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SZÁZ ÉV WEÖRES SÁNDORRAL
              

„Az ember igazi értékét elsősorban az határozza 
meg, hogy milyen arányban és milyen szellemben 
sikerült neki megszabadulnia énjétől.”

         

Weöres Sándor létteljességet tükröző életműve vall az eredendő 
művészi hivatásról, a művészetről, az emberi élet valós értékéről, 
ajándékáról:

„Költészetem közel sem olyan grandiózus és páratlan, mint ami-
lyennek látod. A magyar költészet majdnem mindig szenzuális síkon 
mozog; ezért, aki nálunk a tudat alatti ösztönszférába is leszáll, és      
a tudat fölötti intuitív szférába is átnyújtózik, egyfelől megköze-
líthetetlen különcnek, másfelől óriási toronynak látszik. A magyar 
költészet földszintesen szeret építkezni, míg a nyugati költésze-
tekben az emeletes építkezés évszázadok óta megszokott. (…) Úgy 
vélem, verseimből az fog valamit érni (ha van bennük ilyen), ami oly 
használható mint az ekevas. Arra szolgálnak ezek a versek, mint a 
mintaképeik: hogy az emberi lelket megszabadítsák az individua-
lista erre-arra hányódásoktól, mélyebb és magasabb lehetőségeire 
ébresszék, az egyetemes és örök mértékre figyelmeztessék. A gép-
korszak embere csak akkor tud ember maradni, ha ezt a tanítást 
megérti: nemcsak gyomra, ágyéka és praktikus gyűjtőképessége van, 
mint az állatnak; birtokba kell, hogy vegye tudat alatti ösztönvilágát; 
tiszta tudatát (mely az elhanyagolt ösztönvilág szuggesztiójára kap-
zsivá, vágykielégítő beszerző szervvé csökkent); és tudat feletti 
intuitív, szellemi világát (melyről már azt hiszi, hogy nincsen). Csak 
így tud egymással és a kezébe vett erőkkel harmóniába jutni; 
másképp kipusztítja magát, és a kezébe kaparintott erők kipusztítják 
őt. A modern művészet célja: a világosabb, teljesebb humánum 
feltárása, meghódítása. – Ha verseim ez irányba tudnak tenni valamit, 
akkor jó, ha vannak.” (Weöres Sándor levele Lovász Pálnak, Bp. 
1957. okt. 12.)
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MÁTÉ PETRIK EMESE

TELJESSÉG FELÉ – AZ ÖNISMERET 

ÚTJÁN

”



A XXI. századot megelőző filozófiák (például Hamvas Béla 
teljes életműve is) előrevetítették jelen korunk fő csapdáját, a szemé-
lyiség önmaga által történő lefokozódását. A tükörreflexió mű-vészét 
és mű-vészetét, amely során az ember kívül helyezi magát az Egy-
ségen: kívül a lét, az élet, a valóság teljességén. A személyiség köz-
ponti tengelye, mely élet-
fa módjára az éggel és    
a földdel kapcsolódik – 
kapcsolatmentessé, indi-
viduális énné szűkül, 
anyagba sűrűsödve. Cél, 
vágy, szenvedély, kíván-
ság pusztán anyagi vetü-
letű. A kortárs ember a 
lélek és szellem nélküli 
életet a test elmúlásával, 
végleg bezárultnak te-
kinti. Weöres Sándor lé-
lekéletművének szív-
dobbanása a centená-
rium alkalmával egyre 
hallhatóbb:  „Húrként 
feszül a változás: hült   
ős-parázs  újjá  hevül” 
(Hetedik szimfónia).

Weöres Sándor ka-
lauzolásával könnyen 
bejárható az önmag-unk 
megismerésének útja. 
Életműve révén a test-
lélek-szellemiség egyetemes egységéből felfedezhető ok-okozati 
szinten mindaz, ami még bennünk nem Feltétel Nélküli Szeretet. 
Helyzeteinket, emberi kapcsolatainkban a zavaró megnyilvánulá-
sokat saját lelkünk kéri tanító példaként, hogy abban a helyzetben is 
megtanuljon feltétel nélküli szeretet minőséggel jelen lenni.

A Művész – eredendő értelmezésben és létformában – Orpheusz-
ként, mesterdalnokként az Itt és Most éberségében él, leszáll a tudat 
alatti ösztönszférába és átnyújtózik a tudat fölötti intuitív szférába, az 
isteni Erőnek, a teremtés Egységének személyét átadja. Az a fel-
emelő szépsége ennek az önátadásnak, hogy nem saját disszonáns 
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érzéseit erősíti fel a külvilág számára, hanem összhangba kerül az 
egyetemes tudattal. Ön-át-adóan befogadja, és felerősítve hallha-
tóvá, érzékelhetővé válik. A Művész rendelkezik azzal a Mély alázat-
tal az örök szeretet iránt, Tudván, hogy igaz, tiszta forrású műalkotás 
csakis akkor születik, ha az alkotó önös kis énje félreáll, s helyet ad 
magában annak, ami több nála! Önátadás folyamatában az Én 
kábasága eloszlik, a személyiség megkövesedett részei feltörnek. 
Lüktetni kezd az összhangba került ritmus. Szinkronélményként 
megformálódik belső tengelyünk, kapcsolódunk éggel és földdel. 
Együtt érezzük az emberi szívdobbanás ritmusát a Föld bolygónk 
rezonanciájával és kozmikus rezgésszámával. A Művész az önfor-
málás, önismeret útján a központi tengelyével kapcsolódik a Terem-
tőhöz, a Teremtés Egészéhez. Átadja magát a kozmikus teremtőerő-
nek, mint a népi építészetben a Boldogasszony fája. Bevezeti a házba, 
testünkbe a Teremtő erejét, s a ráhelyezett dőlt tükör formájában a 
harmónia rezonanciáját erősíti. A Művész akkor válik hitelessé, ami-
kor önátadóvá válik. A kvantumfizika tudománya hidat teremtett a 
látható tudományos világ – mely az embert kívülről körülvevő vilá-
got tanulmányozza – és az érzékelhető, lélek világának kutatói kö-
zött. Ők az embert belső lelki élményeik alapján tanulmányozzák, és 
az átélés hitelessége révén jutnak eredményre. Bensőnkből indul ki a 
külvilág megformálása, a magunkban életre keltett érzésekkel, érzel-
mekkel. Weöres Sándor önátadó, szívtudatos művészként, tudta, ha 
egy hamis hangot megszólaltat, azzal a világméretű disszonanciát 
erősíti. Egész életében a bőrén tapasztalta, hogy a körülötte lévő világ 
hogyan hat rá. Művészként, a Művészet őstudatával mégsem a disz-
szonanciát mutatta fel tükörképként folytonosságában, hanem önát-
adóan az örök bölcsességet engedte érvényesülni, a harmóniát erő-
sítve. Lelkében egységképe mindvégig nem bomlott meg, élő egész.

Művészete által bennünk, befogadókban megszólítottá válik a 
Művészet eredendő forrása. Önismeret útján, az embert önmaga 
tiszta teremtő tudatú szívforrásához visszavezeti az időtlen tartamba. 
A Művészet az emberi bensőben feledésbe merült egységet idézi fel. 
Ébreszti az emberi lelket saját lényére, önmaga valóságára, halhatat-
lanságára. A lélek a lét ajándékainak egész sorát kapja: rendelkezik 
idő fölött, hogy világosságát visszaszerezze; tér fölött, amely meg-
számlálhatatlan képesség gyújtópontja és irányítója: az érzékeké, az 
érzelmeké, a gondolkozásé, az akaraté, az ösztöné, a tudaté. A tér, az 
idő és az én a lélek eszköze, hogy bennünk és általunk az éberséget 
visszaszerezze: „az emberi lelket megszabadítsák az individualista 
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erre-arra hányódásoktól, mélyebb és magasabb lehetőségeire éb-
resszék, az egyetemes és örök mértékre figyelmeztessék” (Weöres).

Önmagunk önismereti tanulmányútja nem egyéb, mint az okok 
felismerésének tudatos és gyönyörűséges folyamata. Teremtői ön-
valónk nem szó, nem fogalom, nem intézmény, nem eszme, nem 
láthatatlan égi hatalom, hanem valamennyiünk legbenső valósága. A 
teremtő már minden embernek megadta a bizalmat: a teremtés ősi, 
egyetemes magját. Szívünkbe helyezte fogantatásunkkor. Most már 
csak az a kérdés, hogy hisszük-e, átéljük-e, hogy nemcsak a teremtés 
részei, hanem a teremtés részeként a teremtés egészei is vagyunk. 
Weöresnek A teljesség felé bölcselete a bennünk lévő ellentéteket a 
szívünkben Egységgé fonja, a Szent Közepet erősítve. Az igaz em-
bert, a rendezett lelki világot élteti oly formán, hogy a sorsunkból 
nem kiemel, hanem éppen ellenkezőleg, belemerít! A teljesség felé a 
Művészet nyelvén a valódi utat kínálja fel: az önismeret útját. Az ősi 
eredendő élményig vezet el: az ÉN VAGYOK felismeréséig a folya-
matos jelenben. A befogadó beteljesülő örömmel engedi át magát az 
önátadásnak. Verseinek ősi ritmusa összhangba kerül szívünk ritmu-
sával, ami egyben a kozmikus tudatot is leképezi. Weöres Sándor élet-
művét olvasva önátadóan bebocsátjuk magunkba a teremtés egészét.

Életművével az emberi próbálkozásainknak a lényegét erősíti: 
munkálkodjunk önmagunkon. Mi az ajándéka az önmagunkon való 
munkálkodásnak? A testi-lelki-szellemi egység, amely minden pilla-
natban sugárzik lényünkből. Rejlik benne valamiféle „éntelenség”: 
nem akar legyőzni, nem akarja érvényesíteni magát: ha szól, megfon-
toltan beszél; ha hallgat, a csöndje teli van titokkal. Egyszerűség és 
természetesség a jellemzője. Ebben az egyszerűségben azonban ha-
talmas gazdagság rejlik. A természetességben valami abszolút őszin-
teség. Semmi póz, semmi megjátszás: ő mindig az, aki. Mivel nem 
hord álarcot, külseje híven tükrözi a bensejét. Nem „uralkodik ma-
gán”, tehát nem fojtja el, nem rejti el valódi természetét, mert nincs 
oka kifelé más szerepet játszani, mint amit befelé él. Az erők rende-
zettek benne, s ami a leglényegesebb: lényét valódi centruma irányít-
ja. Az ellentétek a szívben élő Egységgé fonódnak, szent középpé. 
Aki a maga szívében meglelte a néma, isteni tengelyt – a középpon-
tot, a test középpontja, a Föld centruma és a Kozmosz centruma 
egymással összhangba kerül. Ő az, aki magában az arany középutat 
meglelte. Test és lélek örökös feszültségében élünk, s a teljesség útját 
járva megélhetjük, hogy e kettő ugyanis nem egymás ellen küzd, 
hanem egymásért.
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A sebzett föld felszántott halmain
a gólya
szalad, mintha végtelen versenyt futna.
Így élek én is, üres fejemből a szél 
azt fújja, fújdogálja:
Mostanában aligha van Isten… 
Hova a sietség, gólya? Ember, hova?
Ez volna itt a március:
zöld lomb, fekete árnyék,
csonttalan ereklye arc.
Világbolond mind, ki ma
még
hiszi, hogy van másik,
van másik szabadságharc,
van még el-nem-követett vétek,
varangyos sár, világvég, 
mit hazává csapolhat
honfoglaló szándék.
Állj meg, gólya, várj még,
bár az esti harangszóig,
ez volna itt, ez volna
az élet halálig.
     

Láncos eb, 
ki hűségre int:
bár hasznos, mégis 
szégyen a futás…
Valahány 
ugráló gida és forrás
éjjeli álomba húzódik, 
bőgnek éhesen, ahogy
a csend
testtelen sír,
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IANCU LAURA
    

GÓLYA

Weöres Sándor emlékére



midőn leguggolni látja
Istent 
a térdig sem érő emberiséghez.
    

Csak te loholsz.
Világnak csillag-illata,
mint futótűz ránt magához,
iszonyú lengésben
sem földön, sem égen egészen.
A föld vélt örökkévalósága
a semmi maga.
Ilyen semmi a semmi, gólya.
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– Ne fontoskodj! – szólt a „Freskón” az élő fáklya…
W(ére)S az életlen mozdulat (is) – és „vörös” az anyuka szeme:

a kisbaba belekarmolt…
Látja, aki látja, ám étheri rezgésként hallja: a különös, változó,

feltételezett vers-szerkezetek köröttünk kavargó kibontakozását…

Avarban alvó
csillámló csiganyál-kép: 

(Az arcon leopárd-foltos meztelen-csiga maszatok…):
fénylik fel a vers…

(Felhőkakukkvárban most hullik a nyári hó –
s vadvirág-ízű Rongyszőnyeg-rojtot rág a szó…)

– Miközben azt is kiszaglászom, hogy: a személyiség és a kultúra
egészének összeérését elfedik az értelmetlen rétegek –

s így: már-már az is kétség, hogy minden érintkezik mindennel!

– Mi van a héj alatt? Mi van a héj alatt? Mi van a héj alatt? –
W(ére)S kérdések ismétlődnek, s olybá tűnnek (fel) az erők,

melyek egykor belé(m)merültek, hogy a kénytelen sejtelem ritmusa
valamiképpen rendet is terem(t)…

– Ó, áthághatatlan (és kibonthatatlan):
„centrifugálisan” játszó értelem-lelkület!

Rengetegbe lép át a sántító remény –
a korlát már halovány ködkép-vélemény,

melyen (zsip-zsup) átzuhan: a (sors) kerge fény…
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NAGY ZOPÁN

FÉNY-KERTBEN

(a száz éve született
csöngei csoda-gyermek emlékére)



*

(V)én nem a fülnek szólok (az agynak se fül-tétlen pá-pát) –
inkább a tudattalannak nyújtom be a rém-rím számlát,
mert mióta más-más arányban hiányzom magamból

(mióta a Nap: nap közben is lemegy):
hiányom már a Nagy Hiánnyal elegy…

*

Almazamatharmata

– ébredj velem!

Paplanragacsharag

– oldódj fel!

Szandafalatrag

– lépdeljünk!

Talpmaszatkaland

– tisztulj meg!

Karmafamantra

– adj boldog napot!
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Mereszti tintaszín szemét,
kissé borzong is a bodza,
bogyóvér-cseppek cseppennek,
miként dió hull őszelőn.
      

Az éjszaka oly nesztelen
léptekkel jár, akár a tolvaj,
kinek zsákja feneketlen,
és szíve helyén széndarab.
      

Virágok szirma bársonyos,
aprócska lándzsák a füvek,
mohaszín kövek hevernek, 
a Föld szerteszórt csontjai.
       

Odvas, nagy fák tartják
koronájukkal az eget,
bogárcsillagok fénylenek,
holdbéli csónakos evez.
       

Varázsszóra tárul a menny,
nehezen nyílik, csikorog,
végtelen lajtorján huncut
angyalok másznak föl s alá.
      
      

NYÁRUTÓ
    

Fűszállal ajkaim között
heverek a késő nyárban,
testem kő, fa, víz, tűz, göröngy,
pillantásom szikraeső.
     

Lebegnék inkább bóbitás
pitypangként, súlytalan, édes
libbenéssel, ahogy tünde
lányok mézszín hajfürtjei.
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CSÍK MÓNIKA

NYÁRESTE



NYÁRÁLOM
    

A tó, a tó, tündérrózsák
varázslatos kerti tava,
álmodja tavi tündérek 
guruló sikkantásait.
     

Fellegvárat és királyt is
álmodik mellé, bíborszín
palástút, rőfnyi szakálút,
fanyüvőt, hegyhengergetőt.
     

Királylányt is, fitos orrút,
mellére Napot, kenderszín
varkocsába fogva bőszen
nyargaló északi szelet.
    

Álmodik aztán platánok
ágbogain himbálózó
kerteket, fecskét, villanón
cikázót a felhők között.
      

S tócsákat talán, ahogyan
híznak nyári esők után,
és magukba zárva őrzik
az őszülő ég képmását.
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A ragúzai riviérán találkozott 1932. augusztus 23-án Weöres Sán-
dor, Howard Phillips Lovecraft és James Joyce, hogy megfejtsék a 
Nagy Öregek üzenetét. Lovecraftnak Cthulhu, az óceán mélyén lako-
zó, társai visszatérésére várakozó istenség mesélt a többi isten újbóli 
eljöveteléről, Weöresnek Mahruh csillagáról érkezett egy eonokkal 
korábban telepatikusan útjára bocsátott küldemény, a Kana vuanh 
athetan jargelih című őseposz, amit ő Gyászdob száz lerogyó világért 
Jargeh városában-ként fordított egy későbbi művében. Éppen a for-
dítással akadt legtöbb gondja mindkét írónak, ezért hívták segítségül 
az ír nyelvzsenit. Meg mert mindkettőjüknél jobban főzött.

A plázson süket némaságba ágyazva kutyát üldöző hangtalan gye-
rekhad képe úszott át, lassítva, szinte elmosódva az azúr háttér előtt, 
fenyegetőn, az elemi gonoszság bűzét sodorta a hullámok fölött a 
szellő Festetics Rudolf kétárbocosa felől, amellyel a gróf hatéves 
nászútján éppen Póla felé hajózott a fedélközben lázadás miatt vasra 
vert matrózaival. A szél sodorta sókristályok millió nyúlványt nö-
vesztve kapaszkodtak a Joyce hétvégi uzsonnakosarából elővará-
zsolt asztalkendőre, amit az ír éppen a mezítelen talpával elsimított 
fövenyre terített, és kirámolta rá a petróleumfőzőt, amin majd elké-
szíti a tükörtojásokat, ízlésesen tálalta az előre sütött véres és rizses 
hurkát, a kolbász-falatocskákat, a pirítóst, és a grillezésre váró para-
dicsom- és tarlórépa szeleteket.

Weöres kagylót és rákot evett volna szívesebben, Lovecraft hájá-
ban sült libamájat. Ezt azonban nem jegyezte föl az irodalomtörténet.

– Olyan buli ez, ahonnét hiányoznak a szétrebbent menyasszo-
1nyok . Hárman, mi itt az árva plázson? – kérdezte az ír.

– Nem vagyunk hárman párban, miként gondolnád, magányos 
2uzsonnánkat dibbuk  sokasága lengi körül – pislogott a napfénybe 

Sándor.
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EPHEMERIA SILVER

    TEMPUS

1 ���������������������������������������������Mahruh veszése������
�������������������
2 A zsidó néphit szerint az olyan bűnös lélek, amelynek nagy vétke miatt 
még a pokol büntetése sem elég, így a világűrben kóborol.

– planetáris szimuláció –



– Smaragd Sascsőr alatt gubbaszt a Pusztulás, velünk roppant 
mimózák torkait tömi el a költők és koldusok országának fejedelme – 
tette hozzá.

  Lovecraft kettős zárral biztosított disznóbőr táskájából óvatosan 
kiemelte a Cthulhu által rá átörökített kristálykoponyát, pislantott rá 
egyet, a pirítósra kent vaj fölött így szólt:

– Az ég erkélyén kihajol a Kolibrilány, füstölgő, lerogyó várak fö-
lött két meggyről énekel. 

A horizonton újra föltűnt az ebet kergető néma gyerekhad, álar-
cos, pántlikás menet; most szikes pusztán bukdosnak, halálfejes kí-
sértetek, mély, száraz meder párkányán léptük alól a föld kifogy. 
Nyomukban ezer virág, de mind mérges, ezer párna, mind horzsakő, 
ezer cél, mind egymás ellen, ezer szállás, mind kriptabolt.

Lovecraft elbambult a kísértetjárás láttán. Tenyérnyi szarvasbőr-
rel alaposan megtörölgette szemüvege lencséit, és csak azt követően 
szólalt meg, hogy újra orrsövényére biggyesztette okuláréját:

– Mi ez a rémséges látomás? Valamelyikünknek szánt üzenet, 
vagy mindhármunknak szóló figyelmeztetés?

James fél kézzel a petróleumlámpa pumpájának gombját bab-
rálta, míg jobbjával egy pompázatos akt-mappát lapozott, de így is 
nyomban kész volt a válasszal:

– Olykor a menet megfordul, minden világtáj egyre megy, bizony, 
ez a játék nem babra, de még csak nem is cseresznyére, se nem ga-
lagonyára megy! Ha túl nagy házat építettél, ne sírj, ha a huzat kivisz.

– Fordítás ügyében gyűltünk egybe – emlékeztette a társaságot 
verébhangján Weöres.

– Igen! – kapott a szón az ír. – Fordítsuk most teljes figyelmünket 
az előttünk tálalt gasztronómiai remekek felé, és kérlek benneteket, 
ne csorgassátok nyálatok az albumomba rajzolt pőre hölgyek más 
gasztronómiát kínáló idomaira!

H. P. Lovecraft föltápászkodott a strandon bérelt nyugágyból, 
jobb kezét szemmagasságba emelte, majd mutatóujját kinyújtva ko-
mótosan körbefordult tengelye körül. Mozdulata nyomán a tenger és 
a hegyek horizontján különvált a valóság és a képzelet. Az univerzum 
akkor kezdett magába roskadni, amikor James Weöres elé tolta a 
tükörtojásokkal megrakott tányért.
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Elmentem messzire, itt vagyok mégis
vissza nem térhetek soha
száműzetésben önmagamban

te írod a verset bennem
vagy a vers írja önmagát?
engem ír, míg fogyok mint ceruza?

meleg test emléke az ősz 
fura ábrákat tetovál a tájra

virágzó pipacsok az ajkak 
szenvedély nélküli csókot nyomnak
ráncolt homlokomra

kék pillangók
szállnak szememből
a lombok mögött pityergő égre

a költészet által élsz bennem
én vers vagyok neked csupán
Miért vagyunk mi mind a Földön
olyan örök idegenek?
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BALÁZS F. ATTILA
    

VERS VAGYOK NEKED CSUPÁN

Weöres Sándort idézve



Vagyok a tükör innenső oldalán.
Vagyok a testem kútjában.
Vagyok magamban, vagyok kívülem.

Boldogan zuhantunk a kútba.
Tükrében magamat nézem.
A mélyből vacogva figyelünk engem.
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LADIK KATALIN

    HÁRMAN VAGYUNK,

HA EGYMAGAM VAGYOK*

* Weöres Sándor: „Hárman vagyunk, ha egymagam vagyok” 
(Filigránok; Önkarikatúra)



Régóta nem zörgettem ajtód.
Néhány rímet vártam, meg 
azt, hogy soraim egyformán lejtsenek.
De homályba fordult a bóbitás kert,
és a száncsengő belezavart az áprilisba.
      

Színtelen kard nőtt az udvarunkban,
a biológusok megrökönyödtek,
és szentelt vízért a templomba futottak,
ahonnan nem tértek vissza.
A dzsinnek azonban
eljöttek érte,
mint apró féltett kincsekért,
s szénből formázott herbáriumukba rejtették.
Cserébe egy báli cipőt adtak,
amiért minden táncos megirigyelhet,
bár én nem roptam,
inkább a zenét horkoltam,
mintha az öröklét üszköt lobogtatna.
(Bár lennék fekete tücsök!)
És mindenütt bajszos rendőrök álltak,
míg a kastély hátsó szobáiban
bánatos hangú faliórák
fodrozták az éjszakát,
a hölgyek pedig vágyakozva
néztek ki az ablakon.
Majd virradatig felváltva
barmok nyüszítettek a sírokon,
meg púpos vénasszonyok nyüszítettek
az őrültekháza és a gyöngyvirág között,
meg veszett kutyák vonyítottak az állomásnál,
meg üres kísértetek üvöltöttek,
mígnem a lepkék keringeni kezdtek a patak fölött.
        

(ó bár tudnék lóul dalolni)
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BENEDEK MIKLÓS
    

LE PRINTEMPS



Ülök a napsütött falon
tenyered a zsebembe nyomom.
       

Bokám körül hűs áradat
csukott szemmel harapom válladat.
       

Tekinteted lassú, olvad, mint a dér
mellemre és fejemre tér.
       

Terjed hamar, nincs semmi más,
két liter tej, egy-két roppanás.
       

Egykedvű, nem bő, nem szoros,
illatos.

    

PASTORALE
 
Bőrödre zöld fényt lop a félhomály
tekinteted lassan a húsomba mélyül.
Napszúrta fejem nehéz, lóg, elszédül,
nyakamra száll a pilleszárnyú száj.
        

A szíved lüktetése szíven üt,
kezed immár vonója derekamnak
te vagy köröttem fönn, lenn, jobbra, balra,
te vagy ki elold és szoros gúzsba köt.
        

Oldalam bordás tengerpartja mellett
hogyan bámuljalak sós víz marta szemmel?
Fekszünk, lelketlen, mint az állatok.
           

Megindulnak félelmes áramok
mint megremegő tüzekben a szikrák.
Éles csíkot húz a könny a pupillán.
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TERÉK ANNA
    

AZ ÖRÖK HOMÁLY
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NYÍRFALVI KÁROLY
     

SEHOL SZŐNYEG ROJTJAI

Borostyán vagyok szívósan a fa
  kérgén, fiatal varjú vagyok a 
   vetésben, csonka kúp vagyok vázának 
     álcázva.
Ne félj, de légy óvatos, miképp a légy. 
A különbség tűhegynyi. Sikolyweöres 
   pantallóban járja útját a süket
    dallam és a vakszerencse, egymásba  
  karolva. Őszi éjjel izzik, béka
   brekeg ernyőmről a holdnak, kutya a 
feje, ugat is vele: mesét mondjak 
  néki, az éjszaka tündöklő csodáit.
Elmentem messzire, végtelen könny,
  végtelen mosoly vagyok, nem térhetek 
    vissza, leszek hát jól nevelt otthagyott.
Ülök a napsütött falon, behajol 
  a szél, eléri még a Földet? Amit 
   gondoltál, megteremtetted,
sötétben hallgatom a hullámverést,
  örök idegenek vesznek körül,
benned a létra, engedj kúsznom-másznom 
   innen.
Teacserje lennék gőzölgő csészében, 
   ékszerteknős lennék csendben és mélyen, 
     cserépedény lennék forró kemencében.
Amit hordunk, magunk vagyunk, gatya 
   korcában rejtőzik arcunk, mint a fű, 

(hommáge á Weöres Sándor)

He’s a real Nowhere Man,
Sitting in his Nowhere Land,
Making all his nowhere plans
for nobody.          John Lennon



    hogy erős nyomot hagyjon. Alakul így 
farsang végeztével, mennyi fals hang a 
  nyelv alatt. Magamra hagylak, beázott 
   a kis lak, vár a kert s a lapát.  
A szív lapátja reménytelenül a 
  helyére rakott valamit, ne fényezz, 
   lakkozz! Mindent a helyén keress: holtat 
   a sírban, emléket elmédben, lomot 
  a zsebedben, s mikor nyakig túrod 
   magad a mélybe, fejezd is be, vagy még ne...
Mintha térdre rogytak volna a szavak 
a gép fényétől, vagy a lap gerince 
hajlott volna meg a nyomástól.
Tűzben fa parazsa, vízben puha
 moha, szélben jegenyefa, földön apám 
fia volnék.
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A csendet,
ami felettem lebegett
a szárítókötélen,
elfújta egy szellő.
     

Merengő percek
csobognak tova mellettem,
apró kavicsok közt
mosva utat az időnek.
        

Azt hiszem, az érzések
végleg elvesztek
a tudatom valamely szintjén
útközben; vagy
       

ernyedten hevernek
valahol belső-kertem
közepén, néhány falevélnyi
gondolat zizegésében.
        

Zöld még minden:
az árnyékom, az almák,
a lassan megnyugvó
lélegzésem…
         

Már majdnem nyár,
és majdnem szerelem,
de önmagamhoz hű maradva
árulom el a szerepem:
         

nyughatatlan akaratom
elcsendesítéséhez ez nem elég: 
egy kóbor tincs
még nyújtózkodik a homlokomon.
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FARKAS BEÁTA

    LEHUNYT SZEMMEL

„Ülök a napsütött falon
s egy árnyékon gondolkodom.”
�������������������������������������



100 éves lenne! Tiszteljük a Nagy Költőt! Emléknap, pályázat, 
„művészeti alkotás jöhet”, mutassuk ki a tiszteletet, a Nagy Költő, 
NK100 írt, írt, meghalt… Előtte veszítettem el állásomat, hagyott    
el szerelem, nem válaszoltak szerkesztők, és jött az emléknap is, 
NK100 éves lenne!

De mi volna, ha itt lennél? Köztünk megint? Te hogyan élnél ve-
lünk? Most és itt? Gondoltam hajnalban. És fényképeket kerestem a 
halott költőről, hajamat fodrásszal átszabattam, a piacon fakult zakót, 
inget vettem, hozzá nyikorgó cipőt, az interneten filmfelvételeket 
néztem a költőről: hogyan ült, állt, beszélt. Mosolygott. Napokig má-
soltam, hasonultam, olvastam, vergődtem, hogy olyan legyek. Mint ő. 

Tartásom görnyedt lett, hangom éneklős, gesztusaim finomak, 
tekintetem gunyoros, és szójátékban, rímekben beszéltem. Mint ő, 
aki száz éve született, és már halott. Aztán átváltozva az emléknapi 
rendezvényre siettem, bemutatni, hogy a Nagy Költő, NK100 még él. 
Zavarba ejtően. Fújt a szél, por szállt az utcán, és ekkor szembe jöt-
tem önmagammal. Pedig ez nem is lehetett: NK100 én voltam. A 
bejáratnál ütköztünk Költő2 és én; ő is kopott zakót viselt, haja is, a 
tekintete is hasonlított rá. Valaki röhögött, ma van az epigonok ver-
senye? A hasonmások találkozója? Költő2 mutatatott egy papírt, az 
anyakönyvi kivonatom, énekelte, én vagyok az igazi, lobogtatta az 
okmányt, de az emberek nevettek. 

Egyre fújt a szél, jól van, mondtam neki, te is szereted, én is 
szeretem NK100-at, ugyanazt gondoljuk, ezért áll itt két Hasonló, de 
csak egyetlen lehet. Költő2  hümmögött, és megismételte, ő az igazi. 

Akkor menjünk ki a temetőbe, üljünk le a sírjához, javasoltam, 
nézzük a sírkövet, az eget, nézzük a felhőket, a verebeket, aztán meg-
érted, folytattam, nem Te vagy az igazi. Te vízzel higított víz vagy, 
séta nélküli ődöngő, átlátszó üveg… 

A temetőben NK100 sírja mellett, a sárga lomb alatt ültünk, a ki-
égett füvön szürke mókusok szaladgáltak, az égen műhold csillogott. 
Később jött egy újságíró, kizavarták ide riportra, mert azt beszélik, a 
temetőben happening van, két hasonmás ül NK100 sírjánál, és vár. 
De mire? Mire vártok? Mit akartok ezzel elérni? Vagy epigon sírver-
seket  írtok? 
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KALÁSZ ISTVÁN
     

„ÁRNYÉKON GONDOLKODOM”



Ha engem nézel, a költőt látod, mondtam, és azt látod, hogy a 
költő pénzből élne, de nincsen pénze borra, számlára, fogorvosra, vá-
lásra, mit tudom én. És kilincsel a szerencsétlen. Kölcsön kér, szer-
kesztőségek válaszát várja. Ösztöndíjat remél. És néha kinevetik, le-
sajnálják, szidják valami folyosón. Ha engem nézel, folytattam, nem 
gondolhatsz olyat, hogy csak a vers van a tankönyvben, meg a beto-
nozott, irigy kánon, és csak a plakát, a díj, az interjú számít. Ha engem 
nézel… A riporter vigyorgott, Költő2 bólogatott, igen, kiabálta, ha-
sonlatosságunk explicit mutatja, hogy könnyű halott költőt szeretni, 
és egyszerű az élő társat taposni, igen, trallala-gengszterekkel teli az 
élet, lelki kolera terjed, senkik vagyunk. A riporter vállat vont, holnap 
este léghajóból olvasnak fel verseket, kutyatár is lesz, mondta, ál-
arcosbál, éjfélkor tűzijáték, az Operában díszest lesz, lazacos büfé… 
Ti meg itt vártok a város szélén? Micsoda marketing! És különben is, 
hideg van. Majd elment. 

Ültünk a sír mellett, hallgattunk, szeles éjszaka jött, pattantak a 
gallyak, reccsentek az ágak, zúgott a lomb. Zöldszürke macska ment 
a sírok között, a távolban őrök jártak, csillagok hunyorogtak. Hajnal-
ban szemerkélt kicsit, végül kijött a nap, és ekkor felbukkant egy 
lány, ő Erzsébet, mondta, költőnő, hallotta, itt vannak ketten… Néz-
tük, vártunk, hallgattunk. Erzsébet leült mellém, tudom-e, kérdezte, 
hogy NK100 nem ebben a temetőben akart nyugodni, ő haza akart 
menni. A dombok mögé. Kérdeztem bágyadtan, hogy mi legyen, 
Költő2 nevetett, Erzsébet nézte a sírt, és ekkor megértettem a lányt, 
azt akarta, vigyük innen NK100-at oda, ahol lenni akart. Igaz ez? 

Erzsébet a fejét rázta, csak a lelkét, a teste maradjon.
És ettől a mondattól megkívántam ezt a lányt, meleg hasára 

akartam mászni, szavakat a fülébe súgni, örökre vele maradni. Er-
zsébet mosolygott, látta, hogy nézem, de nem akart féltés, párbaj 
tárgya lenni, nevetett, és kérte, borítsuk kis szőnyegét a sírra, és az 
anyag átveszi, átfogja Nk100 lelkét, és már vihetjük is. Mert a köl-
tőnek ez lenne a feladata. Vinni, nem? Egyre csak egyre vinni… 

Leborítottuk a sírt, Erzsébet dúdolt, a vörös szőnyeg lebbent, 
érzem, itt van, jön velünk, mondta a lány, majd indultunk, vittük a 
selymes anyagot oda, ahol NK100 lenni akart. Az ország legvégébe,  
a  dombok  mögé.

A külvárosban, a vasútállomáson ültünk, vártuk a vonatot, Köl-
tő2 ekkor szólt, hogy szerinte ez az egész játszma így értelmetlen, 
mert kell, hogy mások is tudják, amit csak mi most! Igen, tudják csak 
meg, hogy visszük a lelkét, ezt kell felmutatnunk nekik. És Költő2 
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telefonált, magyarázott, aztán csörgött a mobiltelefonom, a minisz-
tériumból hívtak, mit csinálunk a költővel, ez illegális, törvényt sért! 
A költő lelke közkincs, azt nem lehet csak úgy eltulajdonítani, üvöl-
tött egy osztályvezető az irodából, ez rongálás-lopás-rablás-is, tessék 
megállni, várni, jönnek, különben megkeserüljük. 

Befutott a vonat, a vagonok fölött tiszta volt az ég, csak a folyóról 
eltévedt sirályok lebegtek a magasban. Felszálltunk, autók dudáltak, 
újságírók, operatőrök rohantak felénk, Költő2 mondta, ő marad, fel-
tartóztatja őket, szirénázás hallatszott, Költő2 integetett, ide, ide jöj-
jenek, a riporterek körbevették, Költő2 vigyorgott, interjút adott, a 
vonat indult, gyorsult.

A rongyszőnyeg az ülésen feküdt, helikopter körözött a felhők 
között, a mobiltelefonom csak csörgött. Tudtam, a következő állo-
máson rendőrök várnak, leszednek a vonatról, lesz kihallgatás, fe-
nyegetés, rekedt üvöltés. Erzsébet aludt, én ekkor fogtam a vörös 
szőnyeget, kimentem a folyosóra. A nyitott vonatablaknál kisgyerek 
állt, véznán, sápadtan nézett kifelé, hideg volt, ráterítettem a vörös 
szőnyeget, a gyerek felnézett rám, mondtam: csiribiri, a kisfiú el-
mosolyodott,  és  ráfelelte:  zabszalma.
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CSÍKI ANDRÁS
        

     MEG KELL ZAVARODNI

meg kell zavarodni
mennyi szépséggel
nyomorít az élet:
a tél visszatér
és kimerevedett
arcunk ráncaiba havaz
jégcsap és malaszt
a tavaszt várhatod:
a lélek lugasain
fagyott gyermekek
és kitömött koldusok
csüngnek mint
csóré denevérek
mint Péter a kereszten
és jégkásás latrinákba lóg
hitünk s hajunk
csapzott szennyes tincseivel
eget s földet ölelő
oldásban kötésben
vásó viszolygásban;
meg kell zavarodni
mennyi szépséggel
nyomorít az élet:
szemgödreinket
üresre fújják a februárt
idéző szelek
szánk széle száraz
mint az augusztusban
kirepedt föld

„Fejjel lefelé, mint Péter a kereszten,
lóg az ember az ég kékjébe lobogó hajjal
és talpa felett kopog a föld.”
�����������������������������������



szívünk karéja
kéthetes kenyér
morzsálják
nyugtalan emberek
és éhes madarak csipegetik
meg kell zavarodni
mennyi szépséggel
nyomorít az élet:
hitünk s hajunk
csapzott szennyes tincseivel
eget s földet ölelő
oldásban kötésben
vásó viszolygásban
a lélek lugasain
fagyott gyermekek
és kitömött koldusok
csüngnek mint
csóré denevérek
szívünk karéja
kéthetes kenyér
morzsálják
nyugtalan emberek
és éhes madarak csipegetik
meg kell zavarodni
meg kell zavarodni
ennyi szépségben
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LOVÁSZ KRISZTINA
        

     WEÖRES SÁNDOR, ORPHEUS, 

EURYDIKÉ KÖVE ÉS ÉN

Lobogástalan, fekete lángban idézem vissza.
Ahogy sebet és csókot cserélget, alászáll.
Ahogy árad a vers, visszanézni nem merek,
kövek arcán lépdelek, alattam a folyó.
Eljött értem és a legszebb dalát hozta.
Én vagyok a dal, s akiért meghal, én vagyok, aki meghal közben.
Mert mindennek külső és belső íve van,
rejtőzködnöm nem lehet, ezt egy szikla mondta,
arcára tapostam éppen, amikor felnyögött s visszanézett rám.
Szavakat téptem e kőből, eltiportam, s egy köböl vér hullt,
a folyó, amit átléptem: könnyeink.
Arcomon a megváltatlan emlékezés megkövül, 
ahogy visszahullok a homály bölcsőjébe. 
De markomban tartom kavicsaim, mint csörgőt a csecsemő, 
játszani dobom fel őket.
Ahogy tőle tanultam, s együtt nevetünk.



Mindig a Napot akartam. A Nap után áhítoztam, sóhajtoztam. 
Egy gyermek makacsságával vágyódtam utána. Fáztam nélküle és 
féltem a sötéttől, féltem a hidegtől. Nem akartam egyedül lenni, nem 
akartam ezüstös tócsában fürödni, nem akartam üvegszilánkokat a 
szájamba tömni. Kellett a Nap. Meg akartam szerezni. Nekirugasz-
kodtam. Ellöktem magam a földtől, fel, fel, csak fel a magasba. Mi-
nél közelebb a biztonságot adó fényhez. Sok-sok éven át ugráltam, 
kapaszkodtam felfelé kitartóan, de mégsem értem el. A napsugarak 
mindig kicsúsztak az ujjaim közül, hiába markoltam őket két kézzel. 
Görcsösen kapartam a levegőt egy-egy kósza sugárért imádkozva. 
De mindhiába. Csak az üresség maradt a tenyereimben. Éreztem a vér 
sós ízét a számban. Elmosolyodtam. A fogaim pirosan világítottak a 
sötétben. Tudtam, sokáig tartott az utam. Elmentem messzire. Hol 
vagyok? Elmentem messzire és itt vagyok…
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VUKOVIĆ ILDIKÓ
     

VISSZATÉRÉS



I.
sárkány-paripán vágtattam
gyémánt-madarat mosdattam
göncöl-szekeret kergettem
holdfény-haju lányt elvettem

szenvedtem szenvedtem
szürke egeret hergeltem
késő este már fáradtan
böngésztem mi is az állattan

II.
olvadó viasz szagával az éj
beburkol mint mohával a kéj
ha pokolra jutsz legmélyére térj:
az már a menny mert minden körbeér

III. 
egyikünk bölcs mint a kő és éppoly rideg hideg
feszített íjamon enged az ideg
másikunk nyárspolgár és langyos-meleg akár a szörp a nyári napon
leples bitang élet sarkamba liheg
harmadikunk dilinós kicsit és költő is és gyerek nagyon

IV.
nem dénom-dánom nem mese
az élet egy álom vagy ennyi se
s ha megbillen a világ tengelye
löttyen egy kevés nos hát élj vele:
árny kép füst
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SZÖGI CSABA
  

WEÖRES SÁNDOR 

– INNEN- S TÚLIRATOK



de a kevés is jobb mint semmi se
az élet szép csak bánni kell vele
s ha félrebillen kedvem kereke
helyrezökkenti a varázsige:
fű fa füst

    

     
V.
ülök a napsütött falon
s egy árnyékon gondolkodom
szelíden csókol halál ha rokon
de életre ítéltek elsőfokon
vadászó lázas barna majom
csúszik a banán a betonfalon
(csikorog az ujjam a bundokon
csattan az akkord ciszmajhét pofon)
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VI.
magányátul menekülve
a zajos ivóba feszült be
de behajol a szél a szobába
a világűr csendje magánya
     
    

VII.
ha vágyaidat kényezteted: párzanak és fiadzanak ha vágyaidat 
megölöd: kísértetként visszajárnak ha vágyaidat megszelídíted: 
igába foghatod őket és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz mint a 
tökéletes hatalom maga
és mégis: mire mész ha vágyaid mindazonáltal – vannak? 
    
    

VIII.
nem tűri a föld az eget bocsát rá villám felleget
elmarasztalnak úgy is
feszül közöttük szikrázó űr sűrű az éjszaka magába gyűr
elmarasztalnak úgy is

„amit nekem adsz: mindenkinek adod” hirdeti a földi hatalom
„amit mindenkinek adsz: nekem adod” hirdeti az égi hatalom
     
      

IX.
isten és a mindenség egyetlen ponton belül van
pont 
     

minden körbeér
    
     

X.
hitvány fadongán erjedtem
sósan szaporán gerjedten
búgó fapinán sarjadtam
égből fapipám elkaptam
      

sárkány-paripán vágtattam
gyémánt-madarat mosdattam
göncöl-szekeret kergettem
holdfény-haju lányt elvettem
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A félig nyitott ablakon behajol a szél a szobába, s a hajnal még 
csak a tegnap pírjától izzik, de már ott a vég kezdete, a reggel ígérete, 
amikor felkelni is oly nehéz, mert ismeretlen félelmeink gúzsba kötik 
a lélekzet tiszta igazát. …mindenki csak önmagában, önmagának te-
remtheti meg az elviselhető világot, ha elég erős ahhoz, hogy lemond-
jon  minden  előítéletről  és  saját  szemével  lásson  mint  a  gyermek…

Az indulások és elhagyások állapota. Elnevettem magam, s az 
idegenség érzésével, azzal a pimasz, bizsergető érzéssel eltelve foly-
tattam utam, amit csak akkor élvezek, ha abban az országban vagyok 
ál-idegen, más nyelven beszélő, néha térképet lobogtató turista, ahol 
születtem. Azzal az érzéssel, ami nyomaszt, mikor leplezni próbálom 
ál-magabiztossággal, határozott léptekkel és előreszegett fejjel a ha-
tárainkon túl, hogy nem vagyok a hely szülötte, hogy talán a nyelv az 
enyém, de akkor is kitaszít az innen és túl léte. Idegenként lépkedtem 
tovább, míg az előző nap még kedélyesen csevegtem a pincérrel, 
hazai bor után kutatva, azzal foglalatoskodva, hogy átadjak valamit a 
mi Balkán-Közép-Európa kavarodásunkból, amit még fűszerez az 
orientalizmus tömény cukorszirupja, annak, aki először jár az or-
szágban. S most idegen lettem, a másé, nem a miénk, nem az övé, 
akiről hirtelen nem is tudom, hogy minek tartja magát, de megvan a 
valakihez tartozás élménye a szigorú szemeiben. S én? Akkor, én kié? 
Egyáltalán tartozom-e valahova, vagy csak egy olyan kozmopolita 
vagyok, aki hirdeti, hogy született valahol, élt máshol, de a hazája 
mindenhol van, de valójában sehol nincs. A választott haza.

Otthonnak, hazának neveztem minden helyet, ahol jártam és 
boldog voltam, ahol nem érdekelt az, hogy nem értem a beszélt 
nyelvet, ahol az első szó, amit megtanultam az volt, hogy köszönöm. 
Gyorsan ál-asszimilálódtam, majd el is feledtem a felvett pózokat, 
miután elhagytam az országot és hazajöttem. Haza – idegennek érez-
ni magam ott, ahol születtem, felnőttem, s élek, abban az országban, 
aminek nyelvét bírom, használom a nap minden pillanatában a reg-
geli kávémtól kezdve a bolti cukorig. Mikor nem bújnék a napsze-
müvegem mögé, magyarul, szerbül vagy angolul beszélve, hogy 
otthon érezzem magam valahol.
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LOVRA ÉVA
 

   TEGNAP UTÁN



Az igazam keresem, azt a valóságot, ami megdöbbent, sokkol, de 
mégis ártatlan. A gyermek szemében a fény, még mikor az első esz-
mélete világlik, s nem gondol arra, hogy miért is jelent meg éppen 
akkor és éppen így, vértől és hófehér hártyától maszatosan. …a sötét 
hatalom nem adhat neked semmit és nem vehet el tőled semmit, ha az 
egyedül-érvényes mérték működik benned. Mindig is kedveltem Oli-
viero Toscani munkáját, a kampányfotókat, amelyek általában a 
dilemmákra, önös félelmekre, elfelejtett kérdésekre és elhallgatott 
válaszokra, néha botrányokat kavaró tényekre fektették a hangsúlyt, 
így adva hangot, publicitást az eseményeknek, és mellesleg népsze-
rűsítve a termék védjegyét. Három emberi szív egymás mellett, s az 
aláírás: „fehér, fekete, sárga”. A fehér csecsemőt szoptató fekete nő, 
fekete bárány a fehér farkassal, vagy csak egy-egy megbilincselt kéz. 
Fehér-sárga-fekete. Óriásplakáton egy újszülött, akit még véresen, 
nyálkával borítva, köldökzsinórjának elvágása előtt mutatnak fel, 
vagy az apja ölében fekvő haldokló viaszfehér arca, vagy az a csont-
bőr lány, aki az anorexia ellen pózol. Egyenes üzenetek, akárcsak né-
hány éve a farkasszemet néző tibeti szerzetes és kínai katona, a Sza-
bad Tibet döbbenetes jelképe. Dönteni kellene, vagy csak sodródni?

Önzésünk választotta utak – teret sem hagyva annak, hogy ki-
kristályosodjon bennünk az, ami valójában a tudat és eszmélet egy 
adott szintjén már csak külső meghatározó. Besorolás, hogy a repü-
lőtéren melyik oszlopba kell állni, hogy a határon elveszik-e és lepe-
csételik-e az útlevelet vagy sem. Megerősítés, ha kimondatik, hogy 
az vagy hivatalosan is, aminek érzed és vallod magad.

A bizonytalanság növelése, hogy papír nincs az „éppen most” 
állapotáról, amikor idegennek érzem magam. Olyannak, aki nem a 
miénk, de az övék sem, aki minden idegszálával arra hangolódott, 
hogy tartozzon valahova: a hazához, ahol született, a hazához, amit 
választott, vagy csak ahhoz a világhoz, ahol otthon érzi magát.
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FÖLDANYA 

ALTATÓT ÉNEKEL



INTERJÚ
   

David Albahari: Minden leírt szó fikció.
Slobodan Tišma: Így van, de nem minden leírt szó irodalom, mert 

az irodalomhoz paranoiára is szükség van.

            
SZÜZSÉ
           

A könyv egyetlen cselekménye az író beszéde.

            
HOMÉROSZ  ÉS  PUSKIN
             

A valódi költészet tanúvallomás.

     
SEHEREZÁDÉ
             

Csak homoksivatagban szánhatja rá magát a szellem a Paradi-
csom megteremtésére.

            
BORGES
             

Egy jó kiskönyv olykor mélyebbre hatol a dolgok lényegébe, 
mint eposzi bestsellerek vaskos kötetei, még akkor is, ha csak saját 
molyaival foglalkozik.

                
TENGERÉSZ  LÓHÁTON
            

Az írókat olvasni kell, de nem szabad ismerni őket. Sajnos az 
olvasó előbb-utóbb rábukkan kedvenc írója valamiféle életrajzára, és 
rájön, hogy az illető nem követett el öngyilkosságot főhőse módjára, 
vagy pedig, hősi kalandjaival ellentétben, egyszer, kizárólag bosszú-
vágyból, írt egy történetet peres bírójáról. És minél közelebb, annál 
távolabb, mert a nyilvánosság és magánélet eme láncolata a végte-
lenségig nyúlik…
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BÁBA ZOLTÁN
      

     ARANYMOSÁS



MINT  A  TENGER
      

A boldogság nem irodalmi téma, amennyiben mégis becsúszik, 
az csak Tolsztojnál lehetséges. Ha egyáltalán elméleti figyelmet ér-
demel, a boldogság olyasvalami, mint a lelki béke, a nyugalom, talán 
az üdvösség meghosszabbított állapota, amelybe előbb-utóbb – aho-
gyan Luther mondja – beleszarik az ördög. Úgy látszik, hogy Albert 
Camus Közöny című regényének hőse is ilyesféle hangulatban volt, 
amikor végre minden mindegy lett neki.    

      

ZÁLOG
     

Az élő írónak két dolgot semmiképpen sem lehet megbocsátani: 
ha alkotói némaságba burkolózik, és ha állandóan halogatja a beje-
lentett öngyilkosságot.
           

A  GONDOLAT  ÚTJAI
       

Ha a teológia a Logosz halálútja, akkor mi más lehet az irodalom-
tudomány, mint a szavak feletti csodálkozás megszűnésének útja.

    

ÁMEN!
     

Semmi sem ronthatja el annyira a népköltészetet, mint a keresz-
tény tanulság, és senki sem tudja annyira elferdíteni a Krisztusba 
vetett hitet, mint a népköltő.

       

A  BALGASÁG  DICSÉRETE
     

Első találkozásom a realizmussal túl későn történt, mégpedig ba-
ráti ajánlásra egy jóindulatú személytől, akit emiatt meggyűlöltem.

           

ÚJ  ÉLET
          

Visszatértem Dantehoz. Nem tartani lépést a saját koroddal – ez 
az igazi amatörizmus!

        

TITKOM
       

Minden, amit megtanultam Petrarcát olvasva, az, hogy a szerel-
mesnek mindig igaza van.     

      

KONKOLY
             

A legnagyobb költőt is túléli a pletyka.              
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KARCOLAT
        

A legöregebb magyar költő halhatatlan barbár lovasok törzséből 
származott. Fiatal korában mértéktelenül élvezte a bort és a fehér-
népet, ami miatt már húszévesen elűzték az udvarból, és családja 
kiforgatta örökségéből. Élvezte a nyugati lant hangját és az orientális 
szellemiséget. Hét nyelven beszélt és csak katonákkal társalgott. A 
törökök tartotta város ostroma alatt, egyszerű rohamosként, mindkét 
lába megsebesült. Megvetéssel utasította el az amputációt, hogy tíz 
nap múlva, Vergiliust olvasva, kilehelje lelkét.

      

ÓDA  A  NOMÁDOKHOZ
       

A magyar nyelvről Emil Cioran román filozófus fogalmazott 
meg mély gondolatot. Szerinte – aki kiskorú erdélyi pásztorként, 
zsandároktól bántalmazva, csak a hangzását ismerte meg – a magyar 
nyelv arra teremtetett, hogy általa a halálsóhajban megvetessék az 
Isten (Is, te!), és elűzessék az ördög (a dög őre).

          

PETŐFI
           

Áldott az a költő, akiért népek ver-
sengenek.

�����������

VALAMI  TELJESEN  ŐSZINTE
            

A túl korán elhunyt költők nem a túl 
korán megért költők, hanem az időben el-
hunyt költők.

       

Fordította: Sándor Zoltán
  

A fordítás az alábbi mű alapján készült: 
Zoltan Baba: Ispiranje zlata 
[Aranymosás]. KOV, Vršac, 2012
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enged az ég mikor fák születnek
gyors vizet habarnak begörcsölt ágaik 
léggyökerek hajtanak gyengeségeinken
elhagyott szigetek fejlődő szavaink
egymáshoz szorulnak ideges állatok
körbenőtt tarkónkon jégmadárnyi álmok
agyagos homokba nyomakodnak hátak
felszínen húzódó tervszerű vonalak
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OLÁH TAMÁS
      

RÁCS



Kis majmok 
gazdasszonykája, Frida,
fekete mancsok jutottak neked
gyermekek párnás kezei helyett,
pillantásuk gömbölyű éjszaka,
vállad a párna, 
buksi a fejük,
gyapjacskájuk, mint csecsemő haja,
de az öledben nem maradnak a
kicsik, akiknek erdő a helyük.

Mi utánuk marad, az a magány,
lelkünket átszövi a vízifű, 
mintha nem volna semmi sem belül,
de mégis tovább létezik, ha fáj.
Minden sebez, hát tudom, hogy vagyok.
Nincsen hová néznem, eszembe jut
a bensőmet elemésztő iszony.

A vállaimon majom, papagáj
feledteti, hogy már merev az arc,
én másik világ cseppjeit iszom,
lelkem tükréből csorognak elُ ,
ha nem jő Diego, az ölelő,
ki mindenségbe olvaszt egyre engem.
Nélküled csak halni könnyű, szerelmem,
de addig hiányoddal mit kezdjek?
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SCHWAMM FANNI
      

     KIS MAJMOK

GAZDASSZONYKÁJA, FRIDA

   A szenvedés nem ölt panaszruhát,
a    szenvedést a hallgatás kíséri,
f   ehéren izzó csend van, merre jár,
f   olyománya a korai halál.



Elhelyezem az oltáron a táblát,
amelyről gyermekarcod fordul felém,
kicsi Diego,
amíg nézlek én, 
Nap és Hold egyszerre ragyog az égen,
és újra eggyé forradunk, mint régen,
önmagát öleli az androgün,
együtt vagyunk a Földanya ölében.
    
    

FRIDA ÉNEKE

  Félig én vagyok Diego,
  és Diego félig Frida,
                     és Frida én vagyok egészen,
  és Diego egészen Diego.
      
  Ezen hogyan keletkezett hiba?

     
1
     
A népzenénk fájó kiáltozás,
magam sem értem, ahol süt a Nap,
megszokott létünk miért is szakad 
éjfekete fájdalomba bele, 
mint belém holt magzatok szelleme,
sohasem hallott sírásukra emlőm
kókusztejet fakaszt a térbe ömlőn,
hol magam űzött őz vagyok csupán.
Elrejtőzöm inkább színes ruhába,
hogy egy legyek a forgatagban állva,
ahol a halál nevet önmagán. 

2

Két szívem egymást nem hagyhatja el,
mert ha a folytonosság megszakad,
az elemek káoszba omlanak,
és hogyan éljek tovább több darabban?
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A Földanya altatót énekel,
de a virágoskertben akna robban,
azt hittem, olyan szorosan ölellek,
      

közöttünk soha nem fakadna rés,
és egyszerre a torzult működés
     

egyik szívemet messze vonja benned.
     

Csak a halálfej költözhet helyébe,
      

és hidegrázást parancsol a testre,
álmatlansággal vonja be az elme,
      

hogy a gyáva lélek elébe lépve
megmutassa: így nem mehet tovább,
     

kiált: mit is szólna a Földanya,
ha azt kellene bennünk látnia,
hogy a lét kettémetszi önmagát?
     

3
     

Mikor magamra a Napból kinézek,
látom azt, mit az ágyam tetején,
ha a rettegés költözik belém,
éjszakákon át megszemlélni félek.
     

Mikor nőtt az a valami oda?
S mi benne az az elemi erő,
mely ösztönt és lelket betemető
borzongatással ráncigál tova?
       

Ha a lélek már belenyugodott,
hidegrázással miért szól a test,
hogy ami benne rejlik, nemesebb,
minthogy e fájdalomra lenne méltó?
      

Hiszen alakot vált a lét vele,
a lélek éjente Napba szárnyal,
a háborút az iszonytató árnnyal
miért kell akkor elviselnie?
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álltam a sorban húsért,
és előttem az a nagy darab nő

testterület, ez jutott eszembe róla
hogy mekkora testterület

hatalmas emlők a háta a fara
a hentes a húst vágta a nő valami oldalast kért

és közben hamiskásan rám nézett elmosolyodott
mint aki azt hiszi kitalálhatja a gondolataimat

de akkor nekem már csak azon járt az eszem
mennyi disznózsírra lenne szükségem hogy alaposan

be tudjam kenni vele a testét

CSATORNA

megint defekt, megint esőben
és ahogy az átázott kabátban a szelephez hajolok

érzem a csatorna bűzét, csőtörés lehet, mert 
zubog fel a kanálisból a szennyvíz

és szinte elhányom magam, kénytelen vagyok eltolni
onnan a kerékpárt, így jöttem el otthonról is

semmi tudatosság, csupán ösztön
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HANKÓ TÓTH ÁDÁM
     

    KÖZÉRT



Nem látom magam a tükörben,
mint a hattyú, csak szín vagyok.
Púpja nőtt a linóleumnak:
mondanám jobban, de nem megy,
a csupajég csészét markolom.
Megfagyott a lipton, azt hittem,
teát nem lehet eltörni. 
Felszívódtak a színek:
lepénzelték mindet.
Nem látok, 
csak hibát, a halálfalók
minden tetőről vissza-
verték a Napot.
Azzal nyugtatom magam:
hajnal előtt a legnagyobb.

EGYKE CSILLAG

Sírbőrre tetovált nevek közt 
követem a fény lámpatestét.
Visz a taxisárga szorongás, 
összemosódnak a dolgok:
nem a földön áll, nem délibáb,
talán nem is lámpa, mégis hív: 
temetetlen, testvértelen test, 
a szürkületben már teljesen
nem tudom kivenni;
lánykori lámpa, ma már csillag,
nem tudom levenni. 
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POLLÁGH PÉTER
 

A SÖTÉT



Ma megiszom egy presszót. 
Ma Baton Rouge-ba vágyok,
kézenfogott, kopó város:
aki piros, azt úrként fogadja.
Megiszom presszóit,
óriása, ékszerésze leszek,
majd én megcsillogtatom;
és elvakítom, kit utánam 
küldenek, egy egész várost 
megcsiszolok neked,
vagy csak a kedvenc részemet,
ott megtalálsz, Kávé tér a neve.
Cukrok ülnek a piros padokon,
álmodnak, mégis édesen éberek.
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1.

Kerekeken gurult az egész város, első nap rájött, a budapestiek 
helyváltoztatásra használatos testrészét nem lábnak, hanem béká-
vénak nevezik. Abból a távolságtartásból és megvetésből, melyre az 
otthon hallott rémtörténetek alapján számított, semmit sem tapasz-
talt, legfeljebb valami leereszkedő szánalom csendült fel a hangok-
ban, amikor megkérdezték, nálatok tényleg van fürdőszoba a ház-
ban? És, akárha kötelező lenne, rögtön ezután előhozakodtak erdélyi 
gyökereikkel, dédapám Horthy idejében postafőnök volt Kolozsvá-
ron, anyám nagybátyja meg Temesváron orvos, dr. Kató Ádám, nem 
ismered? Mintha az erdélyiek csak úgy bajuszpödrés közben átszó-
logatnának Nagyváradról Udvarhelyre, jó reggelt, szomszéd, milyen 
az idő odaát?

Már amikor a Keletiben leszállt a Koronáról, elöntötte a nosz-
talgia: kiskorában a Szomszédokat nézte az M1-en, és annyira bele-
élte magát a gazdagréti lakótelep mindennapjaiba, hogy most úgy 
érezte, gyermekkora színterére tért vissza. Ám sehol sem volt az az 
idilli, szocreál hangulat, ami a tévéképernyőről áradt felé: többször 
megesett, hogy ő figyelmeztette az aluljáróban strichelő prostikat, 
vigyázzanak, a járőr már a lépcsőn ülő csövesekkel kötekedik, és egy 
szuvenír boltban is furcsa élményben volt része, egy francia férfi 
válogatott a kacatok közt, majd euróval fizetett, a boltos pedig az ár 
háromszorosát vette el tőle.

– Trianonért, faszkalap – mordult az átvert kuncsaft után, pólóján 
megrebbentette szárnyát a Nagy-Magyarországba szuszakolt turul. – 
Mivel szolgálhatok, öcsém – fordult a vendégdiákhoz –, honnan 
jöttél? Akkor neked minden olcsóbb kétszáz forinttal! – veregette 
vállon, amikor meghallotta, hogy Erdélyből. – Szóval, mi kéne?

– Semmi.
– Hogyhogy semmi?
– Úgy, hogy szép dolog a szeretet, de én mégsem akarok bele-

fulladni.
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2.

Az intézetből kikerülő lányok vagy a zacskónál, vagy az utcasar-
kon kötöttek ki. Nem akart szipus lenni, így hát stricit keresett. Hiába 
volt karcsúbb náluk és tisztább, kevesebbet kapott, mint kolléganői, 
túlságosan látszik rajtad a hegedűvonás, mondta a főnök, ha nem 
tetszik, meresztgesd a lukad máshol. A strici amúgy nem csak a fut-
tatásból keresett, üzletelt a taxisokkal is, lányai mindig ugyanazzal a 
taxival vitték a kuncsaftokat egy gazdagréti panelba, a fuvar árából 
pedig neki is járt százalék.

A lány átesett már néhány beteges kliensen, de ehhez foghatóval 
sosem volt dolga. Öltözetéből ítélve üzletember lehetett, aki megcsö-
mörlött a finomkodástól: minden előjáték nélkül vágott be a hátsó 
bejáraton, beszélni nem lehetett vele, angolul nem tudott, csak fújta a 
nótáját franciául. Euróval fizetett, egy ötössel kevesebbet, ám a lány 
nem vette észre, egyetlen égő seb volt egész teste, összeszorította a 
fogát, igyekezett elharapni a fájdalmat.

A szokásos helyre tért vissza, a Déli pályaudvar aluljárójába. 
Erős fájdalomcsillapítót vett be, alig állt a lábán. Távolról kiszúrta a 
fiút, szégyenlős, vézna egyetemista volt. Zavartan szorongatta háti-
táskája vállpántját, elszánt léptekkel közeledett feléje, de még csak 
nem is lassított, amint elhaladt előtte, mindössze annyit bökött oda 
furcsán görgő szavakkal, jönnek a zsaruk, vigyázz, és többé vissza 
sem nézett.

A lány maga sem értette, miért kezdi követni. Várt, míg felérnek 
az aluljáróból, akkor megérintette a vállát.

– Ugye nem idevalósi vagy?
– Nem – mondta a fiú.
– Vidék?
– Nagyon. Erdély.
– És milyen ott?
– Ködös.
– Sokat baszogatnak?
– Eleget.
– Akkor nem sokkal másabb, mint az intézetben.
– Hát nem.
– Amúgy kösz.
– Nincs mit.
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3.

Sietve megölelte a kisfiút, feleségétől el sem búcsúzott, a taxi a 
ház előtt várta. Negyedévente repült át a budapesti fiókvállalathoz, 
valahányszor a Beauvois felé tartott, magában szidta a cégvezetőség 
zsugoriságát, amiért kővé zsibbadnak a lábai a fapados járatokon. De 
alighogy leszállt a gépről, bosszúsága elpárolgott, és úrrá lett rajta a 
várakozás kellemes szorongása.

Igyekezett mihamarabb túl lenni hivatalos ügyein, a protokoll-
vacsorán, az ajándékvásárlás nyűgén. Az első szuvenír boltba be-
ment, felhívta feleségét, vajon minek örülne a gyerek, de két perc 
után kinyomta, nem bírta elviselni az asszony határozatlanságát. 
Találomra kiválasztott egy játékot, és észre sem véve a boltos ellen-
séges pillantásait, számolatlanul adta oda a pénzt.

Válogathatott volna a szállodák, elit klubok előtt várakozó luxus-
pillangók közt, pénzéből futotta volna bármelyikre, ám ezeket a 
lányokat nem tartotta eléggé visszataszítónak. Előző hadjárataiból 
tudta, hová érdemes mennie, nem kellett soká keresgélnie a Moszk-
ván, hamar talált olyant, akitől eléggé undorodott ahhoz, hogy ártani 
akarjon neki. Talán ő is átsurrant már hozzánk, gondolta, miközben 
beszálltak a taxiba, biztosan egy ilyen kis koszos lopta el két hónap-
pal ezelőtt a pénztárcámat, jó lesz vigyázni.

Sivár tömbházak közt parkoltak le, a sötétség úgy tapadt a falak-
hoz, hogy nem is látszott az ég. Kissé megszeppenve követte a lányt, 
hátra-hátralesett, nehogy tarkón vágják. Bátorsága csak akkor tért 
vissza, amikor az ágyon hasra fordította a meztelen testet, és szét-
feszítette a lábait, ha te szabadon átlépheted a határt, kisszívem, én 
miért ne tehetném?

Másnap, a repülőn ülve ágyékában még ott bizsergett a kiadós 
éjszaka utóíze. Mielőtt belelapozott volna az ölében heverő magazin-
ba, kinézett az ablakon. Hiába, ennek a városnak semmi romantikája, 
gondolta, miközben egy utolsó pillantást vetett az egyre zsugorodó 
Gazdagrétre.
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Tibi a parton állt, és a fürdőzőket figyelte. Zsebre dugott kézzel 
ide-oda billegett, mert a talaj is sütötte már a talpát, és az apró kavics-
darabok is állandóan beszorultak a lábujjai közé. Legalább harmincöt 
fok lehetett, mégis – vagy talán pont ezért – tele volt emberrel a part a 
vízi teleptől egészen a strand utáni kempingig. Szinte virágzott a Ti-
sza, habár most nem a kérészek, hanem az emberek lepték el teljesen 
a folyót, mintha csak a nyarat, annak is a legmelegebb és legszebb 
napját ünnepelnék.

Az egész folyórész olyan volt, akár egy barokk festmény: mindig 
és mindenhol épp történt valami, emberek tucatjai, sőt százai igye-
keztek a legkülönfélébb módon kiélvezni a folyót, a meleget, a nya-
rat, az életet. Emberek pancsoltak a vízben, az egyik móló körül fia-
tal fiúk fogócskáztak, beljebb kajakosok suhantak el erőteljes húzá-
sokkal, a túlparton hosszú csónakokban öreg horgászok ücsörögtek 
mozdulatlanul, alighanem harcsára várva, a fagylaltos előtti röplab-
dapályán azon vitatkoztak, hogy belül vagy kívül pattant-e le a labda, 
a főttkukorica-árus bácsi mellett pedig egy légáramlat megemelt egy 
frizbit, amely átszállva pár napolajtól szagló nénike felett épp az el-
mélázott Tibi bal bokájának ütközött.

A fiú felszisszent, tétován felemelte a földről a játékszert, meg-
kereste a gazdáját, egy vadul integető napszemüveges, szörfgatyás 
fiút, és megpróbálta visszadobni neki a frizbit. Tibi eddig nagyjából 
háromszor dobott frizbit életében, de az még egyszer sem talált célba. 
Sőt, Tibi ez idáig még nagyon sok mindent csak viszonylag kevésszer 
csinált vagy próbált, és ez sokszor megmutatkozott az élet különböző 
területein. Erre a hiányosságra ezúttal úgy derült fény, hogy Tibi meg-
próbálta visszadobni a frizbit, ám amikor észrevette, hogy a szörfga-
tyás fiú és annak (hasonlóan tarka gatyás) barátai is mind őt figyelik, 
pánikba esett, és minden izmát megfeszítve megpróbálta élete leg-
jobb dobását produkálni, ám a fejében megtervezett mozdulatsor a 
valóságban egy igen suta kalimpálásban mutatkozott meg, a frizbi 
pedig célt tévesztve szállt el teljesen más irányba, majd a földre pat-
tanva legurult egészen a vízpartig. A napszemüveges-szörfgatyás fiú 
elmosolyodott, felemelte jobb hüvelykujját, majd leszaladt a vízhez a 
frizbiért, miközben Tibi bocsánatkérőn intett egyet a kezével.
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Tibi életében nem ez volt az első dolog, amikor nem minden   
úgy sült el, ahogy tervezte. Tibit már többször érte csalódás, fogta el 
kiábrándultság, de ez idáig még sohasem tört le emiatt túlságosan. 
Nem szedett még Rivotrilt, sem Xanaxot, és abban sem volt teljesen 
biztos, hogy mi is az antidepresszáns szó jelentése. És mindezen hiá-
nyosságok nem azért voltak jelen nála, mert még csak tizenhárom 
éves volt, hanem azért, mert Tibi úgy gondolta, hogy ha valami nem 
sikerül, az egészen egyszerűen csak azért van, mert ilyen az élet.

Miután megbizonyosodott róla, hogy a frizbi ismét jó kezekben 
van, megpróbálta tekintetét visszairányítani arra a pontra, ahol az 
előzőleg is nyugodott, egy vékony, tejfehér bőrű, hollófekete hajú 
lányra. Ez a lány a parton guggolva rajzolgatott valamit a homokba, 
közben a barátait figyelte, akik a vízben fürödtek néhány méterre a 
mólótól. A lányon a hőség ellenére is fekete Linkin Park feliratú póló 
volt, a jobb bokáján fekete fonott bokalánc díszelgett, és még a kör-
mei is mind feketére voltak lakkozva. Ezeket a részleteket Tibi nem 
láthatta onnan, ahol állt, csupán jó emlékezetére és kiváló megfigye-
lőképességére hagyatkozott, amikor elképzelte, hogy a lány aligha-
nem rövidre vágott fekete körmökkel morzsolgatja az ázott homokot, 
mivel azt már napokkal ezelőtt kiszúrta. De nem csak a körmökről, 
hanem a bokaláncról is réges-rég tudott már, mert egyszer tornaórán 
épp a nyolcadikosok után foglalták el a kosárlabdapályát, és már ak-
kor megakadt a szeme az ékszeren. Pontosabban azon a bizonyos 
jobb bokán. (Tibi a barátaival ellentétben többek között azt sem ér-
tette, hogy miért olyan nagy szám „csöcsökről” meg „seggekről” be-
szélni a nagyszünetben, amikor egy éppen növekvő félben levő, rej-
tegetni való, formátlan mell helyett sokkal szebb tud lenni egy boka, 
egy kisujj vagy egy hajtincs.) Mindenesetre Tibi a vakáció kezdete 
óta igen sok mindent megtudott a Linkin Park nevű együttesről, és a 
punk meg a rock fogalmairól is, amelyek állítólag a lány kedvenc ze-
nei és öltözködési stílusai voltak. (Ezt történetesen egy lexikonból 
olvasta, ami a nyolcadikosok között járt kézről kézre, tartalmazva a 
népszerűbbnek számító gyerekek kedvenc hobbijait, filmjeit, színé-
szeit, zenekarait és az egymásról alkotott véleményeit.) Szerencséjé-
re Tibi unokatestvére, Sári rendszeresen vette a Bravo és a Popcorn 
nevű magazinokat, amelyekből a fiú minden szükséges információt 
megtudhatott a legmenőbb öltözködési szokásokról, a legdivatosabb 
hajviseletekről és az akkori legeslegkirályabb zenekarokról és elő-
adókról, úgy mint a Limp Bizkit, a The Offspring, a Blink 182, Emi-
nem, a Rancid vagy az OPM. Tibi ezekről mind tudott. Tudta, milyen 
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nadrágokat és pólókat kellene keresnie a szabadkai piacon, hogy úgy 
nézzen ki, mint ezek az emberek, ahogyan annak is utána járt már, 
hogy melyik hamisítvány ruhadarabok számítanak nem-menőnek, és 
melyektől lesz a menőbbnél is menőbb valaki. Persze az ócskapiacon 
nem árultak soha eredeti dolgokat, de a hétvarrásos baseballsapka    
és címkés póló viselője, számára is érthetetlen okok miatt, láthatóan 
nagyobb elismerésnek és tiszteletnek örvendett. Tibi a haját is csak 
egyszer lőtte be, de mivel az anyukájának csak nedves hatást keltő 
zseléje volt otthon, a megamenő tüsis frizura helyett agyonkent, ázott 
fejjel ment el az egyik szülinapi bulira, ahol a vártnál jóval kevesebb 
(majdhogynem zéró) méltatást kapott. De Tibi ezzel sem törődött kü-
lönösebben,  mert  amúgy  se  értette,  mi  végre  ez  az  egész.

Tibi vágyai különben is meglehetősen földhözragadtak, már-már 
unalmasak voltak. Tibi igazán nem volt nagyravágyó, ő azt szerette, 
ha elmarad a délutáni matek különóra, és helyette meséket nézhet a 
tévében, amíg a szülei haza nem érnek. Vagy azt, ha a kutyájának kis-
kölykei születtek, mert azokkal egész nap játszhatott, és az ölében 
altathatta el őket. De volt, hogy csak az utcavégi réteket járta, és a 
bogarakat nézegette a virágokon egészen közelről, gyíktojásokat ke-
resett a különböző üregekben, alkalomadtán pedig sebesült madár-
fiókákat próbált visszajuttatni a fészkükbe.

Szóval ez a mi Tibink most ott állt a homokos és a füves part-
szakasz mezsgyéjén, és azt próbálta kitalálni, vajon mit rajzolhat a 
fekete ruhás lány a homokba. Szeretett volna odalépni hozzá, és meg-
mondani neki, hogy milyen szuperjó a Linkin Park, és hogy neki nem 
Chester a kedvence, hanem Mike, bár tudja, hogy minden lány in-
kább Chesterre bukik. Meg azt is szívesen elmesélte volna neki, hogy 
minden kedden látja elmenni a zeneiskolánál, és a vállán lógó tokból 
már kikövetkeztette, hogy alighanem gitáron tanulhat, illetve, hogy ő 
is mennyire bírja a gitárokat, és ha tehette volna, ő is megtanul zenél-
ni, habár a cserkészetet is nagyon szereti, de akkor is. Meg még sok 
ehhez hasonló mondat járt Tibi fejében, de nem mondta ki őket, csak 
állt, és nézte a vizet, nézte a sirályokat, a fürdőzőket, az elguruló 
strandlabdákat és a megfakult napernyőket. Mégpedig azért, mert 
Tibi mindig is úgy gondolta magáról, hogy ő nem a szavak embere. 
Pedig valójában nagyon is jó volt a szavakban: ismerte az összes szó-
fajt, azok toldalékolási módját és helyesírását, és egy csomó idegen 
szót is ismert. Sőt, mondatokban is egész jó volt: tudott többszörösen 
összetett mondatokat alkotni, és elemezni is tudta valamennyit, most 
azonban csak óhajtó mondatok tolongtak a fejében…
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Aztán eszébe jutott valami. Fogta magát és olyan határozott lép-
tekkel, amilyet a forró homok és a kövek csak megengedhettek, oda-
sétált a lányhoz. Odaállt mellé, és kedves, baráti hangon megkérdezte 
tőle, hogy mit csinálnak a vízben a haverjai. Tibi nagyon jól tudta, 
hogy a vízben fürdőző fiúk abban versenyeznek, hogy melyikük tud 
mélyebbről iszapot felhozni a Tisza aljáról, hisz álldogálás közben 
bőven volt ideje megfigyelni őket, csupán ezzel a kérdéssel szerette 
volna elindítani a beszélgetést. Miután a lány elmondta Tibinek, amit 
már amúgy is tudott, Tibi megkérdezte, hogy szerinte ő is kipróbál-
hatja-e ezt velük. A lány azt mondta, hogy csak nyugodtan, bár a 
hanglejtésében és a szemében volt valami bizonytalanság és talán 
némi kétely is Tibi erőnlétével és tüdőkapacitásával kapcsolatban. 
Meg úgy általában is, hiszen a lány barátai mind középiskolás punkok 
voltak, akik valamennyien térdnél elvágott farmernadrágban füröd-
tek, egyikük nyakában kutyalánc lógott, a másiknak halálfejes fülbe-
valója volt, a harmadiknak pedig skorpió volt a vállára tetoválva, 
ilyen és ehhez hasonló dolgai Tibinek pedig egyáltalában nem voltak. 
Sőt a homokba ledobott fekete pólóikon is olyanokat írt, mint az 
„Exploited” vagy a „Cannibal Corpse”, Tibi pedig egy kicsit szé-
gyenkezett is amiatt, hogy ezekről a bandákról még egyáltalán nem 
hallott.

Szóval Tibi fogta magát, lassú léptekkel elindult előre, és bár itt a 
hideg víz, a süppedő iszap és a kagylók nehezítették meg a dolgát, 
próbált egyenletes sebességgel, imbolygás nélkül haladni egyre bel-
jebb. Egyszer ugyan megcsúszott, de bal kezével kitámasztotta ma-
gát, majd a nadrágjába törölte iszapos kezét, és haladt is tovább. 
Nagyjából öt-hat méterre a parttól odaúszott az idősebb fiúkhoz, akik 
ennél a mélységnél már jó ideje szemmel láthatóan sikertelenül pró-
bálkoztak merüléssel. Amikor Tibi megkérdezte, hogy ő is kipróbál-
hatja-e a játékot, a nagyobb fiúk csak nevettek rajta, elsütöttek pár 
olcsó viccet, és közölték vele, hogy csak bátran, amennyiben nem 
fogja zavarni a rohamosan hidegülő víz, és az idegtépő fülzúgás, ami 
a nyomáskülönbség következtében lép fel. Tibi szerényen csak any-
nyit mondott, hogy azért csak megpróbálja, majd a punkoktól elevic-
kélve majd’ két métert úszott még beljebb, ahol megfordult a tengelye 
körül, és a borotvált, megnyirbált, fülbevalós fejek között átnézve 
egyenesen a part felé irányította a tekintetét. A lány mozdulatlanul ült 
a homokban, a kezével most nem babrált semmit, csak nézte Tibit, 
figyelte, mire készül.
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Tibinek csak erre volt szüksége. Vett egy hatalmas adag levegőt, 
és a feje már el is tűnt a víz alatt. Amíg a többiek várták, hogy ebből 
vajon mi lesz, újfent tettek pár béna megjegyzést arra, hogy mennyire 
kevesek Tibi esélyei, és hogy valószínűleg húsz másodpercig sem 
fogja bírni, nem hogy olyan messze a parttól hozzon fel iszapot a 
Tiszából. Aztán csak eltelt az a húsz másodperc, bár a fiúk nem igazán 
számolták, inkább csak Tibi szenvedő, megviselt képét próbálták 
imitálni, amilyet szerintük vágni fog a felbukkanás pillanatában.

Az idő azonban egyre csak múlott, Tibi pedig még mindig nem volt 
sehol. Negyven másodperc eltelte után már a lány is nyújtogatta a 
nyakát, és figyelte mi történik. A következő pillanatban pedig Tibi  
bal ökle emelkedett ki a hullámokból. Az ököl szétnyílt, abból pedig 
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fekete iszap csöpögött vissza a vízbe, és folyt végig a vékonyka ké-
zen. Rögtön ezután a kézhez tartozó fej is előbukkant, de szenvedő 
arc helyett egy teljes nyugalmat árasztó ábrázat nézett vissza az elké-
pedt punkokra.

Miközben Tibi komótos mellúszással haladt a part felé, a na-
gyobb fiúk gratuláció helyett csak azt kérdezgették, hogy „ezt meg 
hogy csináltad, öcsi?”, mire barátunk csak annyit felelt, hogy „csak 
lementem, majd feljöttem”.

A parthoz közeledvén Tibit elfogta az oly rég érzett elégedettség 
érzése egy csepp büszkeséggel is vegyülve, ő azonban igyekezett 
ezeket mind elrejteni, és teljesen semleges képet vágni. Pedig nagyon 
örült. Olyan boldog volt, mint még soha! Nem azért, mert az összes 
punk szó nélkül maradt, hanem azért, mert a lány nem bírta ki szó 
nélkül.

– Te a 7b-be jársz, igaz? – kérdezte Tibit, aki partot érvén, fel-
egyenesedvén épp árnyékot adott a lánynak.

– Abba – válaszolta Tibi. – Te pedig a 8a-ba.
– Igen.
– Akarsz látni valami érdekeset? – kérdezte ezúttal Tibi.
– Mit?
– Látod ott azt a fát? – mutatott Tibi az egyik irányba. – Oda ra-

kott fészket egy pacsirta család, és ha csöndben oda tudunk menni, 
láthatjuk, ahogy a fiókák a nyakukat nyújtogatják, és talán azt is, 
ahogy az anyjuk eteti őket.

A lány gondolkodott pár másodpercig, majd rámosolygott Tibi-
re, és csak annyit mondott, oké.

Miközben egymás mellett haladtak a part mentén a fa irányába, a 
lány azért csak megkérdezte, hogyan lehetséges olyan mélyről isza-
pot felhozni, miközben az annyira nehéz, hogy csak igazán kevesen 
tudják megcsinálni.

Erre Tibi kifordította a fürdőgatyája bal zsebét, amelyből sötét 
iszap folydogált ki. 

– Hát így – mondta. – Nem voltam én a folyó alján, csak a zse-
bembe tömtem egy kis iszapot, miközben haladtam befelé. Lemerül-
tem egy méter mélyre, ahol még éreztem, hogy meleg a víz, és amikor 
már elfogyott az összes levegőm, kimarkoltam a zsebemből az isza-
pot, és a víz fölé emeltem. Ennyi volt az egész.

A lány nem szólt semmit, csak mosolygott. Ő sem volt igazán a 
szavak embere.
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lépteid
ismét derűsen
játszanak a város utcáin
mint zongorán a hang:
történeteket mesélve
könnyít lelkemen. lépteid
a városon át, mely most visszafojtja lélegzetét
a fehér esőben…
az eső a szélben lélegzik.
a város a cigarettám füstjében lélegzik 
tüzet okádok, mely lélegzik
miközben te végigsétálsz az álmokon. fehér
jelek, mély sebhelyek elrejtve a világ elől,
elrejtve a városban,
az utcákon… egy szaxofon szól az épületek között,
cintányér, érces összhang, könnyek,
azok az örömkönnyek, melyek a szempillák sarkából köszöntenek…
tétován
a fák hegyén, a lombok között, örömteli csúcsok:
vidám tánc szökell ujjakból és ágakból
az égig. a képzelet sugárútján
felfelé áramlik és elnyeli a nagy, szomjas
tér, a világ
mely csak a pillák mögött létezik…
miközben te derűsen végigsétálsz az álmokon,
én a lábaidat nézem. gyengéden,
lágyan, mint felröppenő fehér szárnyak suhogása.
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IGOR ISZAKOVSZKI

    SÉTA KÖZBEN…



ÉJSZAKÁK, MIKOR

ÖNGYILKOSSÁGRA GONDOLSZ

ezeken az éjszakákon (mikor erre gondolsz)
e pokolian hosszú és fájdalmasan üres,
néha csendes, néha zajos,
de mindig pokolian magányos éjszakákon:
zárj be minden ablakot, erkélyajtót!
ki ne menj a mosdóba még legnagyobb szükség esetén se:
ott van a borotva és mindig van meleg víz.
a konyhába se menj (miután bezártál mindent):
ott van a sütő, ott vannak a kések. (és a patkányméreg
is.) azokon az éjszakákon, mikor öngyilkosságra gondolsz
tölts magadnak egy italt (ezért jó mindig kézügyben tartani
az üveget, és nem a konyhában), gyújts rá
(vagy gyújts egy gyertyát, csak égess valamit), de ne 
vesd önmagad a tűzbe: mi haszna,
ha senki nem tudja azonosítani
a holttestedet? hallgass zenét, olyat, amit ki nem állhatsz: gondolj
a haragra, hagyd, hogy feltörjön belőled
és okádd ki magadból a legutolsó cseppig. de
csak magadban okádj: értelmetlen összepiszkolni a szobát
(hisz a mosdó és az ablakok tiltott zónák).
miközben ezt olvasod (te, a potenciális öngyilkosjelölt!), állj fel,
és csípd meg magad. miután átfut az agyadon, hogy senkit 
nem hat meg a halálod, tölts magadnak.
tölts magadnak még egy italt. és akkor talán eszedbe jut
valami, akármi. fejbe kólint a gondolat,
mely végülis megöl. erre mint a halál okára nem derül majd fény
a boncolás során.
(végtére is, az okokra csak ritkán gondolunk.)
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A HÍNÁRHAJÚ HALÁL  m

mostanában
gyakran gondolom, hogy hamarosan 
meghalok. csendesen. ezért azt mondom mindenkinek
hogy legalább ötven évig élek még.
kegyes hazugság, nem árthat senkinek.

mostanában
gyakran gondolom, le kellene vágatni
a hajamat. azonnal. gyakran látom magam
puha óarany színű kelmével bélelt koporsóban fekszem.
azon tűnődöm, szép halott lennék-e szeretteim számára.

ezért amennyire csak tudom
még inkább távol tartom gondolataimtól
az ollót. ha már meg kell halnom, hadd legyek önmagam:
hajjal, szakállal, mint egy falra akasztott festményen.
vagy amint épp kidobtak egy bárból. valójában nincs nagy különbség.

mostanában
nem gondolok különösebben semmire. csak
gyakran elalszom reggelente. nem álmodom. madarak ébresztenek.
álmaimban nincsenek emberek: csak terek és felületek:
mohón rám várakoznak, hogy közös vidám táncot lejtsek a halállal.

mostanában
tényleg azt gondolom, hogy eljött
a vég. szép nő a halál, átható tekintettel, de
ízlésem szerint túl vékony kezekkel. a haja hínár,
érintése alga. egy örökké ismert nő illata.

Angolból fordította: Balázs Boróka
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SEJTETÉS
     

Nem a homály az,
ami riasztó, hanem
benne a sejtés…
    
PÁLYATÁRSAK
     

Közös már nincs is
bennük szinte semmi sem;
összefűz a seb…
    
SZÁMMISZTIKA
     

Negyvenkét évem
az alázat hű rabja;
sekély észlelés
     
MEGMARADÁS
    

Már nem javítok
ki soha semmit – a lét
törött ív marad
     
KOMOLYTALAN
     

Belefásultam
– vad és goromba számtan –
az öntudatba
      
ALAKOSKODÁS
      

Légy te az, ki ma
elriaszt – remélt jövő
helyett alkonyat
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SZABÓ PALÓCZ ATTILA

    ALKONYAT



nem is éltél addig
míg nem voltál egyszer 
menhelyen 
ahol nincs más csak egy 
villanykörte 
és 56 férfi 
összepréselve 
tábori ágyakon 
ahol mindenki 
egyszerre 
horkol 
és néhány hang 
közülük 
annyira 
mély és 
durva és 
hihetetlen – 
elborult 
sűrű váladékos
nemember-félállati 
zihálások 
magából a 
pokolból. 
az elméd 
csaknem megszakad
ezek súlya alatt 
halálszerű 
hangok 
és az 
elegyedő 
szagok: 
bekeményedett 
mosatlan zoknik 
összehugyozott és 
összeszart 
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CHARLES BUKOWSKI
    

MENHELY

alsónadrágok
és mindezek fölött 
lassan keringő 
levegő 
ami inkább olyan mint 
kipárolgás a 
fedetlen 
kukás 
vödrök fölött. 
és azok a 
testek 
a sötétségben 
kövérek és 
soványak 
és 
görbék 
néhányan 
lábatlanok 
nincs karjuk
néhányan 
üresek
és a legrosszabb mind 
közül: 
a teljes 
totális 
reménytelenség 
lepelként borul 
rájuk 
betakarja őket 
teljesen. 
ez 
elviselhetetlen. 
felkelsz 
kimész 
járod az



utcákat 
fel és 
le 
járdák 
régi épületek 
a sarok 
körül 
és vissza 
ugyanarra 
ugyanaz az utca 
gondolkodsz 
hogy azok a férfiak 
egyszer mind 
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gyerekek 
voltak 
mi történt 
velük? 
és mi 
történt 
velem? 
sötét 
és hideg 
van 
itt 
kinn. 

azért jöttem, mondja, hogy megmondjam, 
vége. nem viccelek, ennek 
kész, vége. 
ülök a kanapén és nézem, ahogy igazgatja
a hosszú, vörös haját, már a hálószobai 
tükörből figyeltem. 
összefogja, és 
fejtetőn megtűzi – 
engedi, hogy találkozzon 
a tekintetünk – 
aztán kibontja és 
hagyja ráomlani az arcára. 
az ágyhoz megyünk, közben 
hátulról szótlanul átkarolom, 
a karom a nyaka köré fonom, 
megérintem a csuklóját, a kezeit, 
felcsúszom a 
könyökéig, 
nem tovább. 
feláll. 

KINYALNI BÁNKÓDÓ SZÍVED
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vége, mondja, 
muszáj. hát, én 
elmegyek. 
felállok és elkísérem 
az ajtóig, 
ahogy kilép, 
azt mondja, 
szeretném, ha vennél nekem 
egy pár magas sarkú cipőt
magas, vékony sarokkal, 
fekete magas sarkú cipőt. 
nem, inkább 
pirosat. 
nézem ahogy elsétál a járdán 
a fák alatt, 
sétál, minden rendben van, és 
ahogy a mikulásvirágok beleolvadnak a napba, 
becsukom az ajtót.

Fordította: Farkas Kristóf Liliom



A férfi lesöpörte egy félbehajtott újsággal a székről a port és az 
apró faágakat, majd leült. Zsebéből cigarettát kotort elő, és az asztalra 
könyökölve rágyújtott, közben megakadt a szeme egy óriási sáskán, 
amely a kockás abrosznak az asztalról lecsüngő részébe kapaszkodva 
himbálózott. Azzal a szándékkal, hogy lepöccinti onnan, összeszorí-
totta hüvelyk- és mutatóujját, de mielőtt még véghez vihette volna el-
képzelését, a szomszédos asztalnál ülő férfi rekedtes hangon rászólt.

– Ne bántsd!
A felszólításra az új vendég megrezzent.
– Én…
– Az csak egy ájtatos manó. Azt mondják: istenfélő! Nézd meg 

közelebbről, és meglátod, hogy elülső, fűrészes szélű fogólábait min-
dig úgy tartja, mintha imádkozna. Védett faj.

– Nem tudtam, hogy ilyen is van…
– Méreteiből ítélve ez minden bizonnyal nőstény példány. Olvas-

tam valahol, hogy a nőstény annyira kimerül a párzásban, hogy a nász 
után rendszerint mindenestül felfalja magánál jóval kisebb hím párját.

– Borzasztó!
– Ahogy vesszük. Nyilván nem a legelegánsabb módja egy kefé-

lés lezárásának, de semmivel sem szörnyűbb, mint amikor egy nő a 
maga kifinomult módján felzabálja a szeretőjét. Szerintem ez még 
mindig sokkal szebb halál, mintha valaki golyót eresztene a fejedbe…

Az új vendég nem fűzött hozzá semmit az elhangzottakhoz. 
Mélyet szívott a cigarettájába, és tetőtől talpig alaposan végigmérte 
leszólítóját.

–  Marko, te vagy az? – kérdezte tőle bizonytalanul.
–�Telitalálat! – mondta a másik férfi fanyar mosolyt erőltetve 

arcára. Magas termetű, kissé pocakos középkorú férfi volt. A hom-
loka fölött enyhén kopaszodni kezdett. Fekete bőrdzsekit, az alatt 
szürke magas nyakút hordott.

– Megtévesztett a szakállad, alig ismerni rád! No meg a han-
god… Mi történt veled?!

– Hosszú történet – mondta, és csapott egyet. – Volt egy műtétem 
– ezzel kissé lehúzta pulóverének nyakát, és megmutatta a torkánál 
elhelyezett egészségügyi szerkentyűt.
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SÁNDOR ZOLTÁN

    A HÁROM BAJTÁRS



– Sajnálom…
– Nem szükséges. Velem ellentétben azonban te aligha változtál. 

Szinte ugyanúgy nézel ki, mint húsz évvel ezelőtt…
A dohányzó férfi hitetlenkedve megcsóválta a fejét. Szépen fé-

sült, fekete hajával, frissen borotvált arcával és fiatalos szerelésével 
néhány évet kétségtelenül letagadhatott. Szűk farmer és hófehér 
sportos póló volt rajta, ami felett fekete zakót viselt.

A büfé kerthelyiségbe vezető ajtaja kinyílt, és egy pincér lépett  
ki rajta.

– Mit hozhatok? – kérdezte a később érkezett vendégtől.
– Egy dupla konyakot jéggel.
– Azonnal. Ön parancsol valamit? – fordult Marko felé. 
– Nekem hozzál még egy barackot, és mindkét italt írd az én 

számlámra.
– Ahogyan óhajtja – mondta a pincér, és ezzel már indult is 

vissza, de Marko utána szólt.
– És még valamit, Kukac!
– Igen?
– Halkítsd le ezt az idegesítő recsegést – mutatott az ajtó fölött 

levő hangszóróra, amelyből műnépdal hangjai hallatszottak. – Még 
ha érteni lehetne belőle valamit, de jobban zúg és susog, mint aho-
gyan szól.

A pincér bólintott, s mire felszolgálta az italt, a kerthelyiségben 
már a vén diófa leveleinek a suhogását is hallani lehetett.

– A régi szép idők emlékére! – emelte a magasba poharát a zakós 
férfi, miután ismét kettesben maradtak.

– Egészségünkre, Sale! – mondta Marko, és belekortyolt a pá-
linkájába.

– Mi újság errefelé mostanság? – kérdezte rövides hallgatás után 
az imént Salenak szólított férfi.

– Lényegében semmi, azon kívül, hogy egyre több rámenős kö-
lyökkel kell számolni.

– Látom, a város szinte a kétszeresére duzzadt.
– Ha a betonkolosszusokat és a kartonházakat a város részének 

tartod, akkor igen. De ez még hagyján, sokkal nagyobb probléma, 
hogy megháromszorozódott a lakosság száma. Az emberek azt hiszik, 
hogy ha beköltöznek a nagyvárosba, azzal automatikusan megoldó-
dik az egzisztenciális problémájuk. Egy frászt! A belső migrációnak 
felénk két hozadéka van: egyrészt lepusztulnak és kihalnak a falvak, 
másrészt pedig bővülnek a városi nyomornegyedek…
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– Az utóbbi problémára még a nyugati nagyvárosok sem találtak 
ki semmiféle ellenszert. Néhányszor volt alkalmam testközelből látni 
ezt a közeget… Undorító!

– Ha már itt tartunk, te mi a fenének jöttél haza?!
– Nem tudom… Egyszerre csak elfogott a honvágy. Tudom, hogy 

patetikusan hangzik, de hirtelen hiányozni kezdett a hazai moraj, 
vágyódást éreztem az itteni szagok iránt, minden ételben az itthoni 
ízeket kerestem… Kedvem támadt végigmenni a régi utcákon!

–  Amelyek már nem is léteznek.
– Erre gyorsan ráébredtem… Aztán gyötörni kezdett a tudat, 

hogy se apám, se anyám temetésén nem voltam ott, és sohasem jár-
tam egyiknek sem a sírjánál. Az utóbbi években számtalanszor apám 
szólítására ébredtem fel álmomból. Ilyenkor mindig tisztán hallottam 
a hangját, és láttam magam előtt, ahogyan a tolókocsiban ülve átveszi 
a szomszédtól a barna bőrtáskát, kiemel belőle egy kis darab szalon-
nát, magához öleli, és sírva fakad. Sohasem meséltem el senkinek ezt 
a jelenetet. A hiperinfláció idején egyszer hazautaztam hétvégére, és 
akkor történt az eset. Fogalmam sincs, hogy hogyan, de édesanyám 
néhány márkás fizetéséből sikerült nekik összegyűjteni annyi pénzt, 
hogy a Szegedről élelmiszert csencselő szomszéddal hozassanak tíz 
tojást és egy darabka császárszalonnát. Miután hármasban marad-
tunk, apám kettőbe vágta a szalonnát, felét ünnepélyesen elfogyasz-
tottuk, a másik felét pedig anyám becsomagolta nekem, hogy egye-
temista fiának legyen mit ennie. Szűkölködésüket látva rettentően 
éreztem magam. Fájt, mennyire nélkülöznek, és mégis nekem adják 
az utolsót, nekem, aki akkoriban dúskáltam a földi javakban, mégsem 
segíthettem rajtuk, nem adhattam nekik abból, amivel rendelkeztem, 
amivel rendelkeztünk, mert akkor azt is el kellett volna mondanom, 
hogy honnan származik a vagyonunk… – Felsóhajtott. – Soha többé 
tájukra sem néztem…

–  A lelkiismeret szar ügy.
– Halála előtt anyámtól kaptam egy levelet, amelyben megírta, 

hogy azóta már rég megboldogult édesapám annak idején nem meg-
győződésből jelentkezett önkéntesnek Vukovárba, hanem azért, hogy 
engem megkeressen. Amikor megtudta, hogy az osztagomat a hábo-
rús fészekbe vezényelték, azzal a céllal, hogy hazahozasson, sorra 
járta a katonai ügyosztályokat, de nem járt sikerrel. Tehetetlenségé-
ben úgy döntött, hogy egyedül keresi meg egyszülött fiát. Szerencsét-
lenségére nem jutott messzire, egy gránát mind a két lábát tövestől 
leszakította…
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Két fiatal srác lépett be a büfé kerthelyiségbe.
– Jó estét, Marko! – köszöntötték a szakállas férfit, és leteleped-

tek a kerthelyiség másik végében levő szabad asztalhoz.
– Szevasztok, fiúk!
– Úgy tűnik, közismert vagy a környéken – jegyezte meg Sale.
– Valamelyest – mondta Marko.
– Jól mennek a dolgaid?
– Meglehetősen…
A beszélgetést Marko mobiltelefonjának csörgése szakította 

meg.
– Szia – mondta a készülékbe. – Most nem tudok… Nem rád tar-

tozik. Ide figyelj, majd ha ráérek, hívni foglak! – ezzel kinyomta a 
telefont és visszahelyezte az asztalra. – Kukac! – szólt az új vendégek 
asztalánál sürgölődő pincérnek. – Még egy kört ide.

A pincér bólintott.
– Elégedett vagy? – kérdezte kisvártatva Sale.
– Igyekszem az lenni.
– Az jó.
– Az.
– És… – hirtelen elhallgatott. Megvárta, hogy a Kukacnak becé-

zett személyzet felszolgálja az italt.
– Igen? – mondta Marko miután ismét kettesben maradtak.
Sale belekortyolt italába, és halkan megkérdezte:
– Mi történt Bojannal?
– Ez egy nagyon szomorú történet – válaszolta Marko halkan, és 

megköszörülte a torkát. – Biztosan hallani akarod?
Sale bólintott.
– Teljesen becsavarodott, amikor megtudta, hogy leléptél a do-

hánnyal. Nem csoda, másfél éves bevételünket szívtad meg, én is az 
idegösszeomlás határán voltam. Bojan a sokktól napokon át némán 
ült kollégiumi szobánkban, és merev tekintettel bámult egy elképzelt 
pontba a falon. Ha olykor megszólalt, állandóan a következőket 
ismételgette: Sale ezt nem tehette velünk, Sale a mi barátunk. Nem is 
csak a barátunk, hanem a testvérünk! Együtt voltunk a háborúban, és 
közösen indítottuk be a vállalkozásunkat… De én tudtam, hogy meg-
tetted, tudtam, hogy képes voltál elárulni bajtársaidat, akiknek a ron-
gyos életedet köszönhetted…

Néhány pillanatra elhallgatott, és régi barátja szemébe nézett.
– Egy dologra azonban sohasem sikerült rájönnöm: te tényleg 

elhitted, hogy jelentesz neki valamit?! Egy közönséges ribanc volt. 

65



Egy hímzabáló ájtatos manó, aki szponzort keresett magának, és jobb 
híján benned találta meg…

– Bojan jobban lett? – terelte vissza medrébe a beszélgetést Sale.
– Ahogy vesszük. A kezdeti depressziót követően hirtelen felpör-

gött, és utánad akart menni, hogy kicsináljon. Azt mondta, megtalál, 
bárhol is légy. Szerencsédre csakhamar teljesen elhatalmasodott fe-
lette az őrület. A szülei hazavitték a kollégiumból, de az otthoni leve-
gő sem sokat segített rajta, sőt, állapota rosszabbodott, ezért kórházba 
került.

Sale gyorsan felhörpintette italát. A szesz hatására arca kissé 
eltorzult, megdörzsölte szemét, majd kihúzott egy szál cigarettát a 
dobozból, az asztalhoz ütögette és rágyújtott.

– Naponta látogattam – folytatta Marko. – Ültünk egymás mel-
lett az udvarban egy padon, néztünk magunk elé, Bojan pedig ma-
gyarázta, mit látunk…

– Mint azon az unalmas házibulin, amikor kivonultunk a kony-
hába megnézni egy western-filmet – vágott közbe Sale, és fájón el-
mosolyodott.

– Igen, igen! Emlékszel hogyan nézett ránk az a szőke kiscsaj, 
amikor megmondtuk neki, hogy mit csinálunk?!

– Született narrátorként Bojan ismertette vele az előzményeket, 
majd elmondta, hogy éppen, mi látható a képernyőn…

– A végeláthatatlan prérin az apacsok üldözőbe vettek négy 
szeszkereskedőt…

– Szegény lány, jót gondolhatott rólunk. Ültünk némán a sző-
nyegen és bambán bámultunk a sparhelt sütőjébe.

– Az valami extra anyag volt…
Marko felhajtotta italát, majd végigsimítva kezét dús szakállán, 

visszakanyarodott eredeti mondandójához.
– Kimondottan csak rólad és egy tizenegypár éves körüli kis-

lányról motyogott. Valami Tamaráról. Csak feltételezni merem, hogy 
ki lehetett az a lány…

– Nem tudtam róla, hogy Bojan is részese lett volna annak a 
bizonyos  akciónak…

– Ki ne merészeld mondani, ami most megfordult a fejedben! 
Neked semmiféle erkölcsi jogod nincs arra!

Sale elhallgatott, és idegességében végighúzta ujját az abrosz 
szegélyén csüngő sáskán, amely ijedtében nagyot szökkent, és a fűbe 
ugrott.

– Elzavartad a manót, pedig az semmi rosszat sem tett ellened.
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– Hagyd már a fenébe azt a kurva rovart, és azt mondd el, mi lett 
Bojannal! – hördült fel Sale.

– Marko, van valami probléma? – szólt oda az egyik srác a másik 
asztaltól.

– Nincs semmi gond, csak az egykori haverom bő másfél évti-
zed után lassan kezdi elveszíteni a türelmét – mondta a szakállas fér-
fi, majd beszélgetőtársa felé fordult. – Érdekel, mi lett Bojannal?! 
Elmondom. Betegsége odáig fajult, hogy végül már naponta több 
rohama is volt. Ilyenkor tört-zúzott mindent, ami a keze ügyébe ke-
rült, és azt kiáltozta, hogy vissza akar menni Vukovárba megkeresni  
a barátait. Tamarát, téged és a többieket. Az orvosok sokszor kény-
telenek voltak lekötözni. Javaslatomra a kórház egyik padja elé kitet-
tünk egy buszmegálló jelzést, és nagy betűkkel kiírtuk rá, hogy fél 
négykor indul a busz Vukovárba. Ajándékoztam neki egy karórát, 
amely állandóan öt perc múlva fél négyet mutatott. Életének utolsó 
napjait azzal töltötte, hogy ült azon a nyavalyás padon, és várta egy 
nem létező autóbusz érkezését…

Markónak egy pillanatra elcsuklott a hangja.
– Mi lett a vége? – kérdezte halkan Sale.
– Egy reggel holtan találtak rá a mosdóban. Anyaszült mezte-

lenül lógott az egyik ablakrácsról. A pizsamájával akasztotta fel ma-
gát… A sírjánál megesküdtem rá, hogy az első adandó alkalommal 
kinyírlak.

Sale lesütötte a tekintetét, némán bólintott és elnyomta a ciga-
rettacsikket. Mindketten maguk elé meredtek, és hosszú hallgatásba 
burkolóztak.

– Lehet még egy ital? – szólalt meg végül Sale.
– Lehet.
– Szólsz a pincérnek?
– Kukac! – kiáltotta el magát a szakállas férfi.
– Tessék? – jelent meg az ajtóban a pincér.
– Hozzál még egy kört! – mondta Marko.
– Ezt most írd az én számlámra – tette hozzá Sale.
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a kenyér elporlott, megkövült a víz
a galambszaros akácfabútorokon lágy utakat vésve kanyarog
a zavaros bundapálinka, szinte fortyog, 
     

a szétnyűtt parasztkosár meglazult, piros vesszőiből
a gyermekkor ördöge vonít irgalmatlanul, dől 
a levegőből a romlott szépség, a sóhajok szaga, barátaim
végtagjai, ördögök, rágcsálók és rokonok angyalai
lengenek kísértetiesen, pókhálók foglyai
       

ám ereszkedik már fentről, mint ezüsttrikós legény
a cirkusz trapézkötelén 
a rézpók, kékkőoldattól csillog páncélja
földet ér, száját nagyra nyitja, durva
szitkait rám zúdítja, egérszeme villog, s vijjog
rothadsz már, rothadsz, némán és kedvesen, penészesen
remegések és régi képek ócska aprópénzek
         

megingott az egyenesség, meglágyult a gerinc
lepke nincs, 
szárnyatlan lárva sincs
lógnak a padláson a nyári szánkók
kocsisok nincsenek, te lehetsz már csak az
csak lennél, ígérnél bármit,
meg tudnálak enni, csak árnyékod lenne itt
túl sokat láttál, hiába
         

          

MEGSZÓLAL A HAL

Megtanítalak én a végső lemondásra
Hogy könnyebben lélegezz
Egyetlen belégzés naponta
S már üdén és éhesen ébredsz reggel
Mintha a valóság egészet alkotna a képzelettel
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Árnyak és fények alatt
Oszlopok alatt lesz majd menedéked
Derűs vagy letört arccal
Merülsz a mélybe hol nincsenek ajtók sem jelek
Ahol ami nyitott egyenlő lesz a zárttal
A néma, előre elrendelt
Szabadságban senki sem szólít majd neveden
Itt csöndsivatag és mérgezett béke pihen
Ez a világ valóban ilyen
      

Szikrázó magocska hintáz ezüstszálon
Messziről a fényét ontja
Ezüstszál-suttogás fonálhullámon át 
A hang Istené, ki fénylő, hallgatag
Akár te magad,
Kérdéseid és válaszaim
Az utak melyek reád várnak   
Csapdák melyek örökbe fogadnának
       

Fordította: Kovács Jolánka
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– A kurva anyját! – hördült fel és rátaposott a fékpedálra. Gör-
csösen markolta a kormányt, de az autó még így is megcsúszott, ki-
sodródott az útkereszteződés közepére. Észre sem vette a stoptáblát.

Szerencséjére mind a két utca kihalt volt, s még nagyobb szeren-
cséjére,  rendőr  sem  volt  a  közelben.

Letekerte az ablakot, arcát megcsapta a friss levegő. Ez mintha 
nagyobb óvatosságra intette volna. Lassabban hajtott tovább, a meg-
engedett sebességnél valamivel lassabban.

A lány miatt duzzogott még mindig, aki az istennek sem volt haj-
landó beülni mellé, mondván, túl sokat ivott, nem fogja kockáztatni 
az életét egy részeg mellett. Még arra is rá akarta beszélni, ő se üljön a 
volán mögé, hívjanak egy taxit, a kocsit majd felveszik másnap.

Még hogy részeg!
Ezen aztán össze is vesztek. Az a hülye amerikai csaj meg fakép-

nél hagyta. Egy-két nap és biztos, hogy megbékül, de a mai éjsza-
kának már lőttek. Persze amúgy is rövid lett volna. Így legalább majd 
alszik egy keveset.

A következő saroknál egy szélesebb útra fordult. Néptelen volt 
ez is, az egymáshoz közel, de mégis különálló földszintes épületek – 
többnyire boltok és műhelyek –, lehúzott redőnyökkel, vakon szegé-
lyezték az utat. A távolban felsejlettek a clevelandi belváros felhő-
karcolói.

Fellélegzett. Most már kihúzza baj nélkül, még tíz perc és hazaér.
Előtte talán száz méterrel az egyik baloldali ház mögül füstcsík 

gomolygott az égre. A hajnali derengésben ködpárának tűnt, amely 
most emelkedik a földről, hogy szétoszoljon, elpárologjon a házak 
felett.

A lehúzott ablakon keresztül füstszag hatolt az autóba.
– Az is marha, aki nyáron befűt – gondolta, szemét csak egy pil-

lanatra véve le az útról. Nem akart még egyszer kisodródni.
A füstködbe lángcsóva hasított, egy hirtelen lobbanás, amely fe-

kete pernyével szórta be a szürkeséget.
Néhány métert haladhatott el a ház előtt, amikor rádöbbent, ég a 

ház. És valami más is felsejlett benne. Erősen a fékpedálra lépett, 
jobbra rántotta a kormányt, a kerekek a járdaszegélyhez súrlódtak.
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– Árpi! De hiszen ez Árpi műhelye! – kiáltott fel, és hátrafordult, 
megbizonyosodni, nem téved-e. – Az bizony!

Kiugrott az autóból, a motort sem kapcsolta ki, rohant át az út-
testen.

A ház hátuljából sűrű, fekete füst szállt az égnek.
Még kábultan is tudta, a redőnnyel nem boldogul, az belülről van 

elreteszelve. Az irodaajtóval próbálkozott, természetesen az is zárva 
volt. Néhány másodpercig habozott, mitévő legyen, aztán hátralé-
pett, és jobb talpával teljes erejéből megrúgta az ajtót a kilincs alatt. 
Alig hogy felemelte lábát, megszédült, az ajtó is lökött rajta, elveszí-
tette egyensúlyát és hanyatt vágódott. Káromkodva feltápászkodott. 
Érezte, hogy zúg a feje, lábain sem áll elég határozottan, mégis meg-
feszítette egész testét, és újabb rúgásra lendítette jobb lábát. Meg-
tántorodott, de nem esett el. Hallotta a reccsenést, és meglátta az ajtó 
keretfáján  keletkezett  repedést.

– Na, még egyszer!
A harmadik rúgásra beszakadt az ajtó, hőség és füst egyszerre 

csapott az arcába. Belépett az irodába, sűrű füst csípte a szemét, alig 
látott valamit.

– Beljebb! – mondta hangosan, mintegy önmagát biztatva. – Itt a 
mosdó az iroda mellett.

Bal kezével befogta orrát és szemét, szűk rést hagyva ujjai között. 
Jobb kezével tapogatózva, és zsongó agyának emlékezetére hagyat-
kozva bukdácsolt a belső ajtó felé.

A pokol tárult eléje, amikor kinyitotta az ajtót.
Lángokban állt a műhely, érezte, hogy elviselhetetlen forróság 

perzseli bőrét, de csak egyetlenegy dologra koncentrált: sietni kell.
Megnyitotta a mosdó vízcsapját, kiemelte a felmosó vödröt a 

mosdó alól, a csap alá helyezte. Óráknak tetsző idő telt el, mire a 
vödör megtelt. A vízzel telített edényt meglódította abba az irányba, 
ahol a tűz gócát sejtette, de csak a füst lett még áthatolhatatlanabb.

Agya lázasan működött. Vödör vizekkel nem jut semmire.
– Legalább menteni, amit lehet – villant át az agyán. – El kell jut-

ni a redőnyig, s a széles ajtón keresztül kihordani mindent, amit csak 
lehetséges.

Árpinak az élete ez a műhely, ebben fekszik majd’ minden va-
gyona, tönkremegy, ha itt minden a lángok martaléka lesz. Neki meg 
munkalehetőség, itt bármikor dolgozhat. Árpi télen is maga mellé 
vette, miután elbocsátották a gyárból, s azóta is gyakran biztosít vala-
mi  munkát,  megélhetést.  Itt  semmi  sem  mehet  veszendőbe!
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Elindult a redőny felé. Ha azt sikerül felhúzni, még sok mindent 
kihordhat az utcára, legalább annyi maradjon meg, amennyit meg tud 
menekíteni.

Háta mögött nagy robajjal szakadt le az egyik tartógerenda. Pa-
rázsdarabok repkedtek szerteszét, mint egy tűzijáték petárdái. A ro-
bajra ösztönösen hátranézett. Agyában öntudatlanul is rögzült, hogy 
nincs visszaút, most már akkor is fel kell húzni a redőnyt, ha ki akar 
jutni innen.

Vakon tapogatózott, felordított kínjában, amikor véletlenül egy 
izzó csövet markolt meg. Feldöntött egy polcot, szertehulló szerszá-
mok szikráztak a szeme előtt. A földre borult polc újabb akadály volt 
az útjában. Megbotlott, nekiesett a falnak, a fal mentén próbált ha-
ladni tovább.

Nagy igyekezetében észre sem vette, hogy bőrét nemcsak a po-
koli forróság, de már a tűz is égeti, ahogy a lángok előbb a nadrágja 
szárába, majd az ingébe, végül a hajába is belekaptak.

Krákogott, kapkodott a levegő után, fulladozva botorkált a re-
dőny irányába.

Amire odaért a redőnyhöz, az egész ember egyetlen mozgó láng-
csóva volt.

Elhúzta a reteszt, maradék erejét összeszedve még fel tudta rán-
tani a vasredőnyt.

Levetette magát a földre, meghemperedett a járdán, és gurult, 
mint egy tűzgolyó.

Akkor értek oda a tűzoltók is.

*
     

Kerekes Árpád a feleségét istápolta. Az asszony arcát feszesre 
húzta a kín, tágra nyílt szemmel, segélykérően nézett a férjére.

– Vigyelek vagy hívjam a mentőket?
Az asszony szája torz mosolyra görbült.
– Azt hiszem még korai. Pár percen belül elmúlik.
– Biztos?
Az asszony csak hunyorított.
Az éjjeliszekrényen megcsörrent a telefon. A férfi felemelte a 

kagylót.
– Igen?
Az asszonynak múlóban volt a fájdalma, feszülten leste férje ar-

cát,  de  a  közömbösnek  tetsző  arcról  képtelen  volt  bármit  is  leolvasni.
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– Ki volt az? – tudakolta türelmetlenül, amikor férje a helyére 
akasztotta a kagylót.

– A tűzoltók – mondta Kerekes Árpád színtelen hangon. – Azt 
akarják, hogy oda menjek. 

Feleségére nézett, nyugtalanul kérdezte:
– Tényleg ne vigyelek a kórházba, ne hívjam a mentőket? Nem 

merlek itt hagyni egyedül.
– Tudod, hogy még nincs itt az ideje. Menj csak, miattam ne 

aggódj.
Kerekes Árpád gyors mozdulatokkal magára kapta ruháit. Még 

egyszer visszalépett az ágyhoz, lehajolt és megcsókolta feleségét. Az 
asszony megszorította kezét.

– Légy óvatos! Nagyon vigyázz, hogy mit mondasz!

*
      

Az egyik tűzoltóautó mögött parkolt le. Kiszállt a kocsiból, las-
sú, tétova léptekkel indult az épület felé. Egy tűzoltó termett előtte.

– Kérem! Egy lépést sem tovább, veszélyes és…
– Az én műhelyem – mondta Kerekes Árpád halkan. Folytatni 

akarta útját.
– Várjon! – szólt rá a férfi. Eltűnt a tűzoltóautó mögött. Két per-

cen belül egy rendőr kíséretében tért vissza.
– Magáé  a  műhely?  –  kérdezte  a  rendőr.
Kerekes Árpád bólintott. Tekintetét a leégett épület felé fordí-

totta. Két üszkös gerenda meg a földre szakadt és elgörbült redőny 
jelezte az egykori bejáratot. Mögöttük elszenesedett törmelék lepte 
zsarátnok.

– Az enyém volt – mondta Kerekes Árpád.
– Tartózkodott valaki az épületben?
– Senki. Este én magam húztam le a rolót.
– Biztos ebben?
– Már hogyne volnék! Miért is tartózkodott volna bárki is oda-

bent? Éjszaka sohasem dolgoztunk, és egyedül nekem van kulcsom.
– A mentők az előbb vittek el egy teljesen összeégett férfit. A tűz-

oltók szerint a lángoló épületből jött ki.
A rendőr érdeklődő pillantást vetett Kerekes Árpádra, aki tanács-

talanul helyezte testének súlyát egyik lábáról a másikra.
– Az lehetetlen – motyogta. – Hacsak…
– Hacsak?
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– Csak egy betörőre tudok gondolni.
A rendőr elmélázott.
– Lehetséges. Ámbár a tűzoltók szerint, a jelekből ítélve, az ille-

tő azon volt, hogy eloltsa a tüzet. Egy betörőnek ez miért állna érde-
kében?

– Talán nem volt más választása.
A rendőr hallgatott. Kerekes Árpád nyúzott ábrázatát nézte, ide-

ges billegését egyik lábáról a másikra. Lebiggyesztette alsó ajkát, az-
tán felsóhajtott. Lapátnyi tenyerét a toporgó férfi vállára helyezte, 
mintha meg akarná nyugtatni.

– Itt már nincs mit segíteni – mondta lemondóan. – Remélem van 
biztosítása.

– Hál’ istennek!
– Na jöjjön! Felveszem a szükséges adatokat, aztán mehet haza.
Követte a rendőrt.
A kék lámpa hangtalanul és idegesítően villogott a kocsi tetején. 

A  rendőr  udvariasan  kinyitotta  neki  az  ajtót.
– Üljön be – mondta.
Összeszorult a gyomra, kiszáradt a torka, nyelt egyet. Beült az 

anyósülésre, lábaival dobolni kezdett a padlón, megvakarta a hom-
lokát.

– Ideges? – kérdezte a rendőr nem minden gyanakvás nélkül, 
amikor  ő  is  beült  a  kocsiba.

Kerekes Árpád határozottan a rendőr szemébe nézett.
– Igen. Egyedül hagytam a feleségem. Gyereket vár. Úgy értem, 

minden pillanatban…
A rendőr meglepődött.
– Vagy úgy? Van valami elképzelése, mi okozhatta a tüzet?
– Fogalmam sincs. Betartottunk minden tűzrendészeti előírást.
– A tűzoltók főnöke azt állítja, rövidzárlat. Öreg épület, régi, ne-

tán rosszul szigetelt vezetékek. Nem gondolja?
– Nem tudom. Nem értek hozzá.
A rendőr akart valamit mondani, de figyelmét váratlanul elterelte 

az adóvevő készülék. Felerősítette a hangot.
– Igen – jelentkezett a központba, és figyelmesen hallgatta a 

választ.
– WHT-801, ohiói rendszám, kilencvennégyes Ford Mustang, 

Leslie Mozsar néven regisztrálva.
– Köszönöm, értettem.
A  név hallatára Kerekes Árpád úgy érezte, kiszökik fejéből a vér. 
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Görcsösen kapaszkodott a műszerfalba.
– Hallotta?
Egy fejbólintással jelezte, hogy igen. Ajkai összetapadtak, egy 

szót sem tudott kinyögni.
– Ismeri?
– Igen – hangzott az erőtlen válasz. – Néha dolgozott nálam.
– Nos – mondta a rendőr –, minden valószínűség szerint ő volt az 

összeégett ember. Az egyik tűzoltónak tűnt fel a kocsija. Járt a motor, 
az ajtó nyitva, tulajdonos meg sehol.

   

A rendőr előre mutatott az ablakon keresztül.
– Ott áll még most is.
Kerekes Árpád azonnal felismerte a kopott, porlepte Mustangot.
– Hogy kerülhetett ide? – kérdezte rekedtes hangon, sokkal in-

kább önmagától, mint a rendőrtől.
– Magának jobban kéne tudnia. Elvégre ismeri. És ahogy emlí-

tette, magánál dolgozott.
– Nem állandóan! Csak kisegített néha. Pár napja már nem is 

láttam, nem is beszéltem vele.
– Mindenesetre érdekes. Ámbár az is meglehet, véletlenül járt 

erre. Kora hajnalban.
Gunyoros mosoly cikázott át a rendőr arcán.
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– Maga hol volt az éjszaka? – kérdezte váratlanul.
– Én? – hökkent meg Kerekes Árpád. A tömör szó úgy hangzott, 

akár egy erőteljes tiltakozás. – Otthon. Mondtam már, a feleségem 
szülni készül. Így sem szívesen hagytam magára.

– Értem – mondta a rendőr. Aztán az adatai felől kezdte faggatni a 
nyúzottnak látszó, ideges férfit. Szorgalmasan jegyzetelte a kapott 
válaszokat, s amikor végzett, becsukta jegyzőkönyvét.

– Nem kevés gond szakadt a vállára, s talán nem is a legjobbkor.
– Bizony nem.
– Egyelőre ennyi. Mehet haza. Majd értesítjük a fejleményekről.
– Köszönöm – mondta Kerekes Árpád, miközben kiszállt az au-

tóból.
A rendőr utána szólt:
– Ne felejtse el a biztosítóját értesíteni! Az fontos.

*
      

Asszonya már izgatottan várta. Az ágyon ült, két kezét nagy hasá-
ra fektetve ropogtatta ujjait. Amikor Kerekes Árpád belépett a szobá-
ba, magzatának terhe sem akadályozta meg abban, hogy felpattanjék.

– Mesélj! Mi volt? Sok mindent kérdeztek?
– Talán majd fognak – felelte a férfi. – Most csak az adatokat vet-

ték fel. A tűzoltóknak mindenesetre az a véleményük, hogy rövidzár-
lat okozta a tüzet.

Az asszony fellélegzett.
– Ez megnyugtató.
– Igen – mondta Kerekes Árpád. – Ez megnyugtató.
Az asszony hirtelen ökölbe szorította kezét, ajkába harapott, 

homlokát meggyűrte a fájdalom.
A terhesség utolsó napjaiban Kerekes Árpád most először volt 

figyelmetlen. Gondolatai máshol jártak.
– Árpi! – szólalt meg az asszony. – Azt hiszem…
– Tessék? – riadt fel a férfi. Egy másodpercig ostobán nézett a 

feleségére.
– Mehetünk.
Ahogy megérkeztek a kórházba, az asszonyt egyenesen a szülő-

szobába vitték.
Kerekes Árpád odakint várakozott, két férfivel egyetemben. Az 

egyik a karosszékben ült, a karfát kaparászta idegesen, a másik fel s 
alá járkált szapora léptekkel. Kerekes Árpád az ablakon bámult kifelé.

76



Váratlanul sarkon fordult, mint akinek hirtelen támadt halaszt-
hatatlan dolga. Egy pillantást vetett a szülőszoba ajtajára, aztán siető-
sen, már-már szaladva igyekezett a lift felé.

A recepciónál félretolt egy idősebb hölgyet.
– Hoztak be magukhoz egy Leslie Mozsar nevű beteget?
A recepciós rosszallóan nézett fel rá, de nem tett semmi meg-

jegyzést. Bepötyögtette a hallott nevet, aztán közömbös arckifejezés-
sel várta, hogy a monitoron megjelenjen a kért információ.

– Égési osztály, második emelet, kétszáznégyes szoba.
Köszönetről megfeledkezve, szaladt a második emeletre, kette-

sével szedte a lépcsőket. Vadul ragadta meg az első, útjába kerülő 
ápolónő karját. A megilletődött nővér nem is válaszolt izgatott kér-
désére, csak mutatott a folyosó közepén álló íróasztal felé.

Az íróasztal mögött ülő fiatal és csúnyácska, vastag keretes 
szemüveget viselő nő türelmesen hallgatta végig. Nem válaszolt 
azonnal, s mielőtt megszólalt volna, szemüvege mögül végigmérte a 
férfit, mintha testre akarná szabni, amit mondani szándékozik.

– Már elvitték – mondta csendesen.
Kerekes Árpád értetlenül nézett a nőre.
– Elvitték? Hova?
Most a nő jött zavarba. Látszott rajta, keresi a megfelelő szava-

kat. Suttogva szólalt meg:
– Elhunyt. Két órával ezelőtt.
– Értem – mormolta Kerekes Árpád.
Előbb az emeletet nézte el, majd a szülészet helyett az ortopé-

diára tévedt. Amikor végre visszaért a szülészet várótermébe, fárad-
tan  roskadt  a  legközelebbi  karosszékbe.

Ott ült még akkor is, amikor egy mosolygós ápolónő elébe lépett.
– Kicsit korán érkezett, gyakran előfordul. Néha még egy feles-

leges izgalom is kiválthatja. De nincs semmi baj. Fiú és egészséges. 
Ez a lényeg, nem?

– De, de, hogyne!
– A felesége is jól van, nem volt semmi komplikáció.
– Igen.
– Gondolom, akarja látni a gyereket.
– Tessék?! Hogyne, persze!
– Akkor fáradjon velem.
Felállt a karosszékből, gépiesen követte az ápolónőt, aki csak 

azon csodálkozott, hogy se megkönnyebbülést, se észrevehető örö-
met nem lát a férfi arcán.
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KILENG  

Hátrapillantva Vadmalac keresztülnézett évein. Pillantása any-
nyira egyenes volt, hogy vágott, akár a kés pengéje. Tisztán látta az 
eltéréseket.

A „kilengéseket”, ahogy ő azokat magában nevezte.
Várt kissé, hogy ezt elrendezze a tudatában. Majd rászólt, ugyan-

csak gondolatban, magára:
„Nem  így  kell.  Az  élet  egészen  más.”

NEM UGYANAZ

Hamar rájött, hogy a kettő nem ugyanaz. Ha például a bal fülét 
dugta be, egy életfájdalom-sikolyt hallott, amikor a jobbat, az életére 
törtek.

Háború volt, mesterlövészek lőttek.
Tudta ezt Vadmalac. És skizofrén sem akart lenni.
„Dugnám be mind a kettőt?”

FÉL

Kigondolt két rövid sztorit, s azok annyira kedvére sikeredtek, 
hogy elhatározta, ír még.

Négyet.
„Együtt kiteszik a fél tucatot.”
Behunyta szemét.
Nem tudta, hallja-e saját sikolyát, vagy csak elképzeli.
„Félek.”
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SZARKÁK

Lenézett az emeletről, a kocsiját pillantotta meg, s annak a tetején 
észrevett két nagy fehér foltot: a szarkák szarták.

„Igazuk van – gondolta. – A fészkük alá parkoltam.”
De hát a táblát oda helyezték!
Látta, amikor a fészket építették. Tudta, hogy két kijáratuk van. 

Egy  felül,  s  hát  az  alsón  kiszarnak.
„Kurva  szarkák!”

PIROS PONT

Az addig összefüggő hótakaró szakadozott. Mondták is egyesek, 
hogy eljött a tavasz.    

Vadmalac már egy hónapja tudott róla. Észrevette ugyanis, hogy 
a szarkák gyűjtik az ágakat – újítják fel a fészküket. Nemcsak gyűjtik, 
hanem az egyik a fáról csípte őket. Szakította a csőrével, mintha az 
ember törné a kezével. Adott is neki gondolatban egy vörös pontot, 
amilyet maga kapott gyerekkorában.

A levegőbe rajzolta, festette gondolatban, s az olyan nagy lett, 
hogy Vadmalac már-már azt hitte, az maga a lenyugvó napkorong.

„De hát hogy lenne az, hiszen felhős az ég.”

MINT EGY BÁRD

Nem ez volt az első alkalom, amikor a komáját meglepte. Egy 
almát helyezett az asztallapra, majd a konyhakéssel kettészelte. Sú-
lyos volt a kés, és ő meg úgy hagyta ráesni a puha gyümölcsre, mintha 
egy bárd sújtana le.

„Egyetlen kardcsapással vágták ketté a koponyát.”
Elszíntelenedik a hangja, amikor mondja.
„Ezt miért meséled?”
„Kérdezted, hogy miért – válaszolja Vadmalac. – Előtte bekötöt-

ték az áldozat szemét.”
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ÖRÖM
               

A rokonom régi tárgyakat gyűjt, de csak olyanokat, állítja ő, 
amelyek részére meghatározott hely van a lakásában. Nem visz haza 
bármilyen elgörbült, rozsdás szöget, csak azt, amelynek sorsánál 
fogva elrendeltetett, hogy a polcára kerüljön, pontosan a megrepedt 
hamutartó mellé. A rokonom szerint minden tárgy előre meghatáro-
zott sorssal keletkezik, de vannak olyanok, amelyeknek nem teljesül 
be a sorsuk, elkeverőznek valahol, és elfelejtődnek. Olykor, előre 
nem látható pillanatokban, a rokonom hallja a jajveszékelésüket, 
ahogyan hívogatják azokat, akik a sorsuk részét képezik. Amikor 
meghallja saját nevét, a rokonom elmegy oda, ahonnan a jajveszé-
kelés hallatszik, magához veszi a tárgyat, hazaviszi, és a neki szánt 
helyre teszi. Az az öröm, mondja a rokonom, amikor az adott tárgy és 
hely egymásra találnak, semmivel sem hasonlítható össze. És leteszi 
a  fog  nélküli  fésűt  a  törött  villanykörte  mellé.
     

HOMOKSZEMCSÉK
         

A barátom barátja homokszemcséket gyűjtött. Gyűjteménye kö-
rülbelül hatszáz homokszemcséből tevődött össze, külön erre a célra 
készített dobozokban elrendezve. E dobozok zöme üresnek tűnt, 
mintha semmi sem lenne bennük, de ha valaki nagyítóval pillantott 
beléjük, láthatta a homok tündérszép világát, amelyben minden 
szemcse különbözik a másiktól. A barátom barátja órákon át tudott 
mesélni gyűjteményéről, különösen az istenien fehér szemcsékről, 
amelyeket a déli tengerek mellől hozott, akárcsak a Holt-tenger part-
járól származó sós szemcsékről. A legkedvesebb neki, mondogatta 
mindig, a színes homokszemcséket – a gyöngyházszínűtől és vilá-
goskéktől kezdve a vörösig és feketéig – tartalmazó doboz volt, de a 
többivel  ellentétben,  ezekről  nem  árulta  el  honnan  származnak.
      

KÉSÉS
           

A vonat, amelynek este hétkor kellett volna megérkeznie, két 
órával később futott be, ami arra kényszerítette Mirkót, hogy két órát 
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a restiben töltsön, ahonnan olyan részegen jött ki, hogy Slavica, a 
nővére, a meghosszabbított utazástól szinte hisztérikusan, elutasítot-
ta, hogy az autójába üljön, amivel sírásra késztette Vidát, Mirko fele-
ségét, mert több mint három órán keresztül zsonglőrködött az edé-
nyekkel a sparhelton, hogy meleg vacsorával fogadja őket, könnyeit 
látva fiatalabb lányuk, Julija is elpityeredett, amit követően az idő-
sebb lány, Maja is csatlakozott hozzájuk, úgyhogy, valamilyen mó-
don, mondta a bíró, egyáltalán nem meglepő, hogy ezzel a zokogó-
kórussal körülvéve, Mirko pisztolyt fogott, és nem sokkal később, 
amikor Slavica gyalogszerrel megérkezett az állomásról, három go-
lyót  röpített  belé:  kettőt  a  fejébe  és  egyet  a  szívébe.

HÁROM NŐ
       

Jovan, mondogatták, még a legyet sem ütné agyon, úgyhogy kez-
detben senki sem akarta elhinni, hogy igaz lenne a hír, miszerint Jovan 
megölt három nőt, holttestüket pedig a tűzifa és a szén alá rejtette a 
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fészerében. Miután azonban rátaláltak a földi maradványokra, egy-
szerre mindenki azt kezdte beszélni, hogy erre számítani lehetett, 
csak arra vártak, mikor derül ki, mosolya is álarc volt csupán, rég át-
láttak rajta. Jovan, természetesen, tudta, hogy hazudnak, de ez többé 
már  senkit  sem  érdekelt,  sem  őket,  sem  őt.
      

EMBEREK ÉS ISTENEK
    

Senki sem ismeri annyira Boro urat, amennyire én ismerem, oly-
kor mégis úgy tűnik, mintha semmit sem tudnék róla. Láttam, amikor 
megszületett, és remélem, nem fogom látni, amikor meghal. Rend 
lenne ugyanis, ha előtte távoznék el arra a másik világra, de annak, 
akinek a rendről kellene gondoskodnia, az, aki valójában kitalálta a 
rendet, a legkevésbé tartja tiszteletben ugyanazt. Anyám mindig 
mondogatta, hogy az emberek és az istenek között nincs különbség, 
és,  íme,  ennyi  év  után,  végre  hiszek  neki.
      

SORON KÍVÜL
     

Először megremegnek az árnyak; csak ezután kezd reszketni a 
gyertyafény.
      

DUDAHANGOK
      

Először a tavasszal a városunkra tört vadlovak leptek meg ben-
nünket. Aztán, nyár közepén, hó esett. Szeptemberben minden városi 
kórházban csak fiúgyermekek születtek. Novemberben, egy csütör-
töki napon, a Nap nem tért nyugovóra. A következő reggelen kivirá-
goztak az almafák. Bolond Mara, aki éjfélkor mindig a városi téren 
ordítozott, hirtelen elnémult. A fecskék abban az évben úgy hullottak, 
mint a legyek. Legyek egyáltalán nem is voltak abban az évben. És 
azokban a napokban mindvégig, a messzi távolból, állandóan hallani 
lehetett  a  dudahangokat.
     

AZ ÉLET VÉGE
     

Amikor Kristofernek megmondták, hogy csak egy mondat ma-
radt hátra az életéből, úgy döntött, hogy többé nem beszél, így is halt 
meg, hallgatagon, ujjal az ajkain. „Mintha megfojtotta volna a ki nem 
mondott mondat”, mondta később valaki a temetésen, vagy talán a 
templomban,  amíg  a  papra  vártak.
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NINCS TÖKÉLETESSÉG

A tanú határozott volt, és 
ragaszkodott hozzá, hogy vallo-
mását szó szerint jegyezzék föl, 
hangsúlyozva, hogy a vádlott 
édesanyja állandóan a „Senki 
sem tökéletes” frázist ismétel-
gette, különösen akkor, amikor a 
vádlottnak valami kihullott a ke-
zéből, ami, tette hozzá a tanú, na-
ponta többször megtörtént. Ezért 
a legkevésbé sem lepődött meg, 
amikor, a konyhába lépve, az 
édesanyja mellett térdepelve ta-
lálta a vádlottat, aki, amíg az asz-
szony könyörögve kérlelte, hogy 
üsse még egyszer fejbe és vessen 
véget szenvedéseinek, szüntele-
nül azt ismételgette: „Senki sem 
tökéletes, senki sem tökéletes…”

UNALOM

Semmi sem szörnyűbb, mondja a nő, mint amikor megkérdezel 
valakit, hogy szeret-e, és az arcán az unalom olyasféle kifejeződését 
pillantod meg, amitől legszívesebben elfelejtenéd, hogy létezel. De a 
kérdés már feltétetett, a szavak a levegőben lógnak, mint a kiterege-
tett fehérnemű, és nem marad más hátra, mint hogy csendben várj a 
válaszra, amely egyébként sem jelent semmit.

Fordította: Sándor Zoltán

      

A fordítás az alábbi mű alapján készült: 
David Albahari: Male priče [Kis történetek]. 
                          Čarobna knjiga, Beograd, 2013
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Május hatodikán kezdett el futni a férfi után, de június hetedikére 
még nem ért el semmit. Annyit sikerült megtudnia, hogy a férfi har-
mincöt körüli, szereti a Rolling Stones-t, és három utcával lejjebb 
lakik, a Petőfi 25-ben vagy 26-ban, de, gondolta a lány, tökmindegy 
hogy pontosan melyikben, mert ha összejön, úgyis belülről fogja 
szemlélni az egészet.

Korábban is látta már, ahogy magas, izmos testével elvonult az 
ablak  előtt,  de  ő  sokáig  nem  mutatott  érdeklődést  iránta.

Aztán egyszer elhatározta magát, előkotorta azt a régi pókhálós 
cipőt a padlásról, nagy fájdalmak közepette felhúzta a lábára, magára 
öltött egy pulóvert, bestartolt a kapuhoz a meggyfa mögé, és várni 
kezdett. Az időpont nagyjából mindig megegyezett: délután fél öt és 
négy óra harmincöt között.

Négy óra harmincháromkor látta meg a férfit: úgy közeledett felé 
a távolból, mint egy egyenletesen masírozó bábu, ami a gyermek láz-
álmában hirtelen önálló életre kel, és nőni kezd.

Nekiállt futni ő is.
Hangtalanul futott, a rosszul aszfaltozott utca elnyelte cipője 

zaját.
Minden tökéletesen indult így az elején, az első tíz másodperc-

ben; aztán a lány először halkan, még számára is alig feltűnően, majd 
egyre erősebben és hangosabban, lihegni kezdett. A férfi nem hallhat-
ta meg őt: épp vadul tombolt, mélyen bedugaszolt hallójárataiban,     
a Satisfaction.

Na, gondolta a lány, itt igazi problémák lesznek, ha ez így megy, 
ez a futás, hogy ennyi megalázó és feltűnő lihegéssel jár! Aztán meg, 
hamarosan, az Ady utca sarkánál, jött az izzadás is. Először a feje 
vörösödött el, aztán a hónaljából kezdett patakokban ömleni a víz, 
végül az egész testét elborította a verejték, különös tekintettel a hom-
lokára és halántékára. Nem adom fel, gondolta, most még nem!

Aznap halálos fáradtan ért haza, azzal a szörnyen megalázó tu-
dattal, hogy nem bírta… a Petőfi sarkáig tudta csak elkínlódni magát, 
ott meg kellett támaszkodnia egy villanyoszlopban; aztán csak leste, 
lihegve, leste, hogy merre megy tovább Ő.
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(A nap egyetlen diadala, gondolta, hogy az a szemét nem futott 
nála annyival tovább legalább, hanem a Petőfi közepénél lelassított, 
aztán megállt, csinált néhány elég hülyén festő lazító gyakorlatot az 
utca közepén (az idióta!), és végül beparkolt a saját garázsába.)

Olyan mélyen és édesen aludt aznap, mint még talán gyermek-
korának hajnalán utoljára. Másnap kipihenten ébredt, és azzal a ke-
mény elszánással a szívében, hogy márpedig – vele – senki nem fog 
kitolni.

Volt néhány távoli fitneszcica-ismerőse, azokkal vitatta meg, 
hogy áll a dolog: először kinevették, miután elmesélte nekik, mihez 
akar kezdeni, de aztán megpróbálták komolyan venni, és tanácsokkal 
látták el, hogy s mint kell az ilyesmit intézni. Ő persze a tanácsok 
nagy részét nem fogadhatta meg anyagi okokból, de azért az hasznos 
volt, hogy például milyen nyújtásokat végezzen, mielőtt elindul, meg 
hogy körözzön a bokájával, miután visszaér.

(Nem mintha egyetlen percig is az érkezés járt volna a fejében: 
csak az indulásra tudott koncentrálni.)

Elindult hát, rendszeresen.
Talált egy régi pólót, amit nem sajnált az izzadásra, meg hogy 

összefoltozódjon; a cipő maradt. Mindennap futott a lány a férfi után, 
délután fél öt vagy négy után harmincöt és négy óra harmincnyolc 
között.

Mindennap futott a lány kerek, vagy csonka három percet.
Aztán jöttek a mellproblémák. Eleinte nem tűnt fel annyira, hogy 

ekkorák, valahogy sosem volt ez olyan fontos neki. De most! Körül-
belül húsz másodperc futás után úgy kezdtek össze-vissza ütődni-
lökődni, mintha valami őrült táncot járnának, mintha önálló, elme-
beteg életre keltek volna. Felhúzta a pólót a tükör előtt, és egy forró 
júniusi estén megpillantotta a melleit: hatalmasak voltak és izzadtak. 
Zsírosak. A mellbimbók úgy éktelenkedtek a hatalmas fehér halmo-
kon, mint alvadt vérrel tapasztott jókora sebek.

Előkotorta egy régi, pókhálós melltartóját, és megpróbálta, nagy 
fájdalmak közepette, feltuszkolni a melleire. Ez sikerült is úgy-ahogy.

Aztán egy június végi napon valahogy azon kezdett el tűnődni, 
miközben épp hazafelé baktatott a Petőfi sarkától a gyengülő, de 
ugyanolyan forró napfényben, hogy ez így nem lesz túl jó: lépni kell.

Vagy lép, vagy nem lép: vagy így, vagy úgy – mozdulni kell; ez 
így nem mehet tovább. Már vagy másfél hónap eltelt, és még min-  
dig csak annyit tudott a férfiról: harmincöt körüli, szereti a Rolling 
Stones-t és három utcával lejjebb lakik, a Petőfi 25-ben vagy 26-ban, 
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de, gondolta a lány, ez már elég gázos, hogy még mindig nem tudja, 
pontosan melyikben.

Másnap kipihenten ébredt, azzal a szilaj elhatározással a szívé-
ben, hogy megteszi a lépést: tovább fut, mint szokott, tehát: bevág a 
Petőfibe, végigrobog a cseresznyefák mentén és vadul csaholó ku-
tyák sorfala közt, és akkor: lesz, ami lesz. Már akkor a torkában dobo-
gott a szíve, mikor elhatározta, hát még később! Aznap nem is ment 
be dolgozni; átmosta és kitette holmijait – a futócipőt, a melltartót, a 
pólót – a napra, és várt.

Gyönyörű, forró, június végi nap volt.
Sosem szokott ilyesmit csinálni, de úgy gondolta, most megér-

demli: a saját testét is kitette a napra, talán hogy erőt gyűjtsön, nem na-
gyon tudta volna megmondani, miért. Csicseregtek a madarak, távoli 
szomszéd gyerekek sikítva őrjöngtek az olcsó műanyag medencékben.

Aztán hirtelen arra riadt fel, hogy elaludt. Jó ideje pácolódhatott 
már saját izzadtságában, nem tűnt fel neki semmi, csak az, mint-      
ha egyszer csak megcsiklandozta volna valami. Fogalma sem volt, 
mennyi lehet az idő, de a nap állásából és saját orrfacsaró, égettbőr-
testszagából arra következtetett, néhány perc maradt még fél ötig. 
Sejtése beigazolódott és rettegéssé fajult, mikor bement a házba, és 
megpillantotta az órát.

A lány kapkodni kezdett: át se törölte magát, csak felkapkodta a 
napégette holmikat, és izzadt melleire passzírozta a száraz melltartót 
meg pólót, izzadt lábára a cipőt. Ahogy kirohant, becsapta maga mö-
gött a kaput, még épp láthatta a férfi távolodó alakját.

Most megmutatom, te szemét rohadék!, gondolta, és olyan tem-
póban, olyan gyorsasággal, mint még soha, futni kezdett. Futott, érez-
te dugulni kezdő orrában a cseresznyefák és málnabokrok zöldjének 
illatát. Futott, hallotta a vérszomjas kutyák őrült csaholását, hogy úgy 
kísérték őt, mint a csapdából szabadult vadállat szökését rács mögé 
szorított, halálig fogságra ítélt társainak féltékeny, de bátorító szere-
nádja. Futott, érezte a bódító napmeleget a hajában, ahogy gutaütése-
sen odafészkelte magát.

Most megmutatom, te szemét!, gondolta, és ebben a veszett tem-
póban érte el a Petőfi sarkát.

Tovább, tovább!
Már egészen beérte a férfit, érezte azt a felejthetetlen, dezodoros 

kanszagot, egészen közelről hallotta a fülhallgatókból kiszökő mu-
zsikát, már egészen közel volt, szinte megtapogathatta volna, ha 
akarja, a dudorodó izmokat, az összetapadt csigás hajat…
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A férfi hirtelen lassítani kezdett, és ő is. A férfi megállt.
Megállt ő is.
Még mindig hallotta a zenét, míg a férfi szokásos lazítógyakor-

latait végezte. Aztán meghallott valami mást is.
Apa! APA!
Egészen vékony, cincogásszerű kislányhang volt, egyenesen a 

Petőfi 25 kertjéből.
Nehogy, nehogy!
A férfi felkapta a fejét, és kivette a fülhallgatókat a füléből.
A lány még mindig veszettül lihegett, az izgalomtól és a meg-

erőltetéstől félrevert a szíve, alig kapott levegőt…
Apa! APUCI! Ki van ott MÖGÖTTED?!
A férfi lassan hátrafordult, s a lány hirtelen meglátta, ahogy még 

soha azelőtt: fehéredő szakállát és bajszát, rikító zöld szeme alól 
kidomborodó ráncait, fonnyadt, száraz, cserepes ajkát. De izmai még 
mindig fénylettek a délutáni napban, a szaga meg ugyanaz maradt.

A férfi barátságosan elmosolyodott, és mintha a kezét nyújtotta 
volna a lány felé.

A lány összeszedte minden bátorságát, ki tudja honnan, lendü-
letet vett, és elindult.

Úgy bomlott ki magából, ahogy gyorsított felvételeken a rózsa 
oltalmazó fedőleveleiből, olyan lassú volt mégis, hogy fel sem fogta, 
miközben tenyerével a levegőt kaszálta, mintha az is valami nagy, 
biztonságos, napban megolvasztott zsír volna, az aszfaltot érve a 
cipőből fordult ki először a véresre horzsolt, repedéses, dudoros, 
zoknitlan lába, majd a melltartóból kibuggyantak összepréselt, végre 
szabad levegőhöz jutó, hatalmas, izzadt, fehér, foltos emlői, aztán 
pattanásos, anyajegyes hátáról szakadt fel a hat számmal kisebb, ko-
szos póló, hogy végül, mindezen apokalipszisek után, maga a bőr 
szakadjon fel, az égetett, rózsaszín, malacszínű bőr, hogy a repedésen 
keresztül, mint valami hatalmas megkönnyebbülés, maga a zsír 
ömöljön el, végre, végre!, a Petőfi utca hiányos aszfaltján, hogy el-
árassza azt, betakarja az összes erős, izmos férfit maradandó, masszív 
energiájával, azzal a felejthetetlen hővel és illattal, ami legyűr min-
den kanszagot, minden csepp feleslegben elszórt verejtéket.

Apu, ez egy disznó, röhögött a cinkehang, s közben, valahonnan 
nagyon távolról, felsikított Keith Richards gitárszólója.
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nem ürül ki helyemről hiányom,
de talán majd lesz hova helyeznem ócskaságaim
– antik bánatom és gótikus nevetésem –
káoszt teremtek a (t)rendből,
felforgatom a szobákat,
és a falra egyetlen képet akasztok,
azt, ami maradt belőlem,
már nincs vesztenivalóm,
zakóm szűk lett,
pedig kifogytam
magamból,
kép nélküli keret
lóg a falon,
de valahogy
mégis mindig
akad belőlem
ezt-azt megfeszíteni
     
     

TÖRÉSPONT
     
Keresztre szegecselt közhelyek,
eltorzított, fals imák,
vasárnap mindenki tiszta köztetek,
de én már letettem a koszos glóriát.
     
    

KORLÁT
      
Esteledik. Megpuhult a táj, elcsitult a Minden,
fénysugár fürdeti lágyan a fákat,
lázas a lélek, gyógyszere nincsen,
kábulatának sík tere árad.
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Szűkül a szoba, kódolt a csend,
mert mindig-mindig ugyanazt hozza,
várható jövőből csalfa jelent,
eres kezével lelkem motozza.

Már túl nagy az árnyék, és nőnek a házak,
szűk szavaimnak dallama reszket,
messzire szállnék, de úgy hahotáznak,
mögöttem, előttem mind kinevetnek,

és itt ez a korlát, körbefog mindent,
nemcsak a szobát, jajszavamat,
lázas a lélek, gyógyszere nincsen,
ha nem kerülöm ki önmagamat.
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Manhattanben mindig ugyanolyan minden. A napfelkeltével fel-
zúgnak az autók, a metrók degeszre tömve, a járdákon nyüzsgés, és 
mindenki állattá változik.

A fivéreim hattyúkká váltak, mert a mostohaanyám úgy határo-
zott, és mivel minden pénz az övé, senki nem ellenkezik vele.

– Elrontottad őket – fakadtam ki, miután megtette. Amikor azt 
mondtam: őket, igazából a kis Philipre gondoltam, a legfiatalabbra a 
hét fivérem közül. Annak ellenére, hogy egy évvel idősebb volt ná-
lam, kisöcsémként tekintettem rá. Még mindig rovarokat gyűjtöge-
tett a hátsó udvarban, és a kertet övező ódon téglafalat vicces kréta-
rajzokkal festette tele.

Az én művi mostohaanyám csak sóhajtozott, és hol a mahagóni-
vörös hajú, székben pihegő barátnőjének méltatlankodott, hol a bro-
kát mellényt viselő, párnák közé süppedt barátnőjének. 

– Kicsit visszavehetnél a drámából, nem gondolod, Julie? Van-
nak a hattyúknál rosszabb dolgok is. 

Igaz, nem is lett volna muszáj állatokká válniuk. Maradhattak 
volna fiúk örökre. Tudtam, hogy a mostohaanyám csak azért kedvelte 
őket hattyúként, mert fiúként nem szerette őket, a hattyúkon kívül 
mást nem is ismert, apám pedig már sírjában pihent, így ő sem tehe-
tett semmit. Amikor ezt mostohaanyám fejéhez vágtam, apró ráncok 
jelentek meg a szája széle körül, én pedig a következő reggel New 
Yorkba szöktem.

Mindegyik fivérem utánam repült. Julian, a legidősebb és a leg-
hattyúszerűbb az aluljáróban sírva talált rám az első estén. – Szegény 
Julie – mondta, miközben felsegített. Tweed mellényt viselt és na-
gyon elegánsan festett a manhattani plakátokkal és falfirkákkal a hát-
térben. – A hajléktalanok szoktak itt aludni.

Megpróbáltam minél kevésbé szánalmasnak tűnni, de már úgyis 
az voltam: – Én is hajléktalan vagyok.

A másik bátyám, Robert, aki a lehető legkevésbé volt hattyúsze-
rű teremtmény, zihálva szaladt le a lépcsőn az aluljáróba, egy kabátot 
szorongatva. Kezét a térdére támasztva, levegő után kapkodott. Ju-
lian szúrós pillantást vetett rá. – Ez aztán eltartott egy ideig – mondta.
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– Közülünk nem mindenki viseli olyan könnyen a hattyúságot – 
mondta Robert elfúló hangon. – Tessék. Jaj, az isten szerelmére, fogd 
már meg ezt az izét!

Egyik kezével még mindig a térdére támaszkodva, felém nyúj-
totta a kabátot. A gyapjúgalléron még ott lógott az árucímke. Julian 
rám segítette a kabátot, amikor mögülünk, az aluljáróból, hirtelen egy 
vadmacska szökkent fel azon a lépcsőn, amin Robert az imént lejött. 
Utána bámultam. Visszagondolva, a mostohaanyám városában szinte 
mindenki egyszerre vedlette le állati bőrét. Akkor még nem tudtam, 
hogy a „normális” fogalma New Yorkban teljesen új értelmet nyer.

– Sokkal jobban viselnéd a dolgot, ha megerőltetnéd magad egy 
kicsit – mondta Julian Robertnek. –  Azt hiszem nem is kell megkér-
deznem, hogy megtartottad-e a számlát. Hol van Teddy?

Robert még mindig gyorsan kapkodta a levegőt, de nekem úgy 
tűnt, már csak megjátszotta magát Julian előtt. – Éppen azt teszi, amit 
mondtál neki. Remélhetőleg… – mondta, ravasz tekintetét rám sze-
gezve. – Emeletes ágyak lesznek.

Julian arca megrándult. – Édes istenem! – fakadt ki. – Remélem 
nem. Hiszen már nem a 90-es években vagyunk.

A bátyáimmal felbaktattunk az utcára vezető lépcsőn. Körülöt-
tünk piszkos, büdös rókalyukszag terjengett – izzadtság és vizelet bű-
ze –, kicsit távolabbról pedig valami furcsa étel szaga, amiről inkább 
nem is akartam tudni micsoda. Ez a hely semmiben sem hasonlított 
ahhoz, amit magunk mögött hagytunk, a helyhez fákkal és esőáztatta 
agyagos földdel.

Robert tétova mozdulatot tett, mintha végig akarna simítani a 
korláton, ám ehelyett bizonytalanul vizsgálgatni kezdte a tenyerét. – 
Jules, miért éppen New York?

Mert New Yorkban biztosan megtalálom majd a módját, hogy a 
bátyáimat újra emberré változtassam.

*
     

Nehéz volt New Yorkban. A város kézen fogott és követelte tő-
lem, hogy ismerjem meg, de én még nem álltam rá készen, hogy 
bármit is megismerjek, s amikor azt mondtam, elég, mert egyedül 
akartam lenni, szakadatlanul ott zsibongott körülöttem. A nappalt az 
autókból ugató kutyák, és az állványokhoz bilincselt, tornyokra vi-
gyorgó elefántok tették nyomasztóvá, az éjszakát pedig ugyanilyen 
hátborzongatóvá  tette,  amikor  az  a  sok  állat  visszavedlett  emberré.
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– Eszedbe se jusson úgy kimenni, hogy legalább egyikünk nincs 
veled! – mondta az egyik bátyám, Simon. – Fel fognak falni.

Bár meg szerettem volna találni a módját, hogy meggyógyítsam 
a fivéreimet, nem akartam közben senki étlapján végezni, így az első 
két hetet az új lakásunkban töltöttem. Tényleg emeletes ágyak voltak, 
de csak két hálószobában, és mivel sima, szépen megvetett manhatta-
ni emeletes ágyak voltak, Juliennek nem volt oka panaszra. Valójá-
ban nem voltak mindig használatban, mivel Junior és Grant úgy tűnt, 
igyekeztek más helyeket találni, ahol álomra hajthatják fejüket, Teddy 
pedig egyre több és több időt töltött hattyúként. Esténként Julian fur-
csa zöldségeket hozott vacsorára, csöndes érkezését Philip szándé-
kos-katasztrofális bevonulása követte, végül Robert puffanó landolá-
sa hallatszott a balkonról, miközben hattyúból emberré változott.

A harmadik hét sem kezdődött másként: csattanás a tűzlépcsőn, 
és azután Robert alakjának megjelenése a balkon nyitott ablakában. 
Belépéskor a fonott széket is majdnem magával sodorta.

– ’Estét, fivérem – köszöntötte Julian, egy ismeretlen gyümölcs-
csel kínálva meg. – Ügyes, mint mindig.

– Ó, tudod hova teheted azt! – Robert pillantása a hűtőnek tá-
maszkodó Julianról rám tévedt, ahogy a konyhaajtóban álltam. – Szia 
Jules, na milyen bajba keveredtél ma?

– Ki sem mozdultam a lakásból.
Robert összerezzent, lehámozta magáról az izzadságfoltos póló-

ját. – Inkább lennék állat.
– Simon azt mondja, fel fognak falni – ellenkeztem.
Nagy léptekkel átszelve a nappalit, Grant hozzányomott egy hű-

tött sört Robert csupasz nyakához, amitől ő hattyúsírásra emlékeztető 
hangot adott ki. Grant rávágta: – Nem éppen az a lényeg?

– Grant – szólt rá Julian. Egy kést szorongatott, amitől a hangja 
még vészjóslóbbnak tetszett. A pengével kíváncsian matatott a gyü-
mölcs belsejében – piros és lila magok tódultak ki a márványra. Majd 
végigmért és megjegyezte: – Elég sápadtnak tűnsz, Jules. Talán hol-
nap kint kellene ebédelned a parkban.

– Szeretném ezt a napot már magam mögött tudni. Passzold ide a 
sört – mondta Robert Grantnek. Amikor a megszólított hirtelen felé 
fordult, elkiáltotta magát. – A kezembe, te idióta!

Julian a pulthoz terelt és a kezembe nyomta a kést. – Most te pró-
báld – mondta. Elfogadtam egyet a furcsa gyümölcsökből és meghá-
moztam próbaképpen. Semmi értelme nem lett volna, hogy én csinál-
jam, hacsak nem végzek jobb munkát, mint Julian. Megfigyeltem, 
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hogy az előző gyümölcs hogyan fröccsent rá a bátyám bőrére és 
ingére, így én a gyümölcs vágott oldalát a deszkának fordítottam. A 
türelmes munkám sikerrel járt, a gyümölcs húsának egy tökéletes 
háromszöge esett a vágólapra, önnön vérébe. – Szép munka, Jules! – 
mondta Robert, sörét felém emelve.

– Ez aztán a fogékonyság. Minap láttam egy hollót ugyanilyen 
precizitással dolgozni – vetette oda Grant – Talán ő is…

Robert hevesen a szavába vágott: – Juliának nincs szüksége rá, 
hogy más legyen, csakis Julia.

Később, miután Julian már elment lefeküdni, Grant elcsatangolt 
valamerre, Philip pedig videojátékozott, én Robert mellett ültem a 
kanapén, miközben a tv-csatornákat váltogatta. Valószínűleg már 
többet ivott a kelleténél, de nehéz volt megállapítani. Robert józanul 
lassú, szeretnivaló és vicces volt, de ugyanez jellemezte ittas álla-
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potában is, így nehezen lehetett megállapítani, mikor lépte át a két 
állapotot elválasztó határt. Átkaroltam a vállát, meztelen talpam ma-
gam alá húztam, a karján nyugtattam az állam. – Nagyon szörnyű? – 
suttogtam. Úgy értettem, hattyúnak lenni, de nem akartam hangosan 
kimondani. Robert egy olyan csatornára váltott, ahol egy nő éppen 
először változott szamárrá. Az anyja az interjúban azt nyilatkozta: 
Nem éppen ezt vártam tőle, de mindenképpen büszke vagyok rá. Arca 
kifejezéstelen volt.

Robert belekortyolt a sörbe, majd így válaszolt: – Csak nehéz rá-
jönni az értelmére, ez minden.
         

*
        

Másnap a parkban költöttem el az ebédem. Egy padon ülve fi-
gyeltem a babakocsikat tologató nőket, akik sohasem voltak állatok; 
és a férfiakat, akik kisgyerekekkel labdáztak, s arra edzettek, hogy 
éjszaka legyenek állatok. Tudtam, hogy mit akart Julian elérni azzal, 
hogy ideküldött engem. Volt valami langyos, álmosító kényelem ab-
ban, ahogy néztem ezeket az embereket. A napot boldog és elfoglalt 
együttélésben töltik másokkal, akik úgyszintén madarak, nagymacs-
kák vagy hüllők is voltak. Ez volt az első alkalom, hogy igazán otthon 
éreztem magam New Yorkban, ahogy majszoltam a szendvicsem, 
ahogy hallgattam a visítozó gyerekeket, ahogy elhessegettem a szok-
nyám körül ólálkodó galambokat. Most először gondoltam bele, mi-
lyen lehetett a mostohaanyám fiatal hattyú korában. 

Éppen feltápászkodtam, amikor hirtelen valami nekicsapódott a 
fejemnek; tollak, csontok és hajszálak gabalyodtak egymásba. A  
szám tele volt madártollpihével, és karmok karcolták össze a nyakam. 
Annyira meglepődtem, hogy minden tapintatosságot mellőzve kirán-
cigáltam a madarat a hajamból és elhajítottam. Egy nyakigláb kócsag 
volt, dülöngélt a füvön. Megérintettem a nyakam, kitapogattam, ahol 
a kócsag karmai meghorzsoltak, és lesöpörtem a kitépett hajszálakat. 
A szívem hevesen lüktetett a meglepetéstől, és mire észbe kaptam, 
hogy meg kellene néznem, jól van-e a kócsag, addigra már talpon 
volt, porosan és borzasan. Egyenesen rám nézett: először az egyik, 
majd a másik szemével. Az ügyetlen repülésével kicsit Robertre em-
lékeztetett. Azon tanakodtam, vajon ez a személy is egy steril, befo-
lyásos mostohaanya nyomására vált-e kócsaggá.

– Most elmegyek – közöltem vele. Próbáltam minél kevésbé 
szánalmasnak hangzani, de sikertelenül. – Ne haragudj, hogy úgy el-
hajítottalak.
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Visszamentem a lakásba, az ebédem befejezetlenül hagyva. Ta-
láltam egy üzenetet a hűtőn. Julian és a többiek sokáig kimaradnak, 
hogy beszéljenek Robert fejével. És én még azt hittem, Philip miatt 
kell aggódnom! A nap hátralevő részében Philip számítógépén kutat-
tam olyan fórumok után, amelyek állatbőrükben boldogtalanul élő 
emberekről szólnak. Egy beszélgetés nem akart kimenni a fejemből. 
Az első hozzászóló, csinicsaj203 ezt írta: nem arról van szó, hogy za-
var, hogy állat vagyok, hanem, hogy pont ocicat macska. A második 
hozzászóló, apollo_határa így válaszolt rá: régebben én is ocicat vol-
tam, de sikerült feltornáznom magam jaguárrá. Csak jó kapcsola-
tokra van szükséged! Kitartás!

Ahogy lement a nap, valaki kopogott az ajtón. Ritmikus kopogás 
volt, ami furcsának tűnt, hiszen a testvéreim egyszerűen csak kizár-
ták volna az ajtót, én pedig senkit nem ismertem olyan jól, aki meg-
engedhetne magának ilyen kopogást. Épp ezért óvatosan közelítet-
tem a bejárathoz. Az ajtó kémlelőnyílásán keresztül oválisnak tűnt az 
élénksárga inget viselő fiatalember képe. A zár láncát úgy hagyva, 
résnyire kinyitottam az ajtót. – Senki sincs itthon – mondtam. Lénye-
gében igaz is volt, hiszen én aligha számítottam.

– Ez azért kicsit túlzásnak tűnik – válaszolta a fiatalember. – Ma a 
parkban ebédeltél, igaz?

Annyira meglepődtem, hogy valaki tudhat a hollétemről, még-
hozzá egy vadidegen, hogy becsaptam az ajtót, és elfordítottam a 
kulcsot, mielőtt átgondoltam volna, mit is csinálok. Újra felhangzott 
a ritmikus kopogás. Kikiáltottam: – Ne törd magad, nem ismerlek!

– TE  HAJÍTOTTÁL  EL  MA!
Visszakattintottam a zárat, és újra résnyire nyitottam az ajtót. – 

Te vagy a kócsag?
– Többé már nem – válaszolta bánatosan.
– Honnan tudod, hol lakom? Várj, hogy érted, hogy „többé már 

nem”?
– Úgy értem, borzalmas kócsag voltam. Úgy repültem, mint egy 

tégla. – Olyan rosszkedvűnek tűnt emiatt, hogy leakasztottam a 
láncot a zárról és teljesen kitártam az ajtót. Alacsonyabb volt, mint 
gondoltam, göndör, fekete hajjal. Olasznak tűnt. Sosem láttam igazi 
olaszt ezelőtt, de azt hallottam, sok van belőlük New Yorkban.

– Te olasz származású vagy?
– Nem, szerb. Vagy valami olyasmi. Te olasz vagy?
– Dehogy – tiltakoztam. Kérsz egy… gyümölcsöt?
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Velem jött a konyhába, és hagyta, hogy megkínáljam néhány 
szelettel Julian furcsa gyümölcséből. Teli szájjal azt motyogta:

– Sajnálom, ami a nyakaddal történt. Szörnyen néz ki. 
– Nem olyan vészes – feleltem. – Akár a szemem is lehetett volna.
Végigsimította haját gyümölcstől ragacsos kezével, majd meg-

döbbenve bámult a tenyerébe. – Tudom. És éppen ezért nem vagyok 
alkalmas semminek, ami repül. Apám szerint talán megpróbálhat-
nék lóvá változni vagy ilyesmi. Aligátornak is szörnyű voltam. Foly-
ton  odacsukódott  a  farkam  a  buszajtókban.  Te  mi  vagy?

– Lány!
– Hát, azt látom. Szörnyen elvörösödött, és még egy szelet gyü-

mölcsöt tömött a szájába. – Nem tudsz dönteni, vagy mi?
Még a gondolata is iszonyattal töltött el. – Nem leszek semmi 

más, csakis lány! Azért vagyok itt, hogy megakadályozzam a bátyái-
mat, hogy örökre hattyúvá váljanak!

A szájába tömött még néhány gyümölcsszeletet, úgy tűnt, szük-
sége volt rá, hogy beszélhessen. – Valóban? És mit értél el eddig? – 
Az igazság persze az volt, hogy majdnem semmit. Hogy általában 
csak zajt csaptam, és sok hűhót, miközben bátyáim elrendezték a dol-
got maguktól is, viszont úgy tűnt, hogy nekem is közöm van hozzá. 
Végül azt feleltem: – Kutatásokat végeztem, főleg.

– Én oda vagyok a kutatásért – mondta. – Azt csináltad ma a 
parkban is? Régóta voltál már ott? Szóval ők mind utálnak állatok 
lenni?  Úgy,  mint  te?

Kinyitottam a számat, de rögtön be is csuktam. Azt akartam mon-
dani, igen, de az nem lett volna teljesen igaz. Mert Julian nem úgy 
tűnt, mint akit zavar a hattyú volta. Sőt, még Grantet és Philipet sem. 
Még azt sem mondhattam volna, hogy igen, Robert utált hattyúnak 
lenni, mert az ex-kócsag fiú a végén azt mondta: úgy, mint te? Én 
pedig még sosem próbáltam.

– Én nem utálok állatnak lenni – mondtam. Próbáltam nem szá-
nalmasnak tűnni, pedig biztos voltam benne, hogy az vagyok.

A fiú, aki valaha kócsag volt, a vágódeszka körül matatott, de a 
furcsa gyümölcsből már semmi sem maradt. Mindet megettük, az 
utolsó szemig.

Szomorúan sóhajtott, egy kicsit Robertre emlékeztetett, de aztán 
felderült, és azt mondta: – Tudod, igazán jó gazella lenne belőled.

Hunyorítva azt feleltem: – Bármi, csak hattyú ne.

Fordította: Korsós Brigitta
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figyelem a leírt mondatokat
ha azok egyáltalán az egymás
alá írt szavak
az erőszakkal is beékelt
sok toldalék hangalak
      

néhány laza gyakorlatot
végzek a trapézon
aztán alámerülök
míg kéjesen ajkadba harapok
a nyár a vár
       

remélem rajtam kívül is lesz
más álmodó
s bár ne legyen erőssége a szó
az álmokat nem feledve
minden más mulandó
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BARTHA GYÖRGY

    IRÁNYTŰ

      

ÖNFEGYELEM

      

A KÖZELEDÉS

       

KERTEM TÖRPÉINEK

kerge felhők
bontott vitorlák
hegylábánál
amerre az út 
kifut
      



٥

magával ragad
a kitaszítottság
körülöttem
szeretők ölelkeznek össze
az emberek
mint vészmadarak
rajzanak felém
fölöttem fenyegetőn
borzong az ég
még sincs
közöm az egészhez
négy fal vagyok
enyémek a gyűrött
arcú éjszakák
a dohányfüst
és a vakablakok napnyugtái
megmaradnak nekem
a késő esti zongorajátékok
és álmaim imádságai
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Én nagy kerülőutakkal érkeztem a tengerhez. Bár a hajdani Bu-
dapest–Fiume-expressz egyik legendás állomásán születtem, először 
nem Abbáziában vagy Fiumében, hanem a Tejo partján, Lisszabonnál 
láttam meg a tengert.

Nem is volt olyan könnyű a nyolcvanas években kijutni az Adri-
ára. A sínek megvoltak, a vonatok szakadatlanul robogtak Zágrábba 
és Rijekába, de Balatonszentgyörgy után már egyenfrizurás tisztek 
szállták meg a kocsikat, hogy kifaggassák az utasokat: Hova utazik? 
Kije-mije lakik Nagykanizsán? Hány napig marad a határsávban?

A tenger túl volt rajtunk.
De elvágva a parttól, több száz kilométerre az Adriától Nagy-

kanizsa mégis tengeri város maradt. Hiszen soha nem heverte ki az 
adriai piacok elvesztését, hogy impozáns pályaudvara szinte elha-
gyatva és feleslegesen ásítozik a zalai dombok közepén. Fiumében 
engem néhány utcarészlet a nagykanizsai belvárosra emlékeztet, 
mintha a „gabonahajókkal” a tengert járó kanizsai kereskedők fiu-
mei  mintára  akarták  volna  a  városunkat  szépíteni.

Délen szabadság, nyitottság, a szentlélek szavára még emlékező 
tengeri szél, itthon kopottság, szűkösség, szorongó félálmok. Ne ne-
vess, ne sírj, ne idegeskedj! Mit szólnak a szomszédok!? Mi-lesz-így-
belőled? A dél felé száguldó vonat sípja – mint a szelet, Maestralnak 
hívták az expresszvonatot is – minden gyerekkori rémálomba bele-
hasított, ritmust adva ezzel a félelemnek. Máig szentül hiszem, hogy 
a mi városunk „kanyarodójában” húzta meg Péterfy Jenő a ravaszt, 
hogy itt támadta meg az őrült lány Esti Kornélt, hogy nagy ügyefo-
gyottan itt csókolták meg először egymást a szerelmesek: a Fiume 
felé tartó nászutasok, a mester feleségét elszöktető iparoslegények, a 
kalaposlányokkal kiruccanó katonatisztek…

Képeslap-emlékezetté halványodó századforduló. Közhelyek! 
És mégis, hogy féltem az ezerszer is elolvasott „vonatos” Esti Kor-
nél-novellától! De mitől is féltem? Hogy majd rám ugrik egy isme-
retlen fiú a tenger felé száguldó vonaton? Vagy – szörnyű kimondani, 
de még elképzelni is – én leszek az, aki a kerekek ütemes zajától 
felhevülve ráugrik egy ismeretlenre? Hogy megszégyenülök, és soha 
nem érkezem meg?
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Aztán pincérek, hordárok, bámészkodó nénik közt lökdösődve, 
hatalmas daruk és óceánjárók közt először megpillantva a tengert, 
láttam, hogy a tenger nem a „jók” kiváltsága. Egyébként Lisszabon is 
„magyar kikötőhely”, innen és Sevillából indultak a mindezidáig 
legsikeresebb értelmiségi kirajzás résztvevői, a XVII-XVIII. századi 
magyar jezsuita misszionáriusok. Hogy aztán Latin-Amerikában hi-
dakat építsenek, folyókat szabályozzanak, iskolákat igazgassanak és 
szálkás latin betűikkel feljegyezzék az indián írásokat. Mert hiszen 
Magyarország sokszor üzente az alacsony származású fiataloknak: 
kívül tágasabb. Talán ezért is van a kikötő szónak magyar nyelvben 
egy kicsit bús konnotációja: a kikötőkből elindulni szokás, és nem 
visszatérni.

Ám mi nem búsulni jöttünk Horvátországba, hanem fagyizni, 
fürdeni, megmártózni a tengeri szélben, szellőzni egy kicsit! A múlt 
panoptikumszerű helyreállításától már úgyis eliszonyodtam. Az első 
nap órákat töltöttem Abbázia, ennek az orosz milliárdosok pénzén 
felújított mesevárosnak a híres Angolparkjában, mígnem arra neszel-
tem fel, hogy tökéletesen egyedül vagyok egy simulacrum-valóság-
ban. És talán számítógép vezérli a föld alatt kapaszkodó gyökereket, 
talán egy szoftver ellenőrzi a percenként felcsapó madártrillákat, rám 
kényszerítve így egy precízen kimért, de álságos, és ebben a tökéletes 
formájában soha nem létezett múltat.
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Fiume – szerencsére – egészen valóságos város. Itt olyan mély 
sebeket ejtett a szocializmus, hogy egyetlen befektető vagy elmés 
látványtervező sem vesződne a felújításával. Próbálom a brigád-
trappban a tenger felé igyekvő, a kinyúlt fürdőruháikban a hullámok 
közt lubickoló horvát néniket összevetni a velhákkal, a tősgyökeres 
portugál hölgyekkel, vagy a régi, kalapos-nyakkendős őnagyságák-
kal, akik a régi fényképeken merengenek. De hiába próbálom.

Pedig a horvát asszonyok is hagyománytisztelők. Ha nem a 
strandra nyargalnak, akkor az unokáikat terelgetik a templomokban 
vagy „mély gyászt öltve”, sétafikálnak a városban. Fekete cipő, hő-
ségtől nyúlós fekete nejlonharisnya, fekete blúz, fekete szoknya, fe-
kete minden – ilyet is csak gyerekkoromban láttam…

Ám hova lett a régi fény, a város régi eleganciája! A hajdani Fiu-
me választékosságát dicsérő, a város mostani elszlumosodásán ke-
sergő útikönyvek tágabb összefüggésekbe ágyazzák a tengerben pan-
csoló, öreg nénik látványát. Fiuméből „Jugoszlávia foglya”, ízig-vé-
rig szocialista nagyváros lett, erre emlékeztet a sok nyugdíjas fizikai 
munkás, és a város történelmi dombjait, levendulával benőtt udvarait 
körbeölelő paneltenger. Meglehet, nekem is úgy kéne éreznem, hogy 
a konyhaablakukból a Kvarner-öböl pompájában gyönyörködő nyug-
díjasok tőlem veszik el a kilátást?

De nem érzem úgy. A társadalmi szegregációra való törekvés 
nem is volt mindig a nemzeti gondolkodás része. Lang Jakab, II. 
Rákózi Ferenc udvari orvosa neves fürdőhelyek közelében curato-
riumokat, lábadozókórházakat szervezett a beteg bakáknak is. És ha 
az úri közönséget Stubnyafürdőn nem zavarták az „üdülő” parasztba-
kák,  akkor  mért  zavarnának  a  békés  horvát  nénik  minket?

Persze a frusztráló békék, vereségek és kiegyezések, az osztály-
önzés és az előítélet nagyon hamar véget vetettek a legrokonszenve-
sebb és leghaladóbb curatorium-hálózatnak… És nemcsak a társa-
dalmi és harctéri sebeket egyaránt orvosló gyógycentrumoknak, ha-
nem a társadalmi szolidaritás parancsának. Fiume, a „kijárat az Adri-
ára” a soha meg nem valósult nagy- vagy inkább kis-birodalmi álmok 
kikötője, ahol a fiatalok megitták életük első olaszos tejeskávéját és 
megismerkedtek a szerelemmel, ugyanaz a város, ahol hajóra zsup-
polták a szegényeket. A legnagyobb önkéntes kivándorlás különös 
módon épp a legtávlatosabb gazdasági fejlődés korában következett 
be. Hogy ők, a kilátástalanság miatt a „rengő tengert” választó szegé-
nyek milyennek látták Fiumét, hogy ők megkóstolták-e a híres olasz 
tejeskávét, hogy találkoztak-e a korzón Esti Kornéllal, azt nem je-
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gyezte fel az emlékezet. Pedig találkozhattak, hiszen valamilyen 
úton-módon nekik is el kellett jutni a vasútállomásról a kikötőbe.

A sors ne ismerne tréfát? Dehogynem. Az ábrándos Fiume leg-
híresebb szülötte nem egy formabontó magyar költő, nem egy ele-
gáns, de azért „szecessziósan” botrányos életű világutazó, hanem 
Kádár János. A magyar hagyomány elposványosítója ebben a csodá-
latosan ellentmondásos városban született.

De ne fájdítsuk magunkat! Nézzünk inkább a sirályokat! Milyen 
otrombák, ahogy a mólón tipegve fel-alá rikácsolnak, ám megszépül-
nek, mihelyt kitárt szárnyakkal rábízzák magukat a légáramokra. Ta-
lán azért röpdösnek annyit, hogy a csúfságukból kiváltsák magukat. 
És mi sem azért ábrándozunk, hogy a választékosságunkkal elbűvöl-
jünk másokat, hanem hogy egyszer – a földön botorkálva is – betelje-
sítsük végre a dolgokban rejlő lehetőségeket.

„Botorkáljunk” hát végig a panelrengetegen, és ismerkedjünk 
meg a lépcsőházak előtt hűsölő, a tengeri szellő jótékony hatását él-
vező öreg bakákkal! A Lang Jakab Kuratórium öreg ösztöndíjasai 
nem örvendenek feltétlen népszerűségnek a városban. Figyeld, mi-
lyen durván szólnak be az Esti Kornél nyomában bódult lepkék mód-
jára köröző lányoknak.

Mert nagy a tülekedés, nagy a lárma a lenti utcákban. Hosszú 
időbe telt a Pittsburgh környékén szétszóródott munkásokat, a latin-
amerikai vízügyeseket mind hazahívni. Hol fog ennyi temérdek em-
ber elférni? De itt egy fagyi – pisztácia, csoki, velencei álom, mandu-
la – vagy te jobban szeretnél egy jeges kávét? Ha fagyiból van velen-
cei álom, akkor mért nincs hirtelen szeszély is? Vagy örök szenve-
dély? De ma nem érnek rá a cukrászok, az expresszvonatok ontják az 
utasokat, az utasok a korzón egymás sarkát tapossák, jó, ha győzik 
vaníliafagylalttal. Fiume szabad város (több neve is van, mint a férjes 
asszonyoknak), és fél Kelet-Közép-Európa ide tart, hogy megmár-
tózzon a tengeri szélben, eszmét, nyelvet csereberéljen.

Mi-lesz-így-belőled? Mit szólnak majd a…?
Mit szólnának? Itt szabadon kiválhatsz, szabadon elvegyülhetsz.
De bármekkora is a lárma, a kamaszálmok mélyéből érkező 

éjjeli expresszel csak ketten érkeznek. Az idősebbik nő csodálkozva 
forgatja a fejét, pedig rájuk se hederít senki, itt aztán senkinek sem 
kell szégyenkeznie. Kipp-kopp, kipp-kopp… nevetségesen kopott, 
gurulós bőröndjeik nagyot koppannak a köveken.

Nocsak! Az őrült lány és az anyukája. Lassan mindenki hazatér 
ide.
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A Morphine zenéjét Calgaryban hallottam először Robert 
Hillestől. Egy alkalommal meghívtak bennünket vacsorára és túl so-
káig elhúzódott az egész. Úgy beszéltük meg, hogy először a gyere-
kek ülnek az asztalhoz és ez olyan sokáig tartott, hogy úgy tűnt, sosem 
fejezik be, illetve, hogy mi felnőttek már talán sorra sem jutunk. Tü-
relmetlenül sétálgattam fel-alá a nappaliban és Robert észrevette ezt, 
majd rákérdezett, hogy esetleg tegyen-e fel valamilyen zenét. Én vál-
lat vontam, mert valójában mindegy volt, hogy zene mellett vagy ze-
ne nélkül éhezem. Közben meg is ijedtem egy kicsit, hogy valami 
cowboy zenét fogunk hallgatni, mivel Robert egy Ontario melletti kis 
falucskából származott. Ennek ellenére ő egy Morphine-lemezt indí-
tott el. Igazi knockoutként hatott rám a dolog. Életemben nem hal-
lottam ehhez hasonló zenét. Emlékszem, azonnal megkérdeztem a 
házigazdát, mi ez, amit hallgatunk, ő pedig egyfajta lezser mozdulat-
tal mondta ki az együttes nevét, mintha tényleg éppen egy dózis 
morfiumot akarna belém szúrni. Később persze rájöttem, hogy a 
Morphine zenéjében a kokain is hallható, a hasis, az ecstazy és egyéb 
pszichoaktív szerek úgyszintén. Hibátlanul működött az egész, nehéz 
függönyként rétegződött körém a zene. Főként a szaxofon, sosem 
hallottam még ilyet; a basszusgitárról nem is beszélve. Idővel meg-
tudtam, hogy Mark Sandman, a zenekar alapítója és frontembere 
kéthúros basszusgitárt használt; a szaxofonos Dana Colley pedig 
időnként két szaxofonon játszott, akár Roland Kirk, a híres dzsessz-
zenész. Mindez annak a varázslatos hangzásnak a magyarázataként 
szolgált, ami azzal fenyegetett, hogy minden pillanatban felülkere-
kedik rajtam, és maga alá rendel, majd igazi függővé tesz. De melyik 
kiadványt is hallgattuk azon az estén Robert Hillesnél a késésben 
lévő vacsora vigaszaként? Hajlandó leszek azt mondani, hogy a The 
Night volt az, viszont az lehetetlen. Ugyanis ez a lemez 2000-ben je-
lent meg, tehát posztumusz kiadványként, mivel Mark Sandman egy 
évvel azelőtt halt meg az olaszországi Nel nome del Rock fesztiválon 
való fellépésük közben. Tehát egy másik albumot hallgattunk. Lehet, 
hogy az 1992-ben megjelent Good, vagy a ’93-as Cure for Pain, eset-
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leg a ’95-ös Yes volt az? Mindenesetre, később mindezek a dolgok 
összekuszálódtak az emlékezetemben, és annak ellenére, hogy szán-
dékomban volt, sosem próbáltam meg Robert Hillesszel rekonstruál-
ni a valóságot, hogy megállapíthassuk, melyik albumot is hallhattuk 
azon az estén. Ha emlékezetem nem csal, akkor éppen a The Night 
volt az, vagyis pont az a kiadvány, amit egészen biztosan nem hall-
gathattunk. Ez az album vált később számomra azzá a művé, ami a 
leghűségesebben tükrözi a Morphine zenéjét, és éppen erről fogok 
írni ebben a szövegben, majd a szöveg végén, ha nem felejtem el,

szólok egy-két szót a Twinemen zenekarról is, ami megpróbálta to-
vábbvinni azt a zenei világot, amit a Morphine hozott létre, illetve, 
legyünk őszinték, azt a zenét, ami Mark Sandman agyában született 
meg. Egyedi zenéről van itt szó, ami vele együtt aludt ki, miközben a 
hozzájárulása a rock and rollhoz óriási – és mondhatjuk nyugodtan, 
nem is csak a rock and rollhoz. A Morphine zenéje sokkal többnek 
számított, mint a rock and roll, egy óceán volt, ami mindannyiunk 
szomját oltani tudta. Rengeteg metaforát találhatnék most erre a ze-
nére, de a célom nem ez, hanem éppen a szöveg írása kellene, hogy 
legyen – valami szövegféleségé –, ami azt mutatná be, hogy milyen 
viszony áll fenn a Morphine és közöttem, pontosabban – ami a 
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Morphine részecskéi után kutatna bennem. Szövegrészecskék! Ez is 
vajon kinek juthatna az eszébe? Néha azon töprengek, hogy a szöveg 
létrehozása valóban egy olyan aktivitás-e, amit valaki más végez he-
lyettem. Legalábbis az én szövegeim esetében. Žarko szövegeivel 
viszont már nem tudom, hogy mi történik, és hogy ő egyáltalán tudja-
e, milyen úton találnak rá a mondatai. Például vannak-e azon az úton 
szerpentinek? Mindig rosszul voltam a buszban vagy az autóban, ha 
szerpentin mellett vagy a szerpentinen lefelé utaztunk. Minden alka-
lommal kinyitottam az ablakot és hánytam, mint egy „malac”, vagy 
akár egy „disznó”, vagy talán, ami a legpontosabb lehetne, „mint egy 
megrögzött alkoholista”, aki csak azért hány, hogy helyet teremtsen a 
következő alkoholmennyiségnek – legtöbbször sörnek, annak a vilá-
gos, csapolt, látszólag enyhe és áttetsző sörnek, még ha az legtöbb-
ször a sötétségnél is feketébb. De azért lehet, hogy a sört nem kellene 
említenem a sötétséggel együtt, vagy a sötétséget a sörrel együtt, az 
ördög tudja, nem könnyű a sörrel, habár nélküle még nehezebb. És 
ugyanez vonatkozik az ördögre is, azzal, hogy amikor róla beszélünk, 
jól oda kell ám figyelni, mert összeszedi az összes lelket egy kalapba, 
és úgy rendezi őket egy herbáriumba mind. Ezt a herbáriumot pedig 
vastag por borítja, ami viszont nem annak a jele, hogy ottfelejtették, 
hanem hogy itt az ideje a tavaszi nagytakarításnak. Ki kell rázni a 
szőnyegeket, lemosni az ablakokat, paraffinnal újrakenni a kiszáradt 
padlót, leszedni a polcokról a könyveket, majd mindegyiket sokáig és 
figyelmesen törölgetni, hogy aztán egy újabb sorrend szerint rendez-
hessük el őket, vagy éppen bármiféle rend nélkül, kaotikusan, talá-
lomra, ahogy mindig is kellene, hogy álljanak a könyvek, hogy asszo-
ciációk alapján válogassunk közülük, nem valami hamis ritmus által, 
afféle nyelvi olvasófüzérek alapján, mint a cirill, latin vagy a görög 
ábécé vagy valami ezekhez hasonló. A rendszerető emberek olykor 
úgy szeretnek bemutatkozni, mint akiknek a rend egy ismeretlen fo-
galom, de ez nem tarthat el huzamosabb ideig, mert a rend mindig 
alulról tör magának utat; átjut a pigmentszemcsék között és kedve 
szerint színez mindent, néha a környezettel összhangban, néha pedig 
úgy, ahogy ő akarja. De most aztán jól eltévelyegtem a szövegben, 
viszont érzem, hogy visz, és ez, legalábbis egy ideig, vigaszként, illet-
ve igazolásként szolgálhat. Viszont a legsúlyosabb tény, hogy mind-
ezt nem is a Morphine, hanem a Twinemen zenéje mellett írom. Ami-
kor először hallottam őket, a Twinement, úgy festett a dolog, hogy ez 
valóban a Morphine folytatása lesz, földi változatban. De később rá-
jöttem, hogy túl sok különbség van köztük, hogy a Twinemen, Mark 
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Sandman iránti végtelen tisztelete mellett, mégis a saját zenéjét 
szeretné írni – ami alapvetően természetes dolog is –, ami leginkább a 
domináns női vokál, az enyhébb szaxofonhangzás és a kissé vidá-
mabb dobolás beiktatása által érhető tetten. És ez most egy nagyon 
egyszerű amatőr nyelven lett körülírva, de gondolom, érthető, amit 
mondok. Röviden, a Twinemen egy rendkívüli együttes, és sajnálom, 
hogy már – ha jól vagyok informálva – nem játszik többé. Időközben, 
Robert Hilles költő, aki olyan önzetlenül vezetett be a Morphine 
világába, letűnt a calgaryi irodalmi jelenségek és jelentéktelenségek 
színteréről. Ugyanis beleunt abba, hogy költő legyen. Mindaddig 
több jelentős irodalmi díjban részesült, beleértve a költészetért járó 
kanadai főkormányzó díját is, ami kétségkívül a legjelentősebb ka-
nadai irodalmi díj (jóllehet anyagilag nem a legerősebb), miközben 
újdonsült felesége első regényének sikere által ösztönözvén össze-
csomagolt és elköltöztek együtt egy lakatlan szigetre, mely szigetek-
ből bőven található a Brit Columbia partvidékein. Itt írta meg első 
regényét, egy igen filmszerű történetet egy emberről, akit magával 
vont a második világháború zűrzavara (vagy talán az első világhábo-
rú lehetett az?). A regény igen szerény sikerben részesült, de ahhoz 
viszont nem volt eléggé silány siker, hogy Robert visszakerüljön a 
költők közé, úgyhogy a közöttünk fennálló távolság folyamatosan 
nőtt, mindaddig, amíg nem láttuk egymást soha többé. Minden, amit 
csak láttunk, a víz volt, a víz bősége, az olykor nyugodt, olykor hul-
lámzó, de mindig aranyozott, ígéretekkel teli, de ugyanakkor baljós-
latú és kegyetlen víz. Egy alkalommal valakinek eszébe jutott, hogy 
keressük fel Robertet, és ez juttatta eszembe a Morphine-t. Majd egy 
kevés idő után gyorsan kiírtam a Morphine összes albumát, összecso-
magoltam és elutaztam Zimonyba. A komám persze elájult, amikor 
meghallgatta ezt a tömérdek, minőségi zenét, de a Morphine tagjai is 
úgy játszottak, mint talán életükben soha, mintha az lett volna az 
utolsó alkalmuk így zenélni, ÉS VÉGÜL ÍGY IS TÖRTÉNT. Mark 
Sandman fordult egyet maga körül, és eldőlt, mint egy törött ág. Vagy 
mint egy „cölöp”, mondaná Žarko, ha látta volna az előző mondatom. 
Vagy mint egy „villámhárító”, ahogy mondta volna Benjamin Frank-
lin, ha hallotta volna ezt az esetlen mondatot. Vagy mint egy „villany-
karó”, szólt volna Nikola Tesla, és itt véget is ért volna a vita, mert – 
ha kedveled Teslát, ha nem – azt azért mindenki elismeri, hogy ő a 
legrangosabb döntőbíró olyan dolgokban, amik árammal kapcsolato-
sak, főként ha váltóáramról beszélünk. És ezen a ponton Edison is 
megpróbált volna beleavatkozni, de az iránta tanúsított gyűlöletünk 
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akkora volt, hogy jóformán ki lehetett tapintani a levegőben. Annyira 
tapintható volt, hogy alig lehetett tőle lélegezni. Akik ennek tudatába 
voltak, nem is lélegeztek. Ezek mind szépen lassan, halkan meg is 
haltak – nem úgy, mint Mark Sandman, aki hirtelen fordult egyet és 
összeesett a színpadon, amely színpad azonnal gyengéden befogadta, 
ahogy a bölcső fogadja a csecsemőt, azzal, hogy a csecsemő, istennek 
hála, él és ficánkol mint egy kis ponty, Mark Sandman pedig meg volt 
meredve, mint egy fenyőág, amit a karácsonyi, újévi ünnepek alkal-
mával vágnak. És ezen a fenyőágacskán aztán soha semmi nem fog 
többé kinőni. Majd amikor elmúlnak az ünnepek, újrahasznosítják a 
fenyőágat, és ilyen állapotban visszakerül a természetbe. Amit a 
természet ad, azt el is veszi. Régi bölcsesség, de mi sem vagyunk már 
fiatalok, sőt – napról napra mind kevésbé látjuk magunkat a tükörben, 
mind áttetszőbbekké, mind sápadtabbakká, mind távolabbiakká le-
szünk, ami azért rendben is lenne, mert itt mégiscsak a halálról be-
szélünk. Az élet kezdete annyira távol áll tőlünk, hogy csak óriási 
megerőltetések árán tudjuk elhinni azt, hogy az élet olyan, mint egy 
rövid ujjú ingben mosolygó kisgyermek. Vagy voltaképpen nem is 
olyan, mint egy mosolygós kisgyermek, hanem inkább, mint a derült 
éj. „Lilah, egy esti mese vagy!” Persze, a Lilah héber jelentése éj. Így 
lesz a Morphine dalában az éjnek kettős alapja, ami egyébként 
nélkülözhetetlen is az olyan számokhoz, mint a „Top Floor, Bottom 
Buzzer”. És utána következik egy „horror dal”, egy olyan naiv cím-
mel, hogy „Like A Mirror”. Voltaképpen egy rettenetesen jó szám, a 
valóság megváltoztatásáról, a személyiségváltozásról, ami a követ-
kező gyönyörű verssort tartalmazza: „So don’t forget your parachute. 
I’ll be there to catch you.” De ki az – vagy Amaz –, aki meg tudna fog-
ni bennünket egy ilyen esés alkalmával? És vajon ez egy ölelés-e, 
aminek örülnöm kellene, vagy esetleg rettegnem kellene tőle? Még-
hozzá egy égő kötélen, ami addig – mindaddig, amíg valaki el nem 
kiáltotta magát, hogy „Tűz!” – a szökés egy megbízható útvonalának 
tűnt. De most már tudom, hogy némely ismereteket felettébb lassan 
tesszük magunkévá, és hogy a tűz ott lángol a leggyorsabban, ahol a 
legkevésbé várnánk. A Morphine-ról szóló történet voltaképpen 
egyetlen embernek az alternatív rockra való hatásáról szóló története, 
olyan hatásról, ami folyamatosan tágul, azaz mind szűkebbé lesz. Azt 
hiszem, ez lenne a legmegfelelőbb leírása annak, hogy én személye-
sen milyennek érzem a Morphine zenéjét: egy olyan zene, ami állan-
dóan szűkül, és egyben tágul is, mélyül és kiegészül, nyílik és záró-
dik, mindig az, ami nem, és sosem az, ami valójában igen. „Minden a 
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véletlen műve”, énekli Mark Sandman a „The Way We Met” című 
dalban, ami még egy szám az ún. „mesélős daloknak” a sorában, 
ahogy én szoktam ezeket hívni. Mark egyszerűen imádott szavalni, 
mégpedig úgy, hogy a hangja beleolvadjon Dana Colley lenyűgöző 
szaxofonhangjába. És ezen a ponton 
még a numerológiát említeném meg, 
mint a zenéhez való misztikus, jó-
formán kaballisztikus megközelítés-
nek a kifejezését. Meg vagyok győ-
ződve róla, hogy Mark Sandman, tit-
kon vagy nyilvánosan alkalmazta is 
(van-e a kettő között egyáltalán va-
lamilyen különbség?). Azzal a kité-
tellel, hogy ez elsősorban egy afféle 
„szellemes numerológia”, amit a 
„Slow Numbers” című dalban hal-
lunk�megszólalni,�melyben Sandman 
a következőket énekli: „A négyes 
szám nekem nem jelent semmit, vi-
szont Kínában ez a halál jele; a hetes 
szám Japánban szerencseszám, de 
nekünk megfájdulhat a fülünk erre; 
közben a mi liftjeinken nincs feltüntetve a tizenhármas szám, mi pe-
dig folyamatosan emelkedünk felfelé, felfelé, felfelé…”, mindaddig, 
amíg a gitár törékeny hangja nem lő ki bennünket a világűrbe. Elkép-
zelem, Žarko milyen boldog lenne ott fenn, „ott fenn” velünk, de ak-
kor hirtelen ráeszmélek, hogy a szövegeink egymásnak való küldése 
folyamán az én szövegeim mind rövidebbekké lesznek, az ő szövegei 
pedig mind hosszabbak. De biztos ennek így is kell lennie – míg vala-
kinek a világűr tágul, másnak mind szűkebbé lesz. Minden az ismét-
lődésben van, mondaná erre Žarko. Én pedig, bevallom, egyetértenék 
vele. Már hogy ne egyeznék, amikor Mark Sandman is minden 
dalban újra meghal, mintha semmi nem történt volna vele, mintha a 
világon a legcsodálatosabb dolog az lenne, hogy – halott vagy. Ki 
tudja, lehet, hogy éppen az is.
       

Fordította: Lenkes László
   

A fordítás az alábbi mű alapján készült: Smrt na bini, večera i još nešto
Žarko Radaković – David Albahari: Knjiga o muzici. 
                               [A zene könyve]. Laguna, Beograd, 2013
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A muzulmán vallásról hallva bizonyára nem a költészet jut első-
ként az eszünkbe. Ennek az elsődleges oka az iszlámról Nyugaton 
kialakult negatív kép, amely ezt a vallást az erőszakkal, a terroriz-
mussal és a fanatizmussal hozza kapcsolatba. 2001. szeptember 11-e 
óta csak megerősödött ez a tévhit, pedig az iszlám mint vallás kezdet-
től fogva a költészet talaján termett, s abból kisarjadva nőtt erős fává. 
A szúfizmusnak nevezett misztikus irányzatnak köszönhetően az isz-
lám mindvégig a legközelebbi kapcsolatban maradt az érzelmek lírai 
kifejezésmódjával:  a  költészettel  és  a  zenei  kísérettel  előadott  dallal.

A mevlevikről, a kerengő dervisekről bizonyára már mindenki 
hallott: ők a sok közül csak az egyik csoportját képezik annak a rend-
kívül szerteágazó, különböző rendekbe szerveződő iszlám misztikus 
irányzatnak, ami a zene és a dal átszellemültségével törekszik közel 
kerülni Istenhez, megélni a vele való misztikus egység eksztatikus 
élményét. Az istenkereső így szerzett tapasztalatai közönséges prózai 
nyelven elmondhatatlanok, ez nem csupán a szúfik misztikus élmé-
nyeiről jelenthető ki, hanem az összes ilyen jellegű tapasztalatról, 
bármilyen vallás transzcendencia-megéléséről legyen szó. Éppen 
emiatt a szúfi mesterek közül sokan a költészethez nyúltak, metafori-
kusan, a líra nyelvén, jelképek és allegóriák segítségével próbálták 
kifejezni valamiképp a kifejezhetetlent. Ennek az eredménye, hogy e 
szúfi mestereknek, tanítóknak köszönhetően az iszlámban a vallásos 
költészet rendkívüli jelentőségre és népszerűségre tett szert. A többi 
világvallásban is fontos szerepe van a lírának, így a Krisztus-hitben 
is, gondoljunk csak a keresztény himnuszköltészetre, erre az ókor vé-
gén született új lírai kifejezésmódra. Ennek ellenére közel sem tett 
szert a költészet akkora jelentőségre más vallásokban, mint amilyen 
fontos szerepet kapott a szúfizmus révén az iszlámban.

Az előbb említett mevlevi dervisrend alapítója, Dzsalál ad-Dín 
Rumi, a szúfizmus legnagyobb költője. Olyan nagy név ő a szúfiz-
must elfogadó iszlám számára, mint amit a görögöknek Homérosz 
neve jelentett, vagy mint amit a mai nyugati irodalom számára Sha-
kespeare neve jelent. Művészi nagyság tekintetében sem marad el 
tőlük, már amennyiben összevethető az egyik kultúra irodalmi csúcs-
teljesítménye a másikéval, hiszen tapasztalatból tudjuk, az állandó 
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érintkezések ellenére minden kultúra, minden egyes civilizáció egy 
önmagában álló külön világ.

Ugyanúgy van ez, ahogy az emberekkel: nyelvi úton és meta-
nyelvi eszközökkel folyamatosan kommunikálunk egymással, tette-
inkkel, szavainkkal és műveink hatásával befolyással vagyunk egy-
másra, mégis ezen állandó érintkezések ellenére önmagunkban 
mindannyian külön világot alkotunk. A külső hatások nem érinthetik 
bennünk azt a minket másoktól elkülönítő benső magot, ami miatt én 
én vagyok, te pedig te vagy. Önnön voltunkat, amit mi az énünkként 
tudatosítunk, mások pedig másságunkként érzékelnek, a kívülről jö-
vő befolyásolás sohasem törölheti el teljességgel. Egyedül az ekszta-
tikus misztikus élményben történhet meg ez, amelyben az én és a te 
közötti határvonalak eltűnnek. Erre az egyedülálló tapasztalatra tö-
rekszik az iszlám misztika. A szúfik végcélja az, hogy én-tudatuk 
teljességgel megsemmisüljön az Istennel megélt egység leírhatatlan 
élményben. Ezt megtapasztalva énjük és az Isten közötti határvonal 
is eltörlődik, addig legalábbis, amíg a sokszor a zene hatására előidé-
zett eksztatikus élmény tart. Nem egy szúfit megöltek a hitvédő, 
ortodox felfogású muzulmánok, amikor e bensőleg megélt misztikus 
tapasztalatot hangoztatva kijelentették Istennel való azonosságukat. 
Egyik legkorábbi és a legismertebb szúfi mártír, a kínhalált elszenve-
dő Manszur Al-Haládzs volt, aki ki merte jelenteni a nyilvánosság 
előtt: Én vagyok az Igazság (anal-Haq). Az iszlám szóhasználat sze-
rint ezzel az Istennel való egységét hirdette. A jelképekkel élő szúfi 
nyelvezet ezt az általa is megélt, én-határokat eltörlő egységélményt 
úgy fejezi ki, hogy lehullik a fátyol, ami eltakarja a Való megismeré-
sének  a  lehetőségét  az  emberi  módon  érzékelő  és  gondolkodó  elől.

E sajátos szóhasználatot kialakító, metaforikus nyelvezetű misz-
tikus költészet alapfogalmait a legnagyobb tekintélyű szúfi költő, 
Rumi négysorosai alapján próbáljuk ismertetni. Dzsalál ad-Dín Ru-
mi – Assisi Szent Ferenc kortársaként – a mai Afganisztán területén 
született a 13. század elején, de bejárva az iszlám világot, végül a mai 
Törökország területén, Konyában telepedett le. Az általa alapított 
rend, a mevlevi dervisrend a későbbiek során úgyszintén elsősorban a 
Török Birodalom területén terjedt el. Rumi ennek ellenére nem török, 
hanem perzsa nyelven írta költeményeit. Ez volt ugyanis a szeldzsuk 
törökök kultúrnyelve. Nyugaton a legismertebb perzsa költő mégsem 
ő, hanem Omar Khajjám, akit Edward FitzGerald angol fordításának 
köszönhetően mint az életöröm, a bor és a nők szerelmesét már a 19. 
század második felében megismert és megszeretett a nyugati iroda-
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lomkedvelő közönség. Khajjám is perzsa nyelven alkotta négysoro-
sait, már amit ő alkotott, ugyanis a neve alatt jegyzett ezernél is több 
vers kapcsán a mai napig nem tisztázott a szerzőség kérdése, és 
megnyugtató bizonyossággal valószínűleg soha nem is lesz megálla-
pítható, hogy az Omar Khajjám szerzői név alatt megjelent költemé-
nyek közül melyeket alkotta ő maga. Az sem tisztázott a mai napig, 
hogy Khajjám szúfi költő volt-e, vagy épp ennek az ellentéte, egy 
hedonista életörömöket hirdető vallási szkeptikus. A mai napig viták 
folynak erről a kérdésről.

Vitakérdés a jelenlegi iszlámon belül a zene kérdése is. Egyes 
ortodox hittudósok a Korán Lukmán nevű szúrája egy versére és né-
hány hadíszra hivatkozva kijelentik, hogy a zenehallgatás Istennek 
nem tetsző dolog. Az iszlám erősödő nyugatellenessége miatt orto-
dox körökben jelenleg csak megszilárdult ez a nézet, a Nyugatot 
ugyanis a vakbuzgó muzulmánok a rosszal, a sátánival azonosítják, s 
így mindent sátáninak minősítenek, amit a nyugati anyagias társada-
lom a középpontba állít, így a zenét is. Hozzá kell tenni, nincs ez 
másként az ellenkező oldalon sem, a fundamentalista keresztények is 
sátáni eredetűnek kiáltják ki a muzulmán vallást, s e negatív ítéletük 
széleskörű elterjedését nagymértékben elősegíti, hogy a szaporodó 
terrortámadások miatt a felületes nyugati látásmód mindinkább 
egyenlőségjelet tesz az iszlám és az erőszak között. A muzulmán 
kultúrkör jelenlegi identitászavarát tükrözi a fundamentalista iszlám 
irányzatok erőre kapása, amelyek egyebek mellett a zenehallgatás 
ellenségei is.

Nemcsak a Nyugatot tekintik ellenségüknek e vallás vakbuzgó 
hívei és hittudósai, hanem elfogadhatatlan újításnak minősítve azt, az 
iszlámon belüli misztikus irányzatot, a szúfizmust is. Az iszlám ben-
sőséges istenkeresése és a vallástudósok irányítása alatt álló ortodox 
iszlám között mindig is feszült volt a viszony. A hittudósok, a muftik, 
az ulemák veszélyeztetve érezték a vallási befolyásukat a szúfik 
miatt, akik nagy népszerűségre tettek szert a lakosság körében. Ez 
volt az egyik oka a köztük feszülő ellentétnek, a másik pedig az, hogy 
az iszlám hittudósoknak a Korán szó szerinti értelmezésére hajló 
racionalizmusa szöges ellentétben áll a Szentkönyv allegorikus értel-
mezését előtérbe helyező intuitív gondolkodásmóddal, ami a szúfikra 
jellemző. Egyetlen példával is jól megvilágíthatjuk ezt az interpretá-
ciós ellentétet: az iszlám hittudós szó szerinti, racionális értelmezésé-
ben a dzsihád mindenekelőtt a hitetlenek elleni harcot jelenti, a szúfi 
misztikus számára pedig elsődlegesen azt a benső küzdelmet, amit az 
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ember folytat önmagával, hogy legyőzze azokat a hiányosságokat, 
bűnöket, amik eltávolítják őt Istentől.

A szúfik viszonyulása az ortodox iszlámhoz kettős volt a kez-
dettől fogva, amit legtalálóbban azzal az önellentmondásos szó-
kapcsolattal illethetnénk, hogy elkülönülő elfogadás. Vagy: elfogadó 
elkülönülés. Mint Isten leírt szava számukra is a Korán jelentette a 
mindenek fölötti zsinórmértéket, csakhogy az ő Szentkönyv-magya-
rázatuk, ahogy az előbb említettük, egészen más, sokkal spirituáli-
sabb jellegű volt. Hasonlóképp viszonyultak a legfőbb vallási tekin-
télyekhez is: ők is Mohamedet tekintették a próféták prófétájának, 
ennek ellenére mégis a szúfi mester volt a legfőbb tanítói tekintély a 
számukra, a Mohamedre visszavezetett hadíszokat, ezeket a tanítói 
jellegű szent történeteket, de a Korán üzenetét is az ő magyarázatai 
szerint építették be hitükbe.

Az elfogadás és az elkülönülés egyszerre való jelenléte jellemzi 
közösségi hozzáállásukat is. Tudjuk, az iszlám kifejezetten egy kö-
zösségi vallás, amelyben a saríja, a vallási törvények minden rész-
letre kiterjedő szabályai és normái irányítják az ember életét és he-
lyezik bele őt a vallási közösségbe. A szúfik elfogadták a vallási tör-
vényeket, a saríja szabályai szerint éltek, tehát e tekintetben szerve-
sen betagozódtak az iszlám közösségbe, de ugyanakkor attól elkü-
lönülő kis közösségeket hoztak létre, amelyekben a vezető, a sejk 
szava volt mindenben a döntő. Az ő utasításai még a saríja szentnek 
tekintett szabályait is felülírhatták. Ezek az elkülönülő kisközös-
ségek eleinte csak a haszonszőrűek, az istenkereső misztikusok 
csoportosulásai voltak, amik azonban a 13. századtól saját szabá-
lyokkal bíró rendekké szerveződtek. Ezeket ismerjük úgy, mint der-
visrendeket, amelyeket természetesen nem a keresztény szerzetes-
rendek mintájára kell elképzelni, bár sok hasonlóság mutatkozik 
közöttük.

A szúfik, vagy ahogy erre mifelénk jobban ismerik, a dervisek 
misztikus költészete úgyszintén az őket jellemző paradox életérzés 
talaján született: nyelvezete terén ugyanúgy, mint a tárgyát illetően. E 
paradox életérzés, ami a szúfi közösséghez való hozzáállásában az 
elfogadás és az elkülönülés együttességeként jelentkezett, a költé-
szetben a rejtett és a megnyilatkozó, a titkolt és a kinyilatkoztatott 
együttes jelenléteként öltött formát. Nem is lehetett volna ez más-
ként, hiszen a szúfi költészet tárgya az elmondhatatlan, a misztikus 
élmény, amit – és ebben rejlik a paradoxon – mégis kifejezni próbál 
valamiképp a költészet nyelvén.
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Milyen megoldást találtak a szúfik a kifejezhetetlen kifejezésé-
re? Azt, amit a világ összes misztikus költészete: a metaforikus be-
szédmódot. Lássuk ehhez példaként a mevlevi dervisrend alapítójá-
nak, Ruminak egy versét Nagy Imola fordításában!

A  rubintos  bort  választottam  arámul,
Így  búcsúztam  egyre-másra  a  kupáktul.
Rád  emeltem  mindig  a  teli  kupámat,
Ne  kérdezd  a  többit,  hisz  elmém  elborult.

Ezt a verset a nyugati költészeti hagyomány szellemében bor-
versként értelmeznénk, az anakreóni költészet egy perzsa remeke-
ként. A szúfi misztikus líra metaforikus beszédmódjának az ismereté-
ben azonban szögesen más jelentést kap a költemény, és kétség sem 
fér hozzá, hogy a szerzői szándék szemszögéből nézve ez a hiteles 
értelmezés. A bor e metaforikus nyelvezetben – az alapján, amit az 
alkohol előidéz az emberben – az istenszerelem jelképe. A szerelmet 
mi Nyugaton is gyakran a megittasultság, a bódultság, a részegség 
fogalmaival írjuk le. Ezt teszi a szúfi költő is, azzal a különbséggel, 
hogy ez nála nem csupán alkalmi kifejezésmód, a bor a szúfi lírában 
ezzel az állandó jelentéssel bír. Az isteni nedű mindig az istenszere-
lemre utal és a vele kapcsolatos fogalmak is: a részegség, a mámor, a 
kocsma. Mit jelent ugyanis ebben az allegorikus szúfi beszédmódban 
a kocsma? A szúfi közösséget, amelyben az istenkereső meglelheti a 
célja kiteljesülése felé vezető utat. A boros kupa az Istent befogadni 
képes szív jelképe.

Lássuk a következő költeményt szintén Rumitól most Sudár 
Balázs fordításában!

Reám  pillant  kedvesem.
Zokogok  keservesen.
A  szóbeszéd  szél  nekem:
Tüzemet  vele  gerjesztem.

A nyugati költészeti hagyomány szellemében ez egy szerelmes 
vers. A szúfi költészetben valami egészen más, az előbbiek alapján 
már sejthetjük, hogy ki lehet az a Kedves, akihez a vérző szívű sze-
relmes kiált. A kedves, a szeretett, a holdarcú, vagy rózsaarcú Istent 
jelenti az istenkereső szúfi számára. A Barát névvel is illethetik, 
mivel az istenközelséget mint egyakaratúságot barátságként is meg-
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élhetik a keresők. Jézus is azt mondja János evangéliumában az 
apostoloknak, hogy szolgából baráttá lesznek, ha tudatosan Isten 
Akarata szerint cselekszenek (Jn 15, 14-15). A szél, a hajnali szellő 
Isten jövetelének és Isten szavának, életadó leheletének a szimbólu-
ma. A tűz az istenszerelem tüzét jelzi, amely Istenhez méltóvá téve 
teljesen átalakítja, megtisztítja az emberi szívet.

A következő négysoros szintén Rumi szerzeménye, fordítója Su-
dár Balázs.

Ej, te bálvány! Hol lelem pogány templomod?
Szólt: Összetört szívedben láthatod
Én a Nap vagyok, csak romok közt járhatok
Ej, mámoros! Legyen a te szíved is romos!

A nyugati vallási látásmód számára meglepő módon itt a vers 
megszólítottja, a bálvány, úgyszintén Istent jelképezi. A misztikus 
gondolkodásmód ad magyarázatot erre a társításra. A szúfi tanítás 
szerint – ami az én halálát, Istenben való maradéktalan elveszését tűzi 
ki célul – mindaddig, amíg magunkon kívül éljük meg Istent, a temp-
lomban vagy a Kába kövében kutatva a jelenléte után, addig csak egy 
bálványt imádunk, nem az élő Istent. A szúfi ezért, amikor így kiált 
fel, hogy törd össze a Kába kövét, nem vallásellenes érzelmeinek ad 
hangot, hanem abbéli hitét fejezi ki ezekkel az ortodox hívőket meg-
botránkoztató szavakkal, hogy Istent csakis önmagában találhatja 
meg az ember. Rumi arról énekel, hogy az élő Isten lakhelye, a lerom-
bolt templom az ember összetört szívében van. Miért az összetört, 
romos szívben? Azért, mert a szúfi tanítás szerint az Istennel való 
egységet, az én halálát (faná) csakis a mindig kielégítetlen szív Isten 
iránti vágyakozásával lehet elérni. Amikor a kielégítetlen vágyako-
zás miatt összetört szívű, szerelemittas keresőt a világon már semmi 
más nem érdekli, kizárólag csak a Kedvese, akkor bekövetkezhet a 
megsemmisülése, ami egyúttal énjének az Istenben való elveszése. 
Ez lényegében ugyanaz a szerelmes vágyakozás, mint amit a hin-
duizmus bhaktinak nevezett irányzata állít követendő mintául.

A Nap a négysorosban Istent jelzi. Ez újból egy általánosan is-
mert szimbólum. Az allegorikus gondolkodásmódra jellemzően a 
napfelkelte, a hajnal éppen ezért az Isten jöttének, a beteljesülés pilla-
natának jelképe a szúfi lírában, az éj pedig az Isten utáni vágyakozás 
boldogítóan gyötrelmes szerelmes óráira utal, amelyek azonban az 
éjjel magányában sohasem teljesülhetnek be, csak a hajnal jöttével. A 
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tavasz mint az élet kizsendülésének az évszaka ugyanezen gondol-
kodási minta alapján válhat az élő és életadó Isten érkezésének          
a jelképévé. Isten leírhatatlan szépségének a jelképe rózsa. Innen 
eszünkbe juthatnak a Budán eltemetett szenthírű bektási dervis, Gül 
Baba (magyarul Rózsák Atyja) rózsái, akinek, meglehet, sohasem 
volt rózsakertje, az igazi rózsát ő a szívében ápolhatta. A misztikus 
látásmódban a szúfi mester is Isten megjelenítője, itt a világban elve-
zeti az embert Istenhez, lényegében Isten kinyújtott keze, az Ő világi 
jelenléte kell legyen. A misztikus gondolkodású hindu vallás is szóról 
szóra ugyanezt állítja a vallási tanítóról, a gururól. Rumi mesterének, 
Samsznak, egy egész verseskötetet szentelt, amelyben tanítójához 
úgy fordul, mint a Kedveshez, tehát úgy, mint az isteni jelenlét sze-
mélyéhez. Azt az érzékcsalódást, ami Istentől elválasztja az embert, 
fátyolnak, függönynek nevezi a szúfi misztikus. A göndör fürtök és a 
haj Isten mindenütt látható és mindenben szemlélhető isteni jelen-
létének a szimbóluma, a fogalom szexuális többletjelentésével ki-
egészülve pedig Isten intim közelsége megélésére utal.

Még tovább ragozhatnánk ezeket a szúfi költészetben alkal-
mazott jelképes fogalmakat, de már ennyi is elég, hogy általuk más 
fényben láthassuk a szúfi misztikus lírát. Rumi, Háfíz, Yunus Emre 
borról szóló verseit nem az anakreóni költészet perzsa megnyilat-
kozásaiként kell értelmeznünk, hanem mint szúfi misztikus költe-
ményeket. A Nyugaton leginkább ismert perzsa költővel, Omar Khaj-
jámmal kapcsolatban már nem ennyire egyértelmű a helyzet. Tény, 
hogy az előbb fölsorolt metaforák alapján Khajjám minden egyes 
verse szúfi költeményként is fölfogható, de egy másik látószögből 
nézve ugyanilyen hitelesnek tűnik e négysorosok világias értelmezé-
se is. Ebben a vitatémában még a szakértők sem jutottak egyetértése, 
ezért jobb, ha mi is nyitva hagyjuk a kérdést.

(Elhangzott Muzslán, az arab költészetnek szentelt irodalmi esten.)
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„Aki propagandista akar lenni, annak először is azzal kell tisztá-
ban lennie, hogy milyen a tömegember, ehhez van szükség a pszicho-
analízisre. Az emberek a csoportnak, illetve a csordának a tagjai, és a 
reakcióik szuggerálható mintákat követnek. A csordatagok irracioná-
lisak és impresszionálhatók. Jobbára nincsenek tisztában azzal, hogy 
cselekedeteiknek melyek is a valódi okai. Klisékben, divatszavakban 
és képekben gondolkodnak, ezek gondolatok és tapasztalatok sokasá-
gát helyettesítik. A tömegember minimális ismeretek birtokában szok-

1ta  kialakítani  a  véleményét;  jobbára  intoleráns  és  logikamentes.” 

Lényegében így foglalható össze, amit Edward Bernays, a pro-
paganda első komoly tudósa állított a propaganda lényegéről. Ber-
nays a tömeglélektan és a pszichoanalízis eredményeit alapul véve 
dolgozta ki propaganda-elméletét a 20. század elején. Számos gondo-
lata átkerült a Mein Kampfba, könyvei ott sorakoztak Goebbels pol-
cán – ami csak azért érdekes, mert Bernays bécsi születésű amerikai 
zsidó volt, Freud unokaöccse, akit hosszú élete végén (1891–1995)  
az 1990-es években a Life magazine a 20. század 100 legfontosabb 
embere közé választott. Ő a ma népszerű PR (public relations) 
tevékenység első szaktekintélye, ma inkább így is emlegetik (a PR és 
a propaganda megnevezés nála szinonima) – mivel a propagandának 
negatív mellékzöngéje van.

A propaganda szó kezdetben csak a protestáns közösségekben 
bírt negatív jelentéssel. Ugyanis a mai jelentésben való, első haszná-
lata („propagare, propagatum” – „szaporít, terjeszt”, vagy a latin 
„pro-” – előre, „pangere, panctum” – „beüt, rögzít”) a katolikus 
egyház által létrehozott „Congregatio de Propaganda Fide” (,,Igaz hit 
terjesztése” – vagyis a Hitterjesztés Szent Kongregációja) nevű in-
tézmény elnevezésében szerepelt. Ezt a ma is működő hivatalt XV. 
Gergely pápa hozta létre 1622-ben, a sikertelen keresztes hadjáratok 
után, látva, hogy fizikai erőszakkal nem ér el eredményeket a hittérí-
tésben. A Hitterjesztés Szent Kongregációja a propaganda-tevékeny-
ség mintájának és modelljének tekinthető – igazi sikereket azonban   
a tömegtájékoztatás kialakulásával ért el: akkor teremtődtek meg a 
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technikai feltételek az alkalmazására. Tehát széles körben és igazán 
hatásosan az I. világháború alatt kezdték alkalmazni a propaganda 
eszközeit.
        

*
       

Sokan foglalkoztak a propaganda jelentőségével és meghatáro-
zásával, azonban nincs egy tökéletes definíciója. A Magyar értel-
mező szótár (2003. évi kiadás) szerint a propaganda valamely (poli-
tikai) eszme, elmélet terjesztése, hirdetése; illetve valakinek, valami-
nek tervszerű népszerűsítése. Célja a hírverés és reklámozás. Eric 

2Hoffer   szerint a propaganda nem vezeti félre az embereket, csupán 
segíti őket, hogy becsapják önmagukat. Ezzel szemben Paul Myron 

3Anthony  azt állítja, hogy a propaganda bármilyen formában való fel-
használásának elsődleges célja egy adott csoport elméjére, érzelmei-
re hatni, valamint a cselekvéseit befolyásolni. A már említett Edward 
Bernays a propagandát kiegyenlítette mindennel, ami körülvesz 
bennünket és megváltoztatja azt a képet, amelyet a világról alkotunk. 

4Ezekkel ellentétben Jacques Ellul  a propagandát agymosó tevékeny-
ségnek minősítette, amely előbb egy szociális jelenség, mint cél el-
éréséhez szolgáló eszköz. Szerinte a modern társadalom fennmara-
dásához nélkülözhetetlen a propaganda.

Feltevődik a kérdés, hogy a sikeres propagandához valójában 
mire van szükség? Hogy érték el évezredek során a vezetők, forradal-
márok, uralkodók a tömegek irányítását és a hatalom megragadását? 
Hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk, nem elég csak az eszközö-
ket ismerni, a sikeres propagandához e terület széleskörű ismeretére 

5is  szükség van.
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2 Eric Hoffer (1902–1983) amerikai kritikus és filozófus, a totalitárius 
rendszerek kialakulásának a lelki hátterét tanulmányozta. Szerinte az 
ember életének az ürességét próbálja kompenzálni azzal, hogy szenve-
délyesen vonzódik egy-egy külvilági jelenséghez, személyhez vagy ideo-
lógiához.
3 Paul Myron Anthony (1913–1966) Cordwainer Smith néven ismert, 
amerikai szerző, katonai parancsnok, politológia professzor és a lélek-
tani hadviselés szakembere.
4 Jacques Ellul (1912–1994) francia szociológus, filozófus, jogtudós, a 
keresztény anarchizmus híve. A modern társadalom elemzésével foglal-
kozott, a propaganda logikáját kutatta és annak a technikáit dolgozta ki.
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Alapjában véve három fajta propagandát különböztetünk meg: 
fehéret (nyílt), szürkét (köztes) és feketét (burkolt). A fehér a leggya-
koribb típusú propaganda, forrása nyílt, azonban a szerző ismeretlen. 
Az információ pontos, hitelességre és meggyőzésre törekszik. A 
szürke propagandánál az információforrás ismeretlen, azonban az 
információ szükségszerűen igaz és általában nem saját üzenetet kö-
zöl. A fekete propaganda által sugárzott információk és azok forrásai 
hamis eredetűek. A konfliktus eredete vitatható. Ezt szokták alkal-
mazni az ellenség becsapása és zavarba hozása érdekében. Fő jellem-
zője, hogy kihasználja a tömeg tudatlanságát, befolyásolja vagy egy 
bizonyos irányba tereli.

A propagandisták különböző trükköket alkalmaznak céljaik el-
éréséhez. Ilyen lehet, amikor a propagandista olyan üzeneteket fogal-
maz meg, melyekkel negatív érzéseket, előítéletet, gyűlöletet kelt a 
befogadóban az adott személy/ideológia iránt. Ezeknek az üzenetek-
nek nincsen valóságalapjuk, általában egy feltevéssel vagy eszmével 
függnek össze. A befogadó teljes meggyőzése garantált sikert jelent. 
Ennek érdekében különböző nyelvi elemeket alkalmazhatnak, ami-
lyenek a fülbemászó szlogenek vagy a csattanó szavak. Ezek szük-
ségszerűen nem bizonyíthatóak, sőt jó esetben nem is egyértelműek. 
Ilyen hangzatos szavak például a hazaszeretet, a szabadság, a dicső-
ség vagy a híres frázis: ,,testvériség-egység”. Mindennapi életünk-
ben gyakran hivatkozunk televíziós, újságokban olvasott kijelenté-
sekre, amelyeket első hallás után igazságként fogadunk el. Maga a 
hivatkozás addig számít helyesnek, amíg az igaz forrásból ered. 
Azonban ahhoz, hogy egy forrás hiteles legyen, nem feltétlenül szük-
séges, hogy igaz legyen.

A tömegre jellemző, hogy felnéz arra a személyre, aki sikeresen 
tud szerepelni a széles nyilvánosság előtt. A sikeres szereplés növeli 
az egyén presztízsét. A propaganda technikái közé tartozik a tekin-
télyhez való folyamodás, melynek elsődleges célja, hogy egy híres, 
befolyásos ember szólaljon fel egy dolog, akár egy eszme érdekében. 
Abban az esetben, ha a tömeg azt a bizonyos személyt kedveli, 
könnyebben bízik meg szavaiban. Azonban létezik ennek az ellenke-
zője is, aminek célja, hogy a szószóló hétköznapi ember legyen, aki 
átlagos családból származik, szegény vagy szerény életkörülmények 
között nőtt fel. Célja a hallgatóság meggyőzése, hogy kizárólag az ő 
érdekeik állnak előtérben, és hogy értük harcol. A politikusok elősze-
retettel alkalmazzák ezt a technikát, így gyakran hétköznapi polgá-
rokként mutatkoznak be. Arra törekszenek, hogy hétköznapi tevé-
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kenységek közben (favágás, kutyasétáltatás) vagy akár egy hétköz-
napi kijelentésük miatt („Utálom a brokkolit” – G. W. Bush Jr.) fi-
gyeljenek fel rájuk. A beszédeiket hétköznapi nyelven adják elő.

Az ember mindig tartozni szeretne valahova, és ezt a folyamatot 
a szociológusok a sikerélménnyel hozták szoros kapcsolatba. Ugyan-
is, ha az egyénnek pozitív élményben lesz része, arra fog törekedni, 
hogy ezt újra átélje (azaz, hogy továbbra is ahhoz a csoporthoz tartoz-
zon). Például a választásokon az emberek arra a jelöltre szeretnének 
szavazni, amelyik esélyes a győzelemre. A birkaeffektus olyan benyo-
mást kelt, hogy az illetőnek széleskörű támogatása van, és általában a 
győztes oldal illúziója lebeg az emberek szeme előtt. Módszere az 
érzelmek befolyásolása, akár egyén, akár tömeg szempontjából. A 
„ha nem csatlakozol, lemaradsz” fenyegetéssel a magány és az elszi-
geteltség elkerülése érdekében arra serkentik a befogadót, hogy (saját 
érdekében!) a csoport részévé váljon. A tudatos ellenérzet kiváltás-
nak a folyamata során, amikor a propagandista arra törekszik, hogy 
saját magát a lehető legjobb fényben tüntesse fel, olyan tényeket, sőt 
féligazságokat kínál fel a közönségnek, amelyek kizárólag az ő állás-
pontja mellett érvelnek. Egyik oldalról vet fel egy problémát, azon-
ban ő a másik oldalt képviseli. Sikert ér el az egyoldalú megközelí-
téssel, amiben hatékony módszere a cenzúra. Ezt a technikát nagyon 
nehéz felismerni, mivel a hallgatóság az adott helyzetben nincs a 
megfelelő  információ  birtokában.

*

Nagyon sok tanulmány és elmélet született az emberi elme befo-
lyásolhatóságáról. A propagandisták e tanokhoz szívesen visszanyúl-
tak és tudatosan alkalmazták őket. Ezek közé tartozik a meggyőzés, a 
manipuláció, de a tömeg is kulcsszó ebben a folyamatban.

A meggyőzés olyan tevékenység, amelynek elsődleges célja le-
galább egy személy hozzáállásának a megváltoztatása, vagy egy hoz-
záállás kialakítása. Ez szimbolikus interakció (kommunikáció vagy 
másféle jelfolyamat) útján érhető el. A sikeres meggyőzés céljából a 
közlő változatos propagandatechnikák közül válogat. A leghatéko-
nyabb a sztereotípiák, a közhelyek tudatos alkalmazása.

A meggyőzéssel ellentétben, a manipuláció során a befogadó 
nincsen tisztában a befolyásolás céljával: a közlő által közvetített 
üzenet hamis tartalma serkenti a szándéka véghezvitelére. ,,A mani-
pulatív információ voltaképpen dezinformáció, meghatározása sze-
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rint olyan akció, amelyben a félrevezetni kívánt befogadóval úgy 
fogadtatják el a valóságnak a kibocsátó szempontjából kedvező le-

6írását, mintha az biztos és ellenőrzött hír lenne.”
A tömegpszichológiai elméletek tanúsága szerint az egyén elvész 

a tömegben: a propagandista kizárólag a tömeghez szól. A tömeg egy 
olyan csoportra vonatkozik, amely nemzetiségtől, névtől vagy nem-
től függetlenül gyűlt össze, de ezek alapján kell belőle egy csapatot 

7kovácsolni. Gustave Le Bon   tanulmányaiban úgy vélekedett, hogy a 
tömegben, típusától függetlenül, egy kollektív lélek formálódik, tag-
jai ezzel összhangban éreznek, gondolkodnak és cselekszenek. Így a 
kollektív lélekben eltűnik az intellektuális érték és az egyén. Öntudat-
lanul elfogadja a felkínált érzelmeket és ötleteket, és elsődleges célja 
lesz ezeknek a megvalósítása. Jacques Ellul szerint azonban az üze-
net egyaránt eljut a tömeghez és az egyénhez is. Az egyént nem önálló 
egyéniségként tekinti, hanem mint a csoport tagját. A tömegmédiu-
mok (például televízió, újság, rádió) kiválóan alkalmasak a tömeget 
alkotó egyének megszólítására, mivel nem tömegben, általában 
egyedül vagy kisebb csoportban fogyasztjuk őket. Mivel a tömeg az 
impulzusok rabja, a hatalom megtartása érdekében izolálni kell, és az 
üzenetet folytonosan ismételni. A tömegre csak a túlzott és egyoldalú 
gondolatok, ötletek és érzések hatnak. Le Bon szerint ezeket a tömeg 
elé kell tárni, és vagy abszolút igazságnak vagy tévhitnek fogadja el. 
Ez magyarázza azt, hogy miért képes a tömeg vakon tisztelni az erő-
szakot.

Ahhoz, hogy egy magas filozófiai vagy tudományos értékű esz-
mét befogadjanak, populárissá kell válnia és minden réteghez el kell 
jutnia. Az egyén az azonosulási retorikát alkalmazza azért, hogy a kö-
zösség együttműködési módjait meghatározó kommunikatív normá-
nak megfeleljen. Ennek következtében meggyőző hatással van ön-
magára, ehhez pedig a véleményét formáló képekre és gondolatokra 
van szüksége. Mivel a tömeg képekben gondolkodik, nagyon köny-
nyen lehet hatni a képzelőerejére. Ezek a képek szavak és formák 
alkalmazásával hívhatók elő. A szavak, erejüknek köszönhetően, a 
tömeg szemében alkalmasak lehetnek akár egy-egy probléma meg-
oldására is – ilyenek például a demokrácia, szabadság. Ha a tömegre 
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hatni szeretnénk, tisztában kell lennünk a szavak aktuális jelentésével 
– ugyanis ezek koronként és kultúránként változnak. A tömegnek 
vezetőre van szüksége. A vezér gondolatai a kiindulópontok a kollek-
tív vélemény formálásához. Le Bon a tömeget „szófogadó csordá-
nak” nevezte, tagjai a tettek és nem a gondolatok emberei. A vezető 
hite ad erőt a szavainak, és folyamatos ismétléssel erősítheti azt. Fela-
data ezt a hitet, akár vallási, szociális vagy politikai, valamilyen tetté, 
ideológiává átalakítani. A tömeg a nagy akaraterővel rendelkező em-
bert mindig készen áll meghallgatni. Általában az izolált tömegre 
könnyű hatni, mivel a tömegtagoknak nincsen elképzelésük más 
témákról a saját foglalkozásukon kívül. A vezér szívesen veszi körül 
magát a tudatlanok soraiból származó személyekkel, akik nem tudják 

8magukat irányítani, ezért szorulnak rá egy útbaigazítóra.

*

Ha a felsorolt és kifejtett trükköket az adott vezető egyén, párt 
vagy szervezet sikeresen alkalmazza, akkor sikeres propagandáról 
beszélhetünk. (Nincs jó és rossz propaganda, csak sikeres vagy siker-
telen.) Nem kell messzire visszanyúlnunk a történelembe ahhoz, hogy 
bebizonyosodjunk a propaganda veszélyes és korlátlan hatalmáról.

Ha a 20. század a magányos tömegek százada volt, akkor a 21. 
század a még magányosabb és még nagyobb tömegeké – akiket köny-
nyen megszólíthatunk az információk gyors terjedése és állandó hoz-
záférési lehetősége által. És habár azt feltételeznénk, hogy a 21. szá-
zadban, amikor az egyén ellenőrizni tudja az üzenetek hitelességét és 
forrását, szinte lehetetlen, hogy a propaganda hatással legyen rá, (leg-
inkább) korunk marketingjének köszönhetően, a propaganda – im-
már a Public Relations szakma név alatt – ma is nagy mértékben befo-
lyásolja az emberek életét. Ezért nem beszélhetünk a propaganda ha-
nyatlásáról, csupán csak egy újabb változatáról.

(A 2013. évi Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének Sikoly-
különdíjas munkája.)
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GULYÁS BERTALAN FÉNYKÉPEIRŐL
       

Látva lenni és látva teremteni. Írni arról, mi a leírhatatlan.
Nehéz.
Embert lóbáló.
Láttatni azt, aki az objektív mögé rejti arcát, az arca mögött 

pedig a gondolatai vannak. A kifényesített érzései.
Ismerőst ismertetni? Meddő kísérlet.
Pláne úgy, hogy minden sorral szerénységében bántható meg.
A gyerekkori cimbora. A vagabundus. A sorsát körbefényképező. 

A saját kanyarjaiba is művészként beledőlő mindenki Bercije.
           

A fennköltség nélküli kép eleve gyanús.
Ebben a hitehagyott világban minden mögé befurakszik a kétely.
Kérdőjelek, kis görbedett ékek kerülnek az észlelés, az érzelmek 

meg a kép közé. A szándékot firtatjuk. Az eredmény másod-, vagy 
harmadrendű. A harsonák minden vélt ok fölbukkanása után fülre-
pesztően rikoltanak, mi pedig elégedett vigyorral dőlünk hátra, sze-
münk a vizsgálóbíróé, keskeny penge szánk meg az ügyészé, és cset-
tintünk, hogy nyakon csíptük a turpisságot, nem vagyunk átverve. 
Önmagunk csodálatától fölfuvalkodottan képmutatást állapítunk 
meg. És nem is tévedünk: a kép valóban mutat. Csakhogy éppen azt, 
amilyen kiszolgáltatottak vagyunk. Attól, és ahogyan gondolkodunk.

Nettó ostobaságunk mértékegysége egyenes arányban növek-
szik a bevett minták mind gyakoribb alkalmazásával. A mániákus 
meghatározás, besorolás kényszerétől szenvelegve, de szenvedve.

Megannyi gyakorló enciklopédista! Szegények, szegények va-
gyunk.

Merthogy Gulyás Bertalan képei láttán akaratlanul is vissza-
hökkensz.

Első  látásra  tarkón  csap  a  bizonyosság:  a  koma  tud.
Ami benne rejlik, nem mestermű. Nincs ott bévül semmi meste-

ri. Mondhatni – egyáltalán nem mesterkélt. Darab kidőlt fa, gyöke-
restül. Benőtte a walesi esők áztatta moha. Politúrnak, cizellált vésés-
nek semmi nyoma. Idegenkezűség kizárva. Ez az ember ösztönlény. 
Amit  művel,  az  egyáltalán  nem  szakszerű.  Akárki  észreveszi.
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Megilletődötten állunk egy-két percig.
Aztán előgurítjuk a rossz szagú érvünket.
Így nem fotózunk.
Így csak az villogtatja a fényképezőgépe vakuját, aki csípőből lő 

minden konvencióra. Ej, de nehéz is lehet folyton legyintgetni!
Laza csuklómozdulat. Pá, kis aranyom, pá…

Sok körösztúti búcsúzást, elválást, ilyen-olyan szélfútta korsza-
kokat és helyzeteket emészt el az ember, amíg megtanul tisztesség-
gel véget vetni valaminek. Kicsit meghalni, alkalmanként. És mindig 
testamentum nélkül. Kiröhögve az öröklétre szagló tömjénfüstöt, ke-
netteljes ígérgetéseket. Túl fiatalon túl öregnek lenni.

Menni bele a vakvilágba. Ott villogni, ahol a sötétség diktál. Pe-
nészes kenyeret megosztani, férgektől nyüzsgő matracon aludni lif-
taknában. Másnap kaviárt zabálva pezsgősüveggel hadonászni és 
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énekelni partizándalokat Buda szívében. Ez a bácskai koma úgy bo-
lyong végig a fújtató bika hátán fekvő Európa testén, hogy közben kék 
foltosra markolássza annak lomhán buggyanó csecsét, és borostás 
állától rőt pirosra dörgölődik a combok töve. Az öreg szajha – saját jól 
fölfogott érdekében – persze csiklandva adja meg magát. Felmagasz-
tosultan szuszognak mindketten Bretagne szikláinál. A gyöngyház-
színű habot okádó hullámok dobálják a bárkát. A ladikok ormótla-
nok, hasasak. Beteg barna színük idegen. Nem keszegnyi tiszai csó-
nyik egyik sem.

Juan pocakja szőrös. Legyezővel pózol a vén buzeráns. Barce-
lona éjjeli pilléje. Hím.

Emitt Bristol dokkja, meg a kanizsai Kispiszkos londoni pan-
danja. De a mámor itt és ott is a pultra borít, az eltaknyolt tekintetek 
ködén át a cigaretta gomolya sorvasztja a sarkokat. Gőz, víztócsa. 
Pára a lencsén. Amott koromfeketébe tévedt kilúgozott fényfoltok. 
Ugyan, ma ki fogja megmászni a megszomorodott boltozaton lógó 
felhőknek támasztott létrát? Hányadik grádicsig tudod fölemelni a 
tekintetedet, hogy közben szemed fehérje úgy kifordul, mintha a 
Járáson földnek csapott béka hasa lenne?

Gulyás Bertalannak nincs életműve.
Amit annak nevezhetnénk, megannyi kimerevített mozzanata 

mindenségünknek. Zömmel feketén-fehéren tálalva. Semmi köret. 
Csak a hasfakadásig elénk szórt lét. Eltagadhatatlan tény viszont, 
hogy a fotók őszinteségét senki sem kérheti számon. Az arcokra vetü-
lő árnyak együvé emésztik mindazt, ami bennünk emberi. A homá-
lyos élek a kanizsai tejüveg ajtón becsodálkozó emberé, aki valami ír 
pubban ugyanazt a matt szemfényvesztést éli át, mint odahaza, a 
nagymama alsókonyhájában. Éles képtelenség ez vagy életképtelen-
ség? Nem mindegy?

A legtöbb fotón óriási a csönd.
Berci képein a sötétség és a pengevékony kontrasztok úgy fe-

szülnek egymásba, mintha a holdat akarnák följebb szorítani. Mesz-
szebbre, mélyebbre temetve mindent, a csillagtalan égbolt sötétjébe, 
az űr árnyai közé. Meglehet, azzal a megbúvó szándékkal, hogy mi, 
akik őt érteni véljük, emlékektől terhelt vállal, görbedve nyúljunk 
ásóért, és fölfelé fúrva kihantolhassuk régtől bennünk szunnyadó tit-
kunkat.

Onnét, a magasból.
Tilos homályok mélyéből.
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Kisebbségi reflexből nyomban azt kezdtem számolgatni a KÖR-
KÉP 2013 és AZ ÉV NOVELLÁI 2013 gyűjteményes kötetekben, 
hogy milyen arányban szerepelnek bennük anyaországi és külhoni 
szerzők. Kontra Ferenc az utóbbi könyvben mintha patikamérlegen 
találta volna meg a szinte azonos arányt, Király Levente válogatá-
sában az anyaországban születettek javára billent a mérleg nyelve. 
Természetesen csalóka kép alakul ki az ilyen számolgatás nyomán, 
hiszen a határon túl születettek közül sokan már régtől Magyar-
országon élnek, és olyan szerző is akad az egyik kötetben, aki ugyan 
Budapesten született, de igencsak távol él hazájától.

Küllemét tekintve hozzám AZ ÉV NOVELLÁI 2013 áll közelebb, 
ízléses papírborítója valami útitárs-jelleget sugall, olyan könyv, ami 
olvasásra kínálja magát, emellett tartalmazza a szerzők bemutatkozó 
életrajzát és portréját. Ebben a tájékoztató-eligazító szándékában 
hasonlít a Fekete Vince által szerkesztett Erdélyi Szép Szó sorozat 
ugyancsak évente megjelenő válogatásköteteihez. A keménytáblás 
KÖRKÉP 2013 konzervatívabb külsője révén inkább a könyves-
polcra kívánkozik, mint az éjjeliszekrényre.

Király Levente 15 folyóiratból válogatott, 36 szerző írását sorol-
ta az antológiába, Kontra Ferenc pedig 28 novellát választott ki 17 
folyóiratból, meg öt novelláskötetből. A szerkesztők vezérelveiről, 
mércéiről semmiféle szövegbe foglalt támpontot nem kap az olvasó. 
Kétségtelenül a honnét és mit válogatni lehetett a szerkesztők előtt 
fölmerülő kérdések élén. A reprezentatív antológiák összeállítói a 
maguk értékrendje mentén döntöttek egy-egy írásmű mellett, azon 
felelősségük tudatában, hogy a magyar rövidprózáról általuk készí-
tett metszet a jövő kultúra-kutatója számára időkapszulaként szolgál, 
nem kell a távoli jövőből átnyálaznia a 2012/13-as esztendő magyar 
prózáját tartalmazó folyóirat-halmait, hanem egy, vagyis két helyen, 
ráadásul válogatva kapja az anyagot.
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Az egyik kötetben (KÖRKÉP) a szerzők nevének betűrendi sor-
rendjében szerepelnek a szövegek, a másikban (AZ ÉV NOVELLÁI) a 
szerzők korának rangidejét szem előtt tartva állnak egymás mögött a 
szövegek, miközben a kötet betűrendben közöl alapvető információ-
kat a fölvonultatott szövegek szerzőiről. Egyik szerkesztői koncep-
ció se kérdőjelezhető meg.

Az antológiákba sorolt 64 szerző 
közül mindössze 7 szerepel mindkét 
kötetben, és három szöveg azonos. 
Talán nem árt megjegyezni, hogy a 
kecskeméti Forrás folyóirat 2013 júli-
us–augusztusi kettős, Próza című szá-
mában fölvonultatott 23 szerző eseté-
ben is hasonló az átfedési arány a két 
antológia szerzőivel. Ez a tény arra 
mutat, hogy vannak megkerülhetetlen 
prózaszerzők, ugyanakkor nyomaté-
kosítja a válogató-szerkesztők auto-
nóm ízlését, elhajolási szándékukat a 
kánontól, a kortárs magyar próza sok-
színűségét fölmutató igyekezetüket. A 
kánontörésre irányuló hajlandóság ér-

zésem szerint Kontra Ferencnél vehemensebb, válogatása számomra 
Elek Tibornak azt a megállapítását illusztrálja, ami szerint a magyar 
irodalom a jelen pillanatban számos jelzővel illethető, de az nem 
mondható el róla, hogy egységes. A novellatermés változatos, de 
korántsem olyan népszerű a folyóiratok szerkesztőségeiben, mint 
mondjuk két évtizeddel korábban. Ez lehet egyik indoka, hogy Kont-
ra Ferenc a folyóiratszámok mellett öt novelláskötetet is figyelembe 
vett a válogatás során, és akárcsak Király Levente, nem a szövegek 
terjedelmével törődött, hanem azzal, hogy a novellák történeteket 
hordozzanak magukban, kifejtettet és csak sejthetőt, tragikust és ka-
cagtatót, lírait és groteszket egyaránt.

Egyébként mi más célja és föladata lenne az antológia-szerkesz-
tőnek, hogy a kortárs magyar irodalom kápráztató sokszínűségét föl-
mutassa, és időkapszulába foglalva átruházza a jelen olvasóra és az 
utókorra, amely, ha még ismeri a magyar nyelvet, visszaidézheti jele-
nünk csodásan szét- és összeszálazódó irodalmi pillanatát.

A KÖRKÉP 2013 a mai magyar próza nagyágyúira összpontosít, 
szerzői közt van például Bartis Attila, Borbély Szilárd, Csender Le-
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vente, Cserna-Szabó András, Darvasi Ferenc, Dragomán György, 
Fehér Béla, Garaczi László, Grecsó Krisztián, Háy János, Láng Zsolt, 
Márton László, Méhes Károly, Parti Nagy Lajos, Podmaniczky Szi-
lárd, Potozky László, Visky András, Vörös István. A kötetbe se vajda-
sági, se a Vajdaságból származó szerző munkája nem került be, de 
például Bánki Éva Nem fáj, amit megszelídítenek című novellája a 
Sikoly folyóiratból került beválogatásra.

Az antológia sokszínűségében is egy-
séges olvasmány, fölvonul benne szinte a 
teljes Közép-Európa, sőt, egyes szövegek 
távolabbra is vezetnek, népek sora vonul 
föl bennük, tárgyukban gyakori a háború, 
akár a múltból, akár az elképzelt jövőből, 
de családon belül és az egyénben lejátszó-
dó is. Az elbeszélő hang tekintetében is har-
monikus a válogatás, nincsenek szélsősé-
gesen kísérletező narratívák, a lineáris és 
párhuzamos történetmondás uralja az el-
beszéléseket, és a történetek zárlata nem 
ritkán nyitott valami hátborzongató befe-
jezés irányába, néhol az elhallgatással közvetlenül sugallva a végki-
fejletet, néhol teljesen szabad utat nyitva az olvasó képzelete előtt. 
Annak, aki megvette ezt a könyvet és fölhelyezte a polca kitüntetett 
helyére, csak azt javasolhatom, mielőbb szedje onnét le, és olvassa el.

Említettem már, hogy a két gyűjtemény közös metszetét mind-
össze néhány szerző képezi, de hozzá kell fűznöm, AZ ÉV NOVEL-
LÁI 2013-ból se hiányoznak a nagyágyúk, mindjárt az első szöveget 
Ferdinandy György jegyzi, de itt van Csender Levente, Dragomán 
György, Győrffy Ákos, Láng Zsolt, Majoros Sándor, Méhes Károly, 
Mirtse Zsuzsa, Nagy Koppány Zsolt, Oláh János, Podmaniczky 
Szilárd, Potozky László, Sigmond István, Szentmártoni János, Tóth 
Krisztina, Vári Attila, Végh Attila, meg a két vajdasági: Mészáros 
Zoltán és Samu János Vilmos. Mészáros A tökéletes nap című írása a 
Kilátóból, Samu János Kaidanja pedig a Sikolyból került a válogatás-
ba. Már pusztán ez a két szöveg példázza a szerkesztő, Kontra Ferenc 
eltökéltségét, hogy egyetlen esztendő novellatermésében fölfedezze 
a jellemző poétikai szándékokat, a beszédmódok közti feszültséget, a 
megszólalások árnyaltságát, a műfaj hagyományainak felidézését, a 
saját alkotómódszer rávetítését ezekre a hagyományokra, és ezúton 
megragadni a magyar novella jelen pillanatát.
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Walter Benjamin írja az Egyirányú utcában, hogy a kurvákat és a 
könyveket ágyba lehet vinni. T. Kiss Tamás A tükörtestvér című re-
gényére ez hatványozottan igaz: nem csak játszogat az olvasó érzé-
keivel, nem csak kényezteti, de még „olvastatja” is magát. Egyéjsza-
kás kalandnak is kiváló.

A Forum Könyvkiadó 2011. évi regénypályázatának győztes (és 
újra kiadott) műve a Facebook aranykorszaka előtt játszódik. Tehát: 
régen. Nagyon régen, amikor Kanizsán még nyolcvan dinárért lehe-
tett Abdulnál túrós burekot kapni, Szegeden szabad volt a kávézók-
ban a dohányzás, a bevándorlási hivatalban kellett a vajdasági egye-
temistának meghosszabbíttatni a tartózkodási engedélyét, és a fül-
hallgatókból Akkezdet Phiai szóltak.

Micsoda idők voltak! Lájk.
Ebben a világban él többszöri megkettőzöttségben a regény elbe-

szélője. A tükör motívuma ugyanis többféle módon is érvényesül. 
Két idősíkban játszódik a történet: az első az újdonsült egyetemista 
első évét öleli föl Szegeden, a második pedig kanizsai hazalátogatá-
sát meséli el egy évvel azután, hogy elköltözött a kollégiumból. A 
Szöged/Kanizsa kettőzöttség azonban nemcsak abban nyilvánul 
meg, hogy éppen Jelent vagy Sopronit iszik rabelais-i mennyiségben 
a barátaival, hanem nyelvi és közösségbeli eltéréseket is. Patentceru-
za helyett rotringet mondanak, tetszik tudni… Szeged a kollégiumi 
bebaszások [szakszó], a csajok és más könnyű drogok városát jelenti 
az elbeszélőnek, Kanizsa pedig a régi cimborákkal való iddogálást, a 
nagymama birsalmapálinkáját [„Valaki mindig iszik”, mint egy Nagy 
Abonyi Árpád-féle novellában] és egyéb könnyű drogok, valamint a 
csönd városát. Nem könnyű összebékíteni a kettőt, Kanizsán két 
erősségi fokkal kell halkítani az mp3 lejátszón! A drogok ugyancsak 
két részre bontják az ént, s kétségbe vonják a valóságot: az elbeszélő 
rendszerint részegen vagy bepöppentve találkozik tükörbéli önma-
gával, s a vécén józanodva mereng el a másik énjéről. Igen gyakran 
robbantanak rá egy dzsóra (majdnem annyiszor, mint Szögi Csaba 
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regényeiben…, mit tesz ez a Tisza?), így az elmélkedő részek is 
gyakoriak, Murakami Haruki Kafkája jut az eszünkbe – elbeszélőnk 
a fiú, akit Varjúnak hívnak… A Tamura Kafkával való egybevetés 
már amiatt is helyénvaló, hiszen mindkét szereplő önmagát keresi 
egy elkeseredett harcban. Míg 
azonban Tamurának a múltja fel-
tárásán keresztül vezet az út ön-
maga megismeréséhez, addig A 
tükörtestvér elbeszélőjének a 
kollégiumi társai „dekadenciája” 
és a Tanulmányi és Információs 
Központ (TIK) könyvtára között 
kell választania. Végül a valóság 
megkérdőjeleződik az egy évvel 
ezelőtti kollégiumi emlékek 
megidézése, a regényben foglal-
tak kapcsán is. A tükörtestvér nem 
a valóság.

Kiss Tamás első regénye stí-
lusában Chuck Palahniuk-i, jel-
lemzéseiben Bret Easton Ellis-i – 
két amerikai egy mondatban…, 
nem tudom, hogy lesz ebből cou-
leur locale! –, és könnyed stílusú, mint amilyen hamar adja csókra a 
száját Dóri, akiért akár egy filmelmélet-kurzusra is bejár nulla 
kreditpontért a férfiember. De hát nőért csináltak már nagyobb 
hülyeséget is. Mondjuk, írtak egy regényt.

A könnyed olvashatóságot és az író játékterének szélesítését 
szolgálják a pókert idéző lábjegyzet jelek is – az élet olyan, mint a 
póker: vagy te osztasz, vagy téged osztanak –, a keretes elbeszélések, 
továbbá  a  leírást  taglaló  közbevetések  is.

Várjuk a folytatást.
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Nagy Abonyi Árpád hét elbeszélése hét különböző európai 
nagyvárosban játszódik. A helységek leírása mégsem sablonszerűen 
működik. Nem mindegy, hogy Brugge, Párizs, Brüsszel, Barcelona, 
Amszterdam, Velence vagy Lisszabon utcáin járunk, esetleg egy bács-
kai kisváros emlékében merülünk el. Mindegyik város más életérzést 
közvetít, a leírások útirajzként is működnek. Nincs két egyforma ut-
ca, egyforma ház a történetekben. A városok igazi arculata rajzolódik 
ki, sajátságaikkal különülnek el egymástól, válnak felismerhetővé.

Szinte mindegyik helységbe a menekülés, a reménytelen vá-
gyakozás hajtja az elbeszélőt, vagy pont ezeken a helyeken találkozik 
azokkal a nőkkel, akikkel lehetetlen együtt lennie. Hímtaggal „meg-
áldott” táncosnő, biszexuális hölgy, aki a férjének cserkészte be a 
gyanútlan elbeszélőt, vagy épp a csúnya kövér nő, aki megduplázó-
dik az átmulatott éjszaka után. A legelső történetben is megjelenik 
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egy ikerpár, akiket a narrátor gyönyörűnek tart. Az ő szépségük ellen-
pontjaként bukkan fel a világoszöld ruhás túlsúlyos hölgy és ikertest-
vére, akikben a „rútság esztétikáját” látja meg.

Nagy Abonyi Árpád kötetében keveredik a valóság a halluciná-
cióval, az álmokkal. Ahogy a Paris by night című elbeszélés mottója 
is mondja: „A journey is an hallutination”. A történetekben nehéz 
meghúzni a valóság és képzelet közötti határt. Egy-egy elejtett szó, 
fél mondat utal arra, hogy az álmok világában járunk már. „A képze-
let hullámai folyton megtörtek a valóság sziklafalán.”

Hozzásegít bennünket a hal-
lucináció és való világ összemo-
sásában Nagy Abonyi színhasz-
nálata. A vibráló komplementáris 
színek, mint a vörös és a zöld, 
visszatérő motívumok. A hölgy 
(vagy épp a megduplázódott höl-
gyek) világoszöld ruhájához és a 
zöld ernyőjű lámpához vörös ta-
péta borítja a szobát, a piros ruhás 
táncosnő ajtaja zöldre van festve, 
a titokzatos parti helyszíne pedig 
egy vörös téglából épített villa 
zöld kovácsoltvas kapuval, a pos-
taládán piros házszámmal. Amint 
belépünk ezekre a sejtelmes he-
lyekre, mintha kicsúszna a lábunk 
alól a talaj, kábulatba esünk, majd 
elnyom bennünket az álom.

Fontos szerep jut a kötetben a festményeknek. Már az első elbe-
szélésben szó esik egy Bruegel-albumról, amit a narrátor a frissen 
vásárolt nagyítójával szeretne elemezni. A következő történetben 
pedig már a Madamot ábrázoló festményt szeretné megcsókolni. 
Velencébe egy kiállítás-megnyitó apropóján érkezik, festőnek adja ki 
magát és így ismerkedik össze Laurával, aki biszexuális férjét aján-
dékozná meg a narrátorral.

Nagy Abonyi Árpád elbeszéléseinek középpontjában mindig az 
adott város áll, ebből bontakoznak ki a történetek, az ügyes-bajos 
kapcsolatok. Alkoholmámoros, hallucinációkkal teli nagy utazássá 
áll össze a kötet, elkalauzolva bennünket Európa gyönyörű városaiba.
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Első két művéhez hasonlóan Mikola Gyöngyi harmadik kötete is 
vajdasági irodalommal kapcsolatos esszéket, kritikákat és tanulmá-
nyokat tartalmaz. Eddigi munkásságát górcső alá vetve, leszűrhető, 
hogy a magyar irodalmi érdeklődésén belül a vajdasági, illetve a volt 
jugoszláviai magyar irodalomra és művészetekre fekteti a hangsúlyt, 
illetve ezen belül is a vajdasági magyar irodalom vitathatatlanul egyik 
legnevesebb alakjára, Tolnai Ottó munkásságára összpontosít. A szó-
ban forgó kiadvány Tolnai munkásságával is foglalkozik, de főként a 
vajdasági irodalom fiatalabb nemzedékét képviselő néhány költő/nő 
és író munkáját boncolgatja, majd a Symposion folyóirat számain 
belül történt néhány újabb váltás, újító törekvés ecsetelésével zárul.

Ezek alapján, akár Tolnai munkásságának fényében az általa 
használt műfajokból kiindulva, kirajzolódhat előttünk az a néhány 
alapfogalom, amelyek mentén épül föl e kritika- és tanulmánykötet. 
Mindenekelőtt Tolnai és nemzedékének (is) egyik kedvelt műfaja, a 
rövidpróza, és kortárs vajdasági vonatkozásai lesznek azok a refe-
renciális pontok, amire összpontosít Mikola Gyöngyi. A rövidpróza 
mellett Tolnai képzőművészeti alkotásokkal kapcsolatos írásainak 
analógiájára a feszültség művészeteként aposztrofált képregényre   
és egyéb nem hivatalos vagy underground képzőművészeti műfa-
jokra fekteti a hangsúlyt. Nem utolsósorban a vajdasági vonatkozású 
film és színház az, ami foglalkoztatja egy-egy szövegében a szerzőt.

A rövidpróza műfajára utaló kötetcím is a műfajra való összpon-
tosítást jelzi előre. A Vajdaságból elszármazott Thomka Beáta az a 
kritikus, irodalomtudós, aki jelentős mértékben hatott Mikola Gyön-
gyi irodalomkritikusi pályájára. Thomka Beáta 1985-ben a Forum 
kiadó által megjelentetett alapvető műfajelméleti kiadványában, A 
pillanat formáiban a pillanat művészeteként definiálja a rövidtör-
ténet műfaját. Mikola Gyöngyi elmondja a Tiszatáj online-on olvas-
ható, Orcsik Rolanddal való levélváltása során, hogy a kötet szer-
kesztésekor tudatosan a kortárs vajdasági magyar irodalom rövid-
prózával kapcsolatos jelenségei, azaz a fiatalabb nemzedékről való 
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gondolkodás volt a célja. Ennek okát úgy írja le a kötet második fe-
jezetében, hogy egy traumatikus referenciális háttér emelhető ki a 
régebbi nemzedék és a legújabb generáció közötti kispróza iránt való 
érdeklődés metszéspontjaként. A Híd Könyvtár sorozatban megje-
lent Rituális labdajátékok antológia szerzőivel foglalkozó fejezetben 
derít fényt erre a szerző: „A délszláv háborúk utáni vajdasági magyar 
irodalom is mintha hasonló módon reagálna az átélt traumára: a rö-
vidprózai forma a fiatal alkotók leggyakoribb közlési módja, még a 
regényszerű szerveződések is tö-
redékekből, narratív fragmentu-
mokból, rövidtörténetekből épít-
keznek.” Majd az említett levele-
zésben árnyalja a rövidtörténetek 
meglétének lehetséges okával, a 
traumával kapcsolatos alapkér-
dést és a vajdasági magyar iroda-
lom új nemzedékének egyik leg-
gyakoribb műfajaként aposztro-
fálja: „Így lesznek a rövidtörténe-
tek, ezek a sokszor szeriális vagy 
repetitív szekvenciák a trauma-
kezelés lenyomatai, a sorstörés 
által újraszituálódó közeg leg-
főbb kommunikációs módozatai. 
A trauma néma hangja hallatszik 
ki a szövegekből, melyek ezáltal 
a redukált létélmény új formáivá 
avanzsálnak. S velük együtt mintha új időszámítás kezdődne a vaj-
dasági magyar irodalomban.”

Az Ősök, maszkok, alteregók című első fejezet a már említett 
Tolnai Ottó A kisinyovi rózsa poémájának elemzésével kezdődik, 
illetve Tolnai vajdasági nemzedéktársa, Ladik Katalin önéletrajzi re-
gényének elemzésével zárul. E két szöveg közötti írásokban Mikola 
Kosztolányi mellett, Nabokov és Esterházy alteregóival foglalkozik. 
Ezt a részt lehetne a kötet egyetlen olyan részének nevezni, amelynek 
nincs közvetlen kapcsolódási pontja a vajdasági irodalomhoz. A má-
sodik fejezet viszont már a kötetcímben előrejelzett témáról beszél, a 
jelképes és tömör Trauma és narratíva a szerző tudatos szándéka 
szerint, az imént említett vajdasági magyar irodalom fiatalabb gene-
rációjának a kispróza műfajához kapcsolódó viszonyának kérdését 
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fejtegeti. A fejezet első és utolsó szövegei egy-egy verseskötettel 
foglalkoznak, Fenyvesi Ottó Halott  vajdaságiakat  olvasva  és Kollár 
Árpád Nem Szarajevóban című művével, majd harmadik költőként 
Orcsik Rolandról egy kishegyesi beszélgetés apropóján olvashatunk, 
később pedig Terék Anna fiatal költőnő hosszúverseiről értekezik a 
szerző. A vajdasági magyar költészet felsorolt fiatalabb nemzedékén 
kívül a teljes fejezet a címbéli, újabb generációs vajdasági rövidtör-
ténet-írók műveinek elemzésére fekteti a hangsúlyt. Szó van Beszé-
des István a semmit elmondó történeteiről, Jódal Kálmán eredeti 
radikális short cutjairól, és egy sor fiatal vajdasági író rövidprózáiról, 
akik szerepelnek a Rituális labdajátékok című antológiában. Ezek az 
írók Danyi Zoltán, Aaron Blumm, Bencsik Orsolya, Barlog Károly és 
Pressburger Csaba.

Az utolsó előtti, Identitás, krízis, intermedialitás címet viselő fe-
jezetben olyan irodalmi vonatkozású filmadaptációkról olvashatunk, 
amelyek valamilyen ponton érintkeznek a vajdasági magyar, vagy 
csak részben magyar (és részben vajdasági) irodalommal és az iden-
titáskrízis tematizálását, filmre vitelét fejtegetik, nevezetesen Do-
monkos István leghíresebb poémájának filmadaptációjáról, illetve a 
Sirbik Attila és Danilo Kiš szövegei alapján készült alkotásokról 
szólnak.

A négy fejezetre osztott szerkesztés a könyv megszerkesztettsé-
gének egyfajta teljesség-érzetet nyújt, egy bezáruló kört ír le a négy 
fejezet. A fejezetek tematikája időbeli síkon is követi egymást, az első 
generációs szimpósoktól a legújabb vajdasági magyar irodalmárok 
nemzedékéig. Ha úgy akarjuk, a vajdasági vagy jugoszláviai magyar 
irodalom eltelt utóbbi ötven évéből szemezget szubjektíven a szerző, 
a kortárs prózára összpontosítva. A teljességet a kezdő Tolnai-elem-
zéstől voltaképpen a Tolnaival is foglakozó záró fejezet alakítja teljes 
körré. Mikola Gyöngyit, aki ugyan magyarországi kritikus, amellett, 
hogy a vajdasági irodalom vonulatait, legkisebb rezgéseit is behatóan 
ismeri, a szöveggel foglalkozó művészet mellett a vizuális kultúra és 
annak a vajdasági irodalomhoz vonatkozó metszéspontjai is foglal-
koztatják. A legfrissebb, Sirbik-féle Symposion-számok képi fordu-
latát és ezeknek a képregény műfajával kapcsolatos problematikáját, 
illetve az underground képzőművészeti vonulatokhoz kapcsolódó 
kérdéseit  veszi  górcső  alá  a  kötet  záró  fejezetében.

Mikola Gyöngyi szubjektív alapon választja ki tárgyalt vajda-
sági magyar szerzőit és az azokhoz vonatkozó témákat. Elmondása 
szerint a Vajdaságban létrejövő magyar irodalmi és az irodalomhoz 
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kapcsolódó művészetek már a nyolcvanas évek óta foglalkoztatják 
intenzíven. Viszont azzal, hogy egy megalapozott irodalomtudomá-
nyos attitűddel elemez olyan szerzőket, akikért egyben rajong is, 
akiket kedvel, sőt a többségét személyesen ismeri, egyfajta felvállalt 
személyes mellékízt kölcsönöz a kötetnek, amely mellékíz paradox 
módon üde és izgalmas, és ami még olvashatóbbá, folyékonyabbá, 
élvezhetőbbé teszi a kötet befogadását.

A zentai zEtna kiadványaként megjelent kötet egy releváns vaj-
dasági „pillanat” azon kritikai gondolkodású kiadványok sorában, 
amely a magyar irodalmon belüli vajdasági magyar kortárs irodalom 
és az ahhoz kapcsolódó (vajdasági) társművészetek egy-egy jelentős 
momentumát hivatottak az olvasó elé tárni.
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Már a második novelláskötet olvasása során kiderül a neves 
Ljudmila Ulickaja – ez a „szoknyás Csehov” – cseppnyi turpissága: 
egy idő után felrajzolódik érzékeny olvasói retinánkra az a jól bevált 
forma és tartalom – a „sablon” szót mégsem szeretném használni, 
később kifejtem, miért –, amely minden egyes kisprózájára rásimul. 
Emberi sorsok sorjáznak és burjánzanak, mindegyikben van valami 
csaknem meghökkentő, bravúros csavar a történet zenitjén vagy 
nadírpontján – habár az elbeszélések elejéről vagy végéről aligha 
beszélhetünk, mindegyik a távoli múltból sarjad és a távoli jövőbe 
kanyarodik, még ha a lapokon a születéstől is indít és csupán a halál 
pillanatában mond is megálljt, vagy egy leheletnyit azon is túl. Mint 
maga az élet. (Gondolom, éppen ettől rendkívüli, mondhatni, zseniá-
lis ez az írói világ.) Aztán egy idő után valahogy mégsem hökkent 
meg. Belesimulok a hullámai közé, és hagyom magam sodródni. Már 
nem is vágyom meghökkenésre. Olyan, mint az… életem. Ebben rej-
lene Ulickaja páratlan nemzetközi sikere?

Nem tagadom, még a kötet elején elkezdtem „keresni kákán a 
csomót”, főleg, hogy a nyitó elbeszélés valami merőben mást nyúj-
tott, mint az elsőnek elolvasott – szintén nagyon élvezett – mű (Elsők 
és utolsók), mert bár szintén magával ragadott, egyúttal megmozgatta 
a kíváncsiságomat, az elmémet is, nem csupán a lelkem simogatta 
balzsamos tenyerével. (De erről később.) Azután a második novella 
már hozta az előző kötetből már jól ismert sodrást: hamar elfeledtem 
a „kukacoskodást”, sőt, míg máskor a recenziós célokra szánt köny-
vek esetében mindig jegyzetelek olvasás közben, ezúttal ezt – egy idő 
után tudatosan – elmulasztottam, valahogy úgy voltam vele, hogy 
akképpen szólok a műről, ahogyan a mű énhozzám (ez egyébként is 
szokásom, a „benne levés”), vagy ahogyan a szintén „könyvmániás” 
barátnémnak szoktam szólni róla, szinte átgondolás nélkül, spontán 
sodródva, bele-belekapva, lelkesen és hadonászva – hogy ne mond-
jam, egy idő után habzó szájjal.
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Nos, a habzó szájtól ezúttal eltekintenék, tudok én – ki hinné 
vajon?! – higgadtan is szólni egy-egy kedvencről, ha úgy hozza a 
sors. Ljudmila is higgadt. És precíz és szabatos. Kurta, csupán né-
hány oldalas novellákban is fel tudja festeni a teljességet – lehetne 
akár szoknyás Hemingwaynek is „csúfolni”. Nem véletlen egyéb-
ként a Csehovhoz való hasonlítgatás, tényleg nem ő „találta fel a spa-
nyol viaszt”, viszont – amit 
csinál, azt mesteri szinten 
műveli! Talán nem is szeretne 
meghökkenteni, minden áron 
„hatásvadászni” az olvasó-
tengerben, és nem azért tart ki 
a módszerénél, mert az jól be-
vált eddig is (és ha csupán eb-
ben a két kötetében „ugyan-
olyan”, a másik tizenkettőben 
merőben más a stílus, a for-
ma és a satöbbi: kövezzetek 
meg!). Talán egyszerűen csak 
ilyen. Zsigerileg hat. Lélegzik 
a papír a tollekéje nyomán. 
Minden barázdát végigjártam, 
az eketalpnyom mindenütt 
egyenes. Nincs ebben az írói 
világban egy szemernyi ha-
misság.  (Így  szapuljanak 
minden művészt, ahogyan én 
Ulickaját szapulom…)

Mint említettem, nem jegyzeteltem olvasás közben. Mindössze 
ennyit sikerült felvésni a noteszbe: -Ulickaja: már a legelső novella 
mélyen megérint; Zsenya. Aztán marad a négyzetekre osztott szűzi 
papír. A többi? Néma csend. A kritikus olvas. Beleél. Lélegzet, szív-
verés egyenletes. Állapota stabil, kielégítő. Azért van kómában, mert 
ott szeretne lenni. Majd jelentkezek. Most ne zavarj. Kicsit magamba 
költözöm. És Ljudmilába.
        

*
      

…és igen, Zsenya nevét is lejegyeztem. Ő az a csendes kobold, 
az írónő alteregója, aki folyamatosan felbukkan, persze csendesen, a 
dolgok hátterében, egy hitchcocki filmkézjegyként mintegy, de bi-
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zony ő az egyetlen evilági kapocs a történetek között. A spirituális 
pókháló viszont át- meg átszövi ezt a pazar Világot. Mert a mi Urunk 
népe nem csupán az Isten által kiválasztott orosz – amint azt nem egy 
novellahős, the Real Work Class Hero kinyílvánítja a lassan pergő 
papíron –, de bizony nem csupán a zsidó, a lengyel, az ukrán, a ci-
gány, a magyar, a grúz s a csecsen! De a mi Urunk népe a kavics, a 
moha, a tenger és az a magas Ég, a holló, a csiga, a pap és a kémény-
seprő. És hogy miről szólnak eme pompás történetek? Hát róluk. 
Olvasd el.

Olvasd el az első fejezetet (A mi Urunk népe), ismerd meg Til-
dát, a dezertőr uszkárt, Pussyt, a gyönyörű, de piszkosul komisz 
macskát, nemes lelkeket és testi és lelki nyomorékokat és korcsokat, 
rövidzárlat alatt mélysötétben bóklászó kétes egzisztenciákat – akik 
bizony ebben az Ulickaja-kötetben eljutnak a „hátsó kijáratig” is, ha 
úgy alakul. Eltűntek az illúziófelhők erről a költői égboltról is. A ho-
rizonton a Hold, mint sápadt ördögfej, kifejezéstelen néma arccal 
figyel. Ulickaja ezúttal nem túl vidám.

Különleges vérvonalakon – Bíbor Folyókon – tehetsz merész 
kísérletet vadvízi evezésre A vér titka című fejezetben, amely pedig a 
második, s nem kevésbé lenyűgöző az elsőnél, a Sokáig éltek… című-
nél kezdetenincs végtelen, s időnként roppant mód értelmetlen(nek 
tűnő) sorsokon időz el a mindent átpásztázó tekintet, hogy aztán 
elkövetkezzen – Az őrangyal.

*
       

Mindössze négy fejezetből álló, alig négyszáz oldalas novella-
füzér. Ennek cca. negyede a záró fejezet, és itt kapja meg az olvasó, 
amit az első elbeszélés (A szamár útja) után áhít. Ezekben a törté-
netekben Zsenya, azaz Ljudmila Ulickaja előlép a csendes háttérből, 
aztán – mintegy török kávé mellett a csarsiján – elregél néhány törté-
netet az életéből. Az életéből, amely nem túlságosan mozgalmas 
ugyan – báris a felszínen, mert olykor szinte mellékesen megtudunk 
olyan meredek „részleteket”, mint hogy például az írónő kisebbik fia 
egy ideig a heroin markában vergődött –, nem túlságosan mozgal-
mas, mindazonáltal – szlávosan kevésbé agilis miss Marple-ként – 
Ljudmila folyamatosan ott van az angyal és az ördög segge lyukában. 
(Elnézést a kifejezésért, de valóban ilyen intim viszonyban van a vi-
lág „fekete” és „fehér” démonaival.)

A papír tengermélyen lélekzik. Az olvasó dimenziót vált.
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A szamár útja, az első elbeszélés egy spirituális utazás – térben? 
Időben? –, a szamár útja az ember útja, a görög aranykor optimista 
ösvényelméletén döbbensz rá a szókratészi bölcsességre: tudom, 
hogy semmit sem tudok. S míg a nyárvégi hegyek között átéled az 
igaz karácsonyt, alázattal fejet hajtasz, mikor az utolsó láncszem – a 
szamár – a helyére kerül. A helyedre kerülsz. Várod: vajon mi jöhet 
most? Várod a folytatást.

Megkapod,  testvérem  az  olvasásban,  a  tiéd  lesz,  megígérem.
De nem mesélek róla tovább. Tudod a dolgod.
Csak még ennyi: „Egyszer csak felfedezed, hogy nem létezel.” 

Ezzel a mondattal indul A mi Urunk népe. „Most elveszítem a kezem, 
a lábam, a fejem, aztán a karom, a születési és a halálozási időm, 
elveszítem a nemem, a címem, az e-mailem, és elveszítem a kereszt- 
és családnevem, és nagyon jó lesz.” Ez pedig az utolsó. Pont. Na-
gyon  jó  lesz.

És a kettő között? Egyszer csak felfedezed, hogy létezel. Ha 
másként nem, hát egy dalmata formájú héliumos léggömbbel küsz-
ködő, Varsóból repülővel hazatérő nagymamaként. Ott vagy. A sze-
ren.

Mert ahogy a dzsaina tanmesék is hirdetik: Veszítsd el a kezed, a 
lábad, a fejed, aztán a karod, a születési és a halálozási idődet, ve-
szítsd el a nemedet, a címedet, és veszítsd el a kereszt- és család-
nevedet. És akkor jó lesz. Akkor létezel.
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Az idei ünnepi könyvhétre időzített könyvújdonságok közül 
Tóth Krisztina Akvárium című kötete is gyakorta szerepelt a sajtóban 
megjelenő ajánló-listákon, mint egyik lehetséges sikergyanús kiad-
vány. Annál is inkább a figyelem középpontjába került a könyv, mert 
a népszerű írónő verseskötetek és novelláskötetek, illetve tárcagyűj-
temény után regénnyel jelentkezett. Várható volt ez a váltás, hisz a 
könyvpiacon regénydominancia tapasztalható, a könyvkiadók még a 
„törzsköltőikkel” is igyekeznek könnyebben értékesíthető regényt 
íratni. A váltás Tóth Krisztina esetében azonban kevésbé meglepő, hi-
szen utóbbi, Pixel című novelláskötete már a regényműfaj felé ten-
dált. A novellafüzér darabjai számtalan érintkezési ponton kapcso-
lódtak, s miként címadó novellájának hőse, a szerző maga is apró tör-
ténetpixelekből  kerek  egészet  igyekezett  létrehozni.

Kontra Ferenc fogalmazta meg, hogy véleménye szerint minden 
író munkássága során egyetlen történetet görget maga előtt, s folya-
matosan ezt igyekszik formába önteni. Tóth Krisztina esetében ez a 
maga előtt görgetett történet a mindenkori magyar kisember törté-
nete. Az írónő hihetetlen precizitással lúgozza ki környezetünk ízeit, 
figuráit, hangulatait, jó ösztönnel ragadja meg a jellegzetest. Az általa 
ábrázolt élethelyzetek mintha a mindennapokról forgatott dokumen-
tumfilm állóképei lennének, szereplői statisztái saját életüknek. Le-
gyen az líra vagy próza, egyaránt hitelesen tud megszólalni bennük, 
hitelesen  plántálja  beléjük  a  kivonatolt  jelent.

Legújabb kötetében sincs ez másként. Az Akvárium kegyetlenül 
őszinte vergődésregény. A második világháború utáni Magyarország 
kopott, kisszerű valóságának lenyomata. A sebeit nyalogató, veszteg-
lő ország valóságáé, amelyben senki sincs biztonságban, és amely-
ben  a  kiúttalanság  kivételével  semmi  sem  biztos.

Hősei pincelakásokban, vedlett bérházakban tengődő kisembe-
rek, „karnyújtásnyira a nyomortól, fényévekre a normálisnak gondolt 
élettől”. Munkanélküliek, kegyelemkenyéren élők, éhbérért dolgo-
zók. A regény egyik kulcsmonológja az ő létfilozófiájukat fogalmaz-

142

CSÍK MÓNIKA

     GUPPIK A SPENÓTZÖLD VÍZBEN

Tóth Krisztina: Akvárium. 
Magvető, Budapest, 2013



za meg: „Gazdag?! De hát mi szegények vagyunk! Aki szegény, 
abból sohase lesz gazdag. Sohase. Legföljebb csak olyan szegény, 
akinek van pénze. Ezt tanuljad meg!” A kitörési pontok is csupán 
látszólagosak: börtön vagy emigráció. A börtönviselt emberek min-
denki szemében gyanús, rejtőzködő magatartása felér egy szégyenbé-
lyeggel, s a disszidáltak gyökértelen, nosztalgiába kapaszkodó élete 
sem  jelent  valódi  kiszabadulást.

A regény három generáció 
küzdelmes életét dolgozza fel, a 
nagyanya, az anya és az unoka 
életét. Három női sors: a válto-
zást  nem igénylő, a változtatás-
ra képtelen és a változás lehető-
ségétől megriadó nőké. Mind-
hárman róják hát predesztinált 
sorsköreiket, melyeket a szere-
tetlenség tesz még sivárabbá és 
ridegebbé. 

„Ebben a regényben min-
denki árva.” Árva, darabos, kö-
zönyös. Ezeket tekintik megél-
hető állapotoknak. A hős-sta-
tiszták nem együtt, hanem egy-
más mellett léteznek. A család-
tagok, rokonok, szomszédok, 
ismerősök – mind-mind hason-
ló séma szerint élik túl a mindennapokat, s közös tragédiájuk, hogy 
meg sem adatik nekik a kipillantás, a kizökkenés lehetősége. Kurta 
bánatcsonkok mindannyian,  dacolnak  a  mállasztó  idővel.

Az ő behatárolt, szűk, levegőtlen közegük maga az akvárium. 
Az ütött-kopott, eresztékein szivárgó üvegketrec, amelyben évek, év-
tizedek óta ugyanazon poshadt, spenótzöld víz bűzlik. Ők maguk a 
lakói, a falánk kis guppik, amelyek félvakon tülekszenek esténként 
az etetésre, hogy a felfalt szárított bolháktól jóllakottan süppedhes-
senek újra a dagonya mélyére, az ismerős langymelegbe. Libegő, 
málló testük jelzi csak, hogy számukra bevégeztetett. Haláluk is 
olyan jellegtelen, mint maguk mögött hagyott életük.

Tóth Krisztina ezzel a morbid párhuzammal igyekszik rávilágí-
tani, hogy az adott időszak kisemberét miféle közeg „termelhette ki”, 
az adott időszak kisemberének életét miféle közeg nyomorította meg, 
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hogy miféle szakasza volt ez a magyar történelemnek, amely még ma 
is nehezen dolgozható fel, pedig a kollektív tudattalant erősen befo-
lyásolja. Az Akváriumban minden adott, ami csak egy jó regényhez 
kellhet. Súlyos téma, naturalista ábrázolásmód, izgalmas cselek-
ményvezetés, pergő párbeszédek, szépen kidolgozott karakterek, a 
három egységre osztott szövegtest részei között gondosan kimunkált 
illesztékek. Irónia, fekete humor, helyzetkomikum, s a sorok között 
egy megbúvó válaszlehetőség is arra, hogy hogyan lehetséges ebből a 
végtelenített  vergődésfolyamból  kitörni.
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ALBAHARI, David – 1948-ban született Pećben. Napjainkig mintegy har-
minc regény-, elbeszélés- és esszékötete jelent meg. Eddigi munkásságáért 
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.
      

BALÁZS Boróka – 1981-ben született Csíkszeredán. Tanár, szak- és műfor-
dító. A Bukaresti Egyetem Idegen Nyelv és Irodalom Karán szerzett műfor-
dítói magiszteri diplomát. Napjainkig három fordításkötetet publikált.
          

BALÁZS F. Attila – 1954-ben született Marosvásárhelyen. Író, költő, mű-
fordító, kiadó, a Szőrös Kő főszerkesztője, a Poesis International szerkesz-
tője, az AB-ART kiadó igazgatója. Napjainkig 17 önálló verses- és prózakö-
tete, valamint 15 műfordítás kötete látott napvilágot. Legutóbbi kötete 2012-
ben jelent meg Casanova átváltozásai címmel. Műveit számos nyelvre le-
fordították. Ekecsen él.
         

BARTHA György – 1954-ben született Újvidéken. 1992-től Magyarorszá-
gon él és dolgozik, jelenleg Budapesten. Verseskötete: Búcsú rossz időben 
(2011).
       

BÁBA Zoltán – 1961-ben született Nagybecskereken, ahol ma is él. Az Újvi-
déki Egyetem Jogi Karán szerzett oklevelet. Napjainkig hat önálló kötete 
jelent meg, a legutóbbi 2012-ben, Ispiranje zlata (Aranymosás) címmel. 
Több haiku-antológia társszerzője, illetve szerkesztője.
          

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. Önálló kötetei: Fortuna tenyerén (2006), Mire 
minden jóra fordul (2008) és A vesztes jutalma (2012).
        

BENEDEK Miklós – 1984-ben született Topolyán. A Híd Kör tagja. Nem 
indul hajó (2012) című első verseskötetét Sinkó-díjjal tüntették ki. 2012-ben 
Székely János-ösztöndíjat kapott. Bácsfeketehegyen él.
       

BUKOWSKI, Charles – Amerikai író és költő (1920–1994). Németország-
ban született, de hároméves korától haláláig az Egyesült Államokban, több-
nyire Los Angelesben élt. Hat regénye, tíz elbeszéléskötete, mintegy ötven 
verseskötete és néhány más műfajú műve jelent meg.
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CZIROK Attila – 1988-ban született Nagybecskereken. A Sziveri János Mű-
vészeti Színpad elnöke és a Sikoly honlapjának webmestere. Önálló kötete: 
Muzslától Medina (2009). Muzslán él.
        

CSÍK Mónika – 1978-ban született Zentán. A Magyar Szó munkatársa. Tag-
ja a Sikoly szerkesztőségének és a Fiatal Írók Szövetségének. Eddigi mun-
kásságát Kilátó-díjjal és Herceg János Irodalmi Díjjal jutalmazták. 2010-ben 
Székely János-ösztöndíjat kapott. Önálló kötetei: Metszetek (2006), Instant 
(2011), Mákvihar (2011) és Hattyúnyakú (2013). Kispiacon és Szabadkán él.
     

CSÍKI András – 1980-ban született az erdélyi Nyárádszeredában. Közgaz-
dász, jelenleg újságírónak tanul.
     

FARKAS Beáta – 1982-ben született Zentán. Magyarkanizsán nevelkedett. 
Jelenleg az Újvidéki Egyetem Orvosi Karának abszolvense.
     

FARKAS Kristóf Liliom – 1989-ben született Miskolcon. Jelenleg Buda-
pesten él, a Károli Gáspár Református Egyetem magyar szakos hallgatója.
     

FEKETE J. József (SILVER, Ephemeria) – 1957-ben született Bács-
kossuthfalván. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tan-
székén szerzett oklevelet. Kritikusi és esszéírói munkásságát számos irodal-
mi díjjal jutalmazták. A Magyar Szó munkatársa és a Magyar Művészeti 
Akadémia rendes tagja. Napjainkig tizenöt önálló kötete jelent meg, a leg-
utóbbi 2011-ben, Ami átjön címmel. Zomborban él.
    

GERGELY Tamás – 1952-ben született a romániai Sztálinvárosban, ame-
lyikből később Orasul Stalin lett. Újságíró volt Ceausescu Romániájában, 
1987-től Svédországban él.
     

GULYÁS Bertalan – 1970-ben született Zentán. 1991-ig Magyarkanizsán 
élt, majd a háború miatt elhagyta az országot. Három hónapot töltött Svájc-
ban, onnan Magyarországra ment, ahol tizenhárom évet élt, különböző vá-
rosokban: Szeged, Békéscsaba, Budapest, Nagykanizsa. 2004-ben Angliába 
költözött, először a dél-nyugati részre, Devon megyébe, egy Okehampton 
nevű kisvárosba, ahol két évet töltött, majd innen Dél-Londonba ment, ahol 
négy évig lakott. Angliában kezdett el fotózni, megfogta az ottani táj, a szí-
nek. 2010-ben visszatelepült Szerbiába, Palicsra. 2012 szeptemberében úgy 
döntött, hogy szerencsét próbál Dublinban. Nem sok sikerrel járt. Jelenleg 
Budapesten él, egy hotelben dolgozik recepciósként. Mint mondja, legjob-
ban az utazás vonzza: „Már 17 éves koromban a barátokkal nekivágtunk 
Európának stoppal, és valahogy azóta sem tudok huzamosabb ideig megma-
radni egy helyen. Talán majd egyszer. Úgy érzem, mindenhol otthon vagyok, 
illetve sehol sem vagyok igazán otthon.”
      

HANKÓ TÓTH Ádám – 1988-ban született Budapesten. Vidéken nőtt fel. 
Pályaelhagyó bölcsész és gazdasági emigráns. Jelenleg Angliában él.
      

HOLDASI-SZABÓ Zsuzsa – 1986-ban született Győrben. Jelenleg ápoló-
nőként dolgozik a győri Fogyatékosok Átmeneti Gondozóházában. A Győri 
Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség tagja.
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IANCU Laura – 1978-ban született Magyarfaluban. Költő, író, szerkesztő, 
néprajzkutató. Eddigi munkásságát többek között Bella István- és József 
Attila-díjjal jutalmazták. Legutóbbi regénye, Szeretföld 2011-ben, legutóbbi 
verseskötete, Kinek a semmi a mindene pedig 2012-ben jelent meg. Buda-
pesten él.
      

ISZAKOVSZKI, Igor – 1970-ben született Szkopjéban. Költő, prózaíró, 
fordító, szerkesztő. Művei számos hazai és külföldi antológiába bekerültek, 
18 nyelven, több mint húsz országban jelentek meg.
     

KALÁSZ István – 1959-ben született Budapesten. Tanulmányait a kamera-
mann iskola, MUOSZ újságíró iskola, a J. Pannonius Egyetem német, KJF 
komm-német szakán folytatta. Napjainkig egy megfilmesített forgatóköny-
ve és négy önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2011-ben, A zsebtolvaj cím-
mel. Budapesten és Stuttgartban él.
     

KELEMEN Emese – 1990-ben született Szabadkán, ahol ma is él. Az Újvi-
déki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének mesterkép-
zéses  hallgatója.  A  Híd  Kör  tagja.
      

KOCSIS Árpád – 1988-ban született Kishegyesen. Jelenleg filozófiát tanul 
mesterfokon Pécsett.
     

KORSÓS Brigitta – 1994-ben született Szabadkán. A Szegedi Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója.
     

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. Tagja a Sikoly 
szerkesztőségének. Önálló kötete: Takard ki a kakadut (2011).
      

LADIK Katalin – 1942-ben született Újvidéken. Költő, performer, színész-
nő. Írott költeményekkel párhuzamosan hangkölteményeket és vizuális ver-
seket is alkot, kísérleti zeneművek és hangjátékok alkotója és vokális elő-
adója. Eddigi munkásságát többek között Kassák Lajos-díjjal, József Attila-
díjjal, a Szerb Köztársaság Nemzeti Kulturális díjával és Magyarország Ba-
bérkoszorú-díjával jutalmazták. Napjainkig tizenkét önálló kötete jelent meg, 
a legutóbbi 2012-ben Ladik Katalin legszebb versei címmel. Budapesten él.
      

LENKES László – 1979-ben született Újvidéken. Temerinben nevelkedett. 
Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén hallgatott 
magyar irodalmat. Műfordít, zenél, ír. Törökbecsén és Temerinben él.
      

LOVÁSZ Krisztina – 1970-ben született Kolozsváron. Író, költő. 1991-től 
Budapesten él. Az Országos Széchényi Könyvtár könyvtáros-asszisztensi 
képesítése után a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett dip-
lomát. Ezzel párhuzamosan perzsa nyelvtanfolyamot is végzett. Önálló kö-
tetei: Csillagok szöges ágyán és Adélka szerint.
     

LOVRA Éva – 1984-ben született Topolyán. A Pécsi Tudományegyetem 
PMMIK Breuer Marcell Doktori Iskolájának hallgatója urbanisztika szakte-
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rületen (Phd). Előző tanulmányait a szabadkai Építőmérnöki Kar Városépí-
tészeti Szakán végezte, második mesterfokozatát az egyetem Lakóépületek 
tervezése modulján szerezte. Önálló kötete: Amikor otthon van a sehol (2011).
     

MÁTÉ PETRIK Emese – A következőt vallja: „A jó, az igaz és a valós tudás 
nem más, mint a dolgok ősi és természetes rendje. Egyszerűen csak az egye-
nes út. Jutalma önmagában van. Tisztává tesz és könnyűvé.”
     

NAGY Zopán – 1973-ban született Gyomán. 1993-tól irodalmi-művé-    
szeti folyóiratokban publikál, 1996-tól rendszeresen kiállít. Önálló kötetei: 
Fotográfiák (2004), „Skizológia” (2008), A kötet címe – A haiku jegyében 
(2011), Próza-Vers-Esszé-Montázs (2012). Budapesten él.
    

NYÍRFALVI Károly – 1960-ban született Békéscsabán. Könyvtáros. Nap-
jainkig tíz önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2013-ban, Tétova és halo-
vány címmel. Budapesten él.
     

OLÁH Tamás – 1990-ben született Zentán. Az Újvidéki Egyetem BTK 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett oklevelet. Jelenleg a 
Károli Gáspár Református Egyetemen színháztudományi mestertanul-
mányokat folytat. Magyarkanizsán él.

POLLÁGH Péter – 1979-ben született Tatabányán. Költő, író, esszéista, 
tárcaíró. A Magyar Írószövetség, a Szépírók Társasága, a József Attila Kör és 
a Fiatal Írók Szövetségének tagja. Volt a JAK-füzetek társszerkesztője, a 
Zipp.hu publicistája és alapító-szerkesztője, jelenleg a Prae folyóirat vers-
rovatát gondozza. Verseit eddig szerb, bolgár, szlovák, francia és horvát 
nyelvre fordították le. Verseskötetei: Eleve terpesz (2001), Fogalom (2005), 
Vörösróka (2009), A Cigarettás (2010).
      

POTOZKY László – 1988-ban született Csíkszeredában. Jelenleg a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem magiszteri hallgatója drámaírás szakon. Leg-
utóbbi novelláskötete 2013-ban jelent meg, Nappá lett lámpafény címmel.
      

PÓSA Károly – 1970-ben született Magyarkanizsán, ahol ma is él. A helyi 
Dobó Tihamér Képtár vezetője. 1996-ban jelent meg karikatúráit tartalmazó 
kötete. Több könyvet illusztrált, grafikáit különböző tárlatokon állította ki.
      

SÁFRÁNY Attila – 1969-ben született Topolyán. A Szegedi Tudomány-
egyetem vallástudományi szakán szerzett oklevelet. A Magyar Szó munka-
társa. Önálló kötete: Dosztojevszkij szelleme. Kishegyesen él.
        

ŠAJTINAC, Radivoj – 1949-ben született Nagybecskereken, ahol ma is él. 
A Belgrádi Egyetem Filológiai Karán szerzett oklevelet. Napjainkig tizenkét 
verseskötete, tizenegy prózakötete és két esszékötete jelent meg. Műveit ti-
zenhárom nyelvre fordították. Eddigi munkásságát hét irodalmi díjjal tüntet-
ték ki. 1990 és 2005 között az Ulaznica irodalmi folyóirat szerkesztője volt. 
Tagja a Szerb Irodalmi Társaságnak és a Vajdasági Irodalmárok Társaságá-
nak. Orosz és angol nyelvről fordít.
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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. Napjainkig négy 
önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2006-ban, eMese címmel. Muzslán és 
Szabadkán él.
     

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

STIEFVATER, Maggie – 1981-ben született Virginiában, ahol ma is él. 
Elsősorban fiatal felnőtteknek szánt regényeiről ismert. Sokoldalú művész: 
szépirodalmi alkotás mellett képzőművészettel is foglalkozik, valamint több 
hangszeren játszik.
     

SZABÓ PALÓCZ Attila – 1971-ben született Zentán. Az újvidéki Művészeti 
Akadémia Színművészeti Szakán szerzett oklevelet. Több verses-, dráma-, 
gyermek- és prózakötet szerzője. Legutóbbi könyvei: Békegyakorlatok (2013) 
és A legvidámabb tárhely (2013). Újságíróként dolgozik, Budapesten él.
     

SZÖGI Csaba – 1975-ben született Szabadkán. A gödöllői Szent István 
Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetében diplomázott. A Magyar 
Szó/Képes Ifjúság munkatársa. Tagja a Sikoly szerkesztőségének. Napjain-
kig öt önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2012-ben, Utolsó éjszakánk 
Velencében címmel. Zentán él.
      

T. KISS Tamás – 1987-ben született Magyarkanizsán, ahol ma is él. Az Újvi-
déki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett oklevelet 
és mesterfokozatot, valamint befejezte a Szegedi Tudományegyetem Juhász 
Gyula Pedagógusképző Karának Ifjúságsegítő Szakát. A Híd Kör tagja. Re-
génye: A tükörtestvér (2012).
     

TERÉK Anna – 1984-ben született Topolyán. A budapesti ELTE Pedagógiai 
és Pszichológiai Karán szerzett oklevelet. A SZJMSZ 2007-es Verspályáza-
tának a díjazottja. Eddigi munkásságát Sinkó-díjjal jutalmazták. Önálló ver-
seskötetei: Mosolyszakadás (2007), Duna utca (2011).
     

TÓTH Andrea – 1988-ban született Budapesten, ahol ma is él. Tanulmányait 
2010-ben kezdte el a Károli Gáspár Református Egyetem magyar szakán. Az 
ÚjNautilus prózarovatának szerkesztője.
      

VUKOVIĆ Ildikó – 1989-ben született Zentán, ahol ma is él. Az Újvidéki 
Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének végzős hallgatója. 
Könyvtárosként dolgozik a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ-
ban.
      

WEISS Ingrid – 1994-ben született Szabadkán. A Bécsi Tudományegyetem 
hallgatója.
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Az iszlám hittudós szó szerinti, racionális értelme-
zésében a dzsihád mindenekelőtt a hitetlenek elleni 
harcot jelenti, a szúfi misztikus számára pedig elsőd-
legesen azt a benső küzdelmet, amit az ember folytat 
önmagával, hogy legyőzze azokat a hiányosságokat, 
bűnöket, amik eltávolítják őt Istentől.

Semmi sem ronthatja el annyira a népköltészetet, 
mint a keresztény tanulság, és senki sem tudja annyira 
elferdíteni a Krisztusba vetett hitet, mint a népköltő.

   BÁBA Zoltán

   SÁFRÁNY Attila

Fiume, a „kijárat az Adriára” a soha meg nem való-
sult nagy- vagy inkább kis-birodalmi álmok kikötője, 
ahol a fiatalok megitták életük első olaszos tejes-
kávéját és megismerkedtek a szerelemmel, ugyanaz 
a város, ahol hajóra zsuppolták a szegényeket.

   BÁNKI Éva

Az intézetből kikerülő lányok vagy a zacskónál, 
vagy az utcasarkon kötöttek ki. Nem akart szipus 
lenni, így hát stricit keresett. Hiába volt karcsúbb 
náluk és tisztább, kevesebbet kapott, mint kolléga-
női, túlságosan látszik rajtad a hegedűvonás, mondta 
a főnök, ha nem tetszik, meresztgesd a lukad máshol.

   POTOZKY László

Javaslatomra a kórház egyik padja elé kitettünk egy 
buszmegálló jelzést, és nagy betűkkel kiírtuk rá, 
hogy fél négykor indul a busz Vukovárba. Ajándé-
koztam neki egy karórát, amely állandóan öt perc 
múlva fél négyet mutatott. Életének utolsó napjait 
azzal töltötte, hogy ült azon a nyavalyás padon, és 
várta egy nem létező autóbusz érkezését…

   SÁNDOR Zoltán

Tibi a barátaival ellentétben többek között azt sem 
értette, hogy miért olyan nagy szám „csöcsökről” 
meg „seggekről” beszélni a nagyszünetben, amikor 
egy éppen növekvő félben levő, rejtegetni való, 
formátlan mell helyett sokkal szebb tud lenni egy 
boka, egy kisujj vagy egy hajtincs.

   T. KISS Tamás
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