szabad.
Egyszer aztán végre megtettem.
Túl erősen fújt a szél.
Teletömte számat hajjal,
letépte a sálamat, vitte el,
sodorta, repítette 
bele a Dunába
nagyanyám kendőjét.
Legalább eső lett volna.
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3.
Komáromnál a nagyszüleimre gondolok.
Jó lenne esőt csinálni belőlük.
Nagyanyám felhő,
Nagyapám kicsapódó páratartalom.

Kis Komárom, nagy Komárom.

Komáromnál ázni akarok.
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Fehér atlétában, farmerben egy festőlétra tetején állt az üres 
szobában. A délelőtti napfény megtört a karnisokon lógó sárgás 
függönyökön, s alaktalan formákat vetett a falra. Kintről behal-
latszott néhány járókelő hangos párbeszéde, majd elfojtott gye-
reksírás, végül egy nő kétségbeesett rikoltozása. De hiába kiabált, 
a gyereksírás csak nem akart szűnni, ahogy erősödött az elvé-
konyodó, már-már artikulátlan üvöltése, úgy vált egyre hisztéri-
kusabbá a sírás.

A férfi lemászott a létráról, kézfejével eltörölte a homlokán 
felgyűlt izzadságcseppeket, aztán hátrált pár lépést. A parketta 
megnyikordult léptei alatt. Szemügyre vette a létra fölötti falat. 
Ekkor Tánczosné, a bérház zsémbes, sötétvörös parókáját néha 
otthon felejtő házmestere felüvöltött. A csőtörést javító mester-
ember hátrahőkölt, egy pillanatra válaszolni sem tudott a rázúduló 
szóáradatra, aztán mégis összeszedte magát. A franciakulccsal a 
gödör mélyén futó rozsdás csőre mutatott, végül a falra. A fölöttük 
lévő falra. Ott folyhatott el a víz. Ott van a csőtörés eredete.

Amikor Tánczosné öregfoltos kezével bedörömbölt az ajtón, 
a férfi még mindig a falat bámulta. A szellő libbentette árnyakat, a 
rögöket, bemélyedéseket. Anyád, gondolta magában, és vissza-
mászott a festőlétrára. A házmester anyja még akkor halt meg, 
amikor egy lucskos téli napon húsért állt sorban a sarki hentesnél. 
A légvédelmi sziréna megszólalása után a házfalaknak lapulva 
igyekezett haza, de a következő pillanatban becsapódó bomba 
nemcsak a védelmet nyújtó házat döntötte le, anyját is maga alá te-
mette. Tánczosné ezt nem tudta, s nem gondolt az anyjával. Kezét 
ismét magasba lendítette, s újra dörömbölni kezdett az ajtón.

A férfi éppen felért a létra tetejére. Anyád, gondolta ismét. 
Majd újra nekiállt a falnak. El kell tűntetni, nem maradhat semmi. 
A közben elcsöndesedett gyerek újra felvisított. Az anyja szintén. 
Az üres szobák felerősítették az átszűrődő hangokat, egyre hango-
sabbá vált minden, mintha a szomszéd helyiségben gyilkolnák 
egymást.
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Újra alakot váltottak a falon az árnyak. A hófehér festésen 
szürkén kergetőztek, mint felszabadult gyermekek az óvoda füves 
udvarán. Hangosan kacagnak, fel-felkiáltanak. Csöndesek, egy-
másba folytak.

Miután Tánczosné befejezte az ajtó ütlegelését és morogva 
visszavonult második emeleti vackába, a férfi az egyik sarokban 
folytatta. A csőszerelő, nem látva másik megoldást, elzárta a köz-
ponti vízcsapot, majd elvágta a rozsdás vízcsövet.

A sarokban sötét volt, fény nem vetült oda, s az árnyékok 
tovább űzték odafent fura játékukat. A férfi törökülésbe helyez-
kedett, majd nekitámasztotta fejét a falnak. Aztán rádöbbenve tet-
tére, ijedten kapta el, s tüzetesen megvizsgálta homloka helyét      
a hófehér falon. Nem hagyott semmilyen nyomot. Semmit. Még 
egy halványsárga pöttyöt sem. Hangosan fújt egyet, fellélegzett.

Nem gondolta volna, hogy ilyen nehéz lesz. Feltápászkodott 
és kiment az üres konyhába. Beletúrt a tisztára törölt villany-
tűzhely tetején lévő zacskóba. Szinte újnak tűnt a lakás. Alig akadt 
nyoma a bútoroknak, dobozoknak, edényeknek. Alig akadt nyo-
ma bárminek.

Jól emlékezett, még volt egy, hiszen ötöt vett. Visszament a 
sarokba. Oda, ahol valamikor egy asztal állt. Leült. Piszkos kör-
mei a radírba mélyedtek, ahogy a nyomok a falba. Hol sárgán, hol 
feketén. Aztán újra nekiállt. Teljes súlyával nekifeszült a radírnak, 
az meg a falnak. Az erőlködéstől újra izzadságcseppek gyűltek a 
homlokán. Próbálta eltüntetni egy élet nyomait. Nem gondolta, 
hogy ilyen nehéz lesz.

(A novella az Ambroozia 2012/1. számában jelent meg.)
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„Olyan kemény, mint az acél, kispajtás!” – göcögte sertés 
módjára Imre bácsi, illetlen mozdulatokkal illusztrálva kijelen-
tését. „Ha ráhömbölödök a mamára, a magam hetven évével még 
mindig ellátom a baját annak rendje-módja szerint, azt elhiheted” 
– dicsekedte motyóját markolászva. Igyekeztem ügyet se vetni az 
öregre, kacsoztam tovább a szőlőt. Belegondolni is képtelenség, 
hogy Imre bácsi mind a százötven kilójával ráhömbölödjön a ma-
mára, értsd: a feleségére, Mara nénire. Alig egyhatvan az asszony, 
szúrós, mint a bogáncs, alig hihető, hogy elbírjon ekkora terhet,  
de még az is, hogy egyáltalán hömbölödésre támadjon kedve. 
Nedvesedhet egyáltalán egy ilyen száraz kóró? Na és Imre bácsi. 
Megtalálja vajon acélkeménynek mondott szerszámát hordónyi 
hasának valamely folyós hájredője alatt? Kivihetetlennek tűnt 
előttem e feladat.

De hát ő volt az Acélkovboj, belőle ezt is kinézte az ember. 
Imre bácsit férfiasságára tett gyakori utalásai és cowboy-forma 
szalmakalapja miatt neveztük így. Nagyvérű férfi hírében állt 
mindig is, mesélte róla a fater. Az a tény, hogy ilyen jelentéktelen 
adottságokkal sikerült magához kötnie Mara néninek ezt a bika-
nyakú embert, különös, misztikus tekintéllyel ruházta fel sze-
münkben az asszonyt.

„Faltál már pinát, kispajtás?” – folytatta az Acélkovboj. Cup-
pogva csücsörített hozzá, én meg fülig pirultam. Túl volt már egy 
liter rizlingen. Igyekeztem fürgébben dolgozni, hogy feljebb ke-
rüljek a tőkék között, minél távolabb a kerítéstől, a félig kirohadt, 
félig még élő, ezeréves diófától, amelynek árnyékában Imre bácsi 
elterült.

Az Acélkovboj minden nap kijött a telekre. Volt egy lova, a 
Laci, kantáron vezette. Ősöreg, szürke gebe volt, foltos, ritkálló 
szőrrel. Ha jobban belegondolok, kérdéses, hogy Imre bácsi ve-
zette-e Lacit, és nem éppen fordítva: az öreg belekapaszkodott a 
kantárba, úgy húzatta fel magát a domb tetejéig. A szőlőt már nem 
ő művelte, két fia végzett helyette minden munkát, de azért ő is 
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kijött minden reggel nyolckor a telekre, felvontatta magát nagy 
lihegve a présházig, teleszívott egy kétliteres pillepalackot a riz-
lingszilvánival, és nekiállt az ivásnak. Ez volt a napi program, órát 
lehetett volna igazítani hozzá. A szőlősorok között büszke lemon-
dással állt a diófa, a létező legalkalmatlanabb helyen, hiszen ár-
nyékot vetett a szőlőre, de valahogy senkinek nem volt szíve vagy 
bátorsága kivágni. Az Acélkovbojnak ez volt a kedvenc helye, ide 
heveredett pillepalackjával, ormótlan hasát a szőlőnek kapált ba-
rázdában pihentetve, ki volt feküdve ez a hely. Innen kiabált át 
félig beszívva a kerítésen, állandó pirulásra késztetve minket. A 
kantár keze ügyében maradt, Laci egykedvűen legelte, amit talált.

Egyre feljebb jutottam a sorok között, jól haladtam. Alig jutott 
el hozzám Imre bácsi élveteg hehegése: „Majd rájössz, kispajtás, 
ha egy igazi nő levét nyeled, hogy hol lakik az úristen!” Nyomaté-
kul megigazgatta rettentő hasának rejtekében megbúvó, hetven 
évet látott zacskóját.

Mire a rizlingszagú délután estébe fordult, Imre bácsi rend-
szerint kivégezte a kétliteres palackot. Odaintette a Lacit, megra-
gadta a kantárt, és rákiáltott a lóra: „Laci! Mehetsz!” Az állat ál-
matagon elindult lefelé, Imre bácsi két kézzel kapaszkodott a száz-
ötven kilót síró bőrszíjba. Így állította talpra minden este Laci, a ló 
az Acélkovbojt. Indultak haza. Ilyenkor még órákig emésztgettem 
Imre bácsi disznóságait némán dolgozva, vöröslő fejjel.

Aztán már nem jött többet, a hírek szerint ágynak esett. Elfá-
radt a szíve, nem bírta telepumpálni azt a hatalmas testet. Nem 
sokra rá halálhíre is eljutott hozzánk. Mara néni még évekig kijárt 
a szőlőbe, szokásos közönyével kapirgált a sorok között. Nem 
lehetett eldönteni, szomorúság-e vagy megkönnyebbülés, hogy 
nincs többé, aki ráhömbölödjön. Lacinak jobban hiányzott az 
öreg, abban biztos vagyok. Egy hétre rá, hogy az Acélkovboj elhe-
veredett egy túlvilági diófa tövében, utánadöglött gazdájának.
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Ráhúztam a bovdent, a csepel kifarolt,
a harmadik vagy negyedik szomszéd
kocsifeljáróján, szétszóródó vágottkövek
koppantak a küllőkön, a sípcsontomnak.
Még utánanéztem a Móra Ferenc utcáról
éppen kikanyarodó trabantnak, aztán
hatalmasat borulva csúsztam, le,
az esőcsatornába. Ütődött utód kezdi
a nyaralást így. Elnyaltam. Az egomi
négerfagyi, altárói strand helyett gézlap
és jód, nem is betadin. Feltápászkodtam
és bár akartam integetni, a patak fölötti
hídon túl járhattak már, inkább
a felhorzsolt tenyeremből piszkálgattam
a szilánkokat, néztem a zsibbadást,
tompán az éleset, a térd ékszer-
berakását, úgy mélyedtek a vérző sebbe.
Felemeltem a biciklit a még mindig
kavargó porban és láttam a végtelent,
a  kerékben ke le tkeze t t  nyolcas
nyomvonalán igyekeztem haza. Közben
f e l s z i s s z e n v e  m e g á l l t a m  a z é r t ,
betonkerítésnek támasztva a bringát,
hogy kirázzam szandálomból a talpam
alá fúródott kavicsokat.
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PASSZOLT RAGOK

       „Ha el kell menni, elmegyünk.
        Ha meg kell halni, meghaltok”

Iskola után, ahogy vége a napközinek,
öt perc alatt hazaérek (hazaérünk),
és megvan az alig másfél óra alatt
elkészített házi feladat, bárhonnan
tudom (tudjuk) folytatni a verset, már
csörög is a kaputelefon: lejöhet?
Megyek (megyünk).

Bemászunk (bemásztok), fellépünk
(felléptek) a kiskapu kilincsére, aztán
a fosbarnára mázolt kerítés tetejéről,
megtámaszkodva az ebédlő oldalában,
állunk (álltok) a vártán, majd leugrunk
(leugrotok). Estig rebellió a Zalka
udvarán.

Amíg nem ültették be a másik oldalt
fákkal, ott is be lehetett lógni, bár soha
senki nem szólt érte, csak a szomszéd
kuvasztól féltünk (féltetek), félméteres
gödröket ásott, a gyökerek alól
termelte ki a földet. Ha elkapta volna
valamelyikünket (valamelyikőtöket),
könnyedén  berán tha t ta  vo lna ;
kiskorunkban átfértünk (átfértetek)
a rácsok között.
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„Miből van négy?” – kérdezted tőlem váratlanul egy téli haj-
nalon. Azt hittem, még javában alszol, és én melletted könyö-
költem az ágyban, megengedve magamnak azt a ritka fényűzést, 
hogy percekig nézhetem arcod tejes félhomályát, és egyikünk se 
jön zavarba közben. Ki sem nyitottad a szemed, úgy tetted fel 
spontán és természetesen a kérdést, mintha megérezted volna, 
hogy ébren vagyok, és sóváran bámullak. Fogalmam se volt, mire 
célzol, de belementem a játékba, és azt se tartottam kizártnak, 
hogy nem is ébredtél még fel egészen, ezért kimondtam az első 
gondolatot, ami eszembe jutott. „Például nekünk kettőnknek 
összesen négy kezünk van, négy lábunk, négy szemünk, és így 
tovább, igaz ez minden páros szervünkre és porcikánkra.” Hall-
gattál, én meg arra gondoltam, miért is nem inkább azt mondtam, 
hogy páros tervünk és porcicánk, mert ilyesmivel is szórakoztunk 
néhanap, egészen kiforgattuk és alkatrészeire szedtük a nyelvet és 
a szavakat, anagrammák és palindromok, kínrímek és asszonán-
cok, ezek voltak rögtönzött játékaink, ha a világ fontos kérdéseit 
már letudtuk, és csipkedtük és csiklandoztuk egymást tréfáinkkal, 
mintha kifogyhatatlan lenne bennünk a jókedv és a formai ihle-
tettség. „Volt egyszer egy macskám – folytattam –, annak egyma-
gában négy lába volt. Négy tétele van a szimfóniának, és hajnali 
négykor nyit az a füstös kis kocsma a pályaudvaron, ahol még 
mindig kapni sósborszeszt. Négy alapszín van és négy őselem. A 
Nulladik Változat zenekar negyedik albumának a címe az, hogy 
négy. Ellenben a Portishead harmadik lemezének a címe az, hogy 
harmadik. Négy van égtájból, muskétásból és évszakból is.” Talán 
így folytattam volna tovább, de ekkor kedvesen megszorítottad a 
kezem, hogy hallgassak el végre. Azt mondtad: „Az álmom arról 
szólt, hogy négy.” „De mi négy?” – kérdeztem. „Hát ez az” – fe-
lelted. „Nem tudom elmagyarázni, mert… hiszen egy álom volt. 
Valahogy olyan ez, hogy működik benne egy jelleg, nem konkrét 
dolog, egyáltalán nem, tehát nem azt láttam, illetve éreztem, hogy 
valamiből négy darab van, még ezt a számot se láttam sehol, de az 
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álomban biztos voltam benne, hogy van ez a négy, mint jelleg, 
mint minőség, igen, nem mennyiség, hanem minőség. Ilyesmi…” 
„Mint ahogy valami hideg vagy meleg?” „Igen. Vagy sűrű vagy 
ritkás. Úgy voltam ebben a négyben, mintha egy éghajlat hatása 
alatt lennék. Egy atmoszféra volt, egy érzés, de a legnehezebb 
benne, hogy egyszerre volt ez a négy bennem és körülöttem is. Jaj, 
képtelenség elmondani…” Morcosan megráztad a fejed, én meg 
hátrasimogattam a hajad, és tetszett, ahogy méltatlankodsz. „És 
milyen érzés volt, inkább jó, vagy inkább rossz?” Kinyitottad a 
szemed, majd hosszan, némán rám néztél, mintha kutatnál valamit 
bennem. „Nehéz erre válaszolni. Azt hiszem, inkább rossz volt. 
Volt benne valami titkos, valami szorongató erő.” Elhallgattál, és 
tudtam, hogy nem akarsz többet beszélni a dologról. Hamarosan 
megkávéztunk, cigarettáztunk, aztán ahogy lenni szokott, min-
denki ment a dolga után.

Így alakult ki ez velünk, mikor már annyira kívántalak, hogy 
szinte belefájdult a testem, és a térdem folyton csak remegett, 
rendszerint felhívtalak, hogy találkozzunk. Te sosem kerestél, 
mindig hagytad, hogy én kezdeményezzem találkáinkat, de en-
gem ez nem zavart, mert mindig bőségesen megjutalmaztál, ha 
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elmentem hozzád, vagy ha az utcán összefutottunk és akadt pár 
ráérős óránk a lakásod közelében. Kevés, könnyen betartható 
szabály szerint éltünk. Voltak meghatározott napok a héten, mikor 
munka után táncórára jártál, vagy hosszúnapos voltál a munkahe-
lyeden, és hetente kétszer a barátnőiddel töltötted az estét a belvá-
rosi kávézók egyikében, ahol daiquirit vagy martinit iszogattatok. 
Ezeken a napokon elfoglaltam magam, néha olyan jól, hogy 
eszembe sem jutottál, és volt elegendő munkám is, amibe belete-
metkezhettem. A hét vége felé már erős vágy támadt bennem, 
hogy lássalak, hogy vadul megérintselek, és élvezzem odaadó 
viszonzásod. De olyan is előfordult, hogy el kellett utaznod, alap-
jában véve elég sokat utaztál, s ilyenkor kiesett egy-egy hétvége, 
ami csak fokozta vágyakozásomat. Egy rendkívül vékony sávon 
egyensúlyoztuk ki viszonyunkat. Igyekeztünk elkerülni a hosszú 
együttlétek hamar beálló unalmát, ugyanakkor a külön töltött időt 
addig feszítettük, hogy ha találkoztunk, alig bírtuk kielégíteni 
éhségünket egymással. Sosem beszéltünk róla, mi ez az egész 
közöttünk, gyanítom, kényelmetlen kérdésekkel szembesültünk 
volna, és mi inkább maradtunk a szótlan egyetértésben, hogy elég, 
ha kívánjuk egymást, és éljük mellette saját életünket. Nem gon-
dolkodtunk a közös jövőn, semmi szükségét nem éreztük, hogy a 
dolgokat agyonbonyolítsuk, s holmi kötelezettségeket vállaljunk 
egymással szemben, melyek idővel valószínűleg megfojtották 
volna jöttment szabadságunkat. Néha főztél nekem, jó voltál a 
konyhában is, és azzal szórakoztál, hogy képeslapokat küldtél a 
címemre csupa buja szóval teleírva, és nevettél, ha elképzelted az 
irigykedő postás arcát, ahogy kézbesítés előtt a soraidba pillant. 
Ha szabadnaposak voltunk, olykor elmentünk egy hangversenyre, 
és ilyenkor mindig csodálattal adóztam arcodnak, hogy mennyire 
finom és mély vonásokra képes, ha meghatódsz, mert a muzsiká-
nak helyet adtál a szívedben, ott, ahol nem tudtam, megférek-e én 
is, mert ilyesmiről sem beszélgettünk soha. Én magam, azon túl, 
hogy menedéket és örömöt találtam testedben, igyekeztem távol-
ságot tartani a tolakodó érzelmektől. Ha veled voltam és egymás-
ba omlottunk, néha felfedezni véltem a ragaszkodás gyermeki 
érzését magamban, de amint ajtódon jóllakottan kiléptem, rögtön 
ezer más gondolat támadt bennem, és könnyedén megfeledkez-
tem a hiányérzetről.
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Egy napon, dél körül járt az idő, otthagytam az irodát, hogy a 
közeli pékségben valami harapnivalót szerezzek. A sétálóutcára 
fordultatok rá éppen, te, meg az a szörnyen öltözött köpcös fickó. 
Emlékszem, a fekete kosztümöd volt rajtad, és ez a nálam szem-
mel láthatóan fiatalabb alak, befőttesgumival összefogott, hosszú, 
zsíros hajával, bakancsban, barna bársonynadrágban és egy ütött-
kopott sportzakóban úgy mutatott melletted, mintha egy bizomá-
nyi áruházból kölcsönözted volna ki. Megálltam a pékség előtt, és 
bevártalak titeket. Nevetve köszöntél, de csak karomat érintetted, 
csókot nem adtál. A pasas nyílt szánakozással vizsgálgatta öltö-
nyömet és drága cipőmet, én meg úgy tettem, mintha észre sem 
venném. Némi erőltetett társalgás után végül bemutattál minket 
egymásnak, azt mondtad, valami költő, és én akkor már mindent 
értettem. Mindig is vonzottak téged ezek az elcseszett, álentellek-
tüel figurák, festők, írók, zenészek, akiknek rendszerint te fizetted 
a kávét és a konyakot, ők meg cserébe mindenféle verssorokat 
suttogtak a nyakadba, és ingyen színházjegyeket dugdostak szok-
nyád alá. Néztem, ahogy cigarettával kínálod, előbb őt, s csak az-
után engem, mintha nem tudnád, én nem szívok ilyen vékony vac-
kot, és időhiányra hivatkozva inkább elköszöntem. A pékségben 
gyorsan kiszolgáltak, az utcára léptem, és láttam, ahogy távolod-
tok, és a költő beléd karol.

Otthon, szokásommal ellentétben eltöprengtem egy kicsit az 
érzésen. Olyan volt, mint egy felszíni sérülés a bőrön, amit az 
ember vizes zsebkendővel letisztogat, majd öntudatlanul addig 
nyomkod, míg a fájdalom megerősödik, és vére újra kiserken. Me-
rőben új dolog volt ez számomra. Még néhányszor láttalak benne-
teket együtt, és gyakran meséltél is róla, sőt, egyszer a fickó ver-
seskötetét is a kezembe nyomtad. Ásítoztam, és érdeklődtem, 
hogy tényleg ennyire jó fej ez a pasas, erre az ölembe ültél és ne-
vettél, aztán csókolózni kezdtünk, és közben a hajamat cirógattad. 
Volt úgy, hogy felhívott téged a jelenlétemben, és olyan is meg-
esett, hogy már negyed órát cseverésztetek, a levesed pedig telje-
sen elhűlt. Pénzt dobtam az asztalra, és otthagytam az éttermet. 
Még aznap este feljöttél hozzám, és pislogva megkérdezted, mi 
volt ez az egész. Ha én azt tudnám, gondoltam, és mindkettőnknek 
töltöttem egy jó adag vodkát. Úgy zajlott minden, ahogy máskor 
is, tíz perc múlva elnyelt bennünket az ágy. Akkor este, miután 

75



elaludtál, lassan lehúztam rólad a takarót, és megpróbáltam elkép-
zelni mások kezét és száját a tested legőrültebben feltárulkozó 
részein. Furcsa érzés volt, később kimentem a konyhába ciga-
rettázni.

Az álmod után, amiben azt érezted, hogy a négyes szám ég-
hajlata alatt vagy, napokig nem találkoztunk. Elég sok munkám 
gyűlt össze, de még így is ki tudtam volna spórolni egy szabad es-
tét. De nem akartam. Ezt sem értettem egészen, folyton rád gon-
doltam, és kínzó vágy horgadt bennem érintésed után, mégis úgy 
véltem, jobb, ha égünk még egy kicsit egyedül, annál édesebb lesz 
a következő alkalom. Késő éjjelig virrasztottam, nem jött szemem-
re álom, pedig egy üveg vörösbort is lehajtottam unalmamban. 
Megtaláltam a könyvet a polcomon, amit korábban számtalanszor 
elcsentél tőlem, s amit aztán persze mindenféle rúzsnyomos, par-
fümös papír kíséretében mindig visszaküldtél nekem. Ha ilyenkor 
felhívtalak, ravaszul faggatózni kezdtél, hogy mit hozott a posta. 
Mindig neked akartam ajándékozni ezt az egyébként pocsék, ro-
mantikus lektűrt, de te jobban szeretted, ha magad szerzed meg, 
hogy játékaidban folyton új izgalmakat keress. Nem tudom ponto-
san, mi vitt rá, de másnap nehéz ébredésem után úgy határoztam, 
jó ürügy lesz, elviszem hozzád a könyvet, úgyis hosszúnapos 
leszel, tehát csak dél tájékán indulsz dolgozni. Szándékosan nem 
telefonáltam előtte, talán azt reméltem, még az ágyban talállak, és 
comboddal köszönöd majd meg figyelmességem.

Csak sokára nyitottál ajtót, és arcod olyan volt, mint egy tini-
lányé az első nőgyógyászati vizsgálat előtt. Kifuthatott belőled a 
vér, nem is ellenkeztél, ahogy beléptem és a könyvet a kezedbe 
adtam. Rövidnadrág volt rajtad, és az ujjatlan hálóruha, amit oly 
sokszor fejtettem már le rólad. A nappali felé vezető folyosón egy 
alakba botlottam, mindketten kissé hátrahőköltünk. Fiatal, jóképű 
gyerek volt, csupasz mellű, csapott farú, épp a mosdóba igyeke-
zett egy szál farmerben. Olyan ijedtséget fedeztem fel rajta, hogy 
rögtön négy centit nőttem tőle. Éreztem, hogy megfogod a kezem, 
és a konyha felé húzol. Biccentettem a másiknak, és mentem 
utánad, felesleges lett volna bármit is mondanom. Leültél velem 
szemben, rágyújtottunk. Kétségbeesetten kerested a tekintetem, 
de én valami hirtelen rám szállt derű miatt egyre csak a konyhád 
csempéit pásztáztam, és ütemesen mozgott kezemben a cigaret-
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tám. A látszólagos nyugalmam mögött kapkodva kerestem ma-
gamban egy vállalható, konkrét álláspontot, egy biztos talapzaton 
álló ítéletet, amivel a helyzetet a képtelenségek és a közönyös 
valóság közt elhelyezhetném. Még mielőtt megszólaltál volna, 
rájöttem, hogy semmi jogom nincs itt lenni, egyáltalán semmi 
szemrehányást nem tehetek neked, mert magam is a cinkosod 
lettem ebben az életben, a passzivitásom és a távolságom eszkö-
zeivel én bátorítottalak némán, hogy ilyen és olyan kutatásokba 
kezdj, hogy ferde utcákba, izgalmas kereszteződésekbe hajts be 
nagy sebességgel, és kísérletezz vele, mennyi törődést, mennyi 
szerelmet bír el a szíved, mennyi vágy marad csillapítatlan tes-
tedben, és hány véka csömör fészkel már hajlataidban, ezekben a 
pompás zugokban, melyeknek annyian már a csodájára jártunk.

Térdemre tetted a kezed, rád néztem, arcod meglepően nyu-
godtnak tetszett, mintha hirtelen visszanyerted volna méltósá-
godat. „Jó barátom, évek óta. Fotós. Megkért, hadd készítsen 
rólam néhány felvételt.” Egy kenyérmorzsát figyeltem az abro-
szon, és nem szóltam egy szót se. Szemed azt súgta, további ma-
gyarázatot ne is várjak tőled. Nyugodtan elszívtam a cigarettá-
mat, és felálltam. Mintha teljes egyetértés lenne közöttünk, úgy 
kísértél vissza az ajtóhoz. A fickó addigra már felöltözött, egy Che 
Guevarás poló volt rajta. Szelíden a falnak dőlt, te némán oda-
mentél hozzá, ő lopva rám pillantott, majd elkapta a tekintetét és 
megpróbált megcsókolni téged, te meg kissé elhúztad a fejed, így 
az arcodat érte csak a szája, és ez a mozdulat, azt hiszem, mind-
annyiunknak nagyon sokat elárult rólad.

A lépcsőházban megálltam, visszafordultam, és megszorí-
tottam a kezed. Lehalkított hangon még annyit mondtam: „Em-
lékszel még az álmodra a négyről? Talán csak annyit tesz, hogy 
legalább négyen benne vagyunk már ebben a kárhozatban, és 
mindaddig égünk és enyészünk, míg végre valahára választani 
nem tudunk. Talán ez a kétség, a megállapodottság teljes hiánya, 
ez a mi közös éghajlatunk.”

Búcsúzóul még egy pillantást vetettem rád, összezavart sze-
medre, kócos hajadra, melledre és csupasz lábadra, és mélyen el-
szégyelltem magam, hogy megint megkívántalak.
        
(A novella az Ambroozia 2011/2. számában jelent meg.)
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MÉSZÁROS URBÁN SZABÓ GÁBOR NOVELLÁIRÓL
      

A természet közönyébe vetettségünkből, ennek tudatosulásá-
ból következhetne, hogy létünknek tétje nem lévén rejtélyessége 
is elpárolog. Márpedig ezekben a könyvekben (Nemmozgó. Orp-
heusz Kiadó, Budapest, 2009; Bábelgép. AmbrooBook Kiadó, 
Győr, 2011) meg van küzdve a rejtélyért, utána van menve a rej-
télynek. A tét ekképp valami megalkotandó, ami a keresés folya-
matában rajzolódik ki: Mészáros Urbán Szabó novelláiban érte-
lem tulajdonítása zajlik a szándékosság világos felmutatásával – 
egyszersmind lebegtetésével. A Bábelgép címadó novellája pél-
dául egy fundamentális szerkezetet láttat a banálisnál is banáli-
sabb hétköznapiság mögött, azt szervezendő működni, mely szer-
kezetről kiderül, hogy nem több az általa „állítólag” létrehozott 
valóság elemeinek puszta halmazánál. A titkos összeesküvés ke-
resése, végül az ötlet légből kapottságának első ránézésre fölé-
nyes-komikus, többedszeri megfontolásra viszont már nem is oly 
bizonyos lelepleződése szabadon hagyja a terepet a további… 
minek is? Képzelgésnek, kínosan akkurátus leírásnak? Hogy Mé-
száros Urbán Szabó szinte minden szövege éppen ebben a hasa-
dásban vibrál, már önmagában választás, válasz, állítás: a közis-
mertnek vélt hagyományban is találni hétköznapiságnak álcázott 
fantasztikumot (Hoffmann, Gogol, Kafka), még később ún. má-
gikus realizmust (Bulgakov, Márquez, Pavić), vagy simán láto-
másosságot, de 2012-ben ennek újfajta érzülete, íze, gazdaságtana 
van. Mészáros Urbán Szabó ideálisan súlyozott (értsünk ezen rit-
must, központozást/mondatrészarányt, lélegzetre való olvasha-
tóságot, hangtani illeszkedést stb.) mondatai egy pillanatig sem 
engedik belekényelmesedni az olvasást valamely már ismert (a 
fenti nevekkel is fémjelezhető) módusz újraélésébe. Sokszor 
űzött, felfokozott retorikája inkább arra utal, hogy e néhány világ 
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előszobája is lehetett valami ismeretlennek, ami felé az eddig 
megjelent két könyv szövegei gravitálnak. Emberileg-biológiai-
lag legtöbbször elviselhetetlen környezetekben bukdácsolnak, vi-
harvertkednek a novellák szereplői, hogy végül még a sejthetőnél 
is különösebb világlehetőségek határára érjenek: „És Herva […] 
vékony kezében szalad, cikázik a vonó, paripa-ujjai alatt rezdül a 
húr, és a rezgés tovaterjed a világban, ahol folyton átjárók nyílnak, 
odalent pedig Debrah, Issos és Somorra lángokban áll.” (Városok 
lángolnak alattunk, utolsó mondat, a kiemelés tőlem – M. G.). Itt 
(már csak az átjárók miatt is) be kell kapcsolnunk egy látszólag 
irodalmon kívüli szempontot, ami a világunk észlelhetőségének 
elbizonytalanodásából, a percepciót magát feltételező tagoltság 
felbomlásából ered. A XX., és immár a XXI. századi természet-
tudomány következtetései azért élnek velünk ebben a furcsa, egy-
idejű egyidejűtlenségben, mert olyan – talán túlságosan is kü-
lönös – világlehetőségeket tárnak fel, melyekkel (még?) nem 

1mer(het)ünk közösen, egyszerre szembenézni.  A művészet vi-
szont annyira érzékeny szerve (lett) az emberfajnak, hogy elkerül-
hetetlenül és akaratlanul is belebotlik ezekbe. Rálátást nyit, és – 
mint minden jó (érzék)szerv – feloldódik az élettel való össze-
egyeztethetőség szinte lehetetlen feladatában.  Mészáros Urbán 
Szabó szövegeinek talán legérdekesebb hozadéka, hogy olyan 
történeteket idéznek meg, ahol a bepillantást engedő alakulatok 
ütközései egészen drámai módon szembesítenek egy ki tudja 
milyen régóta itt lévő tagoltság felszámolódásával. Innentől tét és 
feladat.

2
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1  Hiszen alapjaiban zilálnának szét bármilyen társadalmi szerkezetet. 
Nem véletlen, hogy Mészáros Urbán Szabó számos novellája éppen 
ilyen „esemény utáni” helyzetből bontakozik ki.
2  Nyilvánvaló, hogy például a szem sem lehet pusztán valamely tőle 
független látvány belépőcsatornája az agyba, sokkal inkább egy olyan 
berendezés, amely igyekszik a végtelen potencialitásból az agyat hor-
dozó test számára újra és újra élhető világot előállítani. Az pedig, hogy 
ez az akárhányadik pillanatban is még mindig sok elemében hasonló 
önmagához, nem feltétlenül a tudat/emlékezet teljesítménye, mindössze 
a valószínűleg leggazdaságosabban fenntartható szerveződés ajánlata, 
amit a belevetettséggel „megáldott” szereplők még észrevehetnek.



valamelyik felső lakásban
egy széket megmozdítanak
félrehúznak egy asztalt
egy kádat forró vízzel töltenek meg
– kezdődik a nap
épp véget ér
           

talán ez a gond:
a sötétkék díszpárnák
és a bézs ágytakaró
        

a látszat
      

hogy valakihez mégiscsak tartoztam
       

VÖRÖSFENYŐ
          

belülről rohadsz ki
akár a lyukas
törzsű fák
és elhullajtod
tűleveleidet
száraz tobozaidon
fekete bakancsok lépkednek
      

*
világító szemű baglyok
huhogásától összerezzensz
pillantásod
a vörösfenyő tövéhez téved
egy kupacba köpött
gerincoszlopban
kis koponyában
sötét szőrcsomóban
magadra ismersz
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1996-ban, a Szőrös Kő első számában ezzel a szöveggel szó-
lították meg az olvasót a szerkesztők: „Nem azt akarjuk mondani, 
hogy Bettes István örökbecsű sorainak hatására keletkezett ez a 
lap, de a versike valóban a szívünkhöz nőtt, talán épp jelképes tar-
talma miatt. Az sem biztos, hogy ezek után langyos pocsolyából 
friss forrássá változik a hazai irodalmi élet, mely jelenleg legin-
kább egy szundikáló szőrös kőre emlékeztet. Lapunkat a kényszer 
szülte, egy fiatal társaság publikálási kényszere, s mivel kis ha-
zánkban hovatovább alig van erre mód, önerőből próbálunk meg 
fórumot teremteni.”

Ezzel az igénnyel, szándékkal kereste meg Balázs F. Attilát, 
az AB-ART igazgatóját három egykori egyetemista: Csehy Zol-
tán, Polgár Anikó és Juhász Katalin, akik két éven át szerkesz-
tették a lapot. A főszerkesztői székben Juhász Katalint Haraszti 
Mária, majd H. Nagy Péter követte. A lap többször váltott formát, 
koncepciót, de egy dologban konzekvens maradt: a fiatal nemze-
dék és a pályakezdők preferálásában. Haraszti Mária gondos szer-
kesztői és tördelői munkája hosszú évekig garanciája volt a fo-
lyóirat magas szakmai színvonalának. Egész Kárpát-medencében 
ismert és kedvelt lett a „Kő”, ahogy becézik a lapot, Felvidéken 
pedig, túlzás nélkül állíthatjuk, a középiskolások és egyetemisták 
kedvenc olvasmánya megalakulása óta.

Az elmúlt évben, rövid szünet után, az irodalomkedvelők a 
Szőrös Kő sikeres újraindulásnak lehettek szemtanúi. A folyóirat 
16. évfolyamának tavaly megjelent két száma ugyanis bámula-
tosra sikeredett. Új a formátum, a ruházat, a tördelés, a szerkesztő-
bizottság, egyvalami viszont a régi: a lendület, a magas színvonal, 
a csupa nagybetűs irodalom, ami mindig is sajátossága volt ennek 
az irodalmi folyóiratnak.

A lap struktúrája nem sokat változott: hol verssel, hol prózá-
val indít, minden számban vannak műfordítások, ezt követi a 
pályakezdő írók-költők rovata, a Start, majd a kritika és az iro-
dalmi események népszerűsítése következik. Minden számot ne-
ves kortárs képzőművészek illusztrálnak. A lap továbbra is a fia-
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talabb nemzedékek fóruma kíván lenni, de nyitott a hazai és a 
külföldi neves szerzők számára is. A közép-európai kultúrák 
közötti párhuzamok keresését, az európaiság gondolatának mind 
szélesebb körben való terjesztését, s a világirodalom bemutatását 
is feladatának tekinti.

Ha áttekintjük a legtöbb folyóirat szerzői gárdáját, rögtön fel-
tűnik a női szerzők alacsony aránya. A Szőrös Kő ebben is úttörő 
munkát végez, szerzőinek a fele a szebbik nem alkotóiból verbu-
válódik.

Balázs F. Attila főszerkesztő munkáját Z. Németh István és 
Farkas Gábor szerkesztők segítik.

A folyóiratnak online változata is van, amelynek a struktúrája 
nagyrészt megegyezik a nyomtatott változatéval, de az online vál-
tozat sokkal élőbb, több eseményre figyel és reagál naprakészen.
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1. mint egy keserves, nagy tengeri madár,
lebeg a szerencsétlenség az egyedülállók otthona fölött.
oltetului utca 15-ös szám,
            

itt csak magunkfajták laknak. itt
az életet elisszák, és a halálról elfeledkeznek.
         

és sosem lehet tudni ki kit,
ki kivel, és mikor, és mire.
csak a szél hoz néha füstszagot,
                                 és fegyvercsörtét
a  catalaunumi mezők felől.
          

amikor feljössz hozzánk barátom, vigyázz: az ajtóban
az a tetű san-josé fogad. az otthon őre, lábaid elé veti magát,
és ezt mondja majd: 
adj bácsikám öt lejt, hogy beengedjelek, a vizet elzárták,
az ajtó is zárva, ezek folyton kizárnak,
mintha börtönben lennék idekinn.
te ne higgy neki, barátom, nincs ahonnan tudjad,
tegnap itt járt a házmester,
kinevezte főnöknek minden szinten, ő kormányozza
a szobát, ezt az átkozott hajót,
mely alól elapadtak a vizek,
és itt maradt mozdulatlanul, a harmadik emeleten.
hát fizess neki, barátom, ő a kormányos,
                                              aki mindig ingadozik,
mint hajdanán, amikor a hajó a vizeket szelte.
és hallgasd buzgón, ha káromkodik: imádkozik
amikor káromkodik. ahogy mindenki más itt.
te is így fogsz tenni rövidesen.
        

itt csak magunkfajták laknak. itt
az életet elisszák, és a halálról elfeledkeznek.
           

a bűnbánat és a hit ritka pillanataiban, éjszaka
a fal elvékonyodik, megnyúlik, és felemelkedik 
mint remegő halotti lepel, melyet
egy átszellemült test ölt magára
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de nem ébred fel senki és reggel újra gyűrött ing az 
otthon, zsebéből csak mi jövünk ki, csak mi,
és senki más.
        

itt csak magunkfajták laknak. itt
az életet elisszák és a halálról elfeledkeznek.

2. csoportkép
az asztal körül ülünk vacsora után. gondolatainkba merülve. 
vagy csak kimerülten.
a padlóra esve, nyitott ingben – egy rothadt barack – züllött 
                                                            játékosok éjszakája.
balról az első – zoli. vörös szakállával öklére támaszkodik. 
üres pohara feldöntve. szeme elhomályosult. 
talán csak kimerült. talán magába roskadt. 
mögötte csak zakóm felhajtott gallérja látszik, 
mint egy csuklya. mindig elfelejtem, hogy már senki 
                                          sem leselkedik utánam.
úgy járok mindig, mintha másvalakibe lennék csomagolva.
         

jobb felől az utolsó – hans. igen ő. harmincnyolc éves.
feje az asztalra ejtve.
sok pénze volt. és terezája. harmincnyolc éves.
volt egy barátja. a barátja elvitte terezát.
tereza a hans pénzét. hans feje az asztalon.
az asztal billeg. mi is vele. 
akkoriban 38 éves volt. most 41-es cipőt hord.
zöld élet és májcirrózis várja az ágyban.
         

közülünk egyedül hansi valósította meg önmagát.
mitru: egy éve munkanélküli és megérett
                                       az apostolkodásra.
megtelepedett ő is itt, hisz ez mindenki szállodája.
valamikor felesége volt és háza,
                    ám mindkettő odalett.
           

középen a keresztes pók ül velünk.
mindig magába roskadtan, maga varrta
                                             leplében,
mint szelíd lángok aurájában.
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„jön a hajnal, és megint este lesz, mondja,
és nem ébred fel senki, hogy eláruljon.”

3. kálvária
aszongya van egy skatulya gyufám, a nagynénémtől hoztam el  
tegnapelőtt este. aszongya elvesztettem a pókomat, csak ott lehet, 
aszongya a 305-ösben. de te légy résen, aszongya, őrizd a 
bejáratot, fütyülj ha kijön, aszongya, így meg úgy néz ki, 
hosszú lábai vannak, gatyában járkál, aszongya, 
szétvetett lábakkal jár, úriembert játszik, orrhangon beszél, 
fasza ingeket sző. 
aszongya tudd meg hogy én a húgomat vele így meg úgy. 
ma is látom, holnap is, éjszakára hozzájuk megyek. ő, 
aszongya, a macska prémjébe öltözött és nyávogott, 
dorombolt az ördögfióka, aszonta macskának fogom hinni, 
s az mellette volt éppen az ágyban. letéptem akkor, aszongya, 
a faliórát és kongattam reggelig. és jöttek és rátaláltak 
és megmosták és felöltöztették menyasszonynak. aszonták 
őt akartad, őt kapod meg. a pók felesége leszel egész 
életedben. gyerünk, vidd haza a rondaságodat. és amikor 
megfogta volna, a pók szabadkozni kezdett, hogy ő nem 
akarja, túl fiatal hozzá, hogy csak a füle kell, abban fog 
menyasszonyi köntöst szőni neki.

(és eljött ájnstájn ahhoz az asszonysághoz, életre szóló barátság 
volt köztük, ájnstájn már öreg volt és bolond. s meglátta 
ájnstájn a pókot, az asszony kiskorától nevelte mint saját 
gyermekét. tetszett a pók ájnstájnnak és jóbarátok lettek. 
szegény asszony. szegény anya. kiment a konyhába 
hogy édességet hozzon a rangos vendégnek.
akkor a gazfickó – rávetette magát a pókra, gyorsan a szájába 
tette és rágni kezdte határozottan. amikor visszajött 
az asszony, ájnstájn szája sarkából kilógott a pók egyik lába. 
mi az ott, kérdezte. mi lenne, bajuszszál. soha többé 
nem látták utána egymást. soha nem tudta neki 
megbocsájtani az asszony.)

Fordította: Balázs F. Attila
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Mint haszontalan dekoráció
Egy idegen festményen
Gubbasztok,
Várom, hogy távoli kezed  
Kiemeljen a bekeretezett térből.
          

Sem fénysugár
Sem felém kanyarodó ösvény.
        

Szorít a keret
Kiserken a vér is.
          

Nem találok kiutat.
Nincs is.
Minden út zárva –
Isten és a lélek felé.

          FOGSÁGBAN
      

Az ősz elindította a nagy szeleket 
és körtáncba vitte szavainkat.
Elfelejtett mosolyainkkal
mint szentjánosbogarakkal díszíti fel a fákat.
       

Elment még egy év. 
A havat várom már csak
hogy elfedje a szürkét –
az utcákon és a lelkünkben is.
            

Fogságba vetettek saját verseink.
Egyre inkább hasonlítunk egy
szomorú festő keze alatt 
megkeményedett tájra.
         

Fordította: Balázs F. Attila
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Mint álmos állat nyújtózik 
a pára a kávéscsésze fölött 
ilyenkor a kávé aromája
a nyáreleji virágok 
és a lenyírt fű 
illatával keveredik
a keserű íz a nyelvtől kiindulva 
riadóztatja a sejteket
a forró kortyok hőhullámot 
generálnak 
a nyelőcsőtől a gyomorszájig 
a test mint kikötött hajó 
ringatózik indulásig 
a csendes kikötőben.
Most még te vagy 
aztán zötykölődő villamos
siketítő zajában 
beállítod aznapi profilodat.

            VERS 
 
Ha a csónakringató tónak
nem volna partja,
mint bolond gondolatok
a víz szétfolyna.
Parttalan vizeknek
ez a sorsa.
Cuppogó sár,
mocskos pocsolya
és vákuumos iszap
nyelné el tán.
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BALÁZS F. ATTILA
     

AZNAPI PROFIL



 
A folyó sem lehet parttalan
mint délibábot kergető lány.
Légyottra surran,
csacsog, csobog,
malacságokat
vagy titkokat
suttog a víz.
Simul, simogatja, nyalja, csiklandozza
szerelmesen
a part tárulkozó combjait.
Nem gát, nem korlát a part:
eget vető terelgető
istenadta vad,
vagy szelíd
célok felé.
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Isten szemét rajzoltad
a virtuális gyóntatószékben
ujjaim közül mint homok
folyik a hazugság
a feloldozás örökre elnapolva…

túl közelre merészkedtél
megolvad a viasz
megfeszült testeden
szárnyad összecsukod
átadod magad mámoromnak…

kis lyukat leheltem a jégvirágos ablakon
a napot kerestem
de napfogyatkozás volt…
a jégvirágok buja indáikkal újra beszőtték az üveget
a nap újra előbújt
de én már nem láttam meg az arcod…

ZUHANSZ ÖRDÖGI SEBESSÉGGEL

LÁTOMÁS
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CSEKEI-THIELE ENIKŐ
    

TENYEREMRE

Isten szemét rajzoltad
a virtuális gyóntatószékben
ujjaim közül mint homok
folyik a hazugság
a feloldozás örökre elnapolva…

túl közelre merészkedtél
megolvad a viasz
megfeszült testeden
szárnyad összecsukod
átadod magad mámoromnak…

kis lyukat leheltem a jégvirágos ablakon
a napot kerestem
de napfogyatkozás volt…
a jégvirágok buja indáikkal újra beszőtték az üveget
a nap újra előbújt
de én már nem láttam meg az arcod…

ZUHANSZ

LÁTOMÁS



Nem én félek az elmúlástól, aki sírás
vagyok, sár és robbanás, akár a kezdet,
hanem a végtelen nagy valami bennem,
ami megszült, feléd visz, hajt, lélegeztet.
         

Árnyéka vagyok csupán ennek a magasba
szökő, bíbor égi érnek, amely múlhatatlan
nagy szívekbe viszi minden cseppnyi vérem,
s te egy pillantással tartasz hatalmadban.
         

Évek óta itt kucorgok – borostyánba
zárt bogárként – egy iszonyú lobbanásban,
tart még a perc, nem szűn’ a láz, álmodom.
        

Így végezzük: ha kialszik, alszom én is
őutána, csillagmélyi szendergésben továbbra is
veled játszom, ajkad ívén elcsodálkozom.
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Z. NÉMETH ISTVÁN
       

IGEN, NEM

Nemsírás
vaet,
hanemnem,
amiztet.
         

Árnysba
szöan
nagm,
s te ean.
         

Évergok – ba
zárt bban,
tart mom.
        

Így m én is
őutáélra is
veleozom.

            

FŐLÁNGOLÁS
        

Kilépsz a házból,
ég a fejed,
jobb, ha a dobozba
visszateszed.
       

Ajkadon ég el
a nyári dal,
testedből kottázott
plazmavihar.
      

Szép barna volt és
fekete lett,
most saját füstödet
lefetyeled.



Csütörtök volt. Lelkem törött csontját
sínpólyában hordtam.
Hagytam, hogy leszívjanak a gondolatok, 
Arabella, rád gondoltam.

(Mert miután éjszakákat háromnál 
több üveg vodkából facsarok,
olyan szerelemmel szeretlek téged
melyre túl büszke nem vagyok!)

Fájt, amikor az erdő fölött
lebegni láttam a kosarat,
és aztán a léggömböt,
mely Arabellával nyugat felé haladt.

Te, ki kedvelted a hímbotot,
az orosz katona térdén,
a letűnt idők kurblijához
most mégis visszatértél.

Lobog ruhád mint vitorla,
matróz vagy a fedélzeten, 
egy tükörben, Arabella,
egyre fennebb emelkedel.

Öklömmel ütöttem a fákat
és te mégis itthagytál.
Jó utat, szép Arabella!
Bármit mondok, talmi már.

Fordította: Balázs Boróka
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ION MUREŞAN
      

ALKALMI KÖLTEMÉNY



A horgonyt bedobtam a szakadékba
és nincs nappal és nincsen éjjel
bizsergés nélkül
       

Fekete szavak serege repül fölöttünk
és az üreges koponyákban
raknak fészket
     

A rettegés eláraszt bennünket 
és piszkos karmaival
marcangolja a fényt 
       

Eltűnünk.

        

Üresség,
megsemmisült magasság,
a csúcs sötétsége
        

Megszületik
majd zuhan végtelenül
a szorosokba
        

Becsapja a sziklákat
csókolja, összeroppantja őket
a megsemmisülésig
        

A hideg formák
önmagukba belefáradva
érintésétől elolvadnak
         

A beáramlás előtt
szüntelen átalakulásban
minden remeg!
       

Fordította: Balázs F. Attila

ÖSSZEEK
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IOVIŢA TASEVSKI-ETERNIAN
    

PUSZTULÁS

A horgonyt bedobtam a szakadékba
és nincs nappal és nincsen éjjel
bizsergés nélkül
       

Fekete szavak serege repül fölöttünk
és az üreges koponyákban
raknak fészket
     

A rettegés eláraszt bennünket 
és piszkos karmaival
marcangolja a fényt 
       

Eltűnünk.

ÖSSZEFOLYÁS. ÁTTÉTELEK
        



álltunk az út szélén a Manderla előtt
apró papírzászlókkal a kezünkben
hallgattuk az önismétlő tanító nénit
viselkedjünk rendesen, ez nagyon fontos esemény
meg kell őrizni a méltóságát és az iskola jó hírnevét

és ha jön a nagy fekete autó, akkor szép hangosan éljenezzünk
lengessük a kis államlobogókat, és skandáljuk érthetően
hogy Tito, Tito! 
hadd lássa az elnök bácsi, mennyire szeretik ebben az országban
Aztán végül nem volt idő az üdvrivalgásra, 
a nagy fekete autók úgy húztak el a kanyarban, mint a huzat.

Most itt állok jó harminc-valahány évvel később 
egy kereszteződésben a város másik pontján, 
és nézem, 
miért nem engedik tovább a kocsisort.
A kereszteződésen túl, az út két szélén, 
amerre a szem ellát, iskolások sora apró zászlóval a kezében, 
ezúttal sárga-fehérrel, amint fegyelmezetten várakozik, 
hogy majd kellőképpen üdvrivalgjon és fegyelmezetten
                                                                        integessen, 
hadd lássa a pápa bácsi, mennyire szeretik ebben az országban. 
Háromnegyed óra sem telik bele, s a kocsisor elhúz, akár a huzat, 
a kivezényelt üdvrivalgóknak és lelkes híveknek csak a nagy   
                                                                                     suhanás 
jut, nincs idejük felocsúdni sem. 
A közben hatalmasra nőtt kocsisor a szemafor előtt
időről időre belekönyököl a dudába, 
mert ők (mi) nem önként és rivalgásból várakoznak, 
rivallnak és szidják a rendszert.
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HARASZTI MÁRIA
      

PÁRHUZAMOK



ÓRIÁSPLAKÁTOK
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ÓRIÁTOK

Óriásplakátok: sebhelyek
a város arcán.
A város felett átível
a szivárvány.
A sörgyár felől indul 
lopakodva 
nekilendül 
feszes ívet feszít
s az olajfinomító táján 
földet ér ott ragyog
vidáman, boldogan.
Alig vette észre valaki.



Egy papírbálán ültünk a nyomda udvarán, Harry meg én, és 
cigarettáztunk, mit sem törődve a dohányzást tiltó táblákkal. Harry 
csukott teherautójából bömbölt a zene, ütemére lóbáltuk a lábun-
kat, tétlenül élveztük a délutáni napsütést. Szép, tavaszias nap volt, 
hosszú idő óta először valóban meleg. A nyomda területét minden-
ki elhagyta már, hetek óta csökkentett műszakban dolgozott az, 
akit eddig még nem bocsátottak el.

Ez volt a mi nagy bajunk. Nem elég, hogy régen megszűntek a 
túlórák, még a rendes műszakból is lefaragtak jócskán. Csúnya 
érvágás volt ez mind a kettőnknek. Vagy három éve túlóráztunk 
megszakítás nélkül, nem mondom, hogy mindig szívesen, sokszor 
lett volna kedvünk inkább sügérre halászni, de dolgoztunk kemé-
nyen, napi tizenkét-tizennégy órát, szombaton is nyolcat, s persze 
kerestünk is szépen. Megszoktuk a jó fizetést. Harry két új kocsit 
is vett az elmúlt évben, magának a csukott teherautóját, feleségé-
nek meg egy Ford Mustangot. Én meg a motorcsónakot vettem, 
amivel halászni jártunk szabad vasárnapokon. Hű, de nagyon sze-
rettem! Talán azért, mert még odahaza, a Duna-parton mindig egy 
jó csónakról álmodoztam. Harry ugyancsak irigyelt érte. Mondo-
gatta is folyton: rövidesen ilyet vesz majd ő is, csak erősebb mo-
torral. A gyomra sosem volt képes bevenni, ha valaki jobb vagy 
gyorsabb volt nála. A Mustangot is azért vette, hogy ő száguldoz-
hasson vele, felesége csak munkába járáshoz használta.

Egyikőnk sem mondta ki, de most is, a papírbálákon üldögél-
ve, az járt a fejünkben, miből fogjuk kifizetni a következő rész-
leteket. Mi az, hogy a következő? Egy-két részlettel már így is el 
voltunk maradva. Sokáig reménykedtünk, nincs semmi baj, ez az 
egész csak átmeneti állapot, de épp az előző nap mondta az öreg 
Dan, hogy ne számítsunk javulásra, rosszul megy most a cégnek, 
de lehet, hogy az egész országnak is, mert a nyomda két ügynöke 
hiába járja lóhalálában az államokat, mindig megrendelés nélkül, 
üres kézzel térnek vissza. Az öreg Dan meg csak ismeri a dörgést, 
húsz éve van a cégnél, szinte alapító tagnak számít, ha valaki, hát ő 
pontosan tudja, mi várható.
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BÁNYAI TAMÁS
     

AMIKOR ROSSZ IDŐK JÁRNAK



Kezdtem unni a tétlen ücsörgést, aztán meg szomjas is lettem.
– Ihatnánk egy sört – mondtam, de Harry csak lemondóan 

legyintett. Kihalászta indiánfejes kabala ötcentesét a zsebéből, 
odadugta az orrom alá, ebből rögtön megértettem, egy vasa sincs. 
Az én zsebemben sem csörgött több ötven centnél, vajmi kevés 
két doboz sörre.

Aztán Harry vigyorogni kezdett, vastag szája fülig szaladt, s 
közben pislogott, mint mindig, amikor valami világrengető ötlete 
támadt.

– Van pénz, csak le kell hajolni érte – mondta sokat sejtetően, 
és én isten bizony majdnem leköptem, úgy felingerelt.

– Nézz csak körül! Itt a rengeteg papírbála. Mit gondolsz, mit 
csinálnak ezekkel? Na, kitalálod, te tyúkeszű magyar?

– Eladják a papírgyárnak.
– Csak van eszed. Így talán arra is rájössz, hogy ezt mi is meg-

tehetjük. Egy-egy bála legalább ötven dollár.
Rögtön megértettem, és – isten bocsássa meg – nem arra gon-

doltam, hogy lopás ez, kirúghatnak érte, ha rajtakapnak, hanem 
arra, hogyan szállítsuk el ezeket a dögnagy papírhalmazokat. De 
Harrynek már kész terve volt.

– Nézd meg a két szerelőt, hol és mit ügyködnek.
Nem kellett biztatnia. A két szerelő az épület másik végében 

bütykölte a négyszínnyomású offszetgépet, csak a lábuk látszott 
ki a hengerek mögül. Mire visszaértem, Harry már fel is kapott 
egy bálát a villástargoncával.

Az első bálával volt egy kis bajunk, az istennek sem akart 
beférni Harry teherautójába. Nagy nehezen csak bepréseltük, a 
második már könnyebben ment. Közben összetörtük Harry egyik 
féltett hangszóróját, amit hátul tartott. A csodálkozástól leesett az 
állam, máskor ilyen esetben már elszabadult volna a pokol, Harry 
dühöng, szitkozódik, de most csak annyit mondott:

– Sebaj. Majd veszünk egy újat.
Még a jókedvünk is visszatért. Útközben integettünk a lá-

nyoknak, fütyörésztünk, mintha a tóra tartanánk éppen, gond-
talanul horgászni. Hát persze! Hamarosan megint lesz pénzünk, 
feltölthetjük a hütődobozt is sörrel.

A papírgyár kapujában öreg portás igazított útba. Nem volt 
beszédes, csak egy karmozdulattal mutatta, merre menjünk. A 
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hulladéktelep bejáratánál mérlegre álltunk a teherautóval, egy 
vörös nyakú hegyilakó lemérte a súlyát, felírta, aztán intett, hogy 
mehetünk ledobni a bálákat. Ez sem volt beszédesebb a portásnál, 
egy szóval sem mondta, hova rakodjunk le.

– Jól csinálják – mondta Harry –, legközelebb még néhány sú-
lyos kődarabot is hozunk magunkkal, hadd fizessenek azért is, ha 
már a kutya sem ellenőriz itt semmit.

Néhány percig csalinkáztunk a papírhegyek között, végül a 
kerítés mellett találtunk egy üres helyet. Harry feltornázta magát a 
platóra, tolta kifelé a bálát, én meg húztam. Rohadt nehéz volt. 
Hiányzott a villástargonca. Körülnéztem, akad-e segítség a kö-
zelben, de teremtett lelket sem láttam az egész telepen. Az okos 
Harrynek megint igaza volt. Lazán kezelik itt a dolgokat. A kocsit 
sem vizsgálják át, a telepen sem őrködik senki, így még a kövektől 
is simán megszabadulhatunk legközelebb, csak bírja majd a teher-
autó.

Nagy kínkeservesen legörgettük a két bálát, elégedetten dör-
zsöltük kezeinket, amikor végeztünk.

– Hát ez megvolna! – rikkantott Harry. – Most aztán gyerünk a 
pénzért!

Visszahajtottunk a mérleghez. A vörös nyakú ismét lemérte a 
kocsit. Pontosan nyolcszáznegyvenhárom font volt a különbség. 
Szép súly, szép összeg. Mivel én ültem az épület felől, én nyúj-
tottam a karom a pénztárablak felé. A vörös nyakú számolgatott, 
aztán a markomba nyomott két egydollárost meg ötvennégy 
centet.

Érted, ember? Két dollár ötvennégy centet!
Mutattam Harrynek, aki menten elsápadt, aztán meg elvö-

rösödött, bivalynyakán csak úgy duzzadtak az erek. Kiugrott a 
kocsiból és berontott az épületbe. A vörös nyakú már becsukta a 
pénztárablakot, így nem hallhattam, mit beszélnek, csak azt lát-
tam, hogy Harry ágál, hadonászik vadul, épp hogy fel nem dönti a 
vörös nyakút íróasztalával együtt.

Még mindig dühöngve jött ki az épületből, beugrott a kocsiba, 
és úgy taposott a gázpedálra, mint aki soha többet nem akar meg-
állni.

– Harminc centet fizetnek száz fontért – morogta. – Ha vala-
mi, hát ez aztán rablás.
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Talán, hogy lehiggadjon, vagy a gondolatomat olvasta, meg-
állt egy kocsma előtt. Odabent majdnem hideg volt, az a bolond 
kocsmáros már járatta a légkondicionálót. Kora délután lévén, a 
szerencsésebbje még javában dolgozott, a kocsmároson kívül sen-
ki nem tartózkodott a helyiségben. Újságot olvasott, és nem úgy 
nézett ki, mint aki lelkesedik a jöttünkért. A kért sört is úgy rakta 
elénk, mintha isten tudja, milyen áldozatot hozott volna értünk.

Mire Harry végzett az első pohár sörrel, jókedve is visszatért 
valamelyest.

– Sebaj, kispajtás – mondta –, tudod, mi jutott eszembe? Ott 
vannak a horganylemezek, hidd el, hogy azért már szépen fizet-
nek. Azért már igen! Nem vicc. Saját szememmel láttam egyszer a 
nyugtát. Jóval több, mint ezer dollárt kapott a nyomda az egyik 
szállítmányért. Vigyük csak el a tizedét, senkinek nem fog hiá-
nyozni, és azért már szép pénz üti a markunkat. Nekem elhiheted.

Ráhagytam. Megszállt megint az a cudar hangulat, ami a pa-
pírbálán ücsörögve kerített hatalmába. Az isten tudja, mit hoz       
a jövő, bizakodásra semmi okom, és egyre nagyobb a valószí-
nűsége, hogy szeretett csónakom hamarosan elúszik. Éspedig 
nélkülem.

Nem is maradt más reményem, csak az okos Harry.
Megittunk még két-két sört, aztán kértük a számlát. A kocs-

máros szótlan mogorván odarakta elénk. A végösszeg három dol-
lár tizenkét centre rúgott. Előhalásztam a bálákért kapott pénzt, 
meg amit még össze tudtam kotorni a zsebemből. Négy cent még 
így is hiányzott.

Nem volt mit tenni, Harry kénytelen volt megválni kabala öt-
centesétől. Lógatta is rögtön az orrát.

– Azt hiszem, ezek után sokáig fog üldözni a balszerencse – 
jegyezte meg, tőle sosem hallott siránkozó hangon az ajtóban.

Engem meg elfogott egy kínkeserves röhögés, az istennek 
sem tudtam másra gondolni, mint hogy mit kezd majd a mogorva 
kocsmáros egy cent borravalóval. Harry hiába nézett rám rosszal-
ló tekintetével, nem magyarázkodtam, nem mondtam neki, hogy 
mások sem szerencsésebbek nálunk. Főleg, ha velünk van dolguk.
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egy olyan környékről származol
amely környék csupán,
 
téglaházak, vakolatlan szűz falak
az első szinten,
gekkók, kabócák, tigrisszúnyogok
még feljebb jutva rálátni a drótkötélre
amely a bányák között feszül, 
vasérc, ólom, réz, foszfát, mangán 
és só, a homlokzatok dísztelenek
így kevesebb adót kell fizetni.

a tetőtér nyitva áll, gyerekek
szomszédok, házőrző ebek
ugatnak berberül, a körforgalomban
rendőrök leselkednek, 
vállukon lazán lóg a Kalasnyikov
prèt-à-porter,
csövük véletlenül épp rád, 
s legjobb barátodra mered
egy gesztus, ellenőrző pont
datolyapálmák és agávék közt,
hadrendben
haladunk tovább a tájon,
valaki a sivatagi homokról mesél
dromedárok, beduinsátrak,
Brahim rátapos Bábuska gázpedáljára
ő az úttörő az oszlop elején
újföldet-hódító, kolonizátor-katalizátor.

az úttól jobbra Fata Morgana,
lüktető jövőt jósol,
balra parádézó olívafák,
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frissen metszettek, Varta-elem óriásplakát
a nedvesen forró légáram
bizsergeti nyakadat,
az út mellett aratógépek
és kávéházak, számológépek a 80-as évekből,
hightech-hordó oktános 
sivatagi benzinnel:
           

most nem akarok sem veletek sem a kutassal 
Istenről beszélgetni,
valaki a mellékutcákban rejtőzve figyeli
a kételkedőket és a remegő striciket.
       

valaki kapaszkodik a csúcson
a Beyaia-öböl felett,
a hullámok riadót fújnak,
a recepción a csapat érzi
hogy valami elkezdődött,
hegyek lábánál kígyózunk tovább,
katonai támaszpontok és tengeri macskák között,
        

szétrobbantott alagutakon át,
a gazdasági fellendülés reménye
utolsónak alszik ki Karthágón túl.
       

olyan este volt, amikor az ember
inkább otthon maradna
        

a szemetet kell kivinni
s ha már kint vagyunk, hát befordulunk
a közeli kocsmába
        

de bent csak pipáznak
nem hagyják hogy fényképezzük őket
később váratlanul leszólítanak 
Algír sétálóutcáján
       

tengerészként, régi álom, Reggio de Calabria
és Málta kikötőiben horgonyoztam,
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de most unokabátyám kék-fehér csempézett
kávéházában ülünk
a pult mögül kacsint ránk,
kávécukor, tejpor
hátunkra nő a sivatag
ne merészkedj a Kasbahba egyedül

ó Sahra, Sahara, Samira…
Sahra, Sahara, Samira…
Habibi Al-Andalosban
a sugárút északi végén

Fordította: Csekei-Thiele Enikő
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Nem téged,
a combodhoz domboruló
macskát nézem.
Nem téged akarlak.
A macskát. Lecserélni.
Magamra.

Ha a gyerek szeme
nem olyan lesz mint
a tiéd,
otthagyjuk a kórházban
és
újra megpróbáljuk.

1

SZÓ SLA
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ENNEK MÁR SOSEM LESZ CÍME

Nem téged,
a combodhoz domboruló
macskát nézem.
Nem téged akarlak.
A macskát. Lecserélni.
Magamra.

1

Ha a gyerek szeme
nem olyan lesz mint
a tiéd,
otthagyjuk a kórházban
és
újra megpróbáljuk.
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egy ideje
ugyanazokat a meséket hallom magamról
valamennyi csúnya és szomorú
örülök neki
azt jelenti hogy mindaz amit az utóbbi időben tettem
talán
szép
és jó
vagyis unalmas
és ki fecsérelné idejét ilyesmikre
      

nem háborodom fel
hisz hallom hogy az Isten nem beszél senkivel
egyikünkről sem

    

ANASTATIC
     
amit egész nap írok
éjszaka megromlik
és reggel dögszaga lesz
         

az ajtó repedésein kiárad a bűz
látom szomszédjaimat ahogy elszomorodnak és keresztet
vetnek ahogy illik akkor 
amikor egy halott mellett haladsz el
          

egy-egy fiatalabb
az orrához viszi kezét és meggyorsítja lépteit
és nem veszi észre hogy nem kötötte meg cipőfűzőjét
vagy hogy a kávéfőzőt vagy a vasalót a konnektorban hagyta
én mégis azért aggódom
amíg írni kezdek
hogy ne történjen soha valami váratlan
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nem tartom nyitva az ajtót túl hosszú ideig
félek a tolvajoktól
megsokasodtak és bármire képesek
bezárom miután az utolsó szomszéd is jelzi
tudja hogy itthon vagyok
a négy fal között
várva hogy elérkezzen a hajnal

         

SZÍV KANCA
         

Ioan Flora emlékére
      

ahányszor elzsibbad balkezem
a szívemre gondolok
vajon megkap minden szükségest
nem kínozom túlságosan
a cigarettával és kávéval
a nőkkel akik többet akarnak mint amijük volt valaha
az élettel mely káros az egészségre
     

a kérdések elszállnak sorra
egyedül maradok végül
kezemet egyre inkább nem érzem
a szívemet annál jobban
        

a félelemmel együtt
megérint
jobb tenyerem
ujjai fel-le mozognak
hol görcsösen hol lazábban
megfeszülnek majd ellazulnak
tehetetlen bőrömön 
húsomon csontjaimon
       

olyan mintha testem egyik fele
a másikat bátorítaná
mintha a szív nélküli egyik felem
menedéket nyújtana lelkemnek
     

Fordította: Balázs F. Attila
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liheg az utca
hozzábújok az aszfalthoz
a köd karmol
játssz még velem
kábelek szervekkel
labdáznak felettem 
a sóhajuk édes lassan
leheld rám kérlek
a köldökömből kikúsznak 
áttörik alattam az utat
és egyre mélyebbre…
kiszakadnak beleim
törzsébe forrnak
középen tornyosul 
testem helyén
egy tulipánfa
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újnautilus



Létre lehet-e hozni ma Magyarországon egy kulturális portált 
anyagi és intézményi támogatás nélkül? Működőképes lehet-e 
egy olyan irodalmi csoport, amely – noha szerkesztőinek persze 
van politikai meggyőződése – nem kötelezi el magát Bal- vagy 
Jobb-Magyarország mellett, hanem megpróbál a szokásos, una-
lomig ismert meghatározottságokon felülemelkedni? És vajon be-
kapcsolható-e az irodalmi kommunikációba a társadalmi kérdé-
sekről (szegénység, hajléktalanság stb.) való együttgondolkodás, 
vagy most már „alanyban és állítmányban” gondolkodunk mind-
örökre? A XXI. század elején lehet-e újragondolni a vallás és a hit 
kérdéseit? Visszatalálhatunk-e az irodalom etikai megalapozott-
ságához? Befogható-e számunkra a popkultúra, és ha igen, ehhez 
milyen nyelvet találunk?

Az ÚjNautilust 2006-ban károlis és ELTÉ-s doktoranduszok, 
hallgatók, oktatók alapították, abbéli meggyőződésükben, hogy 
„kellene egy jó lap”, azaz az együttgondolkodásnak egy olyan 
terepe, amely módot ad arra, hogy a fenti kérdésekre is választ 
találjunk. Az ÚjNautilus se a múltban, se a jelenben nem kapcso-
lódott intézményi keretekhez. A főszerkesztői posztot Borbély 
András tölti be, bár a szerkesztőségben nem létezik tényleges hie-
archia. A lap jelenlegi szerkesztői: Bakos Kiss Károly, Balla Csen-
ge, Bánki Éva, Borbáth Péter, Dobás Kata, Kondor Péter János, 
Lajtai Mátyás, Szegi Enikő, Szöllősi Mátyás.

Az ÚjNautilus – a publicisztika műfaját át- és újragondolva – 
a társadalmi kérdéseknek is külön rovatot szentel, a vers- és próza-
rovat mellett világirodalom-, fotó- és gyermekirodalom-rovat is 
működik. A kritika-rovat frissességét többnyire a Dobás Kata kri-
tika-műhelyébe járó fiatal kritikusok biztosítják. De nemcsak a 
kritika-rovatot, hanem a többit is igyekszünk műhelyszerűen 
működtetni. A honlapon helyet kap a károlis hallgatók KRE-Atív 
blogja és a kolozsvári egyetem diákjainak műhelye, a Philolobri is. 
A 2009-től érkező NKA-támogatás lehetővé teszi, hogy a fiatalos 
lendületet a professzionalitással is összeegyeztessük: a támogatás-
nak köszönhetően honlapunk 2011-ben teljes mértékben megújult.
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„Virtuális gondolatátvitel” nélkül nem létezne ÚjNautilus, 
ahogy net nélkül a szerkesztőség sem működhetne, hiszen a lap-
nak vannak kárpátaljai és erdélyi szerkesztői is. Ám vajon a te-
hetséggondozás teljességgel „áttelepíthető-e” a virtuális térbe? És 
milyen kulturális fórum az, amely nem ad teret a közösségi élmé-
nyeknek? Az ÚjNautilus fennállása óta (jelenleg az A 38 Hajón) 
nagyon sikeres irodalmi esteket szervez, ahol a közönségünk – 
többnyire egyetemisták – nemcsak a meghívott alkotókkal beszél-
gethet, hanem társadalmi és vallási kérdésekről is vitatkozhat, és 
közben persze ismerkedhet, paradigmát válthat, fel- vagy leépít-
heti az európai kultúrát… A beszélgetések után kortárs zenekarok 
következnek, hiszen az ÚjNautilus maga a konkáv éjszaka.

Mióta vagyunk együtt? Mennyi idő telt el? Hajnal felé már mi 
is összezavarodunk az A 38 Hajón.
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Napok óta maradékot evett. A hűtőben talált szalámivégek 
mellé egy kis kekszet, kockacukrot, és esténként megivott két-
három pohár citrompótlós vizet. Már hetek óta nem volt pénze. És 
hogy minden még rosszabb legyen, herpesz hasogatta a szája 
sarkát. Egy csúnya, láthatatlanul növekvő seb.

De nem fáj annyira, amit megszelídítenek. Herpesz, herpesz-
ke, az én herpeszem, dúdolta délután, és a dzsekijét összehúzva 
besurrant a pékségbe. Nagyon éhes volt, zsemlét akart, legalább 
egy zsemlét, egyetlenegyet. De rossz ajtón lépett be, a tömeg elő-
renyomta, és már mennie kellett, be, a polcok közé, az áruházba, 
ahova a nyilak mutatták. Zsófi felsóhajtott – szerencsére ideje 
mindenre volt –, fogott egy kosarat, és besétált a tömegbe.

De nem sétált, nem úgy sétált, mint aki… Mert akinek nincs 
pénze, az másképp sétál, az oldalazva jár, mint aki lopni indul. 
Először banánhalmok, konzervhalmok közt kóválygott, ám sze-
rencsére bent, az áruházban is tartottak pékárut. Odaoldalgott a 
szeletelt kenyerekhez, belegyömöszölt egy zsemlét a nejlonzacs-
kóba, és ekkor látta meg a szottyadt, akciós fánkokat. Elkenődött 
cukormáz, töredezett cukorbevonat, 55 Ft, spórolós kisnyugdíja-
soknak is megéri.

Ám nem Zsófinak. Zsófi mégis elkezdett számolni.
Nem a pénzt számolta, hanem a fánkokat. Egy, kettő, három; 

és már érezte, hogy a számok közönséges ízekké változnak, a 
szikkadt csokimáz elroppan a szájában, lassan megadja magát és 
szétolvad. A gyomrában izgatott bizsergést érzett. A kosarával 
odasétált a hűtőpulthoz. Megszámolta a pizzákat, négy, öt, hat, 
választott melléjük egy csomag túrógombócot, egy mélyhűtött 
gesztenyemasszát, végül egy nagy doboz fagylaltot is, hét, nyolc, 
kilenc, de hát gondolni kell a holnapra… Nagy darab sajtokat szá-
molt össze, hozzá egy rúd Pick szalámit, és az egészhez hozzá-
csapott egy kis kaviárt, tonhalfilét is.

Ennyi mindenre inni kell, így hát odasétált a százszázalékos 
gyümölcslevekhez.
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A pénztárnál kifizette a zsemléjét, és aztán átsétált a szem-
közti drogériába. Fuldoklott az idő, mikor elindult a városba, de 
most, mintha csak kikívánkozna a felhői mögül, a nap is rátartin 
ragyogott.

Zsófi régebben is sokat számolt. Kislánykorában ült az író-
asztalánál, és számokat írt egy kockás füzetbe, szépen, sorban, 
egymás után. A számok még nem jelentettek pizzákat, fánkokat, 
még kristálytiszták, érinthetetlenek voltak, és ő élvezte, hogy míg 
lassan-lassan múlik a délután, a számok csak gyűlnek, dagadnak. 
Ha felszólították az iskolában, a számaiba menekült. Leülni, 
mondta a tanár, ötvenhárommillió-ötszázhuszonkilencezer-nyolc-
százhatvanhat, ismételgette magában Zsófi. És jó volt, hogy min-
den napra egy kicsivel több szám jutott – nemcsak több szám, ha-
nem egy kicsivel több biztonság, egy kicsivel több hatalom. Ám 
egyszer csak megroppant a számegyenes: Zsófi addig számolt, 
míg megnyert egy futóversenyt, aztán megnyert egy másikat, az-
tán még egyet, és a hatodikban már egyre jobban tanult, haladt 
előre, akár a többiek.

A  számolós  füzet,  ahova  régen  a  millióit  írta,  elveszett.
De mintha most visszatérnék a régi neurózisomhoz, töpren-

gett. Nincs munka, nincs haladás, nincsenek fiúk, és még a lakást 
sem tudom fizetni. Virtuális kielégülés, paranoia, kényszerneuró-
zis, tudathasadás, mondogatta magának a fürdőszobatükörben, de 
az áruházban összeszámolt pizzák jóllakatták, semmilyen éhséget 
nem érzett. Kényelmesen lezuhanyozott, lassan beágyazott, és 
olyan jóllakottan járt-kelt fel-alá, mint a farkas, akinek követ 
varrtak a hasába. Hiába: pizzák, fánkok, túrógombóc, meg egy kis 
kaviár. Eltelítődtem, gondolta. Kész, végem, de közben semmi-
lyen kétségbeesést nem érzett. Remekül aludt – mint régen, felhú-
zott térdekkel –, másnap hajat mosott, levágta a körmeit, kényel-
mesen kimosta a tartalék melltartóját, beáztatta a zoknijait.

Az anyja kémiatanár volt, az apja szakoktató egy szakmun-
kásképzőben, így hát Zsófi egész gyerekkora a józan ész dicsére-
tében telt el: legyen magadhoz való eszed, mondogatták, ha ábrán-
dozni vagy lazítani akart volna. Az anyjának már az akupunktúra 
is gyanús volt, nem beszélve a bölcsészetről és a pszichológiáról. 
Merthogy a szülei nem ábrándoztak, egyre csak számoltak, hogy 
kínkeservvel előkaparhassák Zsófi és a húga tandíját, a józan 
észre valót.
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Mondta, mondogatták, nyögte Zsófi, és kicsavarta a zoknikat. 
Egy barátja lakásában lakott, aki a legjobb barátja barátnőjéhez 
vagy a legjobb barátnője barátjához utazott el Angliába, így vala-
hogy. De még tizennyolc nap. Zsófi pontosan ennyi ideig marad-
hat.

Gyorsan megcsinálta a haját, és indult nézelődni. Előtte meg-
nyalogatta a száját. Csodák csodája, eltűnt a herpesze.

Tizenhét, tizennyolc, tizenkilenc. Már nem elégedett meg a 
lejárt szavatosságú tejberizsekkel, az óriás túró rudikkal, a sárgára 
festett pudingokkal, amelyekért néhány napja – akkor még üres 
gyomorral, behúzott vállakkal járkált – majd elepedt. Most valami 
igazibbra vágyott. Húsz, huszonegy, huszonkettő, huszonhárom. 
Sajtra, sonkára, gyümölcsökre. És persze fel is kéne öltöznie. 
Amióta apa meghalt, tönkrementek a trikói, amúgy is mindene 
szertefeslett, minden szertefoszlott, és kéne már egy rendes pi-
zsama is. És kéne egy rendes cipő, mert olyan kárhozott érzés az 
utcákon lyukas cipőben klaffogni! Nem egy cipő, hanem mindjárt 
kettő, huszonhét, huszonnyolc. És mi lenne, ha az egészhez hoz-
zászámolna egy komoly ébresztőórát is?

Vajon mi lenne, ha egyszer meghívnák vendégségbe? Én nem 
kérek semmit, magyarázkodna a háziasszonynak, jóllakom azzal, 
hogy mindent összeszámolok.

De komoly ébresztőórához komoly táska kell, a komoly tás-
kához pénztárca, a pénztárcához esernyő, olyan ernyő, amit ha 
valahol ottfelejt az ember, nem kell szégyenkeznie. Van egy eser-
nyőzöld szín, finom, tompa, ám mégis határozott zöld, Zsófi már 
régen vágyott egy ilyenre. Esernyőhöz aztán esőkabát is kell, és 
persze egy jó, strapabíró dzseki.

Késő délután már megrettent, hogy nem éhes, még mindig 
nem éhes. Csak lebeg fel-alá az üzletekben, mindenhol az eser-
nyőt keresi, azt a szép, komoly esernyőzöldet, és próbálja a tárgya-
kat fejben tartani: sál, trikók, egy hálóköntös, negyvenegy, negy-
venkettő, negyvenhárom. Talán le is ülhetne egy padra, és felírhat-
ná a noteszébe a számokat? Felrémlett előtte a bátorságot jelentő 
53 529 866, de csak legyintett. Azok a számok még nem jelen-
tettek semmit, csak továbblöktek egy pillanatot… amikor gyerek 
volt, még nem volt mit megszámolni. Zsófi körbenézett, a bevá-
sárlóközpont úgy ragyogott, mint egy hatalmas ékszerdoboz.
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De nyolc óra is elmúlt, indulnia kellett. A Westend előtt könny-
telen, borzongató szél söpört végig – október vége volt, irgalmat-
lan idő, az ősz már a várossal háborúzott. Ám Zsófi egy csöppet 
sem fázott, a szél szinte átemelte a házak fölött, melege volt, mint-
ha  csak  a  boltokban  összeszámolt  pulóverek  melegítenék.

Talán tényleg így van, gondolta Zsófi. Hiszen az emberek 
nemcsak dzsekit vesznek, hanem márkát, nemcsak esernyőt, ha-
nem esernyőzöldet is. Minden tárgyat körüllebeg valami titokza-
tosság, ez is benne van az árban, és akár benne van az áruban, akár 
nincs, érezni lehet. Hát akkor ő most nemcsak a varázsát érzi a 
tárgyaknak, hanem a melegüket is.

Téveszmék, neurózis, valami hasadásos, suhant át rajta, mi-
kor felpattant a 74-es trolira. Pár nap, és a végén úgyis össze-
csuklom majd az éhezéstől. Az arcom a sok-sok összeszámolt 
krémtől talán ragyogni fog, de hát ilyenek a gyógyíthatatlan pa-
ranoiások, a javíthatatlan téveszmések. Kár ezért a szép lányért, 
mondják majd a mentősök. De most hiába próbálta a két nappal 
ezelőtti nyomorúságát maga elé képzelni, alig emlékezett arra a 
lányra, aki egy szikkadt zsemléért besündörgött az áruházba, és 
oldalazva járt, mint aki lopni készül.

A trolibusz röpült, az éles szél elfújta a gondokat. A püthago-
reusok vajon nem a számokkal kerítették a világot a hatalmukba? 
Hódítók voltak, világhatalomra törő hadvezérek, pedig egész éle-
tükben csak kavicsokat tologattak a szicíliai homokban. Számok, 
egész számok, természetes számok, pozitív egész számok, növek-
vő, pozitív egész számok, növekvő sorok. Az ember mindig is 
küzdött a végessége ellen, és a számokkal sikerült is győzelmet 
aratnia. Senki nem képes minden számot sorra venni, de bárme-
lyiket könnyedén felírhatja, mégpedig tíz jellel. Amit megszá-
molunk, az a miénk, az már hatalmunkban van.

Zsófi a saját elszánt, rajongó arcélét figyelte a trolibusz üve-
gében. Köszi, jól vagyok: nagyon jó vagyok.

De az anyját nem volt ilyen könnyű a telefonban megnyug-
tatni. Mért csatangolsz annyit, mért nem jársz interjúkra, résen 
kell lenni, hátha bejön valami… De te elszalasztod, mert nem 
vagy komoly, csak csatangolsz, nem vagy résen, nem jársz utána, 
fel-alá mászkálsz, nem céltudatosan… csitt-csatt… hát meddig 
tudunk mi támogatni? Várod a sült galambot…
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Piff-puff.
Anya lerakta, de Zsófi mosolygott. Egyetemista korában is 

dolgozott, mosodában, nyomdában, éjjel-nappaliban, bölcsődé-
ben, két hétig még egy pókerklubban is. Mindez elvi, nagyon is 
elvi kérdés volt. Anyja akkor utalta át a józan észre valót, ha Zsófi 
már bizonyított. Sok kicsi sokra megy, a munkához hozzá kell 
szokni, mi lesz abból, aki csak éjjel-nappal ide-oda ténfereg, bár az 
esztétika és történelem szak az anyja szerint rosszabb volt a disz-
kóknál, de még a ténfergésnél is, merthogy felelőtlenségre nevel.

Meglesz a nagy arcod, és mire mész vele.
Számolni is otthon tanult meg. Anya képes volt egy téves vil-

lanyszámla miatt a területi képviselőig vagy akár az ombudsma-
nig futni, mert futott, futott, mindig futott, egyre csak intézkedett, 
hogy a pénzekből valamit visszaszámoljon. Perelt a közös képvi-
selővel, perelt a gázóraszerelővel… csökkenő sorozatok, kilenc-
venhat, kilencvenöt, kilencvennégy, kilencvenhárom… A számo-
kat a vágyak írják, mindig a vágyak, gondolta Zsófi.

Ezek után megpróbált mindennek utánaolvasni a könyvtár-
ban: kabbala, számmisztika, püthagoreusok, számelméletek. Ol-
vasott a híres michigani ikrekről, akik értelmi fogyatékosak vol-
tak, de fejben nyolc-kilencjegyű prímszámokat adtak össze, de ők 
nem számoltak, hanem csak látták a számokat. De Zsófi amúgy is 
utálta a prímszámokat. Meddő, haszontalan lényeknek tartotta 
őket, a számrendszer vénlányainak, az eleven számrendszerbe 
belebökött rozoga, rozsdás szögeknek látta őket, akik semmit sem 
akarnak, és semmit sem szeretnek.

De hát mit számított Michigan, a számrendszerek vagy a 
prímszámok, ő bele volt szorítva a saját napjaiba.

Eltelt nyolc nap, és semmi sem változott, csak épp a legfino-
mabb cuccok közt turkált. Ma is csak azért jött be a Mammutba, 
hogy azt a különleges finom, visszafogott esernyőzöldet megta-
lálja. De ha már itt van az ember, ha már gondtalanul fel-alá járkál 
egy üvegpalotában, akkor más színt, más árnyalatot, más árut is 
megtalál. Akár könyveket is – mert alig hihető, hogy a világot 
birtokba vevő görög filozófusok bugyikat vagy trikókat számol-
gattak volna.

De hogyan vegye birtokba, hogyan tulajdonítsa el a könyve-
ket? Ha megszámolja őket, akkor minden mondat, az összes adat 

114



és szereplő átköltözik a fejébe? A szüzsé, a jelentés, a fabula? És 
ha az egészhez hozzáad egy kínai szótárat? Akkor mi történik? 
Átáramlik a fejébe a kínai nyelv?

Csábítóan, vakmerőn villogtak feléje a gúlákba rakott könyv-
gerincek.

– Miben segíthetek? – lépett hozzá az eladónő.
Zsófi végighúzta a kezét a saját combján. Ez a mozdulat mos-

tanában mindig megnyugtatta. Nyúlánk testén, mint a lakkbevo-
nat, úgy feszült a farmernadrág. Megvetően elmosolyodott, és – 
ámbár még soha nem érezte ilyen jól magát – mégsem mert a 
könyvek közelébe menni.

– Azt hiszem, nem itt kéne lennem – mondta mosolyogva, és 
gyorsan sarkon fordult.

Mert mért szórakozzon a könyvekkel, mikor megszámolhat-
ná magának az embereket is. Azt a finom urat ott! Vagy akár azt az 
életuntan sétálgató, vörös hajú nőt! Mindene drága, mindene vá-
logatott, mindene vadonatúj, de úgy jár-kel, mint a császárnő a 
drogériában, mintha megvetné az egész bevásárlóközpontot. Hát 
nem olyan emberek ők, akiket szeretne közelről ismerni! Hirtelen 
ránézett egy szeplős, zöld fülbevalós lányra, és mikor egy vonalba 
ért vele, elmormolta, kilencvenhét. Gyorsan továbbment, de akár-
hogy sietett, érezte a hátában a lány megbántott tekintetét: mintha 
csak miatta jött volna a Mammutba, egyedül Zsófi miatt, de ő 
mégsem hajlandó fölismerni.

Zsófi megijedt és rohanni kezdett. Az áruház másik végén 
lezuhant egy padra, és beírta a füzetébe: zöld fülbevalós lány – 
kilencven. Ilyet máskor nem szabad, intette magát, de micsoda íze 
volt a győzelemnek!

Ma este mindent akart.
– Úgy nézel ki, mint egy képregényhősnő – szólította meg egy 

langaléta fiú. – Szép vagy. Úgy ülsz ott, mintha csak ellenőrizni 
akarnád az egész áruházat…

Zsófi felkapta a fejét.
K. K., ez a langaléta fiú nagyon nagyfiú volt az egyetemen, 

neki nem volt szokása csak úgy üdvözölgetni azokat, akikkel 
véletlenül összeakadt. Ami azt illeti, ők még sohasem beszéltek 
négyszemközt egymással.

– Nahát! Szia! Szia!
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A nagy üdvözlés közben látta Zsófi, hogy K. K.-nak gusztus-
talanul korpás a gallérja.

– Jó neked, Zsófi, te már biztos, hogy megtaláltad magad.
Te jó Isten, nyolc napja nem ettem! K. K. irigykedve, mégis 

bátorítón hunyorgott rá. Hát erre vágytam?, kérdezte magától 
Zsófi. Nemcsak a nadrágja, a cipője, a dzsekije volt vadonatúj, 
hanem a körme, a haja, az arca, de még a mosolya is. Igen, olyan 
magabiztosan ül itt a padon, mint aki kihúzta a legjobb tételt. De 
akárhogy, most nem K. K.-ra volt szüksége. Ő hiba volt a soro-
zatban, az élő, lélegző számegyenesen, egy ronda, magányos kis 
prímszám. Kilencvenegy, mondta magában.

– Mesélj egy kicsit! – nógatta K. K. És bár mindig halaszt-
hatatlan dolga volt, sőt örökké rohanásszag vette körül, most leült 
mellé a padra.

– Na mondjad, hogy csináltad.
– A kocogás elűzi a depressziót. Kitágítja a vérereket, felsza-

badítja az endorfint…
Ócska kis szellemesség volt, de K. K. lelkesen elnevette ma-

gát. Ám mielőtt elindult volna, nógatta Zsófit, hogy jöjjön el, 
menjen el, nézze meg, hívja fel… Van valami csütörtök délután, 
egy egész komoly dolog, egy egészen komoly hely, amit Zsófinak 
is minél előbb látnia kell. Aztán mintha a hátuk mögött eltörtek 
volna egy poharat.

A Nagy K. K. az izgalomtól korpás gallérjával elsietett.
Zsófi körül sziporkáztak a fények. De ő most már csak a saját 

körmén éktelenkedő foltot figyelte.
Mintha egy kitalált történet – amit nem vitt magával a köny-

vesboltból, amit itt, az áruházban a többi történet közt hagyott – 
lassan a vége felé közeledne.

Van még nyolc napom, hogy állást keressek. Nyolc napom, 
hogy megfordítsam az egészet.

Felvette a hátizsákját, és nyugodtan útnak eredt.
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Először nem értettem azt a hangot.
Merev volt, idegen és szinte néma.
Csak belül szólt, akár a csontra mért ütés,
ami a hét réteg bőrt lazán átszakítja.
És van, hogy tovább is hatol; reped,
törik a tompa váz, a láb, az alkar.
A visszhangtalan sivatag beszélt. Csak annyit
mondott, hogy menjek és vigyem magammal.

Fát vágtunk, közösen. Majd felpakoltunk.
Pirkadt. Egyedül voltam ott a hanggal.
Szokatlanul ködös reggel terült el
a síkon. Úgy ült ott, akár egy angyal.
A fiú nem hallotta. És a szolgák
sem értették, hogy mért vagyok feszült.
Egy óra út után homokvihar
terült szét mindenütt. Vörös magányban
ültünk, fülünket, szánkat is betömve,
amíg a rajzás el nem ült.

Három napig tartott az út a hegyhez.
Alig beszéltünk – nem is volt miről.
Amíg én oltárt építettem, a fiú
csak állt. Szinte várt, hogy megkötözzem.
Szó nélkül a hideg kőlapra dőlt.
A vékony csukló egyenes maradt.
A penge is feküdt. Kivárt, akárcsak én.
Mezítelen testéből csak az arc világított ki,
mely csontos, mint az anyjáé, kemény
és széles is, akárha kőből
faragta volna ki egy ember.
Szelíd nyugalma, mintha évszakokon át
ívelt volna. Szeme, akár a tenger.
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Aztán ráemeltem a kést. Csukott
szemhéjaim falán kirajzolódott,
hogy választás nem is volt, és nem is lesz.
Öröktől fogva vannak így a dolgok.

Majd újra szólt, a végső mozdulat előtt.
Nem emberi nyelv volt, amin beszélt,
de tiszta tónusa metszően ismerős
könnyedséggel simított meg, akár a szél, 
akár a víz – hűvös és tiszta volt.
Végül tüzet gyújtott a hegy mögött
magának, hogy visszaadja, akit
el sem rabolt.
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Reggelente játszunk a szavakkal, ma ez volt a megfelelő szó: 
bálnaregény. Erre Emese mondta, hogy Moby Dick, de én nem 
erre gondoltam. Az én bálnaregényemben nem a cet a fontos és 
nem is a regény, hanem a tenger, ez a fémes vízfelület, roncsbódék 
a parton, szemét, és úgy nyekereg, csattog a tenger, mintha pléh-
lemezeket ráznának.

A nap eltűnt, valahol máshol vagyunk, ahol nincs is nap, csak 
a víznek van fénye, messzi, nagyon messzi égitestek visszaverő-
dése  talán.

A konyhában halmokban áll a mosatlan, nehogy nekifogj mo-
sogatni, lelkiismeret-furdalásom van, mondja. Ugyan már, mon-
dom. De közben félek, hogy ezek a lelkiismeret-furdalások, amik 
teljesen fölöslegesek, elveszik még azt a kis fényt is, a távoli égi-
testekét, a pléhlemez-tengerét.

De végül mégiscsak hagyom a mosatlant, kitöltjük a kávét, 
valami zenét is kapcsolok.

És érzem, hogy itt van, még mindig itt van a bálnaregény. 
Eldöntöm, hogy kezdek vele valamit.

A ZAB

Az első epizódban még csecsemő vagyok, de lehet, hogy már 
kisgyerek. A házszámunk akkor 727, azóta átszámozták a faluban 
az utcákat, ma 12. És más a neve is. Poros az utca, a porban ját-
szunk, és mindig nyár van. Ami tél, az is dalolás, éneklés, imádko-
zás, meleg a hó és karácsony van. A nyár olyan, mint a tenger, de 
ez egy másik tenger, az előbbi visszája, mert biztonságos, meleg 
és átölel, erről a nyárról észre sem veszed, hogy tenger.

Édesapám pedig, ez a halk szavú, elfojtásokkal élő, kötekedő, 
de érzelmes ember, aki akkor még nem ilyen, éjszaka a zsineg vé-
gét egy vászonzsák alsó sarkára és szádára kötözi, átalvetőt csinál 
belőle. Elindul a zabföldek irányába. Ahogy a kertek alatt tapoga-
tózik, a kutyák elkezdenek ugatni, de a gazdájuk rájuk szól.
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Lehet, hogy holnap miattuk kell elhallgattatni a kutyákat, 
mert elfogy a kenyér.

Fönt süt a hold. Édesapám a zizegő zabföld szélén megáll. Az 
átalvetőt a nyakába akasztja, a zsák száda előre néz apám hónaljá-
ból. Két másik már mélyen benne jár a nyáréjszakai zizegő zab-
tengerben. Fölnéz a holdra. Mekkora aranypénz, mint egy kenyér, 
gondolja, és belegázol a tengerbe, kezével fejti a zabszárakról a 
szemeket és a zsák szádának adja. A zsákban tovább zizegnek a 
zabszemek, ahogy apám szórja. Zörög és suhog a zab, mert egy kis 
szél is kerekedik, ettől összeborzolódik apám fekete haja, akkor 
még nem nyíratta olyan rövidre, mint mostanában. Most olyan, 
mint egy jól táplált fegyenc.

Körülnéz, hogy nincsen-e valami baj, a suhogás nem nyugtat-
ja meg. Aztán tovább megy, mert nincsen semmi baj, kezével so-
dorja le a szárról a szemeket. Egy idő után átteszi az átalvetőt a má-
sik vállára, mert a jobb keze kisebesedett a zabtól és véresek lettek 
a zabszemek. Sok órát jár így keresztül-kasul a zabtáblában. Ahol 
járt már, ott gyérebb a zizegés, hiába fúj a szél, nincs ami zizegjen.

Mielőtt pirkadna, édesapám összekötözi a zsák szádát, a vál-
lára veti a zsák zabot, kivérzett tenyereit beletörli a nadrágjába és 
elindul hazafelé.

Édesapám zabot lopott a közösből, ami valójában nem volt 
közös. Az emberek akkoriban nem érték fel ésszel, hogy a vagyon, 
a zabföldek és minden, ami van, az egy közös tulajdon. Az embe-
rek ehelyett azt gondolták, hogy ami nem az övék, az a senkié, a 
közös a senkié, s a senkiéből, abból szabad lopni. És különben is 
éhesek voltak az emberek. És én is éhes voltam.

Mielőtt még felébrednék, édesapám saját maga készítette kor-
padarálóval leőrli a zabot, s majd ebédkor véres zabszemekből sü-
tött korpakenyeret eszünk. Pillanatnyilag jólesik, és jól is lakok.

Jó az a kenyér. Kívánom is néha, mostanában is.
De talán éppen erről van szó. Mert nem laktam jól soha és 

folyton éhes vagyok, de nem akarok enni, nem esik jól. Ha egyszer 
csak éhes leszek, nem az jut eszembe, hogy egyek valamit, hanem 
tapogatom az éhséget és tárolom magamban. Elraktározom, hogy 
legyen tartalékba. Nem szoktam hozzá ahhoz, hogy egyek, szere-
tek éhséggel táplálkozni.

Az éhség íze a kenyér. Sokkal jobb néha, mint a zabkenyér, 
pedig abban édesapám vére is benne volt.
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A TEJ

Ha kenyér nem is, tej volt mindig bőven. Csak ott nem, ahol 
kellett volna. A zsíros tejet nem szerettem, a habos tej sokkal jobb 
volt, mert a hab bajuszt rajzolt a szánkra, ahogy ittuk. A felfőtt tej 
kifutott és ráégett a kályhára, de szerettem az égett tej szagát is. Az 
aludttejet főtt krumplival ettük és savanyú káposztával. Egyszer 
nagyanyám madártejet adott, az édes volt és furcsa. Nem szoktam 
hozzá.

De édesanyám kismellű asszony volt, hamar elfogyott a teje. 
Én pedig barna bőrű, rossz gyomrú gyermek voltam, vizelet- és 
széklettartási gondokkal. Ezért ma sem vagyok biztos benne, 
hogy tudnék őszinte lenni az édesanyámmal. Bűnömet szinte ész-
revétlenül, a bőröm alatt hordom.

Mikor dolgozni ment a mezőre, ráhagyott Kornélia nénire, aki 
nagy volt és szelíd. Ő vigyázott rám. Kornélia néni jó édesanyám 
volt. Nem nagyon akartam hazamenni tőle. Kornélia néni olyan 
volt, mint a szilvalekvár. Édes és szemcsés, ragacsos lett tőle a ke-
zem, összekentem vele az ingemet és a nadrágomat. De nagyon 
szerettem a szilvalekváros kenyeret. Kék lett tőle mindenem és 
kéken mosolyogtam.

Édesanyámnak régen volt egy kisbáránya, aki mindig ment a 
nyomában. Barinak hívták és fekete volt, mint én. Ha ment a me-
zőre, a bárány a nyomában volt, mint egy kutya. Nem akart meg-
válni tőle. Édesanyám nem a zabföldre járt, hanem a lenföldekre 
kézzel aratni. Úgy mondta: megyek lennyűni. Néha magával vitt 
engem is, de Bari mindig megelőzött. A lenmagokkal játszottam, 
még nem tudtam kötni a kévét. Bari sem tudta, de az nem volt baj. 
Ezért szerettem volna én lenni Bari, de ez nem sikerült. Barit aztán 
levágták és ez nagyon rosszul esett. Mert azt gondoltam, engem 
kellett volna levágjanak helyette.

Ha édesanyámnak elfogyott a pénze, és még nem volt beérve a 
zab, átküldött a szomszédba Kornélia néniékhez, hogy kérjek köl-
csön 5 lejt. Ha volt neki, adott. Az 5 lejjel édesanyám elküldött a 
piacra, hogy vegyek kenyeret és egy kiló rizst.

Én szerettem bemenni Kornélia néniékhez, mert bekopogtam 
és azt mondtam: Csókolom. Édesanyám azért küldött, hogy tessék 
adni 5 lejt. Kölcsön. Majd holnapután megadja. És mosolyogtam. 
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És Kornélia néni kotorászott a szekrényben, elővett 5 lejt, ideadta 
és a kredenc tetejéről egy piros pettyes dobozból kivett egy marék 
megolvadt és összeragadt kommunista cukorkát, csak úgy számo-
latlanul, amennyit egy fogásra meg tudott ragadni. Becsomagolta 
egy darab újságpapírba és azt is nekem adta. És én nem adtam a 
cukorkából senkinek, mert tudtam, hogy Kornélia néni nekem és 
csak nekem adta.

Kornélia néni nem adott tejet, nekik nem volt tehenük soha. 
De nem hiányzott a tej, Kornélia néni tej nélkül is jó volt. És ahogy 
telt, múlt az idő, Kornélia néni kezdett öregedni. Nem volt mun-
kája, a férje is egyre öregebb lett, a Károly bácsi. És édesanyám 
felfogadta a boltjába eladónak, hogy legyen Kornélia néninek is 
pénze. Kornélia néni édesanyám alkalmazottja lett, mert édes-
anyám mindenkivel jót tesz, és segít, ahol tud, hogy neki is segít-
senek, vagy hogy biztos legyen abban, hogy ő olyan, aki minden-
kin segít. Másképpen lelkiismeret-furdalása lenne.

Édesanyámat, mióta Kornélia néni az alkalmazottja, meg 
szoktam kérdezni, hogy mennyit fizet az alkalmazottainak. És 
amennyit fizet, az mindig elég kevés. Akkor bemegyek a boltba, 
ahol Kornélia néni az alkalmazott és megkérdezem: Csókolom. 
Hogy tetszik lenni? Megvagyunk, köszönjük. És te? Én is. Károly 
bácsi jól van? Jól van, betegeskedik. Ezután már nem tud mit mon-
dani ő sem és én sem. Veszek valamit édesanyám boltjából, meg-
kérem Kornélia nénit, hogy az árát írja az édesanyám kontójára.

És akarnék akkor még mondani valamit, de nincs mit. Vagy 
venni valamit neki, és azt mondani: írja az édesanyám kontójára. 
De aztán csak zavartan kimegyek a boltból.

LISZT ÉS OLAJ

Akkorra már megszerettem az éhséget. Édesanyám bedobo-
zolva küldte a halkonzerveket és a szebeni koszticát, mert tudta, 
hogy éhezem. A konzervdobozból mindig kicsöpögött az asztalra 
az olaj, mert mohón faltam, a pléhdobozból, nem tettem tányérra. 
Koszticát két félét küldött: az egyikben 3 darab kolbász volt, a má-
sikban 3 darab szalonna. A szalonnaszeletek elolvadtak a kon-
zervben, csak zsiradék maradt. Meg vajas kenyér. Naponta 5-6 
szelet. Vegetával meghintve.
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Néha, és nem is ritkán, falánk vagyok. Ahogy édesanyám 
morbid hasonlattal mondaná: úgy eszek, mint egy öngyilkos. 
Vagyis mintha utoljára ennék. Feloldódom az evésben. Mint ami-
kor még kicsi voltam és egymás után 10-12 szelet zsíros kenyeret 
ettem meg. Rájártam a zsírosbödönre, így mondták. És mégis 
mindig sovány maradtam, mint egy keszeg.

Az éhség akkoriban már nem volt kaland: feladat volt. Azért 
éheztem, hogy boldog legyek, hogy érezzem: élek. Egy alkalom-
mal egy hetet késett a fizetés és nem volt semmi az albérletben, 
csak liszt, só és olaj. Tésztát gyúrtam lisztből, vízből és sóból, ola-
jat öntöttem a sütőbe és kenyeret sütöttem. Kerek volt, és akkora, 
mint a hold.

Esett kint az eső. Kinyitottam az ajtót, a rácson keresztül be-
áramlott az esőszag. Ekkor nem voltam falánk. Törtem a forró 
sókenyérből és boldogan haraptam, legalább egy órán át. Az eső 
közben elállt és alkonyodott. A sókenyér táplált. Boldog voltam, 
mert teljesítettem a feladatot: ettem, de nem laktam jól. Az éhség 
megmaradt, de maradt még a sókenyérből is.

Ma reggel pedig ezzel a szóval ébredtem: bálnaregény. 
Mennyi húsa lehet egy bálnának? Mennyi sima és puha hússzelet, 
ruganyosak, mint a gumi és fénylenek, mint a pléhlemezek. Ha 
Isten lennék, manna helyett ilyen bálnahús-szeletekkel szórnám 
tele a pusztát. Hogy egyék a választott nép.

Emese pedig mosogatna, mert ha nem, lelkiismeret-furdalása 
van. Ő és én, ez a kis család. De nekem meg a család szótól van 
lelkiismeret-furdalásom. Mert nem tudok jóllakni és talán jólla-
katni sem. Mindig újabb éhséget ébresztek. Nem mondhatom azt: 
gyermekeim, éhezzetek! Vagy ezt: táplálkozzatok az én éhsé-
geimmel! Úgy őrzöm inas testemben az éhséget, mint azoknak a 
távoli égitesteknek a visszfényét, amely megtörik a tenger fémfe-
lületén.

Ma vasárnap van. Lefekszem az ágyra és az égitestek helyére 
gondolok, a helyre, ahol már nincsenek ott a testek. A távoli hely-
re, mely az éhség birodalma. A tenger továbbra is nyekereg és csat-
tog. De nem csillapul az éhség, érzem. És őrzöm tovább az ízét.

Mostanában, ha éhes vagyok, iszom inkább egy pohár vizet.
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Elválaszt jó két-, háromujjnyi szeletet, elfekteti a deszkán és 
vékony, hegyes körmeivel, kapkodó mozdulatokkal csipegeti be-
lőle a csokoládéfoltokat és az aszalt gyümölcs és a zselé színes, 
elaprózott darabkáit, ezt a mozaikszerű törmeléket. Végez vele és 
a kifosztott, sárga tésztára tenyerel, és megnézi, ott maradt-e a 
lenyomata – persze, hogy nem, látja be idén is –, és megnyalja, 
megszimatolja tenyerén a massza ragacsos helyét, a nyomát, hogy 
az orra hegyére is jusson, és a szétnedvesedő tésztából gyurmát 
készít, akár valaha kenyérbélből a polentát, mikor Apussal hor-
gászni készülődtek. És ebből az alaktalan sütiből, ellapított pis-
kótából, mint hosszú éveken át minden vasárnap, most is akkora 
darabot gyúr éppen, hogy pontosan az öklébe férjen, hogy senki  
ne leplezhesse le, amíg a karámhoz ér, hogy kisebb darabokká 
gömbölyítve, sorra kínálhassa szét a lovaknak. Azok pedig hagy-
ják kócolni sörényüket megint, és nyálasan csücsörítenek a cse-
megére.

A Nap igazán süt most, hevíti a zsindelyt: remeg a levegő a 
gerendaház felett, amelynek közelében hatalmas pajta dülöngél, 
szénapadlással szuszog, oldaláról lábos-kék viharlámpa százas 
szögre akasztva csikorog. A kazalból fényes nyelű villa áll ki, egy 
halott szekér megroggyant, leláncolt csontvázából pedig rozsdás 
pántú kocsirúd, amin furcsán fénylik mégis egy-két szegecs. A 
kukoricás szélén madárijesztő, rajta éppen azonosítható még a 
valamiféle egyenruha rongya; a szeme helyén meg szalma türem-
kedik, zubbonyán jól kivehető a sok golyó lyuggatta, szaggatta 
nyom; mikor lőhettek célba rá, honnan tudnád, ám régóta halott 
lehet már. Ormótlan, krumpliforma, molnárzsák fejét tarkón lőt-
ték, onnan porzik azóta leginkább, és nyilván a napsütésben. A ház 
mögötti konyhakertben néhány nagyobb forma vakondtúrás, be-
lőlük szögletes whisky-s üvegek állnak ki. Az ólak felől élénk 
gané, valahonnan pedig savanyún áporodó káposztaszagot hoz és 
sodor itt egymásba most a szél, majd kukoricacsuhét és kevés 
frissen kaszált zöld fűszárat kap magára; a házba a behajtott zsa-
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lugáter résein át ront, ám az megszűri, levetkőzteti, így áramlik 
most meztelenül a szobába, elmozdítja az egyetlen képet a falon, 
megigazítja a virágokat a vázában, elragadja a sütemény illatát a 
konyhából, belékap még a függönybe, aztán távozik is a veranda 
felé a bejáraton.

A lány felé tart, hogy mindazt, mi az imént a házban megesett, 
annak hullámos, hollófekete hajába keverje, hogy belefésülje ez a 
naiv gondoskodás.

Apus, aki ott ül, aki alatt hintaszék nyög a verandán és a ve-
randa is, elnézi, hogyan szállhatna lányának derékig érő vörös 
haja ebben a tolvaj szélben, és újra és újra a lányba szeret, miként 
valaha annak anyjába. Amint elnyílik húsos ajka kissé e meren-
gésben, rögtön ki is hűl szájában a rengeteg vas, és az ír rokonokra 
emlékezik, meg az emészthetetlenül tömény fémes ízre, a vérre, 
amelyből az első kortyokat még lenyeli az ember, aztán elhányja 
magát.

Apus a pajta felé réved. Leginkább a langaléta, a szeplős, tar 
sógor kísérthet ott ilyenkor, na, és a kérdés, az akadémikus, hogy 
„mosolyog-e még a nigger a fehér lányra?” És a válaszra, hogy 
igen, az újabb rúgás, amely mint később kiderült, átszakította a 
szájpadlását és ezért, hogy vakítóan fehér, fiatal fogainak tör-
meléke az orrába jutott és belealvadt a sok vérbe. Egy álló napig 
tartott, míg Memphisben kitisztították, kikaparták az orrmandu-
lájával együtt, véresen történt ez is, miként a verés és emlékezete-
sen, akár egy abortusz, feketén, harminc dollárért. Vagy négy üveg 
whisky-t itattak meg vele aznap, tán soha ennyit azóta se. Aztán 
pontosan emlékezik a karcos tükörre is, amelyben a birkanyírók 
borotválkoztak reggelente, amelyet elétartottak, miután rátaláltak 
és szalmazsákra fektették. Vajon miért tartották elé azt a tükröt? 
Ezen is elgondolkodik sokszor, és azon, hogy amikor a szalma-
zsákra fektették, mégsem az alaktalanná rugdosott feje sajgott 
elviselhetetlenül, hanem a zsák vásznát hegyesen átnyársaló, és 
hátába álló törek csípte, viszkette inkább, sőt csiklandozta, és ha 
lett volna szája, szeme, füle, orra, ha lett volna arca, tekintete 
akkor, fölismerhető, talán láthatta volna a tükörben, hogy esetleg 
mosolyog, talán nevet.

Mintha annyira érzéketlenné lehetne ütlegelni, rugdosni az 
ember fejét, hogy annak feladatát aztán egy olyan testrész is átvál-

125



lalhatná, amelynek igazán nem az lenne a dolga, hogy érezzen. Az 
ember hátának nem az a dolga, hogy érezzen. És eszébe jut most a 
játék, mit nagyapjával úgy szeretett: „No, hány ujjammal nyo-
mom a hátadat, te huligánpalánta?” – kérdezte volt mindig nagy-
apa. És igazán nehéznek bizonyult helyesen felelni, hogy hány 
ujjal is nyomják az embernek a hátát. De ott, kiterítve akkor, 
pontosan megmondta volna, nem sokat kalkulálva, inkább, akár 
egy térképen mutogatva el, hogy itt és ott meg amott, száz és ezer 
helyen egyszerre, mégis külön-külön szúrja, szurkálja a sok szal-
maszál, a feje búbjától egészen a fenekéig. Effélékre gondol Apus, 
és ajkait összezárva melegíti most szájában a vasat. Aztán az ölébe 
hanyatló játékra hunyorít, mire megvarrt szemhéja rondán, ijesz-
tően gyűrődik el hiányos szemöldöke alatt. Igazít még a játékon 
kicsit és fölpillant a lányra, aki úgy áll ott a karámnál, oly függet-
lenül ebben a háztáji szélben, mint egy macska, aki elviseli csu-
pán, hogy babráljanak a fején, tűri csak, hogy a hajába mozduljon 
ez a dús, szelídített levegő.

„Megjavítottam! Nézd!” – kiált a lányra tompán, odvas hang-
ján Apus, akárha korhadt fatörzsből szólítaná – „Emlékszel rá?!” 
Sápadt, viaszarcú babát mutat föl, szája piros, nyakában többször 
ráfordított hosszú, fehér gyöngysor, mint csángó népviseleten. 
Frankie nyugodtan fordul hátra, el a lovak felől, tétován, mint akit 
meglehetősen távolról hívnak, vagy valahonnan igazán bentről, a 
ház mélyéről, de élénken lágyul el a kedves figura láttán, amely 
Apus lapát kezében csakis fogolyként, valamiféle túszként látsz-
hat, aztán éppen véget érő gyerekkorában igyekszik a veranda fe-
lé, siet kiszabadítani kedvenc babáját, hogy lénye eddigi történe-
tének egyetlen, összegző, egyben utolsó kifejezése legyen, ponto-
san az a mozzanat most, amely a babát kéri Apustól.

Mindannyian megrendülhetnének ebben az élményben, azon-
ban a Nap továbbra is süt, a pajta ismét szalmát köhög föl meg dü-
löngél is, a madárijesztő mégis halott, és Apu is színesbőrű, egy 
néger, a lánya, Frankie, pedig félvér, egy mulatt, akinek anyja 
élénkvörös ír asszony volt; talán csak a szél áll el, mintha eső 
volna, mintha egyedül fogta volna föl, hogy ugyanúgy azért még-
sem maradhat minden, minden a régiben. Zavarában még a süte-
mény illatát is visszafújhatná a helyére, ha emlékezhetne, hol is 
talált rá, hogy honnan emelte el, ha egyáltalán megvolna még az az 
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illat; vagy megigazíthatná azt a képet a falon, ehelyett elejt inkább 
mindent, leteszi a nehéz trágyaszagot is, és magától kezd vetkőz-
ni: ledob kukoricacsuhét, fűszárat, és elhagyja magát, mint akit 
rajtakaptak, hogy úgy akar távozni innen, úgy hagyni el most e 
birtokot, örökre magára, miként az ilyen, az efféle tanyákat haj-
nalban szokás. Most az értetlent játssza, aztán hanyagságot tet-
tetve sétál el mégis a ház mögötti konyhakert felé, lyukas zsebeit 
kifordítja, gombolyag madzag hullik belőle meg néhány kabát-
gomb, és hóna alatt az udvar finom porával fütyörészve szűnik 
meg most a whisky-s üvegek száján.

Jó két, hárommérföldnyire onnan, egy férfi közlekedik a lo-
ván, valahol a húszas éveiben jár, hogy belé vagy abból kifelé tart, 
meg nem mondaná senki; az is lehet, delel, mindenesetre éppen a 
suhanc széllel szemben.
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Felpöcköli izzadt homlokáról a pöndör szélű kalapot, miköz-
ben elégedetten lép alatta a paripa. Így, tehát poroszkálva szakítja 
most le fogai közül a fűszál elhasznált, szálkássá metszett végét és 
némi nyállal veti az útszélnek, ügyesen, mint aki régen megtanult 
már bánni a nedvességgel, aztán unottan rágja cakkos szája szeg-
letén táncoltatva tovább azt, ami maradt. Mielőtt kihűlne a hom-
lok, megtapad rajta az udvar pora és csípve, viszketve telepszik a 
borosta közé is. Megborsódzik a hát, kirázza a hideg a lovast, aki a 
gyeplőt alig mozdítva, szinte a gondolatával állítja meg hű társát 
most, és róla nem lekászálódik, hanem csodás ív az esemény, mi-
ként elhagyja hátasát, el a nyerget. A közeli kukoricás felé külön 
bandukolnak már, és minden lépésre csörren a sarkantyú, bévül is 
vannak néhány sornyit a címerek között, hegyes csizmájával ha-
nyag mélyedést rúg a laza földbe; eloldja nadrágján a roppant öv-
csatot, csupasz farral lebeg immár az államok felett.

Johnnynak hívják a fiút, végzi a dolgát. Fölzúg a kukoricás, 
mikor könnyebb lesz neki, amikor egy félmosolyban nyugszik 
meg szája sarkából kunkorodva az égnek kurtán az, ami a fűszál-
ból maradt. És nincsen ebben akarás, nélküle zajlik, az ifjú híján 
mindez, tőle függetlenül egyenesednek ki belei, heréje pedig 
ernyedten himbál, majd elhelyezkedik egy forró rögön teleped-  
ve meg, hagyja magát cirógatni az inger hiányában langyosodó 
széllel.

Egyetlen rúgásnyi újra a föld, a termő, mely be nem takarhat-
ná azt, mi elhagyta Johnnyt az imént, tehát megtapad csak tetejé-
ben a jó Tennessee, akár a panír a nyers húson és legyek fénylenek 
fel az elhagyott halmon zölden; szóval, mint a szerencsés nyom-
követők a nemrég még élénk táborhelyre, úgy lelnek azok frissen 
e forró zsarátnokra, és így járnak, ily könnyen Johnnynak nyo-
mában. Ő pedig megigazítja most új, meggabalyodó pányváját, 
majd elindul azon a csodás íven, vissza a nyeregbe. Míg föl nem 
tűnik a tanya, úgy mulat, hogy fölpattanó hüvelykujjáról röppenti 
égnek kedvenc féldollárosát, átadva azt a két és nyilvánvaló le-
hetőségnek, ennek a Johnnyt oly kifejező valószínűségnek, hogy 
fejjel tér-e vissza vagy az írással: tehát pendül az érme, kissé min-
dig az ifjú elé, hogy alálépjen a lova; így, latolgatva hát, épül las-
san, vontatottan szemhatáron a tanya, ez a rozoga díszlet a néger-
rel meg a félvér lánnyal, amelyhez lehet – mert így sejti most – 
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nem is ő közeledik, hanem az férkőzik valami különös erő által 
tántorítva, egyre közelebb őhozzá.

Elég annyi hozzá, díszlethez így jut az alak, tét nélkül, csak 
úgy kockáztatva, nyers zekéje marhabőr, félkövéren vörös a ka-
vics a nyakában, egy amulett, egy tigrisszem, és a kalap, az rajta 
továbbra is ügyesen áll.

Egy skótjuhász sántít Johnny tarkán toporgó lova elé, amit a 
tanya bocsátott el, de nem olyan értelmes Lassie-forma, az ember 
legjobb barátja, amelyik szinte a gazdival együtt várja a vendéget, 
aztán vidáman ugat rá, hanem az a megbízhatatlan típus, amelyik 
születése óta mindent és mindenkit azonos gyanúval méreget, akit 
a gazdája egy lánc végén tartva próbál kiismerni, fogva tartva hát 
legalább egy hosszú évtizeden át, mert lelőni vagy agyonütni nem 
tudná, és minden második héten megpaskolja egyszer a hátát, hát-
ha megérti, hogy szeretik, ahogyan szeretni lehet, de legalább is 
elfogadják, ám többnyire maga a falkavezér is elkerüli, még ha 
szánja is, mert úgy lehet megszokni őt, akár egy házsártos szom-
szédot és úgy is szeretik, és avval jutalmazzák végül, hogy nyug-
díjazzák, hogy elengedik a láncról; szóval egy ilyen eb ugatna ki 
loncsos, összetapadt bundájából, bele az ifjú érkezésébe, ha tud-
na még ugatni, úgyhogy hörög csak, köhögve vicsorog inkább a 
klasszikusnak ígérkező viszontlátásba.

„Íme, megjött Johnny, látod Apus, látod, együtt mehetünk 
pecázni mégis!” – kiált nem is Apus, vagy a ház irányába, inkább 
önmaga elé Frankie, és tényleg, mintha forgatókönyv vázlatában 
mozdulna a szerelem felé, Johnny pedig egyik karjával a nyeregbe 
kapaszkodva a másikkal nyalábolja el hóna alatt és ragadja föl a 
lány karcsú alakját a derekánál udvarról a lóhátra, hogy még emel-
kedtében nyomban szájon is csókolja. A nyelvét pedig, nos, nem 
mozdítja sem szenvedély, sem a szerep, kiölti csak flegmán, mi-
ként suhanckorában egy vak indiánra, most pedig bele a lányba, az 
első fagylaltját, mit anyukája kínált, is így nyalhatta.

A jelenet úgy lenne remek, ha az ifjú Apust úgy üdvözölné, 
hogy összecsípi balkezének hüvelyk és mutató ujjával a kalapja 
karimáját és hátra mozdítja kissé a fején, mintha azt jelezné, üzen-
né ezzel, ha valamire szüksége volt itt, azt máris megkaphatta  
már, és mindenki más pedig örüljön, hogy erre vetette őt, Johnnyt 
az élet, szóval milyen szerencséd, szerencséjük lehet, malacunk 
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ővele, ám előfordulhat, hogy mindennek semmi jelentősége, mert 
máshová ha sodródna, magát ott is így viselné tán. Elég az hozzá, 
most és itt, így, amiként.

Telhet-e egykedvűen a vacsora? Nagyöblű, zománckék a ka-
nál, amellyel Apus a paradicsomos babba merít, a nyele igen hosz-
szú, ő mégis szinte a tövénél fogja marokra; cuppanva hagyja el a 
merítőt a sűrű massza, majd csattanva áll egy-egy rücskös halom-
ba meg, és nem terül szét a horpadt bádogtányérokon. A börtönben 
oszthatják így az ételt, hol étvágy nincs, csupán éhség, bizonyos 
szemet kopogtató; Apus tehát nem kínál, hanem ad, szóval kel-
letlenül röviden, azaz kimérten hirtelen, mintha a taknyát vágná ki 
az ember, vagy pofontól szabadulna, továbbítaná, ami szükséges 
és rossz, esetleg, vagy egyszerűen feleslegesnek vélt. A fiatalok-
nak jut a két, különböző készletből származó ezüstvilla.

Tréfálnak most, melyikük talál oly kövér paszulyra, amely a 
villa valahány, mind a négy fogát befogadja, turkálnak hát az étel-
ben, mint a gyerekek; a játékot Frankie kezdte, gondolhatod, ami-
kor Johnny a combjába markolhatott az asztal alatt, rajta meg, az 
asztalon tehát négy teríték van, az a negyedik, amellyel mind-
eközben Apus gondol, úgy áll ott, mint az az egyetlen kép a falon, 
megigazítva, mégis, föltéve inkább úgy van, mint a kérdés, hogy 
ki fogja megenni, mi lesz azzal a negyedik adaggal.

Gyanítom, a lábosba vissza nem kerül; szerintem, eltemeti 
majd, ahogy húsz éve immár minden este egy bizonyos helyen, 
ahol minden vacsora egy-egy ásónyom lehet, hol meg nem terem-
het semmi, mert azt ő, Apus nem hagyná, s mikor beteg lehetett, 
Frankie gyomlált ott fáradhatatlanul és számon kérve. Apus gyak-
ran kijárhat ide, alkonyatkor például, mikor is először temetett és 
hajnalban; avval fekszik és avval kel hát, képzelheted, nézegeti, 
méregeti, hogy gyarapodik ez a különös vetemény. Két éves le-
hetett Frankie, úgy számítom, mikor ráfért volna a ház…, lehet, 
manapság már a tanya is.

Most mit mondhatnék? Nekem tetszik ez az el nem költött va-
csorák kertje…, ez a terpeszkedő hiány, miként élet- és emlékmű, 
ez az önmagának fordított föld, ez a kigyomlált és visszataposott, 
a hátrajátszott, ez a visszacsévélt élet. A parlag, miként cél, ez a 
félélet meg félmúlt, ez a senkiföldje, a terjedő ismeretlen, mintha 
Amerika fedezné itt föl Európát és a divat az ágyékkötőig, a Krisz-
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tusba vetett hit meg Manituig bomlana vissza… Tetszik ez a túl-
gondozott, kísérleti vágytemető mint házisivatag, kedvelem a 
hiányba vetett figyelmet, a ténykísértő szorgalmát, mikor végte-
lenre forduló gyászmunka. Amikor a jelen csak a múltnak csinál 
helyet, az pedig jövővé emlékként növekedik. Apusnak is bejön a 
hátrafordulás esztétikája, ha a hiány a lehetőségre vigyáz, egy va-
laha lehetségesre, és szépnek őrzi, miként jövőt. Olyan lehet ez, 
mintha az ugar, az űr kezdene hinni benned, aztán lassan helyetted 
akarni, és döntésre sohasem jutni, okosan.

Tudod, mit? Megeshetett, hogy Frankie otthon nem, távol in-
kább lehetett, bálban vagy a nagynénjénél és Apus, valaminő kü-
lönös késztetéstől, talán zajtól hajtva, jajszótól az udvar felől, 
elhagyta a vacsorát, magára a terítéket, és az erősödő jajgatás nyo-
mába fegyveresen indult, végül pedig utána úgy vetette magát, 
hogy artikulálatlan üvöltésre nyitotta rá, tépte föl, szakította a paj-
taajtót és rémületében harapta a nyelvét el, de a sötétség mégis 
magában tespedt ott, szalmát lengetett csak szerintem, mikor rá-
meredt a duplacső, és fűrészpor szállt a lámpafényben.

Mondanom sem kell, a visszatéréséből sem lesz Apusnak 
belátás, mert az eszcájg, az ezüst ugyan kiállt az ételből, később 
még ki is bicsaklott belőle, zuhant neki a zsíros hajópadlónak, a 
szalvéta meg a tányér pereme alá hajtva illendően kétrét, de vajon 
ki, mert alighanem étkezett itt valaki a történetbe tolakodva, míg 
apus saját üvöltése után járt. Ám éppen úgy, mint akkor a birkanyí-
rók tükrében, önnön tekintete helyett, ismét valami nyomára lel-
hetett csak. Tehát a porcióból, amely jelenleg a negyedik, hiány-
zott egy mozdulattal, szóval a hiányból éppen egy kanálnyi hiány-
zott. Apus boldogságba zsibbadt, szája sarkából vér szivárgott.

Oly tiszta lehetett az idő, mikor Frankie másnap délelőtt ha-
zatérhetett, hogy az itató valahány cseppjét sugaraira tűzhette a 
Nap, gondolom, hogy szikrázzon. Apus úgy fogadta lányát, hogy 
a tányéron száradó ételre mutatott meg a villára a padlón, és azt 
mondta, mondhatta, nézd meg, kislányom, látod, itt járt édes-
anyád, aztán Apus sírhatott. És lehet, Frankie emlékezete szerint 
először, bár mégsem hinnéd, mert mit csinálhatna ott, azon a fonák 
ültetvényen alkonyatról alkonyatra és virradatonként. Persze, rá-
képzelhet, képzelhetné azt a másik, a teljesnek vélt és lehet, jobb 
életét is mindig, na de annak is sírás kell, hogy legyen a vége. Sírt 
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tehát, és nem először. Ez nyilván valamelyik hálaadáskor történ-
hetett, és ha lett volna hó, Apa és leánya utoljára, és föltétlenül 
először, hanyatt is vágják magukat belé és angyalokat, angyalká-
kat legyeznek, formáznak a közeli, a nyomoktól szűz dombol-
dalra, amely az idő és a dolgok jelen állása szerint meglehetősen 
vadvirágos, zömében búzavirágkék, de bevérzik vagy fölgyullad 
rajta néhány pipacs is.

Apus, kiben egyetlen szóhoz jut éppen a múlt, ahhoz, hogy 
valaha, az evőkanalát is marokra fogja, miként imént a merőt, és 
akárha sok kis gombócot aprítana, úgy csörömpöl annak élével 
most, mert rendezi, elteríti a magáét, amely leghangosabban talán 
mégis az övén, az ő tányérján csattant, amint magának mérte azt  
az előbb, osztotta utoljára.

Egyedül és értetlenül indulnak aztán horgászni, párhuzamo-
san közlekednek haladva egymás mellett a víz felé. Apus emléke-
zik nyilván, Frankie még remél és Johnny megvan, míg oda nem 
érkeznek.

A háttér lehetne mesés, mint gyerekszobában a falvédő, óriá-
si, galóca formájú, pöttyös kalapú gombákkal, egymásra mosoly-
gó erdei állatokkal és éles színekkel giccses kissé, amelytől a 
legtompább képzeletet is elönti a vér, de elvásta már az előzmény, 
úgyhogy felfeslett és rongyos csupán, meg fakó is, így nem látni 
messze… Vadkacsa persze röppen, de az is csak úgy, mintha vala-
ki ráunt volna a tetemére és kihajítaná most a sásból. Énekesmadár 
ülhet még a beszakadt fahíd korlátján berekedve, üvegszemmel, 
akárha kipreparálta volna az iménti jelenet.

Apus zsebéből herfli kerül elő és lógó nyelvű, elfűzött bakan-
csával kezd ritmust erőltetni a folyópartra, mely minden toppan-
tásra nagyobb közönnyel porzik föl, mint egy öreg szőnyeg a 
padláson. A por nem mozdul apusnak közeléből, akár valami el-
vont, egyszeri molnárlegényen a liszt, úgy fakítja kékszín, kantá-
ros pantallóját: finoman száll e szürkeség, úgy hinti magát, hogy 
lehetne cement. Csontfehér ingjének ráncaiba gyarapodik ked-
vére, de a verejtéktől elsárgult gallérhoz mohóbban ragaszkodik 
vígan mocskolva tovább. Hangsúlyozza az arc barázdáit is, ki-
váltképpen a hegeket, akárha durván, rosszindulattal sminkelve 
űzne gúnyt Apusból a helyzet. Ő pedig azt fújja ütődött harmoni-
káján, kísérve magát a háttérnek e tompa tónusában, hogy Hatal-
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mas néger, éjfekete,
úgy hiszi a mennybe
villamos viszi be.
Villanyossal néger
nem jutsz te oda,
elszabadulsz, hidd el,
az Úristen szabadít fel,
villamossal néger,
nem jutsz sehova!
Bújik a bokszos
a kazal mögé,
ujja a ravaszon,
szeme a malacon,
dördül a puska,
golyó süvít,
a jószágnak mohón
nekiesik, friss hús…!

Hányódtam volt
a kertek alatt,
feketekígyó a
sarkamba mart.
Hej, nevetve
fordultam visszafelé:
– Harapj csak újra,
te aljas, ne félj!
Kacagva néztem
a hátam mögé:
– Harapj, te aljas,
tőlem ne félj,
marj belém újra,
tőlem ne félj!
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Mentségemre nem sokat hozhatok fel.
Lejáratott sztori, milliószor kifacsarták már; nem szívlelem az 

ilyet. Nem nézek tévét, nem hallgatok rádiót. Olvasok, ahogy a 
szakmámhoz illik; ma már nem olyan lelkesen, mint az elején. Kö-
vület vagyok. Egyszerű ember vagyok. Szeretem az életet. Har-
mincnyolc éves vagyok, anyám halott, apámmal nem beszélek. A 
belvárosban lakom, utálom a vidéket. Tanárkodom egy közép-
kategóriás főiskolán, a fizetésem nagy részét magamra költöm. 
Néha hangversenyekre járok egyedül.

Szeretők elvétve vannak. Van egy állandó és van pár alkalmi. 
Ne erről beszéljek? Jól van, a lényeg: nem vagyok egy párkap-
csolat-párti. Egyszer megpróbáltam, ment három évig, össze-
költözésbe torkollott; egy szép tavaszi hajnalon köszönés nélkül, 
részegen távoztam, még a holmimért sem mentem vissza soha 
többé.

Azért van pár dolog:
– mindig is vágytam egy kislányra. Csak úgy, magában; le-

gyen zöld szeme és piros almaarca, a többi lényegtelen. Szőke? 
Barna?  Göndör?  Egyenes?  Tökmindegy.  Majd  örökbe  fogadom.

– a kávét cukor nélkül iszom, sok tejjel.
– szeretem a friss, meleg pogácsát és a szalonnát hagymával.
– fürdeni szoktam, nem zuhanyozni.
– jóban vagyok a főiskola idős, hajlott hátú és hajléktalan 

szagú portásával.
– vastagbélrákban fogok meghalni iszonyú szenvedések és 

vagy hat sikertelen kemoterápia után, hatvankét évesen.
Magas vagyok, kissé pocakos, fekete hajú. Szeretek órát tar-

tani, szeretek beszélni a könyvekről. Még ha nem is figyel oda 
senki. Inkább magamnak beszélek, néha kiadok egy versírási fe-
ladatot. Elgyönyörködöm a leplezetlenül el-nem-nyomott vagy 
álcázni sem próbált ásításokban, a padok tetején sátorként szétte-
rülő hajkölteményekben. Különösen szeretem a homlokra ragadt 
könyv-,  füzet-  és  ruhaujj-nyomok  negatívjait.
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A lány, legyen Nikolett a diszkréció kedvéért, és azért is, hogy 
ne törjem derékba jövendőbeli karrierjét, értelemszerűen azzal 
tűnt fel először, hogy nem ásított, sőt, valami figyeléshez egészen 
hasonló dolgot művelt valamelyik órámon. A sablonsztorik jelleg-
zetes figuráival ellentétben ő nem hordott szemüveget, nem volt 
zsíros a haja, és még csak nem is hordott a lábánál három számmal 
nagyobb koszos bakancsot. Nikolett csinos volt, de nem feltűnő-
en. Nikolettet Nikolettnek hívták.

Nikolett eleinte késett az óráimról, amiért haragudtam rá. Ké-
sőbb összeállt a kép: azért késett – jött be lobogó hajjal, hangos 
robajjal, táskájával ennek-annak nekiütközve, lemaradva minden 
szertartásról –, hogy feltűnjön nekem. Nem ezzel tűnt fel, jelzem. 
Határozott ellenszenvet éreztem iránta. Szemtelen, hülye liba, 
gondoltam. Aztán kirohant előttem az ajtón: majdnem félrelökött. 
Hogy meri! És az arcán az a nyílt, igen, nyílt, szinte lekezelő mo-
soly, mintha értene a férfiakhoz. Mert hogy én, és ezt korán érez-
tette, férfi vagyok a szemében.

Na, ez hamar megzavart. Szerepzavar. Egyszer észrevettem, 
hogy figyel. De nem arra persze, amit mondok! Bár lehet, hogy 
arra is. Volt egy-két értelmes megjegyzése, amire néha még az iga-
zak álmát alvó vagy halkan pusmogó évfolyamtársai is felfigyel-
tek. De a lényeg, kérem, higgyen nekem, ami igazán kényelmetlen 
érzéssé kezdett bennem felhízni: hogy nem csak az előadást figyel-
te, hanem engem is. Ahogy gesztikulálok. Ahogy szuszogok. Kö-
zel ült hozzám, néha véletlenül összeértek a lábaink. (Nem kapta 
el a lábát!) Néha véletlenül, mutogatás közben hozzáértem az akár-
mijéhez. Nem kapta el az akármijét (vállát, kezét stb.)! Mindegy. 
Figyelte, milyen ruha van rajtam; mennyire borotválkoztam meg; 
hogy fésültem a hajam; másnapos vagyok-e vagy álmos stb.

Elképesztő, és nehéz elmagyarázni, de amikor ott ült tőlem 
nem messze, mintha az ő szemével kezdtem volna látni magamat. 
Mintha sokszorosára osztódott volna a figyelme:

– volt egy olyan figyelme, amivel arra figyelt, amit a szavaim-
mal közölni akartam (jelentés),

– volt egy olyan figyelme, amivel arra figyelt, ahogyan a sza-
vakat megformáltam és bedobtam a levegőbe (hangzósság),

– volt egy olyan, amivel arra figyelt, milyen ruha van rajtam, 
milyen az illatom stb. (produkció),
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– és volt egy olyan, amivel azt mérte fel, ahogyan én figyeltem 
azt, ahogy ő figyelt engem (reflexió),

– és aminek a következtében máshogy kezdtem beszélni és 
másról, ezen kívül megigazítottam a hajamat, ha rosszul állt egy 
tincs (intimitás).

De nem csak az ő, hanem az én figyelmem is osztódni kezdett. 
Észrevettem például (reflexió), hogy valamiképpen sokkal éle-
sebb, koncentráltabb, lényegbevágóbb és szebb észrevételeim 
voltak a könyvekkel kapcsolatban akkor, ha ő figyelt rám.

Néha már azt gondoltam, nem csak a saját élvezetem miatt 
vagyok ott, azon a főiskolán, abban a teremben; hanem esetleg 
valami homályos, ám annál komolyabb cél, talán egyfajta közös 
élvezet, közös élmény megteremtésének kedvéért (produkció; já-
ték). Ez megzavart.

Ha már a játéknál tartunk: beetetett azzal, miszerint az ő egyik 
legeslegnagyobb és egyben legtitkoltabb vágya, hogy egyszer lét-
rehozzon egy igaz könyvet. Na. Odajött, egyenesen hozzám, óra 
után, és azt mondta: „Tanár úr, én szeretnék egyszer egy igazi 
könyvet írni.” Na mondom: „Mégis miféle könyvet, csillagom.” 
Azt válaszolta: „Olyan könyvet, ami tökéletesen hű tükre mind-
annak, ami a szívemben fészkel.” Azért, hogy ezt a tervét megva-
lósítsa, elkérte a címemet, és utána levelekkel kezdett bombázni.

Naponta kaptam tőle egy levelet.
Most muszáj tárgyiasítanom az elbeszélésemet, mert kezd 

forróvá válni a talaj:
– Kénytelen vagyok megkérdezni önt – mondom neki egy óra 

után, mikor odajön hozzám, és feltesz egy amúgy meglehetősen 
értelmes kérdést azzal kapcsolatban, ami az órán az én számból 
elhangzott –, hogy, de ezt ne vegye sértésnek, nincsenek esetleg 
önnek problémái az édesapjával?

Nikolett kikerekíti a szemeit, nyel. Úgy néz, mintha mese-
könyvből olvasnék fel neki.

– Én teljesen normális családi háttérrel rendelkezem – mondja 
nekem –, tökéletes a viszonyom a szüleimmel. Nincsenek komp-
lexusaim, ha arra gondol.

Pár hónapig kifejezetten sok időt töltök a tükör előtt. Sokat 
fésülködöm, új dezodort használok, gyakrabban borotválkozom. 
Nikolett leveleit egy este letiltom, de másnap visszavonom a letil-
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tást, és azonnal elolvasom az összes korábbi levelét egy szuszra. 
Végre őszi szünet. Az utolsó órán Nikolett halk, nem kérdez 
semmit. A légy zümmögését is hallani lehet a teremben. Nikolett 
kerüli a tekintetem. Óra után „boldog szünetet” kíván, és elrohan.

A szünetet az állandó szeretőmmel kívánom tölteni. Telefo-
non beszéljük meg este a programokat (minden estére valamit – 
koncert, vacsora, séta valahol), s miután leteszem, elégedetten és 
magabiztosan mosolygok magamban. Ez az! Másnap este hatkor 
találkozom vele. Csinos, de valahogy mintha megöregedett volna.

– Megöregedtél – mondom a szeretőmnek.

Fintorít, megüti a vállam, a sírás kerülgeti. Kiengesztelem: – 
Bocs. Nem értem, miért mondtam ezt.

Sétálunk, fél óra múlva megnyugszik. Aztán egyszer csak 
toppant a lábával. „Mit csinálsz”, kérdezi. „Már hogy mit csiná-
lok”, kérdezem. „Nem veszed észre”, mondja, „hogy egyfolytá-
ban kapkodod a fejed össze-vissza, mintha félnél, hogy meglátsz 
egy ismerőst?” „Ez hülyeség”, mondom.

Aztán aznap este szeretkezem vele, ahogy elterveztük. Miután 
végzünk, rágyújtok.

– Csak akkor gyújtasz rá – mondja a Nő, – ha ideges vagy. Ide-
ges vagy?

137



Szünet után, esküszöm, nem bírok Nikolett szemébe nézni. 
Már a buszon, órára menet, görcsbe rándul a gyomrom. Kezdődik 
azzal, hogy késik. Nyelek, száraz a torkom. Megkérdezem a há-
rom embertől, akik hullafáradtan betévedtek az órámra, hogy telt 
a szünetük? „Boldog volt a szünetük?”, kérdezem. Nikolett fél 
órás késéssel érkezik, rám se néz. Nem ül a közelembe. Nézem: 
átfestette a haját, nagyon csinos. Magas sarkúban van, mint egy 
igazi Nő. Nem érdekli, amit mondok. Megkérdezem tőle: „És ma-
gának, Nikolett, hogy telt a szünet?” Azt mondja: „Remekül.”

Megsértődött? Látott minket? Látott engem az utcán végigsé-
tálni a szeretőmmel?

Éjjel vergődöm az ágyamban, és azon tűnődöm, vajon hogy 
tehetném jóvá a bűnömet. Ne találkozzak többet az állandó szere-
tőmmel? Hívjam fel az éjszaka közepén, és szakítsak vele végleg?

Egy másik este elképzelem: üres a terem, Nikolett óra után 
odajön hozzám, mint a régi szép időkben. Haja át van festve mély-
barnára, a szoknya combközépig ér. Gyönyörű, a legszebb nő, 
akivel eddig találkoztam. Odatámaszkodik az asztalra, megnyílik 
előttem hamvas dekoltázsa. „Hogy írhatnám meg”, mondja, 
„hogy írhatnám meg a könyvemet, ha a szívem tele van bánattal?” 
Egyszer csak utánanyúlok, elkapom a nyakát, és szorongatni kez-
dem. Nikolett szeme elsötétül, a hajával egyszínűvé válik, majd 
befeketül. Nem ad ki hangot, szemöldökeit felvonja, mintha állan-
dóan azt kérdezné: „Boldog volt a szünete, tanár úr?” Fogom a 
testét, felteszem az asztalra. Azzal a késsel szabdalom fel, amivel 
nagyanyám vágta a csirkét: kipakolom Nikolett méhét és kiha-
jítom az ablakon.

Egy harmadik este látom: megyünk Nikolettel az utcán. Min-
denféle kérdéseket tesz fel nekem, de a kérdések logikátlanok és 
értelmetlenek. Olyanok, mint egy gyermek rajza: sok kusza színes 
és ronda vonal, mint egy drogos hallucináció. Félek a kérdéseitől, 
és kérem, fogja be a száját. Elhallgat, megfogom a kezét.

Most komolyan, mit csináljak ezek után?
Megtehetem azt, hogy:
– bocsánatot kérek tőle azért, mert a szeretőmmel háltam a 

szünetben, és azt merészeltem mondani neki a hatodik szeretke-
zésünk után: szeretlek.

– elmondom neki, hogy álmodtam vele, és megkérdezem, ő 
vajon álmodott-e velem?
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– meghívom egy automatás kávéra, és beszélgetek vele a fo-
lyosón egy könyvről.

Több lehetőség nincs.
Úgy érzem, Nikolett figyel, még amikor a vécén ülök, akkor 

is. A legrosszabb, hogy akkor is figyel, amikor az álmosságtól el-
bambulok a buszon. Ezek azok a pillanatok, amikor az ember a 
legkevésbé kívánja, hogy valaki figyelje, de Nikolett akkor is lát 
megsokszorozott, végtelenül termékeny figyelmével. Másodper-
cekre sem hagy egyedül. Talán hajnalban, mikor korábban kelek, 
mint ő, és az alvásnak abban a szakaszában masírozik a lelke épp, 
ami egy ingoványos, fekete mocsárhoz hasonlítható. Mert amúgy 
velem álmodik folyamatosan, és még félálomban is a markában 
szorít, mint egy mackó puha kezét. Nikolett nem enged.

Mit mesélhetnék még? Nincs mentségem. Karácsonykor le-
mondok a katedráról, és elmegyek targoncásnak. A papírokat 
hosszú hónapokig intézik, addig még nem mondok neki semmit. 
Februárban fogadom örökbe. Nikolett ujjong, a nyakamba ugrik.

Azóta szomjasan figyel egész nap, a vécére is bejön velem. Ha 
fürdök, felolvas nekem egy verset a kád szélére kuporodva. 
Babarózsaszín köntösben. Látom elővillanni fél mellét. Reggelire 
gabonapelyhet eszik kakaóval, éjjel sokat sír és forgolódik, olyan-
kor betakarom és megfogom a kezét.

Mit mondhatnék? Azért van pár dolog:
– a kávét cukor nélkül iszom sok tejjel.
– fürdeni szoktam, nem zuhanyozni.
– nem szeretek a menetiránynak háttal ülni a buszon, mert fel-

kavarodik a gyomrom.
– szeretem a munkámat, és már vagy két és fél hónapja viszo-

nyom van a raktár egyik takarítónőjével.
– átfestettem a hajam világosbarnára.
És ami még fontos: Nikolett azóta megírta a szakdolgozatát, 

és most a doktori disszertációjával küzd. Kapott már néhány órát, 
a diákjai imádják az óráit. Úgy hallgatják, mint valami sztárt!     
Én veszem neki a magas sarkút. Komoly emberek azt mondják, 
Nikolett tehetséges. Ennek mérhetetlenül örülök, és mindenben 
támogatom, amiben csak tudom.

Boldog vagyok, azt hiszem.
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A buszmegálló felé menet újfent azon merengett, hogy valami 
megváltozott, valami, valami, mormogott, és körbe se nézve lé-
pett az úttestre, teljes menettempóval ütközött a házfalak között 
belógó éles fénysugárba, na ez se volt itt tegnap, tapogatta fájós 
oldalát, valami jelzést kitehetnének. Arra persze van pénz, hogy a 
megállóban mindenkinek megvizsgálják a leheletét.

Akkor jutott eszébe, hogy elfelejtett fogat mosni, gyorsan 
szellőztetni kezdte a száját, kifele fújt, nagyra tátotta, leszedett két 
borókabogyót, szétrágcsálta. Talán, ha a leheletvizsgálat során 
nem lesznek ott a brigadérosok, akkor az ellenőröket csak meg 
tudja győzni, vagy ha nem működne az érzékelő, merengett.

Mielőtt az ellenőrző ponthoz érkezett volna, ráparancsolt a 
szájában hancúrozó szag- és bűzegységekre, hogy húzódjanak 
minél hátrább a garat irányába, és úgy általában maradjanak kuss-
ban, különben retorziók várhatók. Érezte, hogy nem volt túl meg-
győző, főleg, ami a retorziókat illeti, de a bűzegységek szolidari-
tásból meghúzódtak a garatban, némelyek felcsimpaszkodtak az 
uvulára, vagy hátukat a bölcsességfogaknak vetve lepihentek.

Az ellenőrzőpontnál az új rendszer próbatesztje zajlott, az el-
lenőrön és a pirospozsgás brigadéroson kívül ott állt a felügyelet 
két szakértője, és a felügyelő unokahúga frissen pikírozott pele-
rinjében. A korábbi ellenőrzőszonda érzékelője egy bamba böl-
csőszájú hal volt, azt még valahogy át lehetett verni a lehelet 
visszatartásával, óvatos nyammogással, de most egy frissen 
kiképzett hangyász végezte az ellenőrzést „nyelvük féreg alakú, 
igen hosszú, messze kinyújtható és ragadós hártyával borított” – 
olvasta a kihelyezett hirdetményen.

A hangyász nyelve izgatottan tapogatózott előre Bazga szá-
jában, a bűz- és szagegységek számára most már presztízskér-
déssé vált, hogy ne bukjanak le, szinte beleolvadtak a szájpadlás 
bordóba hajló felületébe, a fogak árnyékába, lélegzetvisszafojtva 
figyelték a szisztematikusan tekergő nyelvet.
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Már épp kifelé tartott a hangyász nyelve, amikor az egyik kis 
bűzgyerek labdája kipattogott valami fogrésből, és előre gurult 
egészen az alsó ajkakig, egy pillanatra mintha az egész megálló 
Bazgának szurkolt volna, hogy álljon meg ott a labda, hogy ne ve-
gyék észre az ellenőrök. Ám ekkor a felügyelő unokahúga előhú-
zott valahonnan egy apró, penészes plecsnit, és átnyújtotta a nyi-
tott szájú Bazgának, a kétszázadik ellenőrzött díja – tapsikoltak a 
brigadérosok, szakértők.

A ZAJGYŰJTŐ ÉJSZAKÁJA
        

A rég kihűlt Kumaraguru-villában húzta meg magát. A villa 
oldalsó bejáratát használta, az ajtó rögtön a konyhába nyílt, poros 
konyhakövezeten faforgácshalmok, közte mozdulatlan szala-
mandrák, a padlás felől vaskos vezeték tekeredett a fal mellé állí-
tott kályhába.

A zajgyűjtő egy túlméretezett konyhaasztal mögött ült, az ára-
datban elhullott gyerekek csontjaiból, apró koponyákból készített 
sípot, furulyát, okarinát. A készítés során nemcsak a hangközökre 
kellett ügyelni: a koncentrált figyelemmel megfúrt csonttestet úgy 
lehetett megfújni, hogy a felhangokban meg-megszólalt az elhalt 
kisgyerek röhögcsélése.

A zajgyűjtő hónapokon keresztül fúrta, csiszolta az apró cson-
tokat, darahullás végére a tárolók megteltek hangszerekkel, egy-
másra pakolva álltak a verandán bedobozolva, a faforgácshalmok 
között gurgulázó nevetések, elcsukló kacajok futkároztak.

Bogyószikkadás beköszöntével gyöngülni kezdett a zajgyűj-
tő, a villa kertje meg egyre növekedett, távolodott a kerítés, a kút. 
A padlásra vezető létra fokai közt áthatolhatatlan lett a távolság. 
Olykor két napig is eltartott, amíg a verandától eljutott a farakásig, 
újabb néhány nap, míg visszaért a felhasogatott fákkal a konyháig.

Hónapok óta ugyanaz a hóréteg fedte a kertet, a zajgyűjtő nyo-
mait végig lehetett követni, miként csökkent a távolság a léptei 
közt, hogyan lett járásának lenyomata végül két párhuzamos csík.

Többször találta magát a forgácsban heverve, vagy a veran-
dán szétgurult gesztenyék között, mint egy odahajított batyut. Es-
ténként úgy feküdt le, mintha csatába menne, reggelre egyre tá-
gultak a sebek térdén, derekán, combján, a lószőrmatracon meg-
feketült foltok.
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GYŰLNI KEZD A ZAJ

A zajgyűjtő még a második csendrendelet előtt szerezte meg a 
végzettségét, akkoriban a vizenyő előtti területen oly mértékben 
szaporodtak el a zajok, zörejek, hogy gyorsított eljárással har-
minchat zajgyűjtőt képeztek ki a felügyelet mohos épületegyüt-
tesének kertjében.

A legtöbb zajgyűjtő a három darahulláson át tartó könyörtelen 
csendrendelet után elvándorolt vagy zenekart alapított. A felügye-
let egy elmocsarasodott rétre szállíttatta a kiképzéshez használt, 
korhadásnak indult tereptárgyakat, és egy viskóba költöztették az 
egyetlen megmaradt zajgyűjtőt.

Az utóbbi években nem sok dolga akadt: kipiszkálta a kerí-
tésléc közé szorult nyekergéseket, hálóval befogta a csikarfa ko-
ronájába tapadt óbégatást, darahullás idején elhajtotta a pázsiton 
megült pittyegéseket, de leginkább rég elhullott zajok osztályo-
zásával teltek napjai. A zajraktárban dobozokba zárva sorjáztak a 
hosszú évek alatt összegyűjtött zajok: rikoltások, üvöltések, halk 
csuszkorálások, alig hallható szuszogások, mézcsepp zuhanásá-
nak hangja.

A réten deres hajú, erős csontú parasztok legelésztek, masszív 
zsurlófogaikkal nem csak a pitypalattyot, hanem a buckákon el-
burjánzott bogáncskórót is könnyűszerrel felőrölték. Alighogy 
beköszöntött a borzok hava, szakértők kicsiny csoportja bukkant 
föl a rét délkeleti bejáratánál.

Szövetkabátjuk elnehezedett a párától, meresztgették szemü-
ket a zajgyűjtő háza felé, de megindulni egyiknek sem akaródzott, 
mivel valahányszor átlépték a rét határát, a parasztcsordából ki-
vált egy megtermett, nagybajuszú példány, és fújtatva ügetett a 
szakértők felé.

Végül az egyik szakértő kapadohánnyal megtömött tajték-
pipát hajított a csorda közibe, amíg azok öklelőztek, virtuskodtak 
a tajtékpipa felett, két szakértő átosont a zajgyűjtő házához, hogy 
átadják neki a felügyelet passzusát, miszerint a zajgyűjtőnek ha-
tározatlan időre a Kumaraguru-villába kell költöznie.
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A zEtna – ma úgy tetszik – szerencsés időben indult útjára, 
hisz a világháló meglehetősen ritkán lakottnak tűnt a kilencvenes 
évek végén, de ígéretes kezdeményezések, új alapítású városok 
(fellegvárak) már megtelepültek rajta. Az 1999-es esztendő a 
bombázások mellett az embargó éve is. A külső mellett a belső 
embargóké. Ezek fölött nyitott átjárót, átjárást az internet nyúj-
totta olcsó elektronikus kommunikáció, ami csodák csodájára 
még két bombaszórás között is jól működött, s feltehetően ke-
vésbé volt ellenőrzött, mint például manapság. De a belső falak 
megugrásán túl, olyasmi következett be, amire mi, alapítók nem 
számítottunk, hogy a város- és országfalakon is átívelnek majd a 
kapcsolatok. A hőskor egyik fontos és távoli szereplője, Balla D. 
Károly egy 2006-os bejegyzésében erre így emlékszik vissza:

    
„Számomra a zEtnával kezdődött az internetes irodalom. 

Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy valóban ez volt-e az 
első olyan magyar webhely, amely folyóirat- (vagy magazin-) 
szerűen közölt szépirodalmi anyagokat és kritikákat úgy, 
hogy nem állt mögötte nyomtatott orgánum, de annyi bizo-
nyos, hogy akkor még sem a Terasz, sem – és pláne – a Litera 
nem volt sehol, sem a későbbi kisebb-nagyobb irodalmi-kul-
turális portálok (Szabad Formák, Café, Irodalmi Vademe-
cum…).

A zEtna első száma 1999. novemberében jelent meg, azaz 
gyakorlatilag a magyar internetezés hajnalán, amikor még a 
csak a világhálón publikált szövegek igen kevesek számára 
voltak elérhetőek, amikor még csak a papíralapú kiadványok-
nak volt rangja és egyedül a bennük való szereplés számított 
megjelenésnek.

Talán egyáltalán nem véletlen, hogy az általam konokul 
elsőnek tartott magyar irodalmi szájtot nem Magyarországon, 
hanem a határon túl hozták létre, jelesül a vajdasági Zen-
tán…”
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Egy elektronikus folyóirat lehetőségei egyebek között a fo-
lyamatos (vagy végtelen) lapzártában, a közlések eleven utóéleté-
ben, éghetetlenségében és például a felülírásban rejlenek. Ezekkel 
élt, él a zEtna is. Kommunikációs tere alkalmas a közös akciókra, 
projektumokra, tematikai egységeit a legtöbbször nem számba 
szerkesztve, hanem elnyúló sorozatokban (folyamatként) közli, s 
ezek közül például a Makropolisz immáron a tizenkettedik évébe 
lépett. Hogy az internetes irodalom az élő irodalmi kultúra része, 
és a nyomtatott szépirodalommal szerves kapcsolatban áll, bizo-
nyítja az, hogy ezek a sorozatok könyvformában is megjelentek 
(elsősorban a Huszonnyolc, a Citadella.doc, a Kezeit csókolja dr. 
Tóth  és a Figurák után kutat című antológiákra gondolok).

A folyóirat érzékenységét leginkább talán a geomantiára, a 
történelem relativizálására (vagy egyszerűen az amnéziára), a 
jelzett utópiára való, öniróniával teli hajlam jellemzi. Ez megnyil-
vánul a (többféle) hagyománnyal szembeni távolságtartásban is, s 
a zEtna legnagyobb dilemmája nyilvánvalóan az, hogy mint – a 
jelek szerint – a legkorosabb magyar internetes irodalmi folyóirat, 
hogyan számolja fel saját tradícióját. És mi lesz, ha nem sikerül 
neki.

BESZÉDES István moderátor, zEtna
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I.

Sárga füvek a homokon
Csontos öreg nő ez a szél
A tócsa ideges barom
A tenger nyugodt, elbeszél

Ráejtem lassan homlokom
A tarkómon szellő matat
Nedves szagát beszuszogom
Szellőztetem az álmokat

Nagydarab felhő lába lóg
Az esti szél: csontos, öreg
Barmok nézik az itatót
Fekete, néma tengerek

II.

Dúdolom halk leltáromat
Hazám az eladott kabát
Buckákra omlott alkonyat
Nincs szivem folytatni tovább

A kocsmában pacal, konyak
Tócsa a mérőasztalon
Bádogra nyomom ujjamat
Meglódul: ingerült barom

Halk leltáromat dúdolom
Amíg ki nem szárad a szám
Kabátból emelt hegyorom
Takar be végül itt Az ám
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III.
        

Csillan a nyüzsögő idő
Korallszirtje, a holt világ
Felém lobog egy lepedő
Nézem egy bérház udvarát
          

Ilyenkor újra kezdeném
Egy nő nyitja az ablakot
(Végül lehetne az enyém)
Ezer nyirfalevél ragyog
       

Aztán a fönti fénybe nő
A nyirfa, a bérház, a nő
Az áramló kék égen át
S nincs szivem folytatni tovább

     
Elbeszél…

Sárga füvek a homokon
Lábtörlőből gomba serken
Csontos öreg nő ez a szél
Matat nyáladzó nyomokon
      

Füstillatú függöny lebben
Nyitott szobákon úr a tél
A tócsa ideges barom
Lyukas bakancsban érkeztem
       

Sosincs sehol, ki útra kél
Száguld át felhőromokon
Cseppenként kéne véreznem:
A tenger nyugodt, elbeszél

VEREBES ERNŐ
     

KARDHEGG
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Dúdol…

Dúdolom halk leltáromat
Süket csengő szól szüntelen
Hátam mögött áll aki nincs
Ruhámba bújva meztelen

Hazám az eladott kabát
Elfolyó melegség háza lett
Buckára omlott alkonyat
Olvad mély csúcsaim felett

Csontba fagy a csodálkozás
Remeg, feszül száz fürge láb
Kígyóhideg fojt férgeket
Nincs szivem folytatni tovább

Nyüzsögő…

Csillan a nyüzsögő idő
Korallszirtje, a holt világ
Kardheggyel percre szelt szilánk
Csillagszülöttnek gügyögő

Megszámlálhatatlan kiált
A nyirfa, a bérház, a nő
Aki magával szembejő
Jó napot helyett is halált

Békés barmok közt lüktető
Párás föld fürdeti magát
Az áramló kék égen át
Hol a nap, mely a feljövő
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LUK VAGY MI
                  
I.

Sárga füvek a homokon
Csontos öreg nő ez a szél
álmodban jő a feleség
A tócsa ideges barom

A tenger nyugodt, elbeszél
fehér leves lesz ebédre 
belőled belőled mérve 
késve jöttél késve késve

Akár a kisujjam, magam 
Sajkacsontom is eltörött 
kövér vagyok és elgyötört 
félszem, hiányzó végtagok
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II.

Dúdolom halk leltáromat
Hazám az eladott kabát
Miloš királyom elzavart 
most is hallom a harci zajt 

Buckákra omlott alkonyat
füttő lehettem volna én 
Fikcióvá ha változom 
legyen mindenki átkozott 

S e jövőben mit arattam? 
Ellenem is megért a vád. (?)
Lehetek így magyartanár? 
Nincs szivem folytatni tovább

III.

Csillan a nyüzsögő idő
Korallszirtje, a holt világ
hézag / rés nyílás luk vagy mi 
mért nem működik itt semmi 

A nyirfa, a bérház, a nő
vagy csak egy zsúfolt állomás 
e végnélküli látomás 
Az áramló kék égen át

zsúfolt buszban a szájszagok
Isten lehullott lombjain
utaznak messze vágyaim
legyen mindenki átkozott 
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SKA
       

TÚLSÓ PART
         
Dagály

Sárga füvek a homokon
Csontos öreg nő ez a szél
A tócsa ideges barom
A tenger nyugodt, elbeszél
         
Sirály von ívet az égen
Lágy hínárt ringat a hullám
Dagad és apad a létem
Rőt macska nyújtózik lustán

Múltamon agg bú térdepel
A jövőm kristályos titok
Akár a vér alvad e perc
Sodródó homokszem vagyok

Vitorla
      
Dúdolom halk leltáromat
Voltam már lator is és szent
Szerettem marva, átkozva
Vakító gyűlölet emelt

Hazám az eladott kabát
Buckákra omlott alkonyat
Távolodó látóhatár
A bánat füstként fojtogat

Távol szürkülő vitorla
Az ég lefordított pohár
Az akarat nyűgös, tompa
Nincs szivem folytatni tovább

151

SZAKMÁNY PIROSKA
       

TÚLSÓ PART



A parton

Csillan a nyüzsögő idő
Korallszirtje, a holt világ
A nyirfa, a bérház, a nő
Az áramló kék égen át
     

Szárnyát rebbenti egy lepke
Iramlik, elfut ezer év
A tenger dühös vagy csendes
Száraz füvet tépked a szél
       

A fa nyújtózik, meggörbül
Az ág a gyökerekhez ér
A parton majd valaki ül 
Mint gyöngyöt, fűzi a mesét

I.

Sárga füvek a homokon
Csontos öreg nő ez a szél
nem tágít, konok rokonom,
kabátot bolyhoz és kefél.
       

Csapódni bolyhoz kellene
a nő meg ennek ellene
A tócsa ideges barom
A tenger nyugodt, elbeszél
         

Kabátot bolyhoz és kefél
s távol a kolhoz szelleme
mit érdekli a hatalom
részegen mindig hazavon

BESZÉDES ISTVÁN
       

B A FELVONÓ
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A parton

Csillan a nyüzsögő idő
Korallszirtje, a holt világ
A nyirfa, a bérház, a nő
Az áramló kék égen át

     

Szárnyát rebbenti egy lepke
Iramlik, elfut ezer év

A tenger dühös vagy csendes
Száraz füvet tépked a szél

       

A fa nyújtózik, meggörbül
Az ág a gyökerekhez ér
A parton majd valaki ül 

Mint gyöngyöt, fűzi a mesét

BESZÉDES ISTVÁN
       

BILLEGNI KEZD A FELVONÓ



II.

Dúdolom halk leltáromat
Hazám az eladott kabát
sirat egy bolyhozó mamát
volt egy hajóút, egy vonat-...

Ürmöspálinka, szar konyak
Buckákra omlott alkonyat
nincs agyam hallgatni dumát
Nincs szivem folytatni tovább

Lerágott csont, zsíros cupák
ha kövér a nő, a rendjelem
ronda tettek egy szent helyen,
dehogyis hirtelen csudák

III.

Csillan a nyüzsögő idő
Korallszirtje, a holt világ
az árnyból reggelre kinő
akár egy periszkópon át

valamely férgen át kilát
Számol a számontartható
A nyirfa, a bérház, a nő
Minden, mi enyhelyet adó

Mamutszőr korpája a hó
hamvazza homlokod, megáld
Az áramló kék égen át
billegni kezd a felvonó
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Ám a másolat kérdése szerintem kissé homályos. Szerintem 
ez egyúttal az evolúció problémája is. Mert a változás és a fejlődés 
semmi több, mint a másolás során fellépő hibák sorozata. A gene-
tikai képlet a stabilitásra törekszik, ám akkor valami, akár a friss 
tavaszi szellő vagy vihar után a kipárolgás beleszól – többek sze-
rint ez a gondolat ereje, azé a gondolaté, amely később egy másik 
szférába helyez minket, amelyben a meghatározó elvek már má-
sok. Más minőséget képviselnek, amelyet nem képes megvála-
szolni egy flaska rajnai rizling.

Máskülönben teszek a rajnai rizlingre…

       

ĐURO STANOJEVIĆ
     

GÖRDÜL A VÁGYAKOZÁS II.
     

...egy flaska rajnai rizling.
Máskülönben teszek a rajnai rizlingre. Kilenc évesen megfü-

rödtem a Rajnában. Olajra és fekáliára bűzlött. Abban az időben 
még volt, aki inni mert a Tiszából. Nem szeretnék parafrazeálni 
vagy idézgetni, ám John Don egy helyütt őszinte vallomást tesz: 
egyetlen ember sem tiszai sziget. Úsztassatok gumibabákat a Ti-
szán! Küszöbön a forradalom. Bármikor felidézed a soron követ-
kező napokat, tudni fogod, egy elmulasztott petíció egy ráadás ital 
miatt inkább a szürkeséget jelzi, amely ez vagy bármely más folyó, 
amelyről bort neveznek el, az eljövő nemzedékek szürkeségét je-
lenti.

A szürkeséget, amely nem pusztán a köd és valami ahhoz ha-
sonlatos látomása, hanem a Rajna vagy a Tisza vagy a Gangesz 
vagy bármely más testünk medrén át megjelenésünknél korábban 
már áramló víz fölött lebegő megtévesztés bűzének posztumusz 
erekciója.
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Ismerem a bort, amelyet nem komputerizáltak, cimkéztek fel, 
láttak el csippel, vagy láttak el leírással. Ami a vérben. Vörös, és 
egyszerűen csak Forradalomnak hívják. Teszek én a többi márkára.

Engedj meg egy megállapítást, a magány minőségjelzők nél-
kül tulajdonságvesztéshez vezet. Eszerint bolygónkon az élet te-
remtése etikai elveket nem követett. Feltehetnénk a kérdést, a 
Magasságosnak volt-e egyáltalán terve az emberrel, és miért telik 
meg nehezteléssel, amikor a történelem örvényében lázadással 
találja magát szemben. A lázadás esély. A lázadás: kenyér és víz. 
Ám egyúttal a szeretet ösvényévé is lehet.

A szeretet mindent megválaszol. Minden nevében és nevének 
pótlása nevében hozott áldozatunk hiábavaló. S nem távolodva el 
a lényegétől annak, amelyet аz evolúciók és revolúciók felittak, 
vagy azoktól az új kelepcéktől, amelyek folyamatosan a szemünk 
előtt ejtik el áldozatukat, tekintsük anyánknak, aki rucaöröm-
ágyunkban simogat minket, aki keleti orgazmusmeleggel takar  
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be minket, meg napperverzióval, amely magát ugyanazon elven 
ismételgeti a Rajna és a kibaszott Tisza és a szent Jordán felett, és a 
felmutatott jelekkel mindig ugyanarra mutat: a szeretetre. Azt 
állítják: emberi agyunk nagy százaléka vízben. Miért nem azt isz-
szuk? Kiszáradt volna, vagy mi van? Belső gurum, a szeretet 
hangja sugallja: tegyek a folyadékokra meg a horoszkópra meg a 
sörre meg a borra meg a targyira meg a felvizezett fröccsre és hoz-
zád küldenek. Hozzád, szerelmem. Most is, amikor rólad írok, 
szomjas vagyok, már a szám sarkában, a viszonzás. Már EZ is 
elegendő ok a lázadásra. Már ez a csók is elegendő a folyamatos 
forradalom szárnyrakapásához. Attól az időtől kezdve, amikor a 
hippik a faszukat verték a Rajna büdös homokjában. Az új forra-
dalom nem azonos a faszkiveréssel. Az valami egészen más. 

A vizet, a levegőt, a földet, a tüzet és minden még nem léte- 
zőt is magába foglal. A SZERETET, most vagyunk a lényegnél. 
Nem vagyok itt, mert seperc kiruccantam Kölnbe egy italra, rajnai 
rizlingre, vagy szelet játszok a liverpooli dokkokon és süvöltök 
pubokban, vagy arról elmélkedem, a világ politikai színpadának 
rendezője mennyire csapnivaló. ÉN, vagy TE, vagy MI az önki-
elégítők homokfövenyének morzsái vagyunk, a Szeretetet meg-
ölte a bőrünk alá bújt reklám. Adj kenyeret, adj vizet…! Hiszek 
Benned.

Keressünk akkor inkább egy másik ösvényt!

        

SINKOVITS PÉTER
    

GÖRDÜL A VÁGYAKOZÁS III.
       

Adj kenyeret, adj vizet…! Hiszek Benned.
Keressünk akkor inkább egy másik ösvényt. Lehetne ez akár a 

gyűlölet is, de így egy lépést sem teszünk előre. A félelem talán 
már megfelelőbbnek mutatkozna, hiszen árnyékként követi lé-
tünk minden pillanatát, a volt és leendő veszteségeink hírnöke-
ként, emlékeztetőként – és figyelmeztetve, miként a bóјák a ten-
gerben. Ám a félelem is csak egy hátizsák, félresikerült szándé-
kaink mögöttes halmaza, az iszony kapuja, vagy legalábbis fék, 
érzelem-merevítő cölöpszerkezet, a kiteljesedést kordában tartó 
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rács. Töröljük ki tehát naplónkból a félelmet is, lomtárban a helye. 
De egy fogalom itt motoszkál bennem: az utazás. Az úton levés. A 
mögöttes elhagyása a cél ismerete nélkül. Mondhatnánk így is: a 
mozgás esztétikája. A lendület izgalma. A rátalálás esélye. Avagy: 
az út vezetne bennünket?

Téves emlékképeink a forráshoz vezető úton…

       

ĐURO STANOJEVIĆ
     

GÖRDÜL A VÁGYAKOZÁS IV.
    

Avagy: az út vezetne bennünket?
Téves emlékképeink a forráshoz vezető úton szerteszét. A má-

gikus vagy mesés utazás a fű deres könnyeibe is fúlhat a filozófián 
túltevő tájban, egyszerű játék, amelyről megfeledkezünk, mihelyt 
az agytisztító hatású kvázi mosópor következő kortyát lenyeltük. 
Ezért aztán lehetséges hasonmásainkból kikívánkozik a kérdés, 
milyen módon utazhatunk mi ezen az ostoba válaszaink megmér-
gezte bolygón. A mágikus utazás a zen az emberkéz csonkította 
folyó posztumusz maradványainak labirintusában, a part mell, 
vagyis mellbimbó, amelyet gyermekként szoptunk, majd úgy ki-
köptük, mintha koszos, fertőző örömlányé volna. A létező mágiát 
megölte képtelenségünk a Paradicsomból való kiűzetés óta kísér-
tő kép jelentésének értelmezésére. A vízből, amelyet tönkretet-
tünk, valaha bor készült. Mit iszunk holnap? Újabb reklámokat? 
Ismétlem, egyetlen ember sem sziget a Tiszán, a felfújható gumi-
nő a reklám része. A bor nem hirdetés, s még kevésbé az az ereink-
ben csörgedező folyó. Mágia lesz hamarosan a rákoktól és kagy-
lóktól, a gilisztáktól és az álom agyagkompozícióitól mentes 
puszta part megugatása is. Kharma, mantra, a műanyag Buddha 
hatszázhetedik másolata sem vezet arra az útra, amelyet vérünk, 
vizünk, borunk ismer. Ha másodszor is megszületünk, én ezt tisza-
virág-alakot öltve most teszem.

De ki törődik most egyáltalán a folyóval?
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SINKOVITS PÉTER
    

GÖRDÜL A VÁGYAKOZÁS V.
      

...tiszavirág-alakot öltve most teszem.
De ki törődik most egyáltalán a folyóval? És mi, számítunk 

egyáltalán?

Ami pedig ezt a rajnai rizlinget illeti, jut eszembe, a német nők 
inkább a sört szeretik, azt kérik Hrabal sörözőjében is; Prága sehol 
sem lenne a német turisták nélkül, akik elözönlik az óvárost, 
fényképeznek, mindig a minél jobb beállítást keresve, derűsek, 
csacsognak, közben észre sem veszik, hogy a prágaiak – rossz tör-
ténelmi tapasztalataik alapján – kissé viszolyognak tőlük, kerülik 
nyelvük használatát, de humoruk mégis felengedő irányukban, és 
sunyin kacsintanak, ha a termetes szőkeségek élvetegen hörpintik 
le az aranyló nedűt. Egyikük apró piros almát dob a korsó köze-
pébe, mutatóujjával erotikusan körözteti, közben oldalt les, kö-
veti-e valaki mozdulatait: a leendő áldozat, a kiszemelt tárgy, aki 
majd óramű pontossággal teljesíti kötelességét. Rezgésbe jön a 
hús, érvényesül a vérerek szívóhatása, készülődőben a hím – ez 
történik most a kissé homályos, cigaretta-szürkületű, fokhagy-
más-pirítós Arany Tigrisben is, ahol papírcsíkokon újabbnál újabb, 
ötnél keresztben áthúzott vonalkák jegyzik az elfogyasztott kor-
sók számát, közben a piros almás nő is alkalmi társra lel egy ki-
nézhetetlen nációjú kamionsofőr személyében, aki minden nyel-
ven beszél, egyaránt rosszul, de nagyon megnyerően. A piros alma 
pedig ott úszkál a korsónyi sörben, beteljesülésre várva. A rajnai 
borról viszont már említés sincs.

Szótárnyi szavak repülnek így a végtelenbe, miként a villa-
mos távolodó zakatolása hallatszik halkulóban a körúton, vagy 
bárhol, ahol síneken gördül a vágyakozás.

(Đuro Stanojević prózáit Sinkovits Péter fordította.)
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A számítástechnika fejlődésével felgyorsult körülöttünk a vi-
lág, az információ fénysebesen áramlik, az igények is e sebesség-
hez igazodnak, többnyire csak erős impulzusok váltanak ki katar-
tikus befogadói élményt a művészet bármely területén. Az iroda-
lomban is változások tapasztalhatók, melyek a gyermekirodalmat 
fokozottan érintik. Az érzelmes, borzongató vámpírtörténetek, a 
fantasztikus képességekkel bíró hősök vagy például Harry Potter 
csodáktól, varázslattól és mitikus lényektől hemzsegő világa erő-
sen befolyásolja a mai gyermek- és ifjúsági irodalomhoz fűződő 
olvasói elvárásokat. Háttérbe szorul a kidolgozott jellemrajzok, a 
míves szövegmegmunkálás, a precíz leírások iránti igény, pergő, 
lebilincselő, adrenalin-serkentő történetsodorra vágynak az olva-
sók. E jelenség elemzőinek zöme nem kongatna vészharangot, vé-
leményük szerint az olvasás mozzanata a lényeg, hogy a fiatalok 
megtanuljanak, megszokjanak olvasni, a tudatos olvasóvá neve-
lés már a következő lépcsőfok, a pedagógusok és szülők felelős-
sége. Ehhez a könyvkiadóknak és irodalmároknak kell partnerül 
szegődniük, a kis olvasók kezébe olyan könyveket adva, amelyek 
hozzájuk szólnak. Nyelvezetükben, témáikban, külalakjukban is 
igazodnak elvárásaikhoz. A lektűr-mezsgyén innen és az erkölcs-
nemesítésen túl. Szórakoztatva-nevelve.

Az alábbiakban olyan friss kötetekről esik szó, amelyekkel 
szerzők és kiadók vers, novella, mese és regény műfajában igye-
keznek a föntebb vázolt törekvéseknek megfelelni. Zömében si-
kerrel.

1Lakatos István: Dobozváros 

„Egy város, amit le kell győznöd.” – áll a kötet fedelén. Akár a 
regény sommázataként is tekinthetünk e mondatra, amely jelzi, 
hogy az olvasó, ha a kezébe veszi, nagyjából mire számíthat. Ka-
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landra, harcra, kihívásra. Mindezt az illusztráció is alátámasztja, 
játékkockákból épített fantasztikus város, vízimanók, tüzet okádó 
sárkány és egy teljesen hétköznapi kisfiú látható a cím alatt. Ezek 
ötvözetre utalnak, s a történet végére érve megállapíthatjuk, Laka-
tos varázslatos világa valóban ötvözet, a klasszikus mesehagyo-
mányt ültette át futurisztikus közegbe, különleges, dimenzióközi 
birodalmat hozva létre.

Hőse, Zalán, kisiskolás, a 
mai városi léthez kapcsolható 
tapasztalatokkal, szülőkkel, kör-
nyezettel. Ő az egyetlen hús-vér 
szereplő, aki egy furcsa találko-
zás folytán különleges világba 
keveredik, hihetetlen eseménye-
ket él át, mesebeli lényekkel is-
merkedik meg.

A rövid fejezetekre tagolt 
történet gyermekolvasó-barát, 
hagy időt szusszanásra, azonban 
a lebilincselő cselekmény mi-
előbbi folytatásra sarkall. Épp ez 
Lakatos regényének egyik eré-
nye, hogy nem hagy unatkozni, 
végig fenntartja a feszültséget. 
Másik erénye a gazdag képi világ, amely nemcsak pompás illuszt-
rációk formájában érhető tetten (a szerző, képregény-rajzolóként, 
a kötet illusztrátora is egyben), hanem a cselekmény, a tájleírások, 
jellemrajzok, precíz kidolgozásuknak köszönhetően, képregény-
szerűen közvetítődnek. Harmadik erénye, hogy a szerző mert ha-
gyatkozni a fantáziájára, meglepő fordulatokban, szereplőkben 
bővelkedik a történet.

Egy minden részletében megtervezett, teremtett világba csöp-
penünk, melynek működési elve csak első pillantásra tűnik egy-
szerűnek. A sci-fi elemekben, ezoterikus utalásokban gazdag tör-
ténetet bár tíz éven felüli gyerekeknek szánták, a fölnőtt olvasók 
logikáját igénylő összefüggések értelmezéséhez szülői közremű-
ködésre lehet szükség.
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2Szabó T. Anna: Tatok Tatok 
    
Szabó T. Anna az apróságokat ajándékozza meg egy kötetnyi 

verssel, ugyanis a nyelvpörgető mondókák, ritmikus rögtönzések, 
rímes tréfák és pisszegő dalok a legkisebbekhez szólnak. A költő-
nő a fölnőttek világát igyekezett gyerekszemmel vizsgálni, és a 
hétköznapok eseményeit, az ünnepnapok hangulatát, a családon 
belüli vicces történéseket, a magyar népi hiedelem és mesevilág 
egy-egy elemét, az állatvilág rejtelmeit foglalta pársorosokba.

Az egészen kurta nyelvtö-
rőktől: Icipici fakatica, / faci-
pőbe cicafoci – / ha a cicafoci 
pici, / vajon milyen icipici / az  
a fakaticafoci? (Fakatica) a 
kalózok, sámánok, boszorká-
nyok, és vámpírtörténetekbe 
illő vérnyulak bemutatásán át 
egészen az űrig repíti olvasóit, 
ahol egyik legszerethetőbb sze-
replője, az űregér él, és arany 
rakétáján  száguldozik.

Kárpáti Tibor különleges 
hangulatú rajzai úgy illeszked-
nek a versekhez, hogy nem-
csak illusztrálják azokat, hanem esetenként hozzá is adnak vala-
micskét a szöveghez. Gyermekrajzokra emlékeztető alkotásai 
egyszerűségüknél, őszinteségüknél, ötletességüknél fogva olyan 
mesebeli közeget teremtenek, melyben a versek lubickolhatnak, 
helytelenkedhetnek, bohóckodhatnak, akár az őket olvasgatók.

Szabó T. Anna ügyes témaválasztó és virtuózan kezeli a vers-
formákat, rímeket, mindössze néhány esetben bukkanunk köteté-
ben olyan alkotásokra, amelyek írásgyakorlat számba mennek, 
például a Na, ezt jegyezd meg! című, amelyben latin kifejezéseket 
sorakoztat fel, értelmezhető cél nélkül, hiszen a hatvan-egyné-
hány, egymás mellé helyezett latin szakszó túllépi a gyermeki fi-
gyelem és nyelvtörőző kedv határát.
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A Tatok Tatok, ahogy a kötet címadó verse is – Tatok, tatok, 
hol voltatok? / Patakparton mit láttatok? / Fütyültetek? Ugrálta-
tok? / Tatoktatok… – a világ egyik legfontosabb dolgára hívja fel a 
figyelmet: nem érdemes semmihez – még versíráshoz sem – 
fogni, ha nem szeretettel és játékos kedvvel tesszük.

      
3
 Darvasi László: Pálcika, ha elindul 

          

Akkor aztán zsupsz – folytatódik ezen alcím formájában a kö-
tet címe, mellyel Darvasi jelzi, hogy aki olvasóul szegődik mellé, 
olyan mesevilágba csöppen, ahová csak egy jókora zsupsszal le-
het érkezni. Ez pedig a Pálcika-világ, vagy, ha úgy tetszik, a mi vi-
lágunk Pálcika-szemmel. Pálcika pedig rettentően hálás mesehős, 
ugyanis kíváncsiságánál és kalandvágyánál fogva szinte bárhol 
felbukkanhat, kalandjairól szívesen mesél.

A világ legsokoldalúbb hurka-
pálcája nap nap után felpattan ke-
rékpárjára, nyakába veszi a várost, 
elkerekezik – időnként elpálcikázik 
– a kerek erdőbe, meglátogatja a 
barátait, Daru Dénest, Süni vitézt, 
Gyuszi Nyuszit, Habverő Kislányt, 
Fakanál Mamikát, az összes közeli 
és távoli rokonságát a szívószáltól a 
vattacukor-pálcáig, a velük való ta-
lálkozásokat rendre el is meséli, sőt 
Szalonna Ilona, Gerbera Erzsébet, a 
Szalonna Rablók és a rettegett Fű-
rész úr viselt dolgairól is hallhatunk 
tőle ezt-azt.

Darvasi nagy empátiával alkotta meg a kötet meséit, ugyanis 
olyan gyerek-közeli közeget teremtett meg bennük, amely a min-
dennapi környezetünk kicsinyített mása, egyes részleteiben azon-
ban mégsem ugyanaz. Gyermekibb. Játékosabb.

Ügyesen alkalmazza legnagyobb fegyverét, a humort, mely-
lyel megteremti vicces figuráit, komikus helyzetekbe hozza őket, 
s  nyelvében  szójátékokra  épít.
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A néhány sorostól a legfeljebb egyoldalasig terjedő történetek 
lazán fűződnek egymáshoz, főhősük és  időnként felbukkanó ba-
rátai kapcsolják őket egybe, azonban minden történet más-más 
témát dolgoz fel, tehát akinek nincs ideje egy szuszra végigolvasni 
őket, afféle Minden napra egy mese szerűen is megteheti. Meg-
tudhatjuk belőlük például, hogy létezik-e Pálcikaország, mennyi 
ragasztó szükségeltetik ahhoz, hogy össze lehessen ragasztani a 
négybe fűrészelt Gerbera Erzsébetet és hogy mitől fél egy ceruza.

Koncz Tímea vidám, színes rajzai képeskönyv-élményt nyúj-
tanak, az ábrák, színek és formák nyelvén mesélik el, ami betűkbe 
szedve mellettük olvasható.

4Máté Angi: Kapitány és Narancshal 

A Kapitány és Narancs-
hal című mesekönyvet Ro-
fusz Kinga illusztrálta. Ami-
att fontos ezt itt, az elején ki-
emelni, mert e kötet eseté-
ben a rajzok hangsúlyosab-
bak a szövegnél. Olyan va-
rázslatos, révületszerű vilá-
got tükröznek, amelyben 
csak kísérőül szegődhet a 
szó. Az olvasónak, a köny-
vet lapozva, olyan érzése tá-
mad, hogy magába szippantja ez a bűvös képi világ, akár ha álom-
ban járna, és az ábrák mögött húzódó történet másodlagos, mintha 
csak a képek „illusztrációjaként” jött volna létre.

Mindez Máté Angi meséjének értékéből semmit sem vesz el, 
inkább kiegészíti, felerősíti. Képzőművész és író sikeres, össze-
hangolt munkájának eredménye egy részleteiben egymásra épülő, 
közös alkotás.

A fejezetekre tagolódó, egyetlen történetet göngyölítő mese 
főhőse a hajóskapitány, aki ráunva a tengeri életmódra, búcsút 
mond legénységének és hajójának, a partra költözik, egészen pon-
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tosan egy hídra, társa egy dunsztosüvegben éldegélő narancssárga 
hal. Kettejük közös életét, kalandjaikat meséli el a szerzőnő, mi-
közben az egymáshoz való lelki kötődésről, a világba vetettség ér-
zéséről, a barátság lényegéről, a szépre csodálkozás fontosságáról 
is szót ejt. Mindarról, ami előbbre vihet, ami gondolkodásra kész-
tethet bennünket.

A mese alapmozzanata a keresés, amely nemcsak a mese sze-
replőire, hanem képletesen az emberiségre is kivetíthető. „A ke-
resés nemcsak az, hogy menni kell. Ki is kell találni dolgokat.” – 
fogalmazza meg a Kapitány, és amellett, hogy megpróbál az idő-
közben eltűnt Narancshal nyomára bukkanni, igyekszik megtalál-
ni a legjobb helyet, ahol élni lehet.

Hogy időközben egy almát falatozó székkel, saját Tejúttal 
rendelkező csillagásszal, kalandvágyó Locsolókocsival, pöttyös 
zsebkendővel integető matrózokkal, rollerező halkirállyal talál-
kozhatunk, ne lepjen meg senkit, annál is inkább, mert ennek a 
mesebetétekkel gazdagított mesének megvan az a különös képes-
sége is, hogy olyan helyre röpítsen, ahol „minden csendes, nem 
mozdul a világ”.
        

5Bogdán József: Bíborbogár 
     

Az elmúlt harminc év költői mun-
kájának terméséből válogatott egy kö-
tetre való gyermekverset Bogdán Jó-
zsef. Miként előszavában megfogal-
mazza, azt a világot igyekezett megra-
gadni és ily módon olvasói felé közve-
títeni, amelyet a gyermekek látnak, 
amelyet a gyermekek laknak be, és 
amelyből már többnyire kiszorulnak a 
felnőttek, ugyanis ez a „gyermeki világ 
tiszta, egyszerű és megbocsátó”.

A mai magyar gyermekköltészet-
ben tapasztalható divattal ellentétben 
Bogdán nem a játékosság, a humor és a 
nyelvi lelemény segítségével igyekszik 
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közelebb jutni olvasóihoz, hanem őszinte, minden dísz nélkül 
való, egyszerű versnyelvvel.

Lét-alapkérdéseket, az élet és halál, teremtés és elmúlás vi-
szonyát vizsgálja a költészet eszközeivel, s a világ árnyékos olda-
lának jelenségeit, a nincstelenséget, magányt, elesettséget, súlyos 
családi és társadalmi problémákat járja körül: Apám a húsgyárban 
dolgozik. / Azt mondják, műszaki felesleg. / Tudom már, mi az a 
romboid. / Valaki azt súgta: szeretlek. (…) Ötödik osztályos lány 
vagyok. / Matekból van már egy kettesem. / Ötéves kisöcsém da-
dadog. / Naponta csak egyszer étkezem. (Nagyjából megvagyunk).

Bogdán József költeményei, formai sokféleségüknél fogva, 
nehezen rendszerezhetők, az egy-egy cikluson belüli alkotások is 
több szempontból eltérőek. A Valaki félt helyettem a verseskötet 
egyik legváltozatosabb ciklusa, itt ugyanis prózaversek is helyet 
kaptak, amelyek a nyers, szókimondó stílusuk, valamint a fekete 
humort sem nélkülöző csattanóik miatt leginkább svéd típusú 
gyermekversekre emlékeztetnek. Szülinapomra összeröppent / az 
összeroppant család / apraja-nagyja. / Gizi is ott volt, / a nagyfejű. 
/ Miért mondják róla, hogy / angolkóros, mikor egy szót / sem tud 
angolul. / De hogy is tudhatna… / Nem jár iskolába. (Az összerop-
pant család).

A Bíborbogárban olvasható alkotások zöme gyermekekről 
szóló fölnőtt-verseknek tekinthető, ugyanis, bár gyermekhangra 
íródtak, témáikban többnyire túlmutatnak a gyermeki világ hatá-
rain, a sorok között megbúvó, keserű tapasztalatok a társadalom 
felé intézett „jajkiáltások”.

Csernik Attila fekete-fehér illusztrációi illeszkednek a ver-
seskötet különös, melankolikus hangulatához.

6Németh István: Felhőnézők 

A nyolcadik ikszén túl járó Németh István öt gyermeknovel-
lás-kötete (Lepkelánc, 1965; Ki látta azt a kisfiút?, 1973; Hajnali 
utazás, 1978; Vörösbegy, 1983; Brühüm meg a Lotyogi, 1996) 
alapján készült válogatást tartalmazza a Felhőnézők című, Lép-
haft Pál által igényesen illusztrált kötet. Olyan gyermeknovellák 
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kerültek így egy csokorba, amelyek időben ugyan távol esnek 
egymástól, hiszen több évtizedet ölelnek fel, mondanivalójukban 
azonban számot tarthatnak a mai kis olvasók érdeklődésére is.

Németh novellái a poros vajda-
sági falvak – gyermekkorának – vilá-
gától, a kis- és nagyváros „modern” 
közegéig kalauzolnak, ily módon írói 
életút állomásaiként, tapasztalati le-
nyomatokként is felfoghatók.

Hősei a vajdasági közeg jelleg-
zetes alakjai, történeteik az itt tapasz-
talható lét-élmény hiteles tolmácso-
lásai.

A mindenkori gyermek szemé-
vel vizsgálja Németh a világot, és a 
mindenkori  gyermek  szavaival 
igyekszik megszólalni, miközben a 
háttérben érezni a felnőtti tapaszta-
lást is. Olyan érzelmeket és lelki tartalmakat jelenít meg, amelyek-
kel minden emberpalántának szembe kell néznie (féltékenység, 
megfelelési vágy, a megszégyenüléstől való szorongás, barátság, 
csalódás), mindezt frappáns történetekbe ágyazva.

Úgy jelenítődik meg élményként a rádió megjelenése, egy 
tanyasi kirándulás, az első szerelmi csalódás, a féltékenység az 
újszülött kistestvér miatt, a szigorú, szűkszavú nagyapától való 
szorongás, az iskolai események, a gyermeki kegyetlenség vagy 
az új cipő miatti csalódottság, hogy egy percig sem kételkedünk 
benne, Németh István a gyermeki lélek alapos ismerője, rá tud 
hangolódni annak legfinomabb rezdüléseire is.

A történetek hátterében körvonalazódó világ, az azt benépe-
sítő megkeseredett, ám tartással bíró, nyakas kisemberek, sanyarú 
sorsok, társadalmi és családi gondok – olyan élményanyag 
lenyomatai, amely egy sokat átélt, tapasztalt és nyitott szemmel 
járó ember sajátja, ugyanakkor szívszorító valóságában nagyon is 
vajdasági.
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                                                           Bodor Ádám: Verhovina madarai. 
                                                           Magvető, Budapest, 2011
          

Verchovina a mai Ukrajna egyik tájegysége, neve ruszinul 
hegyvidéket jelent. A Vasárnapi Ujság 1854-es száma még Mára-
maros vármegye részeként emlegeti: mint írja, az ott élő emberek 
fő foglalatossága a mezei munkálkodás, a favágás és a faeszköz-
készítés, na meg a koldulás. „Szellemi mivelődésük – talán – azon 
hegyhez hasonlitható, mellyet a kincskereső idők óta csendesen 
vájogat; de a reménykép, mellyért munkálkodik, több tehetséget s 
erősebb munkát igényelne; – tehát a nevelés nagy mezeje itt sincs 
beültetve díszlő virágokkal; – s bárcsak ne lehetne azon virághoz 
hasonlitani, melly – ha ma elvirágzott – száz év előtt nem fogja uj 
bimbóit kihajtani. Érdeme azonban e népnak az, miszerint neve-
letlensége mellett is nem vadult erkölcsü és érzelmü. – De az nem 
érdeme, hogy babonás, dologtalan, s hogy munkálkodás helyett 
lenyugszik, s az álmok túlvilági képeivel olly gyakran bibelődik, – 
dolog helyett ásit, sóhajt, aggódik; s mind ezek mellett sem vál-
toznak a mező pillangói fürjekké, – se sovány hegyeiről nem foly 
le erdei méz, se kopasz havasaira manna nem csorog.” Bodor 
Ádám tollhegyére illő világ ez, hozzá való lakókkal: a százötven 
évvel ezelőtt készített feljegyzéseket nézegetve úgy tűnik, mintha 
csak a bodori megörökítésre várt volna. Persze csupán akkor, ha 
ragaszkodunk a referenciális olvasáshoz. Ha nem, akkor a Med-
waya és a Paltin lejtői vagy a Jablonka forrásvidéke bármelyik 
közép-kelet-európai földrajzi névvel behelyettesíthető. Úgy is 
mondhatnám: mindenkinek megvan a maga Jablonska Poljanája, 
még akkor is, ha az nem volt ezer esztendeig a Czervenskyek 
birtoka, nem esik közel Csernovitzhoz és Lemberghez, s nem 
neveztek el róla motorkerékpárt meg cigarettát.

Olyasfajta otthonos idegenség ez, amit bármelyikünk átérez-
hetett már ebben a régióban. Ahogyan Klara Burszen is mondja: 
„valakik megalkudtak a fejünk fölött. Itt lakunk ugyan, de a föld 
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alattunk már rég nem a miénk.” (81.) Bodor Ádám elbeszélője 
mégis él az eltávolítás aktusával: nem győzi hangsúlyozni, hogy 
az egyházi könyvtárban ugyan akadnak még magyar nyelvű 
könyvek, de senki sem érti őket, mégis fölolvasnak belőlük a 
kisasszonynak. Ő ugyanis egész életében a transszilvániai magyar 
katonatisztre vágyakozik, aki azonban csak a halála után jut el a 
vidékre. És ott van Januszky, aki „nem létező nyelven” ordibál, 
valószínűleg éppen magyarul. Apokaliptikus vízió ez ránk nézve.

Jablonska Poljana egy régi 
bányászfalu, ahol 2011-re még 
a menetrendet is eltörölték, s 
híre ment, hogy hamarosan 
bezár az állomás, fölszedik és 
a százéves vashidakkal együtt 
eladják a síneket. Errefelé csak 
két dolog állandó: a bűz és a 
csönd. Az előbbi oka, hogy a 
települést a Paltinsky rét ki-
lenc hőforrása övezi, melyek-
nek a vize – amellett, hogy 
meleg – kotlós, gombaízű, ki-
csit sós és erősen kénes. A be-
lőle  keletkezett  gőzfátylak 
barnás párája beszivárog a há-
zakba, az éléskamrákba és a 
ruhásszekrényekbe, s a ver-
hovinaiak agyát sem kíméli: 
megszállja az álmaikat, hogy 
hajnaltájt jelenések emlékével ébredjenek. A nyúlós csöndben 
pedig az ilyesféle lidércnyomások hangja csak felerősödik: „Úgy 
kezdi, halkan sóhajtozva, mint egy távoli vízesés, majd sisteregni 
kezd, aztán amikor már harsog, tombol kibírhatatlanul, hirtelen, 
mintha beléd spriccelnének, az egész világ jegesen becsorog a 
füleden.” (16.) A csönd akkor vált fülsiketítővé, amikor elköltöz-
tek a madarak: az egyik nyár elején ismeretlenek járták a berket, és 
karókkal meg tűzoltófecskendőkkel leverték a fészkeket. A szaj-
kóktól a pintyekig mindegyik madár elrepült, az öreg varjakat ki-
véve, amelyek a vonulás óta komoran üldögélnek a Néma erdőnek 
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hívott rengeteg fáinak ágain. Azután a méhek következtek: egy 
őszi éjszaka a környező szilvafákkal együtt valamennyi kaptár a 
tűz martalékává vált. A tél beállta előtt a meddőhányók alól valami 
lilás, zöldes, vöröses színekben pompázó, fojtó illatú, ragacsos fo-
lyadék ömlött a folyókba, s elpusztult a halállomány is.

Jablonska Poljana lakosai ennek ellenére senkiével sem cse-
rélték volna el a sorsukat, hiszen mindannyiukat fogva tartotta 
Verhovina: a megszüntetett illetékességű vízfelügyeleti brigadé-
rost, Anatol Korkodust; a kiugrott evangélikus papot, Lorenz 
Fabritiust; a kuncsaft nélkül maradt cefréket, Brigitta Konuva-
lovot és Zsedu Babát; a cinege démont, Nika Karanikát; a jósnővé 
avanzsált varrónőt, Aliwankát; az öngyilkos fogadóst, Edmund 
Pochorilest. Mindennapjaik bemutatása valóban megtartja az al-
cím ígéretét: változatokat kínál fel végnapokra.

A narrátor, Adam a Monor Gledin-i javítóintézetből érkezett  
az egyedüli, tehervagonok után húzott harmadosztályú vasúti 
kocsin, s az egyetlen olyan megtévedt fiatal volt, aki nem hagyta 
ott néhány hónap elteltével Anatol Korkodust. A brigadéros azért 
fogadta be előszeretettel a vadócokat, hogy „távol a város kí-
sértésétől, imbolygó ködök, kénszagú melegforrások, elhagyott 
tárnák és meddőhányók közelében, a végtelen szabadság igé-
zetében rátaláljanak magukra, a boldogulás útjára. Nem is áltatta 
magát, madaraknak hívta őket, tudván, hogy a vége mindig az, 
hogy egy szép napon elrepülnek.” (6.) Amikor aztán nemcsak az 
intézetis srácok tünedeztek el nyomtalanul, hanem névadóik, a 
madarak is, egy pillanatra úgy festett, a civilizáció útját állta a 
természetnek, és visszafoglalta ezt az istentől is elhagyatott tájat. 
Híresztelték is, hogy a völgyet egy messzi síkságról, bizonyos 
Coltwadkertről vagy Holtwadkertről származó, Haraklán Bazil 
nevű gazdag idegen vette meg. Előőrsül két szerzetest, egy lóarcú 
vagabundust meg egy fotóst küldött, de mindegyiküknek nyoma 
veszett. A hóval takart tájon és a felhős égbolton egyre gyakrabban 
rajzolódott ki az N betű, amelyről pontosan tudni lehetett, hogy 
Nikita jele, márpedig ez egész Verhovinán a halál neve. Noha 
Eronim Mox szakácskönyve a mezei és a kerti növényekből 
készült fogások receptje után rendszerint egy-egy talányos tör-
ténetet tartalmazott a vidék ködös múltjából, melyben útmuta-
tások rejlettek a nem várt események megértéséhez, ezek a tör-
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ténések nem foglaltattak benne a könyvben. Így eshetett meg, 
hogy a madarak visszafoglalták Verhovinát: Anatol Korkodus 
halálával nem jött több javítós gyerek, helyüket és az időközben 
meggyilkolt, eltűnt és elmenekült emberek helyét átvették a 
rozsdafarkúak.

Az ő jövetelükkel, fészekrakó szárnysuhogásaikkal ér véget a 
szöveg, s talán ez Bodor Ádám legnyitottabban maradó regény-
zárlata. Ez pedig – ha elfogadjuk Radnóti Sándor vélekedését, 
mely szerint ez az életmű lényegében egy variációismétlés-so-
rozat – meglepően újszerű. Mint ahogyan az a humorral átitatott 
hang is, ami a Sinistra körzet óta egyértelműen beazonosíthatóan 
bodori – különös, balladai félhomállyal sötétített – világot egy sa-
játos danse macabre helyszínévé teszi: a természet haláltáncává   
a civilizáció sírja fölött.
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                              Melinda Nadj Abonji: Galambok röppennek föl.
                              Fordította: Blaschtik Éva, Magvető, Budapest, 2012

Konrád és Kornis között – mint menyegzőn a töltött káposzta 
és a malacsült között egy habkönnyű desszert – végül is élvezhető, 
sőt, üdítő olvasmány Melinda Nadj Abonji Svájci és Német 
Könyvdíjjal büszkélkedő műve, a Galambok röppennek föl. (A 
borítón látható, habosított tejjel, tejszínhabbal, csokoládéporral 
felszolgált presszókávé is desszertszerűségre utal – miközben a 
belső borítóról érzéki, húsos ajkakkal, bizalommal, ugyanakkor 
némi gyanakvással feléd tekintő szemmel fordul hozzád a szerző.)

A leginkább család- vagy sorsregényként besorolható regény 
a Vajdaságból Svájcba költözött Kocsis család történetét meséli el 
több generáción keresztül, mindezt a narrátorként fellépő időseb-
bik Kocsis lány, Ildi szemszögéből.

A 80-as években még sűrűn hazalátogatott a család a poros 
Bácskába, ez az egyik idősík. A kamasz lányok csüngnek mami-
kán, szeretett apai nagyanyjukon, mivel az nevelte őket, amíg a 
szüleik az új hazában igyekeztek megteremteni az alapvető eg-
zisztenciális feltételeket. Maga a regény is egy ilyen hazaláto-
gatással indít, és – annak ellenére, hogy a szerző stílusa azonnal 
magával ragad, mert szerethető, igen olvasmányos – máris csep-
pet elveszi a kedvem a továbbolvasástól… Családi viták, politizá-
lás, alkoholizmus, további rokonok meglátogatása, lakodalom… 
– ezeken keresztül igyekszik bemutatni a 80-as évek Jugoszláviá-
ját, azon belül is elsősorban a vajdasági légkört. Amelyik vajdasá-
gi magyarnak vannak emlékei azokból az időkből – mint például 
nekem is –, az könnyedén tetten érheti a szerző tájékozatlanságát 
(avagy szándékos torzítását, nem tudom, de mindegy is). Miféle 
sorban állások (például kenyérért), miféle nagy-nagy szegénység 
a 80-as években??

Leginkább talán a lakodalmi jelenet döbbent meg – az előző 
téma ellentéte: a bőség zavara. Tudjuk, hogy felénk (is) – különö-
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sen kisvárosban, falun – szeretnek a szülők túlzásokba esni, egy-
mással versengeni a gyermekeik lakodalmának megszervezésé-
ben; hívjunk minél több vendéget, minél drágább zenekart, szol-
gáljunk fel minél több fogást… no de amit a szerző itt felsorol… a 
magyar nemesség fénykorában sem volt talán ilyen ital-, s főképp 
ételbőség – melyeket „sürgő csoport, száz szolga hord” – a „nagy 
zabálásokon”. Négy féle tartalmas leves – miközben kint az udva-
ron a bográcsban még rotyog a halászlé ráadásul – öt-hat féle sült, 
csak ebédre, hogy a násznép a templomig alig vonszolja el ma-
gát?… hallal töltött paradicsom??… Látszik, hogy szerzőnket el-
kapja a gépszíj, hajlamos túlzásokba esni – főképp, hogy a nosz-
talgia is erősen serkenti őt ebben. (Mert talán mondanom sem kell, 
az óbecsei születésű, Svájcban élő Nadj Abonji önéletrajzi ihle-
tésű regényt ír – erős a gyanúm, hogy egyenesen önéletrajzot.)

Ugyanez mondható el a politikai látásmódról is. Túlzások és 
közhelyek. Amelyek egy nyugat-európai számára érdekesek le-
hetnek, mifelénk viszont a szerző könnyedén lebukhat – le is bu-
kik. (A hitelességet olyan „apróságok” is rontják még, mint pél-
dául hogy a Traubisoda és a Multifilter hazai – azaz vajdasági illet-
ve jugoszláv – termékekké válnak, a Jupi nevű üdítőből Yipi lesz, 
és hasonlók. Ráadásul az egész mű folyamán „következetesen” 
szerbhorvát nyelvet emleget – ez a 90-es években már igencsak 
anakronisztikus,  olyasmi,  mintha  azt  mondaná,  hututuszi.)

A másik idősík a 90-es évek, amikor a család már szépen be-
rendezkedett, egy svájci falucskában kisebb éttermet – amolyan 
„falatozót” – bérelnek, a kispolgári idillel könnyedén beérő – 
egyébként kevéssé szerethető, (zug)alkoholista, izgága – apa és a 
kedves, de csendes anya úgy érzik, végre sikerült otthont terem-
teniük maguknak, és az immár huszonévessé serdült lányaiknak. 
Egyetlen dolog árnyékolja csak be – de az nem kevéssé – ezt a 
svájci „páholyidillt”: a javában dúló balkáni háború. Természe-
tesen most már nem látogathatnak haza, sőt, egy idő után a postai 
és a telefonos ösِszeköttetés is akadozni kezd.

Bár a Vajdaságban játszódó részek igencsak elbizonytalaní-
tanak, a svájci történetszál esetében megelőlegezem az írónak a 
bizalmat, és – mivel igen hitelesek a jellemábrázolások, lebilin-
cselők az időnként jelentkező költői futamok – nagy élvezettel fa-
lom ezeket a fejezeteket. A narrátor – és a húga – nem dől be egyér-
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telműen a svájciak negédes viselkedésének, sorra lerángatja róluk 
a kispolgári maszkokat, a maga szelíd módján lázad is a szüleik 
naiv belenyugvása ellen. Van összehasonlítási alap: a balkáni 
nyers, mindazonáltal őszinte emberfajta. Végül a szerelem is egy 
horvátországi szerb fiatalember személyében talál majd rá. De 
valódi otthonra ily módon sem „itt”, sem „ott” nem lel. (A regény 
végén tesz egy kísérletet – Svájcban, de a szülőktől elköltözve –, 
ám azt mi már nem látjuk, sikerül-e neki vagy sem, minden függő-
ben marad.)

Vegyes érzések: Amikor 
a vajdasági helyzetről, a bal-
káni háborúkról, politikáról, 
a szülők, de főleg a nagyma-
ma által mesélt családi legen-
dáriumról (fasisztákról, par-
tizánokról) ír, Nadj Abonji 
leginkább egy pazarul fogal-
mazó, mindazonáltal nagyon 
közhelyes és felszínes nyol-
cadikosra emlékeztet, ami-
kor viszont jellemeket ábrá-
zol, a saját hétköznapjairól 
mesél, de legfőképp, amikor 
„belső régiókat” jár be, egy-
szerűen lenyűgöz.

A szerzőnk valójában 
már csak egy hajszállal kö-
tődik a magyarsághoz – hi-
szen a regényt is német nyel-
ven írta meg –, és szép az, hogy keresi a gyökereit, de… vagy 
nagyobb elmélyülésre lenne szüksége a témában, hogy ezt hite-
lesen tudja ábrázolni, vagy hanyagolnia kellene azt – minden-
esetre írásban mindenképp. Hitelesség. Arról írj, amit ismersz! 
Melinda Nadj Abonji a saját lelkét kitűnően ismeri, a svájci 
körülményeket nem kevésbé. A vajdasági illetve összbalkáni 
jelent, múltat, politikát, életet viszont legjobb esetben is csak 
másodkézből. S ez rányomja a bélyegét az egyébként lebilincselő 
Galambok röppennek föl című regényére.

174



No, és a galambok?... Ott burukkolnak mindenütt, kíváncsi 
tekintetükkel féloldalasan pillantva figyelik az emberek világát, 
ám a legkisebb veszélyt sejtve is tovarebbennek. Félénkek, mint a 
sok jót és főképp rosszat megtapasztalt, riadt emberi lélek.

„…hidegnek éreztem a hajnalt, és láttam magam a peronon 
állva, kócos hajjal, lógó nadrágban és összeizzadt pólóban, láttam 
a cipőm orrát, ami Mark cipőorrához ért, bejössz jövő héten az 
egyetemre? Nem, válaszoltam, nincs rá időm, és hallottam a han-
gom, ránéztem az eladóra a kioszkban, aki tátott szájjal bámult 
minket, láttam őt, magamat, minket, a galambokat, amik a pero-
non bólogattak a fejükkel, gyors mozdulatokkal csipkedték a be-
tont, a hajnal, már világosodott, az ég alja vörösen elszíneződött; 
és láttam magunkat a kioszkból, az újságok, folyóiratok, rágó-
gumik, csokik mögül nézve – láttam magunkat, hatalmasan, én, az 
izgatottan repdeső, emberi lépésektől fölriadt galamb.”
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                                                   Végh Attila: Virrasztó Jenő álmai.
                                                   Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2012

Virrasztó Jenő az unifor-
mizálódásra törekvő korunk-
kal feleselő különc. Külsőleg 
ugyanolyan, mint egy átlagos 
városlakó, akivel összetalál-
kozunk a földalattiban vagy a 
zsúfolt utcán, de belülről merő-
ben más fából faragták. Viszo-
lyog embertársaitól, visszata-
szító kreatúráknak tartja őket, 
„akik mindent használati érté-
ken mérnek, akik még ha az ér-
tékek eltűnését siratják, azt is 
bizonyos szatócsos arckifeje-
zéssel teszik”, ugyanakkor 
tisztában van azzal, hogy a tel-
jes értékű élet megvalósítása 
érdekében nem zárhatja ki 
mindennapjaiból megvetésre érdemesült környezetét. Sajátos 
helyzetében a körülötte lévő világtól rendszerint cinikus megmo-
solygással és megjegyzésekkel védekezik, ami egyrészt megóvja 
attól, hogy hatalmába kerítse a közöny vagy a pátosz, másrészt 
lehetővé teszi számára a távolságtartást erkölcsileg megrendült 
közösségétől, hogy ne adja át magát „annak a nyüzsgő üresség-
nek, ami életet lélegez és tetteket hazudik”. Mára letűnt korokban 
nyilvánvalóan filozófus, valláshirdető, költő, vándorszínész vagy 
udvari bolond lett volna, ma mindegyik egy kicsit, életművész, aki 
elutasítja a pénzhalmozást, mint életfeladatot, inkább a „legyen 
erőnk hozzá, hogy gyengék lehessünk” (ön)felszólítással világgá 
indul, hirdetni az erőt.
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Végh Attila komplex egyéniséggé formálva Virrasztó Jenő 
álmai című kötetének címadó főhősét, az önéletrajzi allúziókat is 
sejtető hős harminchárom kalandja révén sajátos képet fest jele-
nünkről és annak emberéről. Virrasztó sejti: korunk útvesztőjében 
minden út befelé vezet, ezért költői képekbe, groteszk víziókba és 
profán bölcselkedésbe kapaszkodik világba vetettsége ellen. Né-
mi egyszerűsítéssel a többrétű műnek három különösen fontos, 
egymástól szigorúan el nem különíthető rétege figyelhető meg.

Az első efemer létünk értelmét és mibenlétét boncolgatja, 
megfelelő válaszok híján olykor gyakorlati megoldásokat kínálva 
föl a lelkünket örökösen mardosó kérdések hatásának enyhítésére. 
„Félelmet kell keltenünk az emberekben, hátha az felidézi bennük 
a szorongást, az meg a borzalmat: Meg kell ijesztenünk őket, hogy 
rádöbbenjenek: önmaguktól félnek. Ez az út befelé. Az igazság, az 
élet.” Az önmagunkba mélyedés által a természettel (Istennel) 
való egyesülés tekintetében Virrasztó lelki rokonságot mutat a 
keleti tanokkal, vallási misztikusokkal és a primitív törzsekkel. 
Erdőben járva sohasem hagyta ki, hogy átöleljen „egy közepesen 
vastag törzsű, emberes bükkfát”. Egészen addig ölelte, „amíg meg 
nem érezte: a fa visszaölel”. Meg is magyarázza a fának, azért 
kapaszkodik belé, hogy az égig érjen, de ha nem kapaszkodna 
belé, akkor a fa sem érne az égig. A szerző tudja, hogy Virrasztó 
Jenő és a Fagus sylvatica is egységes egész a maga viszonylagos-
ságában, összefonódva azonban az égig érő egyetemes részei. A 
természettel való együttélés archaikus magasztosságából eredez-
tethető Végh Attila-i bölcselet az elfogadás képességét és a tá-
jainkra jellemző paraszti bölcsességet is dicséri. Virrasztó gyak-
ran Erdélybe menekül, mert nagy örömére „a konzumer őrület 
mégsem herélte ki ezt a tájat”; a Rilkét németül szavaló borásztól 
megtudja, hogy „a szőlőnek saját akarata van, és hogy az ő dolga 
csupán annyi: legyen meg”; a moldvai Hegyfalvára tett látogatása 
során pedig érdeklődésére a helyiek felvilágosítják, hogy a he-
gyen túl nincs semmi.

Művében a szerző folyamatosan ütközteti a természettel 
együtt élő embert, a világot saját képére formálni igyekvő ember-
rel. Miközben az elsőhöz empátiával viszonyul, addig az utóbbi-
val szemben elmarasztaló magatartást tanúsít, ami a fogyasztói 
társadalom és a meglévõ politikai berendezés kritikájában érhető 
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tetten, s ami a kötet másik jelentős rétegét teszi ki. Az említett 
rendszerek tarthatatlanságának ecsetelésében, akárcsak egyes, 
napjainkban némileg túllihegett jelenségekre vonatkozó reagá-
lásában a szerző rendszerint ironikus. Sziporkája azonban ezen a 
téren olykor megreked egy átlagos stand up-paródia szintjén. 
Például a Wong Kar-Wai azonos című filmjének bevezetőjében 
elhangzottak továbbgondolásával induló 2046 című novellában 
Magyarország az Euroamerikai Szövetség teljes jogú tagja, az 
ország hivatalos nyelve az eszperangol, és már csak a konzervatív 
írók használják a régi nyelvet. Évente három regény íródik ma-
gyarul, szerzőiket pedig a Nyelvtörténeti Minisztérium példás ho-
noráriummal díjazza. A napi társadalmi és politikai aktualitások 
efféle, meglehetősen bugyuta kikarikírozása a kötet gyengébb 
oldalait teszi ki. Szerencsére a szerző sokkal érzékletesebb me-
taforákat is tartogat a tarsolyában, a korunk emberét jellemző, 
önfölemésztő, csillapíthatatlan vásárlási lázat Virrasztó Jenő láto-
másában egy multinacionális üzletlánc szimbolizálja. „Egyetlen 
nagy állóképben látta a történelmet, amelynek beteljesülése az 
Ikea volt. Ez a labirintus mindig is a korszellem szívében teker-
gett. A görög mítosz labirintusának centrumát a Minótaurosz lak-
ta. Thészeusznak azért kellett végigvergődnie a földmélyi sötét-
ben, hogy megölje. Később, amikor a labirintus-mintát a temp-
lomok kövezetén rakták ki, és a hívők térden csúszva, imádkozva 
járták végig a tekervényt, Krisztus szenvedéstörténetét látták ben-
ne. A késő barokk kastélyparkok Ámor-szobros sövénylabirintusa 
már csak a bújócska színtere volt, ahol a pomádés hajú ifjoncok 
incselkedhettek szívük hölgyével. És most itt az Ikea. Ki öli meg 
bennünk a szörnyeteget?”

A kötet harmadik kiemelésre érdemes rétege valójában külön 
válfaja az előzőnek, amely a „haverságban gondolkodó irodalmi 
életet” és általában véve a művészvilágot veszi górcső alá. Azután, 
hogy csipkelődő hangnemben a kívülálló számára is szemléletes 
képet ad az irodalmi életről, amelynek szereplői saját frissen meg-
jelent művüket tartják minden idők legjobb könyvének, díjakat 
lobbiznak ki maguknak, barátságra hivatkozva követelnek köte-
tükről méltatást, vagy messzire elérő kezükkel fenyegetőznek, ha 
az netán elmarad, Végh Attila levonja az emberi tartás tekinte-
tében messzemenő következtetését: „…ha az ember ember akar 
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maradni, meg kell szoknia a magányt”. A szerző több helyen is 
finoman jelzi, hogy a rohanó életmód lehetetlenné teszi a gondo-
latokban, az érzelmekben és a szépben való elmélyülést. Ami még 
lehangolóbb, hogy erre nincs is nagyon igény. A művészet is 
függőségi viszonyba került a reklámiparral. Megfelelő marketing, 
egy-egy kulturális rendezvényt hirdető óriásplakátok nélkül már 
aligha működik a kulturális termék értékesítése. A művészi alko-
tás áru lett a szó szoros értelmében. Áru, amit el kell adni és meg 
kell venni. Ezzel még önmagában nem lenne baj, ha birtokba vétel 
után a kultúrfogyasztók tömegének részéről az árura a megértés és 
az átérzés igénye is kiterjedne. Erre azonban nincs idő.

Turai Kamil azon meglátásával összhangban, miszerint „so-
kat megtudnak magukról azok, akik eleve túlozzák kialakult tu-
lajdonságaikat”, mert „akár a fenségesig, akár a nevetségesig tú-
loznak, önmagukhoz kerülnek közelebb”, a tárcaszerűtől a fan-
tasztikus meséig terjedő skálán elhelyezkedő prózáiban Végh 
Attila a körülötte lévő világ tulajdonságainak eltúlzásával igyek-
szik közelebb kerülni ugyanahhoz. Virrasztó Jenő történeteiben 
állandóan keveredik az álomszerű és a valóságos, a hétköznapi 
találkozik a fantasztikussal – az élet egybeolvad a számítógépes 
játékkal –, a lehetséges összemosódik a vágyottal – műholdas 
rendszer fényképezi az érzelmeket –, a szürreális pedig a reális 
kiegészítéseként jelenik meg: „a politikus feje tésztásan szétterült, 
sötét massza lett belőle”. Lehetséges alteregóján keresztül a világ-
ról átfogó képet alkotni igyekvő Végh Attila írói eljárása során 
gyakran él az intertextualitás lehetőségével, emellett könyvében 
sokszor találkozhatunk a legkülönfélébb utalásokkal – a szerző 
érdeklődési köréből kifolyólag elsősorban ógörög vonatkozá-
súakkal, de megtalálhatóak itt irodalmi, zenei, film és egyéb jel-
legű említések –, amelyeknek a történetekbe való beágyazásával a 
kellőképpen felvilágosult olvasó plusztartalmakkal gazdagodhat. 
A négy évszak történeteire tagolódó művet áthatja a szerző szel-
lemessége és szellemeskedése, amihez azonnal hozzá kell fűzni, 
hogy azokban a novellákban sikeresebb, amelyekben visszafo-
gottabb tud maradni, a helyenkénti jópofáskodások nem válnak a 
kötet javára, még akkor sem, amikor egyértelműen a szórakozta-
tó sztármagazinok figyelmére számító jelenségek kifigurázása a 
szerző  célja.
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Városában Virrasztó Jenő gyakran érzi azt, hogy „a belső za-
var és a külső káosz összeér”. Talán ennek a különös érzésnek 
köszönhető, hogy Virrasztó és Teremtője mindig egyszerre indul 
ki az egyéniből és halad az általános felé, illetve indul ki az ál-
talánosból és halad az egyéni felé. A remetéből tíz év után ismét 
emberré váló Virrasztó Jenő Isten halálával szembesülve döbben 
rá, hogy miközben „tíz éven át úgy hitte, a legmagasabban él”, 
valójában „a legmélyebben volt”. „Kétségbeesetten áll az úton, 
nézi a tovatűnő vándort. Úgy érzi, metszően fölösleges volt ez a  
tíz év. Megsejti-e valaha, hogy ez a pillanat a sors ajándéka?” A 
nyitva hagyott kérdésre az olvasónak kell választ adnia, Virrasz- 
tó Jenő és írói hasonmása mindenesetre tisztában vannak azzal a 
hamvasi megállapítással, miszerint „bolond az, aki nem az örök 
életre  rendezkedik  be”.
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                                             Ferdinandy György: Kérdések Istenkéhez.
                                             Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2011
        

Határozottan kedvelem azo-
kat az irodalmi műveket, amelyek 
szerzői vállalják az önéletrajzi ele-
mek műbe építésének késztetését, 
kendőzetlenül vallanak életükről, 
sorsukról, esendőségükről, botlá-
saikról, akik nem csupán a fabulá-
ra és az esztétikumra összpontosí-
tanak, hanem saját tetteik, környe-
zetük iránti viszonyuk, a létben be-
töltött szerepük fölött is eltöpren-
genek, és gondolataikat vallomás-
ként teszik az olvasó elé. Ez a kon-
fessziós műfaj megkíván egy adott 
alkotói életkort, egy olyan pontot, 
ahonnét már érdemes visszatekin-
teni a múltba, el lehet kezdeni az önelemző összegzést, a szenve-
délyes, vagy éppen szenvtelen analízist. Nem igazán önéletrajzi 
művekre, memoárirodalomra gondolok, az egy másik műfaj, ha-
nem fikciós alkotásokra, amelyekben a szerző is láthatóvá válik a 
világ dolgaival szembeni állásfoglalásának megjelenítése által, 
folyamatosan és kíméletlenül ütközteti az életben szabályrend-
szerként működő normákat saját, esetleg nem normakövető csele-
kedeteivel, gondolataival, vágyaival, reményeivel, az önmegva-
lósítás reális esélyeivel. Jó tollú szerző esetében az ilyen, fikciót és 
önéletrajziságot ötvöző alkotás elbeszélésként és művészi alko-
tásként is egyaránt hitelt szerez magának.

Ferdinandy György az általa megtapasztalt valóságot beszéli 
el végsőkig személyes hangon a Kérdések Istenkéhez című kö-
tetében. A könyv címe eleve egy vallomásos-kételkedő, vívódó 
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emberi pozíciót feltételez, és valóban ezzel szembesül a könyvben 
az olvasó. A személyes hang pedig sajátos, könnyen azonosíthat-
nánk ezt a meghatározást a szenvedélyességgel vagy a líraisággal, 
de Ferdinandy esetében nem erről van szó, főleg nem a szenvedé-
lyességről, hanem sokkal inkább az érintettségről. Az idős korból 
visszatekintő bölcsességéről. A szövegekből a szerzővel azonosít-
ható beszélő szerint diákként úgy tanulta, tanárként úgy tanította, 
hogy a grammatika és a matematika érzelmektől mentes rendsze-
ressége és módszeressége az alapja a gondolkodásnak meg az 
önkifejezésnek. A rideg matézisen edződött szenvtelenséggel szá-
mol be a jószerével veszteségek egymásra tolulásának nevezhető 
életéről. Gyermekként átélte a második világháborút, nagyszüleit 
bombatalálatban veszítette el, szülei előbb elhidegültek egymás-
tól, majd apját a nyilasok agyonverték. A beköszöntő nincstelen-
ségben el kellett adniuk a rég nem használt teniszpályát, mielőtt 
államosítanák, majd a salak karbantartására szolgáló vashengeren 
is túl kellett adniuk, és ezzel eltűnt előlük a polgári lét minden illú-
ziója. A csonka család még föl sem ocsúdott a szovjet csapatok 
átvonulásának tapasztalatából, amikor eljött 1956. Elbeszélő hő-
sünk nem lángolt bele a forradalomba, viszont ahogy megnyílt a 
határ, meg sem állt Franciaországig. Gyerekként már élt egy ideig 
Belgiumban, a menekülés valamiféle visszatérésként tűnhetett a 
fiatalembernek, de önnön idegen mivoltával volt kénytelen szem-
besülni. Tanult, doktorált, közben és utána trópusi szigeteken taní-
tott, ahol ugyanúgy diktatúrával meg a gyarmatosítás perfid mód-
szereivel kellett szembesülnie, miként odahaza, az eszmeként ma-
gában hordozott emberarcú szocializmus magva sehol se hullott 
termékeny talajba. Időközben nők, szerelmek, szeretők és felesé-
gek jöttek, elmaradtak, halmozódtak a veszteségek, és szaporod-
tak a besúgók, a hátat fordítók, a meghasonlott életek, a megnyo-
morított, szervilis emberek.

Rendkívül érdekes képet ad az a hideg optika, amivel Ferdi-
nandy György dolgozik. Kíméletlenül súlyos tényekről számol 
be, de azokat tényként kezeli, leválasztja róluk a hozzájuk kap-
csolt érzelmeket, esetleg egy-egy lírai futammal írja körül azokat. 
Ezek a betétek azonban leggyakrabban úgy hullnak ki az elbeszé-
lésből, mint az elbeszélő édesanyjának agyonra száradt varródo-
boza intarziájából a fényes kövecskék és gyöngyök. Olyan elbe-
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szélőt mutatnak a kötetben sorjázó írások, aki képtelen dühönge-
ni, haragudni, gyűlölni, ezeket az érzelmeket levetkezte az örökös 
peremlét ideje alatt, egyedül a szeretet és a nosztalgia maradt szá-
mára, ezért olykor könnybe lábad a szeme. Más perspektívából te-
kint a magyarság XX. századi történelmére, mint az otthon mara-
dottak, hiszen nem magyarországi közegben élte le életét, így 
adott számára az objektivitás távlata, ami valamiféle, folyton mű-
ködő humánumból töltekezik, az elbeszélő lehajol az elesettek-
hez, bámulja a rabszolgasors emlékeit még hordozó trópusi fiata-
lok tudásvágyát, a kitörés iránti sóvárgásukat, az indiánok termé-
szet-közeliségét. Mintha az óhajtott emberarcú szocializmus ideá-
ja átmódosult volna megértő humanizmussá.

Rendkívül népes galériát vonultat föl az elbeszélő, emlékeze-
te gyerekkori pajtásokat, fiatal emigránsokat, sportolókat, művé-
szeket, tudósokat, különböző nációk képviselőit hívja meg szöve-
geibe. Ingázik az Államok és a Kontinens közt, Párizsban, Buda-
pesten intézi megjelenő könyveinek ügyeit, de bármerre is jár, 
soha nincs odahaza, mindenütt peremlétre ítélt Idegen. Ami vég-
tére egy létforma, amit Ferdinandy György körkörösen visszatérő 
emlékei nyomán fogalmaz meg elbeszéléseiben, egyszerre beszél 
egyéni sorsáról és annak körülményeiről, a Gödöllőn, Budán, 
Strasbourgban, Párizsban, Puerto Rico államban, Floridán töltött 
évekről egyaránt. A folytonos elbeszélői visszatérés az esemé-
nyekhez olykor szószerinti ismétlésben jelenik meg az egyébként 
is a fikciós és memoárirodalom közti borotvaélre alapozott szö-
vegekben, ezeknek a szövegazonos ismétléseknek az elhagyásá-
val feszesebbre vonható lett volna a könyv.

Megkapó az elbeszélő megszólalásának közvetlensége, úgy 
ír, mint aki éppen hallgatóság előtt beszél: összefogottan, egysze-
rű megfogalmazásban, tiszta mondatokkal, figyelemfenntartó 
epizódokkal, lineáris gondolatmenet mentén, vissza-visszakanya-
rodva, motívumokat ismételve, eseményeket újra és újra meg-
idézve, másik irányból megközelítve az eseményeket. Szövegei 
élvezetes olvasmányok, a történések általi érintettség mindig va-
lamilyen elegáns formában kerül az olvasó elé.

Ferdinandy Györgynek bőven van mire emlékeznie, Kérdé-
sek Istenkéhez című novelláskötete vallomásos életregényként 
olvasható.
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                                                 Tóbiás Krisztián: Túliratok. Illusztrálta:
                                                 Lázár Tibor, zEtna-Basiliscus, 2012

Slavoj Žižek szlovén filozófus írja A fantázia hét fátyla című 
tanulmányában, hogy a „legharmonikusabb műalkotás is a priori 
fragmentált, hiányos önnön helyének tekintetében”, tehát: „...a 
művészi siker titka a művész azon képességében rejlik, hogy ezt a 
hiányt az előnyére fordítsa, azaz ügyesen manipulálja a központi 
hiányt és annak rezonanciáját az azt körülvevő elemekben”. Žižek 
példaként a milói Vénuszt említi, amelynek a csonka volta ma már 
nem zavar bennünket, s éppen a sérülésmentes, újraalkotott teljes 
szobor hatása lenne szükségszerűen giccs.

A csókai származású Tóbiás Krisztiánnak, a Túliratok című 
verseskötetében azzal sikerült elkerülnie a giccshatást, hogy (töb-
bek közt) Pilinszky János, Babits Mihály, Ady Endre és Petri 
György verseit nem kipótolni és továbbírni akarta, hanem versei-
ket dobogónak használva elrugaszkodni tőlük. A Túliratok meg-
nevezés tehát nem érvényes a versekre, inkább megszületésük 
körülményeire utal. „A túliratot irodalmi műfajkísérletként 2006-
ban a zEtna webmagazin népszerűsítette meghívott kortárs költők 
segítségével” – tudósít bennünket a túliratok vajdasági születésé-
ről Fekete J. József a verseskötet utószavában. Tóbiás Krisztián 
azonban „az egyetlen verset több szerző által újragondoló poétikai 
játék módszerét” újragondolta, mondhatni túlhaladta. Esetében ez 
azt jelenti, hogy verseiben nem időződnek fel az „eredeti” versek-
hez kötődő értelmezések.

„Reszkető ebedet / küldd legalább közénk / hogy ebben a sö-
tétben / lásson és reszkessen helyettünk // Mint önmagát számba 
vevő leltár / minden nap / újraszámolom lábujjaim / mert a föld is 
legalább olyan messzire került / szívünktől / mint a mennyor-
szág.”
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MINT ÖNMAGÁT SZÁMBA VEVŐ LELTÁR

Tóbiás Krisztián versesköny-
vében négy ciklusban sorakoznak 
a költemények. Egyrészt egy idő-
beli vonalat követ – a második, 
Aki látni akar című ciklusban 
Csokonai Vitéz Mihály, Báró Eöt-
vös József, Ady, Babits, Radnóti 
és mások verseiből kiinduló köl-
teményeket olvashatunk, s ehhez 
kapcsolódik az első ciklus (Kő pa-
pír olló) egyetlen alkotása, Károli 
Gáspár tolmácsolásában a Mi 
Atyánk –, másrészt pedig föld-
rajzilag is közeledünk Vajdaság 
felé: a harmadik ciklus (Szétszórt 
töltényhüvelyek) Pilinszkyvel 
kezdődik, s Sziverivel fejeződik, a negyedikben (Szüntelen kopo-
gás) pedig kortárs (s túlnyomó részben ismét vajdasági) költők, 
úgy mint: Bogdán József, Beszédes István, Sándor Zoltán, Szögi 
Csaba, Szabó Palócz Attila verseit írja túl. Érdekesek a határ-
helyzetek: a Mi Atyánk versként való értelmezése, s az, hogy 
egyedüliként a megidézettek közt Pilinszky két versével is fel-
tűnik,  az  Agonia  christianaval  és  az  Akár  a  földdel.

A Próteuszi játék betetőzése lenne, ha a ciklusok címei is túl-
irattá válnának Tóbiás Krisztián kezei közt!

„Szárnyalok majd és porladok / végül eltűnök a felhők között / 
de az ingemet még sokáig fogja / cibálni a szél / míg végül bele-
akad / valaki égnek tartott lepkehálójába. // […] A sírás ünnepélye 
/ még mindig az egyetlen / őszinte megnyilatkozásunk.”

A SÍRÁS ÜNNEPÉLYE

A Túliratok versei olykor töredezettek, amely alapvetően a 
„kísérleti műfajból” következik. A forrásművekből átvett sorok 
újabb és újabb gondolatsorokat indítanak meg, így például a Mi 
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Atyánkban, Báró Eötvös József Egy újszülött gyermek halálára 
című költeményében, Koncz István Neruda halott?-jában nem 
beszélhetünk egységes gondolatvilágról. Igazából azonban éppen 
ezekhez illenek a legjobban Lázár Tibor illusztrációi. Ezeken egy 
fiatal férfi alakját látjuk, de hol az arc egyik fele csúszik el, s kelt 
nyugtalanságot, máskor pedig az, hogy csak a felsőtest látszik, a 
fej valahol a verseskötet fölött fejeződik be. A legjobb Túliratok 
viszont mégis azok, amelyben teljes harmóniában olvadnak össze 
az eredeti versrészletek, s Tóbiás olykor fanyar és cinikus (Csoko-
nai Vitéz Mihály: A poétákban lakó istenség), máskor gunyoros 
hangvétele (Turczi István: Hatsoros vers a történelemről), avagy 
mélyen szántó és érett líraisága.

„Az ökrök száján véres nyál csorog / és mikor a fűre csöppen / 
mélyre hajolnak a szálak / kegyes főhajtás / ha leköpnek. // Az 
emberek mind véreset vizelnek / az ítélet belénk fúródik / mint a 
szifilisz.”

Így kell, kérem, egy új műfajt alkotni!
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                                                               Bognár Antal: Tartozás.
                                                               Napkút Kiadó, Budapest, 2012

Igazi, ízig-vérig anyaországi regénnyel, budai prózafolyam-
mal jelentkezett az év elején Bognár Antal. A Budapesten élő 
vajdasági magyar prózaírónak a fővárosi Napkút Kiadó gondozá-
sában megjelent Tartozás című regénye jelzi, hogy a szerző nem a 
saját gyökereiből – mondjuk úgy: gyermekkorának és fiatal fel-
nőtti életterének élményanyagából –, hanem új, megváltozott kö-
zegéből választ magának témát. S utal mindez egyben arra is, 
hogy a szerző – elbeszélőként – már ez utóbbi szerves részeként 
éli meg önmagát, s a regény is ennek a közegnek a részeként ha-
tározza meg őt.

Az irodalom persze univerzális, lehet Uruguayból is nagy-
szerű, ízig-vérig vajdasági magyar regényt írni, sőt, s úgy tudjuk, 
Karl May, a népszerű indiánregények szerzője sem tette sohasem 
a lábát Amerika földjére, sőt a panamai szerzőnek sem feltétlenül 
kell Szabadkán, Zentán, Adán, Újvidéken, Topolyán, Becske-
reken vagy Muzslyán turistáskodnia ahhoz, hogy remekbe szabott 
délvidéki történeteket írjon. A fantázia és a fikció határai a vég-
letekig tágíthatóak, s kellő előtanulmányokkal, alapossággal és 
bővelkedő ismeretanyaggal – long live Passuth László – a biztos 
kezű szerző kiváló prózai műveket vizionálhat olyan közegbe is, 
amelynek soha nem volt a részese, nem táplálkozott annak hagyo-
mányaiból, amelyet soha nem láthatott, s amelyet személyesen 
soha fel nem keresett.

Márpedig Bognár Antal – ahogyan korábbi művei révén 
megismerhettük már – az egyik legbiztosabb kezű elbeszélőnk. 
Nos, pontosan ő az a szerző, aki akár budapesti otthonában, akár 
vajdasági szülőfalujában, Nagyfényen, a kert végében, a nyári 
hőségben egy napernyő alatt ülve képes lenne megírni Eritrea 
hőstörténeteit, a lehető leghitelesebb aszmarai diákkalandot (like 
A Pál utcai fiúk...), vagy akár egy-egy ízig-vérig etiópiai afar tör-
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ténetet. Én mindig benne láttam azt a „régi vágású” szerzőt, aki 
alapos és mégis szárnyaló, következetes és mégis elrugaszkodó 
egyszerre, szóval nagyon csínján bánik választott témáival, precí-
zen használja fel ismeretanyagát, a dokumentumokat, a történeti 
eseménysorokat, s kimérten, nagy-nagy megfontoltsággal elegyí-
ti immár fiktív prózaszövésének elemeivel, vegyészmérnöki ala-
possággal adagolja hozzá a legkülönfélébb elemeket. Igaza is van, 
mert ha valamit véletlenül túladagolna, ha megremegne a keze, 
akkor bizony nagyot szólhatna, felrobbanhatna az egész. Vagyis 
irodalmi megközelítésben: felborulna a mű egyensúlya, eltolód-
nának hangsúlyai, belevesz(het)ne történetszövésébe.

Mindez jellemzi új regényét 
is, hiszen – alapvetően – történelmi 
témát választott magának, s mégis, 
patikusi precizitással adagolja hoz-
zá a mát, a mai, kézzel (és füllel...) 
megfogható élményvilágot, min-
dennapjainkat, illetve azok egyes 
kellemetes, másszor csípős-szúrós 
fűszereit, mint az erre az alkalomra 
választott részletében is: „Ha azt 
vesszük, az a drágalátos Tommy 
persze ugyanúgy otthagyott min-
dent. Előbb katolizált Vera miatt, 
aztán fittyet hányt a szépen el-
egyengetett geelagongi karriernek, 
pedig a honosított Ford Falcon-mo-
dell nagy dobás volt. Torontóban 
már be is lépett a szent kacagók szektájába, de Kanadából is nagy 
gyorsan elpályázott Detroitba – a fia pedig már napelemekkel 
bajmolódik.

Isten lelke lebeg a vizek felett… Valahol azt olvasta Gabi, 
hogy a lebegés szó itt valamiféle rezgést fed. Neki speciel a bepor-
zást megelőző mozzanatot vetíti elé profán módon a képzelete, a 
virág kelyhe fölött lebegő méhet. Bizonyosra vehető, hogy a 
teremtés bibliai jelenetét valamilyen hanghatás kíséri. Morajlás. 
Vagy talán zizegés, az apró szárnyak verdesése, lüktetés a halán-
tékon. Percy Grainger, a híres ausztrál zongoraművész és zene-
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szerző, aki szívügyének tartotta az elitisztikus és spontán min-
dennapi népi zenélés és ének közötti szakadék áthidalását, azt jö-
vendölte, hogy a jövő zenéje teljesen áttevődik a ritmusra, az ütő-
sökre.

Egyébként Póka Jenő, a sebészorvos kiválóan kamarazenélt.
Mi olyan rettenetesen fontos az embernek a zenében, a zené-

lésben? Iszonyatos nagy felhajtás, cécó, hajcihő. Pompa, ünnepé-
lyesség, nagy pénzek. Olcsó, mindennapi változataiban is hatal-
mas lelkesültség. Holott végső soron ez is csak egy haszontalan já-
ték, időtöltés. Mint mondjuk a tenisz. Csak épp maguknak a han-
goknak az ide-oda ütögetése.

Lehet, hogy észrevétlenül tényleg a szívünk metronómja dik-
tál nekünk mindenben és örökké?

Mert a zene: rezgés. Együtt rezgés! Mindennek az együtt rez-
gése mindennel, valaminek valamivel.”

Bognár Antal Tartozás című regénye megtévesztheti az ava-
tatlan olvasót, aki nem ismeri a szerző életútját, nem olvasta ko-
rábbi műveit, nem tudja, hol született, s honnan jött (vagy honnan 
ment... el...), s hová érkezett. Meggyőződésem szerint azonban 
mindössze témaválasztása indukálja ezt, s mégis, mintha olyan 
szerepjátékosként lépne elénk, aki kedvére válogathat abban, 
hogy milyen képet alakít ki saját magáról – bennünk.

A kötet a fővárosi Napkút Kiadó gondozásában idén tavasz-
szal került ki a nyomdából, s ahogyan kiadója fogalmazott aján-
lójában: „A világmese origójává növesztett kiscelli kastéllyal rej-
télyesen összekapcsolódó életsorsokban ábrázolja a regény, tör-
téneti dokumentumokból és vallomásokból merítve, az óbudai 
pestisjárványtól eltelt háromszáz évet, tizenöt fejezetben, Pros-
perustól, az első remetétől és a trinitárius kolostor felépítésétől 
annak veteránmenhellyé, majd bútorgyárrá alakításán át egészen 
1944 karácsonyáig, amikor ennek pincéjében csakúgy, mint a kis-
celli domb lábánál, a Szent Margit Kórházban, sokan rekedtek 
hosszú hetekre a senki földjén; valamint 1956-ig, amikor igazga-
tója német segélykórháznak adott helyet.

A traumatikus magyar XX. század sok ezer darabos pano-
rámaképévé kikerekedő prózafantázia Skandináviába, Dél-Ame-
rikába, Ausztráliába fut ki, identitáskereső nemzedékek örök jele-
nébe nyúlnak elvarratlan szálai. Apró, misztériumokon alapuló 
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elbeszélések fűződnek össze benne egyetlen regényfolyammá, 
hiszen nem is titkolt metafizikus keretbe rendeződik. Központi 
szerepűvé válik a történetszövésben a költészet dimenziója a 
Szent János Kórházban fekvő Toldalagi Pál alakjában, akit csak 
őrangyala ment meg attól, hogy osztoznia kelljen elhurcolt beteg-
társai sorsában.”

A szerző elbeszélői módszere visszafogott, helyenként doku-
mentarista, s azt a fajta alaposságot képviseli, amely felkészülten 
vezeti főhőseinek életútját – ugyanúgy kutatja szereplőinek moti-
vációját, mint a történések mögöttesét –, s egyaránt otthonosan 
mozog a legkülönfélébb, egymással kevés hasonlóságot mutató 
életterekben, mintha örökkön úton lévő migránsként mindet be-
járta volna, mindenhol – és minden történelmi korban – gyökeret 
eresztett volna. Minden térben és minden időben megtelepedett 
volna. Minden térben és minden időben új hazára lelt volna. Habár 
tulajdonképpen ki sem mozdult a kiscelli kastélyból. Pedig meg-
tehette volna. Ám a fikció így is messzire vitte. Hát igen, hiszen az 
origó a koordináta-rendszerben „csupán” a tengelyek metszés-
pontja, de hogy ezek miféle csatolt elemeket hoznak magukkal, s 
milyen járulékos tartalmakkal egészítődnek ki – azt már az irodal-
mi fikció, az írói fantázia, vagyis a szerző teszi hozzá. Akárhol 
üssem is most fel végül a kötetet, akármelyik korélménynél, a 
kastély regénye apró mozaikkockáiból mindenképp kiválóan 
összeállt.
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SZÁMUNK SZERZŐI

    
ALBAHARI, David – 1948-ban született Pećben. Napjainkig mintegy 
harminc regény-, elbeszélés- és esszékötete jelent meg. Eddigi munkás-
ságáért megkapta az összes jelentős szerb irodalmi díjat. Legismertebb 
művei: Cink, Opis smrti, Pelerina, Jednostavnost, Mamac, Gec i Majer, 
Svetski putnik, Ludvig, Svake noći u drugom gradu. Műveit számos 
nyelvre lefordították. Kanadában él.
            

BAKOS András – 1972-ben született Szegeden. Újságíró, a Délvilág 
munkatársa, rovatvezetője. Ír verset és prózát, kötete még nincsen. 
Algyőn él.
        

BALÁZS Boróka – 1981-ben született Csíkszeredán. Műfordító. A 
Bukaresti Egyetem Idegen Nyelv és Irodalom Karán szerzett szak- és 
műfordítói magiszteri diplomát. Napjainkig három fordításkötetet 
publikált.
        

BALÁZS F. Attila – 1954-ben született Marosvásárhelyen. Író, költő, 
műfordító, kiadó, a Szőrös Kő főszerkesztője, a Poesis International 
szerkesztője, az AB-ART kiadó igazgatója. Napjainkig 17 önálló verses- 
és prózakötete, valamint 15 műfordítás kötete jelent meg. Műveit szá-
mos nyelvre lefordították. Legutóbbi kötete 2012-ben jelent meg Casa-
nova átváltozásai címmel.
                

BÁNKI Éva – 1966-ban született Nagykanizsán. Író, irodalomtörténész. 
Világirodalmat, kreatív írást tanít a KGRE és az ELTE bölcsészkarán.  
Az ÚjNautilus egyik alapítója, szerkesztője, jelenleg a világirodalom 
rovat vezetője. Önálló kötetei: Esőváros (2004), Aranyhímzés (2005), 
Magyar Dekameron (2007). Főszerkesztésével megjelent antológiák: 
Tavaszidő édessége (2004), Udvariatlan szerelem (2006). Budapesten él.
          

BÁNYAI Tamás – 1946-ban született Budapesten. 1972-től az Amerikai 
Egyesült Államokban él. Művei több antológiában és folyóiratban, vala-
mint számos internetes portálon jelentek meg. Önálló kötetei: Fortuna 
tenyerén (2006) és Mire minden jóra fordul (2008).
          

BENDE Tamás – 1990-ben született Győrben. A Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem joghallgatója. A Hús és sakk című antológia szerzője. 
Önálló verseskötete: Egy csendélet kellékei (2011). A Hermaion Iro-
dalmi  Társaság  és  a  Fiatal  Írók  Szövetségének  a  tagja. 



BERÉNYI Emőke – 1986-ban született Szabadkán. Az Újvidéki 
Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén diplomázott. A 
Jelfolyam és a Híd Kör alapító tagja, a Magyar Szó munkatársa. Jelen-
leg a szegedi Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója. Szülővá-
rosában él.
          

BERGER, Timo – 1974-ben született Stuttgartban. Író, műfordító, pub-
licista. Német és spanyol nyelven ír és publikál, spanyolból és por-
tugálból fordít. Berlinben német irodalomból, Buenos Airesben latin-
amerikai irodalomból diplomázott.
        

BESZÉDES István – 1961-ben született Zentán, ahol ma is él. Költő, 
szerkesztő. A zEtna irodalmi portál (www.zetna.org) és könyvkiadó ala-
pító-főszerkesztője. Napjainkig öt önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 
2008-ban, Napkitörés címmel. Szerbről és horvátból fordít. 1988-ban 
Sinkó-díjban, 2011-ben pedig József Attila-díjban részesült.
          

BORBÁTH Péter – 1980-ban született. Író, szerkesztő, túravezető. 
ÚjNautilus, Bazga, FISZ, Eupolisz.
        

BORBÉLY András – 1982-ben született Gyergyóremetén. Az Új-
Nautilus alapító-főszerkesztője és a tanulmány rovat felelőse. Önálló 
kötetei: Hidegség, állat (versek, 2009) és Versismeretlenek (tanulmá-
nyok, 2010). Kolozsváron él.
       

BOZSIK Péter – 1963-ban született Csantavéren. Költő, szerkesztő, 
műfordító. Legutóbbi kötete: A pálinka dicsérete és más történetek.
        

CSEKEI-THIELE Enikő – 1964-ben született Zselízen. Író, költő, 
műfordító. A moszkvai Lomonoszov Egyetemen szerzett diplomát. 
Hosszú ideig Németországban, jelenleg Ausztriában magánvállalkozó. 
Műfordítása: Attila F. Balázs: Minimal (2011). Kétnyelvű verseskötete: 
Szakítópróba / Zerreissprobe (2012).
          

CSÍK Mónika – 1978-ban született Zentán. Az Újvidéki Egyetem BTK 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén folytatta tanulmányait. A Magyar 
Szó munkatársa. Tagja a Sikoly szerkesztőségének és a Fiatal Írók Szö-
vetségének. Eddigi munkásságát Kilátó-díjjal jutalmazták. 2010-ben 
Székely János-ösztöndíjat kapott. Önálló kötetei: Metszetek (2006), 
Instant (2011) és Mákvihar (2011). Kispiacon és Szabadkán él.
           

FALVAI Mátyás – 1984-ben született Győrött. Író, kritikus. A Fiatal Írók 
Szövetsége és a József Attila Kör tagja. Az Ambroozia szerkesztője. 
Kötetei: Allegro barbaro (2006); Gépindák (2010).
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FEKETE J. József – 1957-ben született Bácskossuthfalván. Az Újvi-
déki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett ok-
levelet. Kritikusi és esszéírói munkásságát számos irodalmi díjjal jutal-
mazták. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Napjainkig tizenöt 
önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2011-ben, Ami átjön címmel. 
Zomborban él.
        

HARASZTI Mária – 1959-ben született Alsószeliben. Író, költő, műfor-
dító, előadóművész, könyv- és lemezkiadó, producer. A pozsonyi Ko-
mensky egyetemen szerzett diplomát. A Median kiadó igazgatója, az 
Anima Társaság elnöke, az Interaktív Televízió műsorigazgatója. Nap-
jainkig tizenkét kötete jelent meg (versek, regények, mesék).
      

HORVÁTH Veronika – 1990-ben született Győrben. A Hús és sakk cí-
mű antológia szerzője. Önálló verseskötete: Kóborlátás (2011). A Her-
maion Irodalmi Társaság és a Fiatal Írók Szövetségének a tagja.
        

KALÁSZ István – 1959-ben született Budapesten. Tanulmányait a ka-
meramann iskola, MUOSZ újságíró iskola, a J. Pannonius Egyetem né-
met, KJF komm-német szakán folytatta. Napjainkig egy megfilmesített 
forgatókönyve és négy önálló kötete jelent meg, a legutóbbi A zsebtolvaj 
címmel. Budapesten és Stuttgartban él.
            

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. Fordításkötetei: Samanta Schweblin: A ma-
dárevő és Diego Trelles Paz (szerk.): A jövő nem a miénk. Fiatal latin-
amerikai elbeszélők. Budapesten él.
            

KIRÁLY Farkas – 1971-ben született Kolozsváron. Író, költő, műfor-
dító. Az Ambroozia szerkesztője és a Magyar Írószövetség tagja. Verses-
kötetei: Higanymadár (2002); Hosszú árnyékok földje (2004); f. versek 
(2005); Szósav (2007). Prózakötete: A Boldog utca hava és egyéb tör-
ténetek (2010). Budapesten él.
           

KOCSIS Árpád – 1988-ban született Kishegyesen. A közgazdaságtan-
tól menekült az irodalomelméletbe, onnan pedig az újságírásba, majd a 
filozófiába. Azon szerencsések közé tartozik, akik több helyet mond-
hatnak otthonuknak: úgy mint Kishegyesen egy diófa árnyékát, a Sza-
badka–Újvidék vasútvonalat, Újvidéken a Futaki utat, Szabadkán a Vá-
rosi Könyvtár belépőjét, s Bécs utcáit és tereit, valamint a Naschmarktot.
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KONDOR Péter János – Irodalom- és kultúratudomány szakon végzett 
a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Az 
ÚjNautilus irodalmi és társadalmi portál próza rovatának szerkesztője. 
Egy tanulmány (Az esemény, az elemi narratíva és az idő elbeszélés-el-
méleti összefüggései munkacímű), illetve egy prózakötete (Vronszkij szá-
zados megmentése munkacímű) van előkészületben; verseket tartalmazó 
legutóbbi  kötete  2004-ben  jelent  meg  Az  írás  harmadik  aránya  címmel.
         

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

MECHIAT Zina – 1991-ben született Győrött. 2011 óta az ELTE ma-
gyar szakos hallgatója. Verssel, prózával, kritikával egyaránt foglal-
kozik. A Hús és sakk című antológia szerzője. Önálló verseskönyve: 
Andersen megszökött (2011). A Hermaion Irodalmi Társaság és a Fiatal 
Írók Szövetségének a tagja.
           

MÉSZÁROS URBÁN SZABÓ Gábor – 1978-ban született Győrben. Író, 
alkalmi kritikus. A Hermaion Irodalmi Társaság és a Fiatal Írók Szövet-
ségének a tagja. Önálló kötetei: Nemmozgó (2009) és Bábelgép (2011).
               

MÓCSAI Gergely – 1974-ben született Kőbányán. Költő, zenész, dal-
szövegíró, az Ekonomi zenekar énekes-gitárosa. Önálló kötetei: Csu-
masz (1999); Eleig (2005); Igaz (2010).
        

MUREŞAN, Ion – 1955-ben született a Kolozs megyei Borsaújfalun 
(Vultureni). Román költő, publicista, egyetemi tanár. A kolozsvári 
Babes-Bolyai Egyetem történelem-filozófia szakán szerzett diplomát 
1981-ben. Az Echinox csoport tagja volt. Szerkesztette a Tribuna folyó-
iratot, jelenleg a Poesis International szerkesztője és a Verso főszer-
kesztője. Napjainkig hét verseskötete és három esszékötete jelent meg.  
A Romániai Írók Szövetségének a tagja.
          

NAGY HAJNAL Csilla – 1992-ben született Losoncon. Az ELTE hall-
gatója és a FÍK tagja. Verset és prózát ír.
           

ORTUÑO, Antonio – 1976-ban született Guadalajaraban (Mexikó). El-
ső regénye, az El buscador de cabezas (2006), a mexikói Reforma napi-
lap szerint az év legjobb elsőkönyve volt. 2006-ban Spanyolországban 
megjelent novelláskötetének címe El jardín japonés. Recursos huma-
nos című regényével (2007) a barcelonai Anagrama kiadó „Premio 
Herralde de Novela” díjának döntőse. 2010-ben a londoni székhelyű 
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Granta folyóirat a legjobb spanyol nyelven alkotó fiatal szerzők közé 
választotta. Ugyanabban az évben, Spanyolországban kiadták második 
novelláskötetét, La Señora Rojo címmel. 2011 nyarán jelent meg Ánima 
című harmadik regénye.
       

PAPP Dénes – 1980-ban született. Miskolcon él.
       

PÉTER László – 1958-ban született Székelykevén. Grafikus, festő. A 
belgrádi Iparművészeti Akadémia Képgrafikai Szakán szerzett okleve-
let. Tagja a Vajdasági Képzőművészek Szövetségének, a Magyar Al-
kotóművészek Országos Szövetségének, a Muravidék Baráti Kör Tár-
saságnak. Évekig szervezősegédje, majd 1986 és 1991 között a Temerini 
Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor művészeti vezetője volt. Nap-
jainkig mintegy ötven önálló kiállítása volt és közel negyven kötetet 
illusztrált. Dolgozott tanárként, fizetetlen művelődésszervezőként, sza-
badúszóként, fizikai munkásként, rajzfilmes animátorként, nyomdai al-
kalmazottként. 1991-ben a háború ellen tiltakozva családjával Magyar-
országra költözött. Önálló kötetei: Vándor fecske hazatalál? Kalando-
zások Madéfalvától Bukovináig, Bukovinától az Al-Dunáig…; TAKT – 
Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor (1976–2008); Kereszt-
apám nadrágja. Al-dunai székely felemás és apró történetek.
          

POP, Ioan Es. – 1958-ban született a Máramaros megyei Kőváralján. 
Román–angol szakot végzett a nagybányai egyetemen. 1994-ben meg-
kapta a Román Írószövetség és a Moldovai Írószövetség debütdíjait,       
a máramarosszigeti Országos Versfesztivál díját, 1996-ban pedig Buka-
rest város részesítette irodalmi kitüntetésben. Napjainkig tizenkét kötete 
jelent meg. Bukarestben él.
         

PUZSÉR Zsuzsanna – 1991-ben született Gútán. A komáromi Selye 
János Gimnázium elvégzése után Sopronban folytatja tovább tanulmá-
nyait. Főleg verseket ír.
          

SÁNDOR Zoltán – 1973-ban született Nagybecskereken. Az Újvidéki 
Egyetem Jogi Karán folytatta tanulmányait. A Magyar Szó munkatársa 
és a Sikoly főszerkesztője. Eddigi munkásságát Herceg János Irodalmi 
Díjjal jutalmazták. 2011-ben Gion Nándor-ösztöndíjat kapott. Napjain-
kig négy önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2006-ban, eMese címmel. 
Muzslán és Szabadkán él.
         

ŞERBAN, Robert – 1970-ben született Szörényváron (Turnu Severin). 
Író, publicista, tévészerkesztő, a Bors a nyelven (TVR) műsorvezetője, 
az Orizont folyóirat szerkesztője és a Brumar kiadó igazgatója. Számos 
rangos, román és nemzetközi díj tulajdonosa, 2004-ben Románia elnö-
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kétől átvette a Kultúra lovagja kitüntetést. Verseit számos nyelvre fordí-
tották. A Romániai Írók Szövetségének tagja. Temesváron 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 
csatornákban címmel.
         

SÜTŐ Csaba András – 1979-ben született Győrött. Költő, kritikus.     
Az Ambroozia szerkesztője. A Hermaion Irodalmi Társaság alelnöke. A 
Fiatal Írók Szövetsége és a Magyar Írószövetség tagja. Kötetei: Spleen 
(2004); Szent és érthetetlen (2006); meredek út (2007); disintegration 
(2008).
         

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

SZABÓ PALÓCZ Attila – 1971-ben született Zentán. Az újvidéki Mű-
vészeti Akadémia Színművészeti Szakán szerzett oklevelet. Napjainkig 
több kötete jelent meg különféle műfajokban (versek, gyermekversek, 
próza, drámák), legutóbb 2012-ben, VERSeny(v) című verseskötetével 
jelentkezett. Újságíróként dolgozik, Budapesten él.
           

SZAKMÁNY Piroska – 1979-ben született. Építészmérnök. A Tetsző-
leges  irány  című  antológia  szerzője.
         

SZALAI Zsolt – 1979-ben született Győrben. Költő, filozófus, kritikus. 
A Hermaion Irodalmi Társaság elnöke, a Fiatal Írók Szövetsége alelnö-
ke, a Magyar Írószövetség tagja. Az Ambroozia szerkesztője. Verseskö-
tetei: A romantika posztulálása (2004); sörülökazerkélyen (2006), ide-
tett valaki (2009).
            

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 szerkesztősé-
gének. Napjainkig öt önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2012-ben, 
Utolsó éjszakánk Velencében címmel. Zentán él.
           

SZÖLLŐSI Mátyás – 1984-ben született Budapesten. 2010-ben végzett 
a Károli Gáspár Református Egyetemen. 2004-től publikál különböző 
folyóiratokban. Szerkesztője az ÚjNautilus irodalmi és társadalmi por-
tálnak, valamint olvasószerkesztője a Parnasszus költészeti folyóirat-
nak. Legutóbbi kötete 2011-ben jelent meg Állapotok címmel. Örkény 
István drámaírói ösztöndíjas (2010).
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STANOJEVIĆ, Đuro – 1968-ban született a szerémségi Erdővégen. A 
Progutajte i ovo című regénye 2009-ben jelent meg. Csókán él.
           

TANCEVA-ZLATEVA, Violeta – 1968-ban született Borievo faluban, 
Macedóniában. A szkopjei egyetem filológia szakán szerzett diplomát 
jugoszláv irodalomból. A szkopjei Ghurgha kiadó főszerkesztője és az 
ACT című irodalmi folyóirat szerkesztője. Napjainkig hét verseskötete 
jelent meg.
            

TASEVSKI-ETERNIAN, Ioviţa – 1976-ban született Szkopjéban. 
Összehasonlító irodalomból diplomázott. Műveit számos nyelvre lefor-
dították. Több díjjal jutalmazták.
           

TÓTH Andrea – 1988-ban született Budapesten, ahol jelenleg is él. Ta-
nulmányait 2010-ben kezdte el a Károli Gáspár Református Egyetem 
magyar szakán. Az ÚjNautilus prózarovatának szerkesztője, ahol ko-
rábban novellái jelentek meg. Főleg ebben a műfajban írt eddig, de egy 
regényen is dolgozik, amiből már publikált fejezeteket. Kötete még nem 
jelent meg.
            

VEREBES Ernő – 1962-ben született. Zeneszerző, író. Önálló kötetei: 
Griff; De hol van itt villamos?; Magzatlégzés; Árnyak a tetőtérben; 
Előbb még örök. Zentán él.
              

VINCZE Ferenc – 1979-ben született Marosvásárhelyen. Író. A Fiatal 
Írók Szövetsége és a Magyar Írószövetség tagja. Önálló prózakötete: A 
macska szeme (2007).
            

VRHOVAC, Duška – 1947-ben született Banja Lukán. Költő, író, újság-
író és műfordító. A Belgrádi Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
Általános Irodalmi és Irodalomelméleti Tanszékén szerzett oklevelet. 
Független íróként, műfordítóként és újságíróként dolgozik. Több hazai 
és nemzetközi irodalmi díjban és elismerésben részesült. Napjainkig 18 
verseskötete jelent meg, amelyek közül néhányat, részben vagy teljes-
ségében, húsz nyelvre fordítottak le és jelentettek meg szerte a világon. 
Belgrádban él.
          

Z. NÉMETH István – 1969-ben született Komáromban. Író, költő, szer-
kesztő. Nyitrán szerzett pedagógusi diplomát. Kétszer kapott Madách-
nívódíjat. Az Irodalmi Szemle és az AB-ART kiadó szerkesztője volt. Je-
lenleg a Szőrös Kő szerkesztője. Napjainkig húsz próza-, verses- és gyer-
mekverskötete jelent meg.
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