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SZÖKÉSNEK INDULT ÉVEK



Én még büszkének ismertem Fecót,
közöttünk, verebek közt, ő a sólyom,
de apjára gyújtotta a retyót,
ki részegen bóbiskolt el a trónon.
Ha nem Fecó, megölte volna más,
ha más se, akkor megöli a mája.
Rá fenn a megbocsátás, de a rács
és sok fegyenc várt itt lenn a fiára.
Nem ismertünk rá, mikor hazatért,
alig beszélt, inkább csak motyogott.
Nem óvták bent a szép arcú legényt.
Kit megkínoztak, mind elátkozott.

S a kis Feri, kit intézetbe vittek?
Harminc éves, híres író ma már.
Aludni nem bír, a haláltól retteg.
Félelmetes neki a fény, a nyár.
Tükörbe nem néz, és csak a sötétben
öleli szomorú szerelmesét.
Meséket ír, olvas, de a mesékben
hamisnak talál mindent, ami szép.
Vízből a klór, vaselméből az Isten,
eltűnnek hegek és ütésnyomok.
Jelentése, jelentősége nincsen:
kit megkínoztak, mind elátkozott.

Róza nenémet rákos sejtek rágták,
az ura meg lábát vesztette el,
anyám megfulladt, s egyik bátyám arcát
ügyetlen sebész csúfította el.
Zoli ül. De szabadul, fél év múlva,
rokkantnyugdíja szelvényére kért
két nővére kölcsönt – ennivalóra.
Nem haragszik, hogy becsapták szegényt.
A legszebb lányt rémisztgeti a pap, hogy
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csak széttett lábbal nyer bocsánatot,
mert megmérgezte szerelmét, a Lackót.
Kit megkínoztak, mind elátkozott.

A sültbolond is gyorsan megtanulja,
kínozni bűn, de kínlódni nagyobb.
Az elsőből csak elsőbb lehet újra,
s az élőből előbb élőhalott.
Lásd, herceg, aki e sorokat írta,
nem bír örömódát írni, holott
szemében minden panasz olcsó firka.
Kínozták őt is, ő is átkozott.

    

Ne lepődjön meg, anyám, hogy magázom.
Nem tudom, anyám-e még azon a másik világon.
Tudom, hogy mindent lezárni csak nagyon kevesen,
de azért gyötör, hogy nem tudtunk mindent mi sem.
Talán emlékszik rá, amikor tavaly megfogtam a kezét,
maga fázott, nyár volt, nekem meg nem ment a beszéd.
Féltem, hogy valami sutaságot mondok.
A halottak is ilyen szégyenlős bolondok?
A kezét, amikor megcsókoltam, féltem,
mert valami rémületet láttam utána a szemében.
Ha nem kezdett volna el akkor sírni, lehet,
hogy meg is szólalok, s ma kevésbé szenvedek.
Elegáns ez a hallgatás. Nevetséges a beszéd.
Tudja, nem tudom elfelejteni a fehér pulóverét.
Nem állt jól magán. Már szinte semmilyen ruhadarab.
Az arcát elfelejthetem, de az a pulóver megmarad.
Elnézést, anyám, hogy így el-elkalandozok.
Szégyenletes nekem, mint a halála, az ok.
Most már nem maga miatt mondom, de hát
engem még itt hagyott küzdeni: szerettem magát.
S hogy Egy volt (akik olyan kevesen): anyám.
Még a magáé vagyok. És maga már nem az enyém.

ANYU, UTOLJÁRA
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HAVEROM, JÉZUS
      

Tudom, hogy nem látsz, no para.
Talán még úton vagy haza.
Nincsen erő, mi kényszerít,
csak saját igényem szerint
fordulok hozzád, úgy talán,
mint római, tudod, a Golgotán,
közönyösen, te jól tudod,
hogy ezzel jóra gondolok,
megértve végre (nem ma, rég),
mitől vagy itt, és mégse még,
mondanám, töltök némi bort,
éjjel-nappali itt a bolt,
s hoznék neked mekis kaját,
hát, megfogott, mint az Ararát
Noé bácsit, a kor, a most,
láthatnál nálunk villamost,
épül a metró, van kütyünk,
érzelmeket küldözgetünk,
ilyen-olyan, min?, drótokon,
a fél világ lóg a fészbúkon,
sok a modern, a régi fogy,
unom. Én hozzád fordulok.
Nem az vagyok, ki rád kacsint.
Beteg lettem, s hát nem kicsit.
De ne hidd, hogy ezért írok, én,
engem csak zaklat a remény,
akarok tőled valamit.
Zavar azért, hogy nem vagy itt.
Figyelj: elég a bujdosás.
Szeretkezzünk, mint senki más.
Költői képet ne keress.
Csókolj, szívem, szájon, szeress.
Lépj velem túl határokon.
Ne számítson, hogy két rokon.
Valóság vagy. Tudom. Hiszem.
Mert nem valós itt senki sem.
Nem tudlak máshogy hívni, ím:
felajánlom az álmaim.
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NAGY DOLGOK
     

Úgy szokott lenni, hogy amikor éppen fürdeni kezdek,
te bekéredzkedsz hozzám a fürdőszobába, hogy neked most kell,
nem tehetsz róla, s már ülsz is a kávára.
Illedelmesen végigvárom
(esetleg diszkréten pancsikolva) a folyamatot,
észrevétlenül bele-beleszagolok a levegőbe,
te kezet mosol, majd kimész, mindent gyorsan, sokáig ne zavarj
(ami bent marad, bent marad, máma ilyenek a fürdőszobák).
Eleinte mosolyogtam magamban, hogy né,
micsoda őszinteség virágzik itten közöttünk,
szép dolog, ilyen vagyok, előttem ezt is lehet,
semmi sem idegen tőlem sem, ami emberi,
de legközelebb „már megint most?”-tal fogadtam
szégyenlős mosollyal előadott, sürgető kérésedet.
„Miért szarsz mindig akkor, amikor fürdök?”
– kiáltottam végül, idáig jutottunk,
de ne hidd, hogy haragszom, még ha morcosan is adtam elő mindezt,
tulajdonképpen csak azon bosszankodtam,
hogy miért nincs külön a vécé (nyomorult világ),
de már ezen is túl vagyok.
Örülök ennek az egésznek – ugye, elhiszed?
Ma már nem nézem, hogyan kap kezed a papír után,
hogyan nyúlsz hátra és babrálsz egy ideig,
félrenézek, a csempét bámulom
(s nem azért, mert nem vagyok kíváncsi rád),
ma már nem faggatlak, megcsókolt-e X,
vagy csak soha nem akarod bevallani,
hagyom a titkaid, ha vannak, s messzebbről nézve rád,
tisztább alakodban csodállak,
te emberebb, távolibb, nőbb lettél szememben,
persze nem csak a vécé miatt,
de valahogy akkor rémlett fel előttem annak az értelme is,
hogy bármi lesz is, és bármi volt,
és ha mindent megunva én egyszer téged, te engem, fűvel, fával,
szóval még akkor is, valami időtlenség van már közöttünk,
és én már, mint valami mániákus költő,
mindenből, mindenedből újra- és újraköltelek.
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A nagy park előtti buszmegállóban pillantotta meg először a 
lányt. Délelőtt, talán tíz körül lehetett, tippelgette, miközben az első 
találkozásukra gondolt vissza később, tél multával, amikor azért még 
hűvösek voltak az éjszakák. A verandán ülve egy óriási teásbögréből 
kortyolgatott, és megpróbálta felidézni azt a délelőttöt. Minden bi-
zonnyal a reggeliszünet idején kerekezhetett arra, a nagy park felé, 
trafikba menet. Divatmagazinokért, jutott eszébe, és elmosolyodott, 
hisz szinte maga előtt látta akkori önmagát, félrecsúszott nyakken-
dőben, gyűrött lennadrágban, egy kis piros női kerékpáron, és hogy 
majdnem nekihajtott a szemeteskukának, miközben a lányt bámulta. 
Soha  nem  látott  még  olyan  hajkoronát.

Mint Teri mama mazsolás fonott kalácsa, olyan vastag varkocsba 
fogva, akár a combom, háromszor, talán négyszer is körbefogta a fe-
jét, magyarázta Palikának a szalonba visszaérve, és közösen lapozták 
át a magazinokat, hátha a legújabb frizuraköltemények között talál-
nak olyat, amelyhez azé a vörös lányé fogható. Ilyen hajcsoda talán 
csak a mesékben létezik, hadarta az ámuló Palika nyalábjába ejtve az 
újságköteget, és trubadúri hasonlatokkal ecsetelte a látványt, csak ak-
kor hagyta abba, amikor a következő vendég megérkezett. Mégsem 
illő a dauerolt, ritkás kis semmihajú trafikosnő előtt effélével pél-
dálózni, morfondírozott, és miközben csattogott kezében az olló, el-
tökélte,  szerét  ejti,  hogy  megismerkedjen  azzal  a  vörös  lánnyal.

Hogy pár héttel később a lány ágyában ébredt, nemcsak a kitartó 
nyomozásnak és széptevésnek, hanem a véletlennek is köszönhette. 
Voltak korábban is bomba jó barátnői, elvégre ott, a kivilágított sza-
lontükör előtt mely csajnak nem esne jól egy kis halántékbabra, tar-
kósimítás, meg a rizsa, hogy a jól megválasztott hajszín fokozza pil-
lantásának rejtélyességét, könnyű volt a combok közé dumálnia ma-
gát, de ez a turbánhajú Liszka mindegyiken túltett. Két kávémeg-
hívás meg egy mozis randi után máris felvetette, hogy aludhatna ná-
la, és ő alig-alig hitte, hogy ilyen könnyedén az ölébe hullhat ennyi 
szépség.

A kertváros szecessziós negyedében lakott a lány, angol mintára 
nyírott bokrok, lugas, csobogó díszítette a kertjét, és a valószerűtle-
nül pici ház oromzatán olyan díszes kis faragványok futottak körbe, 
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mintha nem is kőművesek, hanem cukrászok álmodták volna ilyen-
né. Kerüljön beljebb, invitálta be maga után kissé színpadiasan a ház-
ba, s mire ő levetette kitaposott bőrszandálját, Liszka megszabadult 
ruháitól, ott állt porcelánfehéren a hálószoba ajtajában, a haját bon-
totta le éppen. Rózsaillat áradt, ahogy a hajzuhatag a csípőt, majd a 
bokákat ölelte körbe, pillangók röppentek fel, s maroknyi kagylóhéj 
hullott ki a buja hajcsigák közül, mesélte másnap Palikának, aki, mint 
mindig, tátott szájjal hallgatta kollégája hódításos beszámolóját, s 
költői túlzásnak vélve a pillangókat és a csigákat, nem tette szóvá e 
furcsa részletet. Pedig akkor, amikor az a vörös leányzó először top-
pant be a szalonba, hogy valamelyik frizőr úr segítene-e neki a kon-
tyába tűzni az imént vásárolt díszes hajtűt, mert bármennyire is 
nyújtózik, a kontya tetejét nem éri el, neki, Palikának, már akkor fel-
tűnt, hogy van valami hátborzongatóan különös ebben a babás bőrű, 
szobortartású, álmatag pillantású nőben, és könnyedén engedte át a 
hadonászó Leventének a kuncsaftot. A hajfonatából sejtette, hogy ő 
lehet  az  a  bizonyos  lány,  aki  után  a  kolléga  hetek  óta  kujtorog.

A pillangók és a kagylóhéjak napról napra szaporodtak, elárasz-
tották a valószerűtlenül pici házat. Minden alkalommal, ahogy Lisz-
ka lebontotta hajkoronáját, megismétlődött az első légyottkor történt 
eset. Leventét különösebben nem zavarták a pompás-tarka szárnyú 
kis lények, a kagylóhéjakat pedig a pincébe, amikor az megtelt, az 
ágy alá, a szekrényekbe, a polcokra és a fal tövébe halmozta. Kes-
keny járatokat alakított ki, így Liszkával pompásan el tudtak közle-
kedni a konyha, a fürdő és a háló között, sőt a verandára is kijártak,    
a faragott lábú asztalka mellett esténként elméláztak egy-egy óriási 
teásbögréből  kortyolgatva.

Az első hajtincs levágása után kezdett megváltozni minden. 
Ódzkodott bevallani a lánynak, hogy éjszakánként, miután elalszik, ő 
saját pőre testére simítgatja a bársonyos, vörös tincseket, eladdig, 
míg a hajzuhatag teljesen be nem fedi, akár egy paplan, és ő akkor, a 
rózsaillatú hajtakaró alatt képes csak elszenderedni. Ez után az elemi, 
cirógató biztonság után sóvárog aztán nap közben, a szalonban is 
rátör, és úgy érzi, megnyugodna, ha például a zsebében tarthatna egy 
tincset belőle, hogy legalább megtapinthassa. Parókamintához kelle-
ne, hazudta, és addig kérlelte a lányt, amíg az ráállt, hogy egy tincsét 
nekiadja. A zsebében hordott hajfürt azonban mindössze néhány 
napig nyújtott megnyugvást, a másik zsebébe is szeretett volna egyet. 
Ahogy azt is megszerezte, már a felöltőjébe, majd a pénztárcájába, a 
hátizsákjába rejtette a legújabbat. Ostoba indokokkal hozakodott elő 
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minden alkalommal, hogy rábeszélje a lányt, amikor pedig már el-
fogytak az ötletei, tolvajlásra fogta. Párnája alá készítette hajvágó 
ollóját, és amint Liszka elaludt, alattomban lopta meg selymes, rőt 
tincseit.

Kezdetben a pillangók fogyatkoztak meg, alig néhány, gyönge 
szárnycsapású röppent csak fel az aláomló hajcsigák közül, később a 
kagylóhéjak is. A lány egyre több időt töltött a kertben, a felhőket 
nézte, és mintha elfelejtett volna mosolyogni. Noszogatásra tért csak 
vissza a házba esténként, de ahogy fogytak hajtincsei, már az összesi-
mulást, az ágy melegét sem igényelte. Az utolsó bodor levágása után 
nem mozdult a kertből. A csobogó mellé telepedve fürkészte az eget, 
és szelíd beletörődéssel hagyta, hogy a vízi növények bársonyos in-
dái teste köré fonódjanak. Arca márványhoz vált hasonlatossá, fiús 
tincseit kagylóformára pödörte a szél.
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A frontvonal mögött áll.
Kötöz, gyógyít, arcán 
a szobrok vésett, időtlen mosolya.
Elnéz a perc, a törmelékek felett,
figyelmes.
Nem kérdez, nem válogat, 
teszi a dolgát, ápol,
ha kell, temet.
Üszkös végtagoktól
szabadítja meg tested,
itat. Törékeny kezén zúzódások, 
ujja felmaródott, szeme kiszáradt patak,
a tolakodó képek mögötti 
rendet keresi. Világosan lát. Vigasztal.
Lótetemet darabol, hólevet fog fel,
tegnap ételt osztott. 
Ha vacog, csak fázik – 
a félelmet nem ismeri.
A teste kifosztott.
        
Múltadat méhében hordja ki.
Gyereket szül neked,
formálja képedre, 
hasonlatosságodra
a tűrésen és a fáradtságon túl.
Megtanul keveset aludni,
második lenni a sorban,
belefogy, máskor belehízik.
A tükörben rég nem magát látja,
nem kérdezi, este hol voltál,
nem faggat, nem korhol, nem kér.
Teste már egy új életet szolgál.
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Piszkos körmű kis cseléd,
mondják, ha nem hallja.
       

Senki sem mosakszik nála többet.
Szava nincs, ne is legyen,
kötényébe törli madárkezét,
poharat fényesít, dúdolgat valamit.
Ha a gazdának fedezni van kedve, 
szűköl, menekülne,
öle kiszáradt szivacs, 
hagymájában rekedt virág.
Ha tésztát dagaszt, 
álmodik közben. Akkor él.
Más életet régóta nem
remél.
       

Hazudsz neki, mert öreg, beteg.
A szíved félrever, 
gyengének ne lásson,
ne vegye észre.
Ha ágya mellett ülsz, arról mesél, 
hogy milyen volt régen, amikor még
apával csak álmodtak rólad.
Ritkábban jársz mostanában felé,
így vigyázol rá, 
így félted.
Szívét hét tőr járta át.
Esténként imádkozol,
ha valakinek
át kell menni a folyón, 
jobb lenne, ha ő menne el, előbb.
Végleg. 
       

A hajnal kapujában vár. 
Benne csírázik ki a tavasz magja,
ott tenyészik az élet, ahol lába  
érinti a földet.
Saruja indákból szőve, 
öle csak veled együtt igaz és egész.
Beleébredsz, benne szunnyadsz el,
fészked, folyómeder, 
amikor újra és újra megérkezel,
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kenyeret vág, borral kínál,
húsával etet,
ha éhezel.
Az idő és a sorsok mögött állnak, 
lámpások és bóják,
évák, anyák Mária-arccal, szeretők,
történetük a te történeted,
arcuk a teremtés egyik fele,
bármerre lépsz, futsz, menekülsz,
tudd, az élet előtt és a halál után
minden kapuban, minden kikötőben,
árokparton és temetőben – 
ugyanaz a nő áll.
      

         

Komor ma, kedves, pedig minden télen
Ugyanott árulnak még ma is gesztenyét,
Néva-parton vagy a Váci utcán,
Moj daragoj, hamar eltelik hatvan év.
Itt e női hang már fél százada hallgat,
Kedvelni nem tud, teste élő félelem,
Lehoztak érte mégis minden csillagot –
Ócska konflison magához este érkezem.
S bár Önt, azt mondják, nem is ismerem,
Néhány évtized választ el, maroknyi föld;
A birodalom, mit odabent építünk,
Kegyes hazugság vagy világrend, összeköt.
Szeretném, ha idejönne mellém,
Üldögéljünk porceláncsészék felett,
Legyen az Néva-part vagy épp a Váci utca,
Emlékezem, ha hagynak, emlékeztetek.
Tegnapi bor kerül elő, s leszünk
Évszázadok alján gyűlő ébredés,
Szökőkutak vagyunk, szökésnek indult évek,
Néma párbeszédet játszunk, maga meg én.
A múltja lettem, s Ön a jövőm, ha úgy tetszik
Posztamens, műkő, meg némi füstarany,
Ránk gyűrődik minden ruhánk, késik
A kérdező, a válasz elmarad.

ANNA AHMA
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(ABI AL-MAARRI ÉS A TENGERI SÜGÉR KANONIZÁLÁSA)
     

Könnyen siklott az évtizedekkel ezelőtt kihegyezett íróvessző 
Abi al-Maarri kezében. Az antracitba kocsonyásodott gubacstinta 
egyenletes kalligráfiával rögzítette a lánglelkű aggastyán gondolatait 
a merített papiruszra, cetlikre, fecnikre, kutyanyelvekre, mert még 
nem érezte kellően érettnek mondanivalóját, hogy a halbőrbe kötött 
kéziratlapokra írja őket, hiszen az Opus Magnum (Efezusi betűk) 
mégis jelentősebb összpontosítást követel, mint a délutáni szundítást 
követő mámoros percek éppen most kihasznált pillanatai. Cetlikbe 
aprózom életem, forgács és hordalék az egész, a teremtés előtt álló 
folyamnak vagy tengernek meg nyoma sincs, semmi se lebeg a vizek 
fölött, villant át őszszakállú szerzőnk amúgy is csapongó gondolatai 
közt, de soha sem volt kicsinyes, hitt benne, hogy az ember önmagá-
ban egyedi mű, ha még maga is hozzátesz valamit a teremtéshez, az 
előbb-utóbb leszakad róla, arról, ami ténylegesen a lényege, villódzó 
szeszélye, kétes intellektusa, alkalmi műveltsége, hervadt betegsége, 
lángoló szenvedélye. Hitte, hogy a könyvek, amilyen megírására ma-
ga is készülődött, nem pusztán papírra nyomott arctalan szerzőkből 
állnak, hanem csupán úgy érthetők meg, ha az olvasó ott érzi a sorok 
mögött az alkotó hisztériáját, drámáját, betegségeit, szerelmeit, pál-
lott bűzű emlékeit, fölös reményeit, sorai közt látja a homlokráncá-
ban megpihenő verejtékcseppet, imáinak szárnycsapásait a majdani 
katedrálisok gótikus falai közt, vagyis magát az egyetlen Teremtőt… 
szóval  volt  elképzelése  arról,  amit  tenni  szeretett  volna.

Legalábbis ilyen képzet alakult ki ölének csintalan gyermeké-
ben, Ibn al-Mukaffa Mahfúzban, aki immár hetvenhetedik esztendeje 
figyelte nagytudású, és a végtelen bölcsesség ismeretével fölruházott 
nemzője  piszmogásait.

Bölcs tollforgatónk egy pislantásnyira elrévedt. Bal lábának kis-
ujján ugyanolyan fekete volt a köröm, mint pennája hegyén a tinta. 
Most vette csak észre ezt a bizonyára kozmikus erők révén kialakult 
egybeesést, amikor lepillantott mezítelen lábára. Sarut akkor is ritkán 
öltött, ha kimozdult a Hétkarmú Sárkány Pagodájából, odahaza pedig 
soha nem viselt lábbelit. Nemrég meg kellett látogatnia egykori ágya-
sának leszármazottját, alig töltött két-három napot az idegen lakosz-
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tályban, a faros-bögyös Dardanella buggyanó húsának mintájára ké-
jesített budoárban, a gömbölyületek nyálcsordító csarnokában, térér-
zéke teljesen átrendeződött. Miután visszatért és elhelyezkedett laká-
jos dolgozószobájában, alig vetette padlóra átizzadt gönceit, s indult 
volna erőit és erényeit visszaállító fürdőjébe, akkorát rúgott a szere-
csendió fájából ácsolt pamlag tömzsi lábába, hogy a lélegzete benn-
szakadt. Másnap már látta, körme szinte elüszkösödött, de nem tö-
rődött vele, mert nem fájt. Most viszont, ahogy a tintabuborékról a 
lábujjára vetette tekintetét, megértette, ahhoz, hogy keze alatt írás 
szülessen,  lába  kisujjáig  minden  porcikájára  szüksége  lesz.

Ő pedig még csupán a fölkészülés előtt áll, a műteremtés nihiljé-
ben, ahol formát nem öltött, szavak korlátai közé kívánkozó szabad 
inspirációk úszkálnak, mint szivárványos guppik (Poecilia reticulata) 
a végtelen akváriumban, amelynek vizébe, ha most belecsöpögtetné 
kocsonyás gubacstintáját, e bájos díszhalak egykettőre visszaadnák 
lelküket  a  Teremtőjüknek.

Az íróvessző viszont siklott a bolti számla vagy moziplakát hát-
oldalán: A titkos tudományok útjára ne lépj fiam vakmerően, mert ha 
egyszer elindultál rajta, célhoz kell jutnod, különben mindörökre el-
vesztél. Ezen az úton kételkedni annyi, mint eszelőssé válni, megállni 
annyi, mint elbukni, visszahőkölni annyi, mint feneketlen mélységbe 
zuhanni.

(Umar ibn Abi al-Maarri életének és művének huszonegyedik 
1századi kutatója ezt a szövegrészt Eliphas Lévi , a mágia három alap-

törvényének megalkotója Nagy mágia dogmája és rituáléja című 
könyvében is fölfedezte, és értetlenül állt a szövegvándorlás ezen 
példátlan esete előtt.)

– Hozsanna az olvasónak! – bukott át a marmarosi márványkü-
szöbön Ibn al-Mukaffa Mahfúz, hogy majd kiömlött bambuszkan-
csójából a fügebor, ami miatt apja bizonyára komolyan megrótta vol-
na, talán meg is rugdossa retkes körmű lábával. Mivel a szerencsét-
lenség az ég akaratából ezúttal elmaradt, Mahfúz mindkettőjüknek 
töltött a mézcsorgású nedűből az ólomkristály kelyhekbe, majd tálal-
ta  a  vacsorát.

– Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, 
az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának mű-
veletét végrehajtsd – mormogta al-Maarri, midőn a tálalótál födele 
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vének  címét  A  magas  mágia  dogmája  és  rituáléjaként  is  fordították.



alól megcsapta a frissen sült argentínai tengeri sügér (Acanthistius 
brasilianus) illata. Vissza is dugta tokjába íróvesszejét, transzilvániai 
pengéjű, rozmáragyarból faragott nyelű késével a gerince mellett a 
fejétől a farkáig leválasztotta a hal húsát, az egyik filét a gyermek, a 
másikat saját tányérjára helyezte, míg a gasztronómiailag értéktelen 
halfejet és gerincet az iménti följegyzést tartalmazó lapra dobta, és 
odakínálta  finnyáskodó  macskáinak.

– A Mindenható növessze bölcsességed nyomán sarjadó szakál-
lad, miként eddigi jókedvében tette, gyógyítsa lábujjad sebét, hogy 
körmöd újra a világegyetem fényes középpontjaként ragyogjon! A 
fent és lent ilyetén említésével, miként imént tetted, talán nem arra 
kívántál utalni, hogy amíg te a szellemet gyarapító könyveden dolgo-
zol, és amíg én a testet tápláló étek elkészítésén szorgoskodtam, vala-
mi  hasonlót  cselekedtünk?  –  tette  fel  két  falat  közt  a  kérdést  Mahfúz.

– Nem, gyermekem, nem hasonlót. Ugyanazt. Olyannyira ugyan-
azt, és ugyanolyan fontosat, hogy nyomban le is jegyzem a dogmák, 
mitológiák és rituálék gyűjteményébe e pazar citromos sügér recept-
jét – válaszolta a bölcs, elrántotta a cicák elől az árkust, és nyomban 
írni kezdett az előző följegyzés alá: Ha födél alatt sütöd a halat, nem 
sok dologra kell figyelned, kivéve a tölteléket. Tömd meg a bendőjét 
mindenféle földi jóval, bazsalikommal, paradicsommal, krumplival, 
lilahagymával, édesköménnyel, és citromkarikákkal. A tepsibe helye-
zett haltól ne sajnáld a sót és a finom borsot, csorgasd rá bár fél citrom 
levét, loccsants rá kevés olívaolajat, és egy rozmaringágat is mellé-
csaphatsz. Lefödve helyezd a kemencébe, és két fertályóra múlva már 
asztalodon  is  a  csemege,  a  világ  működésének  ezen  lényeges  eleme!

Az étek elfogyott, nem különben a bor, a cicák éhen maradtak, 
amit folyamatos törleszkedéssel igyekeztek a gazdájuk értésére adni, 
aki kaftánja lebernyegével hessegette őket, remélvén, hogy ölének 
gyermeke róluk se feledkezik meg a konyhában. Abi al-Maarri hosz-
szasan vakarta üstökét, majd lábat mosott a horpadt alumínium lavór-
ban, amit egyik balkáni harctérről kapott ajándékba. A legenda szerint 
az edény egy kutyaképezdében szolgált itató edényül, majd valami he-
lyi ezermester parabola antennaként szerette volna fölhasználni. Az 
alapos csutakolást követően al-Maarri gyolcskendőbe törölte lábát, 
majd egészségeset böfögve és halkan szellentgetve nyugovóra tért.

Hüpnosz birodalmába álmodván magát egy erdőbe került, ahol 
nem álltak fák. Fölpillantott, de az égen nem voltak csillagok. Úgy tű-
nik, egyedül maradtam, gondolta, vagy gondolta helyette valaki más, 
és nem tudta, guppi-e álmában, vagy sügér. Csak pusztulásában volt 
bizonyos.  Mert  egy  fejsze  állt  az  akvárium  vizében.
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Van neked barátnőd, melle körtét formáz, haja sötét, súlyos, 
hosszú, feneke oly feszes, hogy a nap ferdén jár, ha megy előtted az 
ágy felé, igen, délután Gina hunyorogva mondja a szex után, ma este 
vacsorára hívták. Az a nő kulturális szalont tart, összehoz embereket, 
lesz ott színész, irodalmi szerkesztő, egy férfi a minisztériumból, a 
pasas kisebbségi ügyekkel foglalkozik, és mondja még Gina, hogy jó 
lesz  ez  neki.

Belvárosi kávéházban ismered meg, Gina férfire vár, a férfi 
fontos helyen dolgozik, Gina állást akar kérni tőle, albérletére kell a 
pénz, a férfi nem jön, te odamosolyogsz, ő mosolyt küld vissza, meg-
hívod, bor, lárma, whisky, még két whisky, Gina veled tölti az éjsza-
kát. Lehet rajtam érezni, hogy kitéptem a roma szívemet? Ezt kérdezi 
Gina másnap reggel a konyhádban, te hallgatsz bódultan, Gina rán-
tottát  süt,  énekel,  marad.  Veled.  Nálad.

Gina vidéki lány, határ menti kisvárosból; bezárt varroda, szak-
munkásképző iskola, graffitival lefújt emlékmű a főtéren, külterület, 
zsákutca végén dohos ház, testvérek, Gina apját pálinka és rák tépi 
össze, Gina anyja cigány nő. De Ginán nem látszik. Mélyzöld a sze-
me, sápadt a bőre, barnás a haja. És Gina megértette, az apja meghalt, 
mostantól megint csak cigány abban a kisvárosban, másznia-kapar-
nia kell, senki sem segít. Ezért: tanulni, figyelni kell, menni. Jönni. 
Bemenni bárhová is. Vacsoraasztalnál egyenes derékkal illatozni, 
adni-kapni bókot ott, ahol a fontos emberek hajolnak össze. Tányérok 
felett. Ott kell ülnie a kisebbségnek. Tüntetni! Nem tűrni, mondja 
Gina, ott kell lenni nekem. Érted? És neked összeszorul a szíved, 
majd  lassan  bólintasz.

És te ki is lennél? Te a főváros belvárosa, tágas lakás, erkély 
vagy, pillantás a folyóra, szakértő egy múzeumban. Testvéred nin-
csen. És téged semmi sem érdekel igazán. Nem érdekel, ki az egész-
ségügyi miniszter, nem tudod, ki a kerületi polgármester, nem tudod, 
van-e háború a földön, nem tudod, kik tüntetnek a belvárosban. Te 
este megnézel egy filmet angolul, verseket olvasol, Mozart zümmög 
az autódban, bérleted van az Operába. Jó, sejted, hogy olvadnak észa-
kon a hómezők, bőgnek a jegesmedvék, és nem mindenki él úgy, 
ahogyan te, ám attól az éjszakától kezdve Gina isteni feneke érdekel. 
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A nyaka, melle, hasa. Selyembőre a combján. Lába égő köze. Regge-
lente mész dolgozni, de csak mennél a múzeumba, Gina átölel, csim-
paszkodik, az előszobai fogas kiszakad a falból, a táskádból kiesnek 
az iratok, tapossátok, máskor a nadrágod szakad el, megint öltöznöd 
kell,  elkésel  hetente  többször,  így  megy  ez.

Igen, és Ginát elviszed vasárnap ebédre anyádhoz. Anyád egye-
dül él, apád kisomfordált a budai életéből egy művészettörténész 
lányka miatt, nos, fiam, néz rád anyád, apádról hallottál valamit? 
Ültök az asztalnál hármasban, abrosz, cirkalmas tányérok, poharak, 
Gina nevet, hadonászik, kérdezi anyádat a politikáról, mi a vélemé-
nye…, anyád mosolyog, nem értek hozzá, Gina kérdezi a fűszerek-
ről, anyád mondja, nem ő készítette az ebédet, a román küldönc, 
pontosabban az erdélyi fiú hozta a kedvenc étterméből. Te hallgatsz. 
Bizsereg a tested. Remeg a lábad, a kezed. Fogadhoz koccan a pohár. 
Gina rebegő hasára gondolsz. Combjára. A szájára. Egy órával ez-
előtt akrobatika ment az íróasztalon, Gina térdelt, sikított, te pe-
dig…, az ágy is szét fog esni, erre gondolsz. Meg apádra is gondolsz 
valahol az izzó agyad leghátsó kamrájában, miközben anyádat nézed. 
Mert látod: kelletlen nő az anyád, lottyant itatóspapír. És milyen iga-
za volt apádnak, hogy a szőkével elsurrant. Innen a bánat tó partjáról. 
Igen, mondja ekkor Gina anyádnak, roma vagyok. Anyád mosolyog 
savós, penge ajkával, és néz rád. Te hallgatsz. Igen, folytatja Gina, 
nagy a családom, majd Gina is néz rád, és még meséli, hogy ők min-
dig beszélnek, kiabálnak az asztalnál. Olykor szidják egymást. De ez 
a lárma nem tart sokáig. Hogy üvöltünk! Veszekszünk kicsit az ebéd-
nél  és  kész,  nevet  Gina.

Már az ágyadban fekszik. Veled otthon megint. Te pedig szívod 
be a haját, a súlyos, erős hajszálak közé fúrod magad, arra gondolsz, 
Isten akarta ezt így. Hogy megtudd, van tested. Tehát? Mindez vele az 
ellentétek kavargása. Az agy lekapcsolása. Miért? Mert: Gina fékte-
len, te félénk vagy. Gina nem olvas semmit, te könyveket gyűjtesz, 
Gina örökké telefonál, állandóan szervezkedik, beszél valakivel, oly-
kor rólad is, és ilyenkor azt mondja, finom pasi vagy, feladod rá a 
kabátot, de táncolni nem szeretsz. Gina nem ismeri azt, hogy ne 
zavarj, te utálod, ha hangos a tévé, a zene, te még saját magadnál is 
kopogtatnál. Te csak úgy vagy. Befelé fintorogsz, ha Gina híreket 
hallgat, majd csapkod a konyhában, és kiabálja, hogy ezek a szemét 
politikusok. Már megint… Gina gyakran üvölt át a kocsiból egy 
másikba, nagy autód van, de nem mehetsz így, a rák egye ki a beled, 
aztán nevet, te ilyenkor hallgatsz, Gina néz rád, megkérdezi, miért 
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lettél ilyen? Miért vagy ilyen félhalott? Te pedig vigyorogsz, valamit 
mondasz arról, hogy van olyan is, hogy agnosztikus, meg kívül kell 
állni.  Szemlélődni.  Elmélkedni.  Ez  az  igazi  szabadság.

Tehát délután Gina azt mondja az ágyban, estére meghívták va-
csorára. A nő szalont tart, neki ott kell lennie, ahol a dolgok történnek. 
Lehet, hogy felszolgáló is lesz? – kérdezi Gina pimaszul. Te moso-
lyogsz, fekszel az ágyon, nézed a köldökét, pezsgőt ittál belőle nem-
rég, a pompás fenekét, mely hetek óta holdként ragyog előtted-felet-
ted, és magad sem tudod miért, félelem ül a torkodra, testedben re-
kedtes hang suttogja, kevés vagy ennek a lánynak. Le fog lépni. Ilyen 
nő nem marad veled. El fog hagyni. És? Később futólag megkérde-
zed, hová is megy? Gina nevet, visszakérdez, féltékeny vagy-e? A 
címet nem mondja, kilopod a táskájából a pénztárcáját, majd utána 
indulsz. Követed a homályos belvárosi utcákon át. Gina bemegy egy 
házba, te állsz a jeges utcán, egy óra eltelik, bámulsz felfelé, és lassan 
összegyűröd a lelked. Majd kijön valaki, berohansz a lépcsőházba, 
fel az emeletre, csöngetsz. Szőke nő nyit ajtót, a menyasszonyomat 
keresem, bugyog ki belőled hülyén, otthon felejtette a pénztárcáját. A 
nő mosolyog, mutatod a tárcát, mész befelé, a falon modern fest-
mények, igen, ez a te világod, a te puha kasztod, itt halk zene szól, 
Boccherini-szonáta, ismered, szereted, itthon vagy. Tágas ebédlő, 
fény, hatalmas asztal megterítve, Gina ott ül, mellette férfi, Gina 
meglepve pillant rád, a férfi keze a combján, azon a gyönyörű comb-
ján,  ami  a  tied.  Te  pedig?

Feltör benned a sötét én, az ösztön-férfi ősiség. Megütöd a férfit, 
székkel hanyatt esik, megütöd Ginát is, tombolsz, dől benned szét a 
forró, fekete vér, üvöltesz, rúgsz, Gina sikolt, valaki hátulról fejbe 
vág, sötét lesz minden. Magadhoz térsz. A padlón fekszel, fejed vér-
zik, Gina hajol föléd. A háttérben a szőke nő áll. Gina térdel, néz rád, 
és mondja, ő ezt így nem akarja, mert úgy viselkedsz, mint a férfiak a 
családjából.  Azok  ütik  a  nőket.  Összeverik.  Érted  miről  beszélek?

Te pedig mondod férfias halkan, hogy nem bánod, újra meg-
tennéd! És nevetsz. A szőke nő áll a háttérben, kezében kést szorít, 
azzal védi magát, Gina feláll, sír, ő is szeretett téged, mondja, néz le 
rád, majd felsír. Hamisan sír, ezt érzed. Fekszel a padlón, a mennye-
zet alatt, Gina kilép a fönti képből, tudod, elmegy. Elveszítetted őt 
végleg. És azt is tudod, jobb ez így. Majd a szőke nő hajol föléd, oko-
san, hűvösen megnéz, kérdezi, jól van, uram? Beszívod a parfüm-
illatot, nézed a nőt, keze üres, mondod, jöjjön el veled vacsorázni.     
A nő felnevet, öntelten vigyorogsz rá, igen, mondod, majd mindent 
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elmagyarázok, a nő hunyorog, hallgasson, agyrázkódása lehet, mond-
ja, és te csak fekszel, a hatalmas mennyezet rád borul, vér szivárog a 
fejedből, közben érzed, hogyan veszítesz és nyersz erőt egyszerre, 
hogyan haladsz előre a végső Magassági Fokon, valahol messze vi-
déken. És végre kíváncsi vagy, lehet-e még jutni előbbre?
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Jó kapus voltam,
pedig nincs reflexem,
csak megtanultam 
megelőzni a rúgó lábat.

Melegítőben 
védtem és vetődtem,
nem irigyeltem
a színes klottgatyákat.

Kapuskesztyűmet
mégiscsak letettem,
mert kötényt kaptam
egy számomra döntő meccsen.

Színes kötények
kísérnek azóta,
és nem bántam meg,
hogy inkább órás lettem.

Apró rugókat,
fogaskerekeket
szereltem össze
a nem múló boldogsággal.

Régóta már csak
elemet cserélek,
és barátkozom
a digitális világgal.

Kötényemet és
színes esernyőmet
mégse cserélem
nyomtatott áramkörre.
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Sétálunk együtt
a feleségemmel,
és megelőzöm,
ha borul és eső jönne.

Nem akarok győzni.
A cél előtt megállok,
és rágyújtok a legszebb halálra.
A fájdalom tövig ég.
Ujjamhoz ér a hála.

Minden kártyámat megmutattam, 
mielőtt az asztalhoz leültem.
Te is megtetted. És nem miattam.
Ez nem vád. Csak játékhelyzet.
És persze nem érdem.

Nem akarok győzni.
Nem érdekel más, 
csak a játék dinamikája.
Veszteni is csak együtt.
Készülünk a legszebb halálra.

A dobozban maradt utolsó szál
az asztalon felejtett szabályod.
Erős vagy. Én gyenge.
Erősebb úgy leszek,
ha melléd állok. 

Az istenek, fent, 
még gyönyörködnek 
a kiterített lapszerkezetben.
A veszteség nem őket éri.
Hiány csak a lapok közt rebben.

UJJAMRA ÉG

Móni
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és megelőzöm,
ha borul és eső jönne.

Móni

Nem akarok győzni.
A cél előtt megállok,
és rágyújtok a legszebb halálra.
A fájdalom tövig ég.
Ujjamhoz ér a hála.

Minden kártyámat megmutattam, 
mielőtt az asztalhoz leültem.
Te is megtetted. És nem miattam.
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UJJAMRA ÉG

Nem akarok győzni.
A cél előtt megállok,
és rágyújtok a legszebb halálra.
A fájdalom tövig ég.
Ujjamhoz ér a hála.

Minden kártyámat megmutattam, 
mielőtt az asztalhoz leültem.
Te is megtetted. És nem miattam.
Ez nem vád. Csak játékhelyzet.
És persze nem érdem.

Nem akarok győzni.
Nem érdekel más, 
csak a játék dinamikája.
Veszteni is csak együtt.
Készülünk a legszebb halálra.

A dobozban maradt utolsó szál
az asztalon felejtett szabályod.
Erős vagy. Én gyenge.
Erősebb úgy leszek,
ha melléd állok. 

Az istenek, fent, 
még gyönyörködnek 
a kiterített lapszerkezetben.
A veszteség nem őket éri.
Hiány csak a lapok közt rebben.

Móninak – Meryl Streep nyomán



Minden a vesztesé.
A győztes összetörten ül
a játékasztal mellett.
Tudom, hogy van bocsánat.
A hiány mindkettőnket ellep.

A játékelv ma újra kész, 
végső szabálya
bennünk folytatódik.
Nem kérek együttérzést lap helyett.
Kit anya szült, az mind csalódik.

Kit apja elhagyott,
az nem remélhet jobb apát
a csendes társban.
Szabálytalan a győzelem,
ha lapcserére vársz. Én vártam.

Nem bízok már sem jobb,
sem egyszerűbb napokban.
A szív sem válogat.
Kihagy, aztán még 
nagyobbat dobban. 

Nem akarok győzni.
A cél előtt megállok,
és rágyújtok a legszebb halálra.
A fájdalom tövig ér.
Ujjamra ég a hála.
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A fiatalember a söntésre támaszkodva kortyolgatta italát, a vállát 
ért érintésre megfordult. A lány combközépig érő, lenge, fekete színű 
ruhája alól fekete csipkehálós harisnya virított, lábán magas szárú 
bakancs volt. Borzosan feltupírozott haja, a fülében felsorakoztatott 
függők, feltűnően hosszú műszempillái, a szemöldökébe akasztott 
piercing és fekete sminkkel kiemelt szeme és szája meglehetősen 
extravagáns külsőt kölcsönöztek neki. Válláról szegecsekkel kivert 
műbőrtáska  lógott.

– Régóta vársz?
– Nem.
– Akkor  jó.  Szia!
Egy pillantást vetett a Yin és Yang egyensúlyszemléletet hirdető 

körmökre,  és  gyengéden  megrázta  a  feléje  nyújtott  kezet.
– Szia.
– Könnyen idetaláltál?
– Csak követtem az utasításaidat: rozsdás bádogajtón be, végig a 

hosszú  folyosón,  két  lépcsőfordulót  le…
– Szeretnéd megnézni az előadást? Az imént kezdődött.
– Miféle előadást?
– Biztos láttad a bejáratnál a plakátot. Működik egy alternatív 

színésztrupp, Szakszervezet a nevük, rendszerint itt játsszák előadá-
saikat. Bizonyos körökben óriási érdeklődést váltanak ki…

– Nem térhetnénk azonnal a tárgyra?
– Arra később is lesz bőven időnk…
– Ahogy gondolod, de én… nem vagyok otthonos ebben, és…
– Akkor épp itt az ideje, hogy megtekints egy ilyet!
A lány megragadta a fiatalember kezét, és a terem közepe táján 

összegyűlt tömeg felé vezette.
– Itt mindig ilyen sokan vannak?
– Színházi produkciók esetén általában zsúfolásig megtelik a 

klub,  de  legalább  nem  lesz  nehéz  elkeveredni  a  sokaságban…
      

*
         

A nemzeti színekkel és kokárdával díszített asztalnál ülő szürke-
öltönyös öregúr felpillantott a sakktábláról, szétnézett, és magasba 
emelve  a  sötét  királyt,  rezignáltan  hátradőlt  bársonyszékében.
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– Nem, én nem én vagyok többé… – motyogta a bábut forgatva. – 
Válaszaim málladoznak a logikai repedésektől, emlékeimet moly 
rágja, lépteim nyoma végleg lekopik a tábláról… Nem, én nem én va-
gyok többé… És már abban is kételkedem, hogy valaha részese let-
tem volna ennek a felszínes Circus Maximusnak… Lehetséges, hogy 
csupán érvényesülési vágyatok, hivatkozási kényszeretek, a nagy 
példakép utáni epekedésetek teremtett engem…? De akkor én, aki 
nem én vagyok többé, hol voltam mindvégig ebben az alaposan ki-
talált ordenáréságban? Tudom, mindig is tudtam, hogy sohasem az 
igazság számít, hanem a történések igaz értelmezése… Ma pedig már 
azzal is tisztában vagyok, hogy hosszú távon nagyon sokba kerül, ha 
a lelkiismeretével alkuszik meg az ember… Nem, én nem én vagyok 
többé…

A sakkfigura nagyot csattant a fatáblán.
A dörrenésre kigyulladt az asztal mellett elhelyezett óriásgömb. 

Üvegfelületén váltakozva három animációs kép futott körbe. Az el-
sőn szemeteskukába hajított agyért cserébe vörös könyvecskét adott 
a kukából kiemelkedő kéz. A másodikon egy maréknyi agyért a tévé-
képernyőből kinyúló kéz gépfegyvert nyújtott át. A harmadikon gép-
szalagra helyezett agyért a számítógépből kikandikáló kéz egy pár 
bilincset osztott ki. A gömb fölött széttárt karokkal egy kártyalapok-
ból  készült  talárba  bújt  hölgy  pusmogott.

Az ördöngös mutatványnak egy tolókocsiban ülő férfi remény-
vesztett  kiáltása  vetett  véget.

– Bomba!
Másodpercekig néma, már-már nyugtalanító csönd honolt a te-

remben,  csak  az  elektromos  berendezések  zúgása  hallatszott.
– Áldott legyen a bomba, amely kiszabadít bennünket a fájdalom 

völgyéből! Amely ezer meg ezer szilánkra robbanva szét belevésődik 
húsunkba, belefurakodik zsigereinkbe, kettéhasítja tüdőnket és má-
junkat! Áldott legyen a pillanat, amikor ránk talál! – ordította körbe-
körbe forogva a tolókocsis. Terepszínű egyenruhájának egyik lába 
szára és egyik ingujja üresen lebegtek utána, mint zászlók a szélben. – 
Porból lettünk és porrá leszünk! A földalattitól a föld alá menekülünk. 
Hasztalan! – Megtorpant, és a nézőseregre meredt. – Oh, bomba, aki 
visszavezetsz bennünket a porba, szenteltessék meg a te neved, le-
gyen  meg  a  te  akaratod,  jöjjön  el  a  te  robbanásod…!

Hatalmas dörrenés közepette a színen keletkezett füstből egy 
bordó munkásköpenybe öltözött leányzó lépett elő, jól láthatóan üres 
babakocsit tolva maga előtt. Megállt, végignézett az összepréselődött 
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csődületen, és a kocsit feléje lökte. A szétnyíló tömeget figyelve, 
lassú mozdulatokkal kigombolta köpenyét, és kibújt belőle. Vérpiros 
alsóneműben maradva a sötétből egy disznó-kopasztó teknőt húzott 
elő, magzatpózban belefeküdt, és altatódalt dudorászva, ringatni 
kezdte  magát.

Az andalító dallamra egy bőrkabátos férfi kúszott végig a nyir-
kos padlózaton. A teknő tövében levő csajkába mártotta kezét, és az 
ujjairól lecsorgó vízzel keresztet vetett pisztolyára. Hosszasan bá-
multa megszentelt fegyverét, majd hirtelen szájába dugta csövét, és 
öklendezve felüvöltött. Sokáig torkáig lenyomott pisztolycsővel fet-
rengett, végül kirántotta szájüregéből a fegyvert, kidobta a taccsot, a 
pisztolyt  pedig  a  közönségre  szegezte.

– Ki vagyok én? Művész vagy bűvész? Gyilkos vagy áldozat? 
Alkotó vagy alkotás? Isten vagy teremtmény?! Aki ma dicsér, holnap 
úgyis  megvet,  holnapután  pedig  elfelejt…  Érdemes?

A háta mögött halk női szoprán csendült fel. Leeresztette a fegy-
vert és felpillantott az éneklő nőre, aki merengve nézett maga elé. 
Mintha csak a játékos szél apró homokszemcséket fújna lenge se-
lyemszoknyája alá, combjai közé szorította a mikrofonállványt, és 
enyhén himbálózva énekelte szomorú dalát mindazokról, akik Isten 
országának névtelen utcáin bolyongva még mindig nem találták meg 
azt, amit keresnek. Mellbimbói hegyesre duzzadtak vékony blúza 
alatt, kétoldalt olykor kivillantak hosszú metszőfogai.

A dal elnémultával mindvégig a szín közepén álló félmeztelen 
férfi a földig lelógó fehér abrosszal borított oltárra helyezett lapos tál 
fölé hajolt, és a neonfényben diszkréten csillogó vörösbornak a mé-
lyére nézett. A bekamerázott tálnak köszönhetően a hatalmas kivetí-
tővásznon  mindenki  láthatta  kifejezéstelen  arcát.

– Meddig áltatod még magad, hogy nyerhetsz? – kérdezte a tü-
körkép.

– Ha nem hinnék győzelmem lehetőségében, arcod sem láthat-
nám,  hangod  sem  hallhatnám  –  válaszolta  kiegyenesedve  a  férfi.

– Azt hiszed, hogy a valóságérzet művészi ihletettség kérdése?
– Éppen fordítva: a talentum a valóságérzet függvénye.
– Álmaidra is realitásként tekintesz?
– Nem, hanem a realitást is álomként kezelem.
– Megpróbálsz még a látszatok mögé látni?
– Csak addig, amíg a fel nem kutatott és titokzatos dolgok nem 

feledtetik velem az egyszerű értékeket, mint amilyenek a jóság és a 
szeretet,  a  barátság  és  az  együttérzés.
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– A megmagyarázhatatlan már nem érdekel?
– A végtelen kérdezgetésben rejtezik a bűn csírája.
– Nincs több kérdésed?
– Aki tudásában gyarapszik, bánatában gyarapszik.
– Nem érzed többé szükségét az összefüggéseket feltáró ismere-

teknek?
– Többé semmit sem próbálok megmagyarázni, csak felmutatni, 

mint  egy  úrvacsorát. 
Ezzel a férfi szájához emelte a tálat, és egy szempillantás alatt 

felhörpintette saját tükörképét. Körbenyalva szája szélét, félredobta 
az edényt, és felhajtotta a fehér abroszt, amely alól egy hófehér női 
hátsó villant ki. A megpaskolt farpofa alá nyúlt, letolta melegítőal-
sóját és megmerevedett péniszét a két ragyogó félhold közé nyomta. 
A behatolástól a négykézlábra ereszkedett nő kéjsóváran felnyögött, 
kidugta  fejét  az  abrosz  alól  és  ajkát  harapdálva  felsikoltott:

– Világ boldogtalanjai, egyesüljetek!
A szürkeöltönyös öregúr és a kártyahölgy huncutul összekacsin-

tottak, a hadirokkant a teknőhöz tekerte tolókocsiját, az énekesnő pe-
dig szoknyája alá nyúlt, lecsúsztatta lába szárán a bugyiját és egy lé-
pést tett a bőrdzsekis alak felé. Ámor mámorában ringatózva pilla-
natok alatt valamennyien egymásnak estek. Szövethasadás, nyüszí-
tés, elakadó krákogás és nyögdécselés hallatszott mindenhonnan, a 
szétdobált  ruhaneműkön  genitáliák  tárlata  tárult  a  nézők  szeme  elé.

    

*
       

Igyekezve minél távolabb maradni a hirtelen támadt nyüzsgés-
től, a fiatalember és a leányzó a terem végében egy oszlopnak tá-
maszkodva söröztek.

– Ez igen – jegyezte meg a lány bólogatva, és nagyot kortyolt a 
dobozból.  –  Neked  hogy  tetszett?

– Hááát… nem is tudom. Számomra ez teljesen új élmény, sose 
láttam még ilyen… alternatív… Jól mondom? Szóval, nekem ez… 
hogy is mondjam… undorító volt. Mintha csak azért csinálnák az 
egészet,  hogy…  azt  csinálhassák…

– Öncélúnak tartod?
– Olyasvalami…
– Vádolták meg már őket fos újságokban meg mainstream szín-

házi körökben, hogy az, amit művelnek nem is teátrum, hanem hatás-
vadász politikai pamflet, de ez csak a bírálókat minősíti… Ez kőke-
mény  művészet!  Kérsz  cigit?
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– Kérek.
A lány egy rongyosra gyűrődött cigarettásdobozt és egy öngyúj-

tót  kotorászott  elő  táskájából.
– Rendben… politikai ez oly mértékben, amennyire politika 

körülöttünk minden… És politikai még olyan tekintetben, hogy le-
rázza magáról mindazokat a vallási, tradicionalista meg erkölcsi 
szarságokat, amelyekkel a mindenkori politika visszaél… A társadal-
mi béklyók teljes lehántásával jutunk el az ember valós voltához. Erre 
pedig ma már csak a művészet képes. Mégpedig az efféle! A tiszta 
művészet, amely testileg és lelkileg egyaránt lemezteleníti az embert, 
és  olyannak  mutatja,  amilyen  ténylegesen!

– Ezek komolyan keféltek, és…
– Baszod, az igazi művészet nem nyálas önképzőköri locsogás, 

nem esztétizál, moralizál, totojgatja a lelked meg ilyen faszságok… 
Nem utánozza a valóságot, hanem a tökénél fogva megrángatja azt! 
Gondoljunk csak bele, a művészi alkotáson kívül az emberiség sem-
mi más önzetlent nem talált ki! Valaki egyszer azt mondta, hogy a 
művész nem engedheti meg magának, hogy legjobb elképzelése alá 
ereszkedjen… Ilyesmi. Szóval… a mindenkori én és transzcenden-
tális  megszállottság  nélkül  nincs  művészet!

– Értem, de…
– Tudom, elszaladt velem a ló, és te nem azért vagy itt, hogy az  

én eszmefuttatásomat hallgasd, be is fejezem, még csak egy valami, 
hogy értsd, miről beszélek. Amint egy alkotó beleegyezik abba, ami-
ben nem hisz, legyen szó külső nyomásról vagy belső megfelelési 
vágyról, konformistává válik, művészinek indult alkotása pedig el-
veszíti teremtőképességét, és egyszerű ipari termékké silányul, mint 
amilyenek  a  fogkefe,  a  melltartó  vagy  a  mobiltelefon…  Ennyi.

A földre dobta a csikket, és bakancsával széttaposta azt.
– A sarokban éppen felszabadult egy asztal – mutatott az adott 

irányba.  –  Ha  akarod,  leülhetünk,  és  megbeszélhetjük  az  üzletet.
– Számomra nem csak egy szimpla üzletről van szó…
– Persze… Attól még leülhetünk, és megbeszéljük a… dolgot.
– Rendben. Menj, foglald el a helyet, hozok még sört.

*

– Mondd… mennyire megbízhatóak?
– Kik?
– Tudod…
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– Ja, a sebészek?! Teljes mértékben nyugodt lehetsz, első osztá-
lyú  szakemberek.

– De a körülmények…
– Mint a legfelszereltebb klinikán!
– És mikor?
– Majd én jelentkezem. Ez elsősorban attól függ, hogy a célsze-

mély  mikor  tud  ott  lenni.
– Célszemély?!
– A megrendelő, ha úgy jobban tetszik.
– Közben felfogtam.
– Előtte még el kell végeznünk egy vérvételt, hogy megállapít-

suk a vércsoportodat.
– A-pozitív.
– Biztosra kell mennünk. Miután ez is megvan, az előre megbe-

szélt helyen és időben összeszedünk, elviszünk a gyógyházba, így 
hívjuk,  ott  lebonyolítjuk  a  dolgot,  és…

– Bocs, hogy közbeszólok, de…, ez a dolog-lebonyolítás… 
mennyire  kockázatos?

– Rutinműtét. Elaltatunk, s mire felébredsz, egy veséd és renge-
teg  lóvéd  lesz!

– Jó, jó… No de… hogyan lehetek biztos abban, hogy felébre-
dek,  és…

– Nem lehetsz biztos. Bíznod kell benne. Bennünk! Mert… sze-
rinted nekünk, nekik, ahogy tetszik, mi felel meg jobban: egy elége-
dett páciens és egy elégedett donor, akik kussolnak, vagy egy eltűnt 
személy,  aki  után  szaglásznak  a  zsaruk?!

– Igaz…
A fiatalember nagyot sóhajtva hátradőlt a szeparéban, és mohón 

beleivott  a  sörbe.
– Te…
– Szóltál?
– Lényegtelen…
– Kérdezni szerettél volna valamit…
– Igen.
– Nos?
– Semmi különös, csak annyi, hogy… megfordult a fejemben… 

vajon  te  hogyan  kerültél  bele  ebbe  a…  dologba…
– Hosszú történet… Mindenesetre jövedelmezőbb, mint a pin-

cérnői állás vagy eladónak lenni az indiai shopban. Az ösztöndíj sem-
mire  se  elég…
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– Ahogy  mondod.
A lány rágyújtott, és egy óriási füstfelhőt fújt asztaltársa feje fölé.
– Tartozás?
– Nem.
– Hát  akkor?
– Egy  másik  műtét…
– Nem  mondod…?!
– Másvalakinek.
– Vagy  úgy…
Elhallgattak. Italukat kortyolgatva szótlanul figyelték a dübör-

gő  zene  ütemére  együttesen  vonagló  tömeget.*

      

*A novella nyomokban Antonioni-, Bergman- és Tarkovszkij-gondola-
tokat tartalmaz.
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János végigolvasta a könyvet, 
puszta szórakozottságból, a fő 
az, hogy nem vette komolyan, hogy el-
kapta róla tekintetét az Isten, 
most úgy áll, mint a kivetkőzött só-
bálvány, a csönd visszhangját reszkető, 
rekedt, hazátlan lakberendező,
szájában a dugi műfogsorral.
       

      

A gyümölcsösben, a felvillanyozott 
vén körtefán János elhagyja fejét, 
fejetlenül zsörtölődik, nincs mibe 
beleraknia a körtét, magából 
kikelve kiengedi a gőzt, minden-
esetre kiönti felgyülemlett mér-
gét, helyére rakva a kész dolgokat, 
annyit, amennyi csak a gyomrába fér, 
még pontosabban a múltjába, ahol-
is a szülinapját üli a várandós 
felejtés, aki jó pár héttel mindig 
korábban hozza világra a jelent.
      

      

János lefújja az utat az örökké-
valóságba, belefelejtkezik ebbe, 
abba, szerelmes bele, ki kinézésre 
mint a férfi, miközben a fejére nő, 
attól tart, megégetheti kezét, mivel 
szabadon járhat, kelhet, Isten nem kezes-
kedhet érte, pedig akár egy igazi 
hazafi retúrjegyet is váltott, akár-
csak gatyát, bő kabátot, most beutazná 
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a várost, hol huszonhat éve nem járt, 
ahol huszonnégy hónapot szolgált le, jó 
bakaként, de az emlékezés kapuját 
elállja valami útonálló, ki a 
jelennek él s kiadja magát a múltnak.
      

      

Hogyha János lenyeli mérgét, meg-
fertőzi vele környezetét, így 
inkább fejvesztve kikiabálja 
magát, világgá kürtölve vélt vagy 
valós sérelmét, megsejtve, hogy már 
eszeveszetten igyekszik felé 
a vágy zárt kiskapuit ostromló 
hatalmas és súlyos zebracsapat, 
amire nincsen magyarázat, meg 
minek is volna, hiszen János az 
Isten útjait egy jól megtermett 
óriás lábnyomában megleli, 
elejétől a végéig matat, 
miközben rájön az ötperc, verset 
körmöl, de ez csak bocsánatos bűn, 
a versírás méregtelenítés.
      

      

János felejt, az már a tudását
gyarapítja, mint az üres zöld pénz-
tárcája a vagyonát, hajszálon
lóg a nemlét, mindent kitálal, a 
zsebében levő cuccal megtelik 
majd a kuka, pedig csak a jövő 
pénteken üríti ki tartalmát 
a harcsabajszú szemétszállító, 
aki hajánál fogva kihúzza 
magát ebből a vacak világból, 
s oly szórakozott, hogy a felejtés 
közben megfeledkezik magáról.
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mostanában egyre többet beszél a múltról
a kísértések gyermekkoráról
ahová mindannyiszor magával visz
s az idő lyukas markára bízza
a homályból előbillenő kusza képeket –
elmaradhatatlan mellénye alatt
a szív rásimul az ingre
már tudja: bármi megtörténhet
de semmitől sem kell tartani
mert bár törvényt sértett – legyőzte
a benne burjánzó idegen sejteket
az öreg test egymást kizáró ellentéteit –
átlépte a félelem demarkációs vonalát
emlékek melege könnyíti bánatát
felébresztett hajnalok ünneplik
s ha kint ingujjra vetkőzik a nyár
árnyékot vető körtefák isszák fel hevét
az udvaron pihetollas kiscsibék zsibongnak
hálás tekintettel simogatja őket – – –
az öreg fák alatt szereti átaludni a délutánt
szelek szárnyaira bízva élete minden kudarcát
a vitázó idő szerpentinje fut utána
s lassan átdideregnek belőle
az indexre tett álmok is
    

       

távolságtartó vagy és ráncos
mint lepedő az alvó test alatt 
egynyári virág voltál
elszigeteltünk hogy ne legyen 
hatalmad megváltoztatni minket
hozzáidegenedtél a csöndhöz
és egyedül maradtál mint este a téren 
az utcazenész gyűrött kalapja
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LEKÉSTELEK

AZ ŐRIZETES

     
tetten ért tolvajod lettem elmartál magadtól
kisompolyogtam ellenőrzési körzetedből
– azóta céltalan ácsorgás az élet –
az éjjeliszekrény kihúzott fiókjából
még visszabólint utolsó mondatod
szükségem volna újabb zugokra
megszelídített hétköznapokra
de idegenek közt toporgok
és csalódott villamosokon keresek 
kapaszkodót mert végleg lekéstelek

        

      
a Ferenciek terén a templomok 
kiöltött nyelvét figyelem s tűnődöm:
a lélektelen test ismer-e más felettest
bosszúját tölti rajtunk a múlt
már nincs kulcsom hozzád 
maradtam magánzárkádban az őrizetes
a harangszóra a galambok szétrebbennek 
s aki holnap erre kószál majd
annak semmit sem jelentenek már
a szétfröccsent szavak
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A lámáktól nagyon féltem. Kihagyott a szívverésem, ha felém 
közeledtek, az ájulás környékezett, ha gyapjas testük az enyémhez 
ért, szaguktól felkavarodott a gyomrom. Nem egyszer még álmom-
ban is lámákkal viaskodtam, hogy aztán, mikor verítékben úszva, 
bepisilve felriadtam, azt kelljen látnom, hogy egy láma bamba pofája 
bámul  a  szemembe.

Szinte egész gyermekkoromat végigkísérte ez a rettegés, betöl-
tötte napjaimat, hiszen mindenütt körülöttem voltak azok a rettenetes 
állatok. Mégsem ez az, ami megmaradt bennem arról a hosszú útról, 
mikor egy szem fiaként kísértem apámat a hegyeken túlra, majd 
vissza. Bárcsak a lámák élnének bennem legélesebben azokról az 
időkről,  akkor  bizonyára  boldogabb  ember  lennék.

Át a hegyeken, a kövek hasadékaiban nyíló kék virágok között, 
ahol lépéseink neszét, meg hangunkat játszadozva terelgették ma-
guk közt a sziklák. Ahol a démonok nemegyszer elcsenték a levegőt         
a vándortól, ha az nem vigyázott. Ahol néha a láng sem lobbant fel, 
hiába  dolgozott  serényen  a  tűzszerszám.

Apám, én, két szolga és a lámák. Végig a hosszú úton, melyen 
egyfolytában azon mesterkedtem, miként tudnám magamat távol 
tartani az állatoktól. Míg más gyerek vígan utazott volna a hátukon, 
addig én a lámaszőrtől égő, viszkető kiütéseket kaptam. Egyszer a 
vizet és élelmet cipelő málhás állat oldalra rántotta a fejét, tán egy 
légy csíphette meg, és én a mozdulattól hátraugorva kis híján az 
alattunk  ásítozó  szakadékba  zuhantam.

Apámat, tudom, bántotta, hogy fia ilyen pipogya. Minden igye-
kezetével azon volt, hogy megváltoztasson, s ennek érdekében nem 
riadt vissza kemény eszközöktől sem. Erőszakkal lámára ültetett, 
éjszakára összekötözött és berakott közéjük. Csaknem belehaltam, 
ordítva fetrengtem a rám törő görcsökben, habzott a szám, kőbe 
vertem a fejemet. Rontás volt rajtam, így mondták szolgáink. Igazuk 
lehetett.

Visszafelé már eggyel többen jöttünk. Apám új asszonyt hozott 
magának, s nekem új anyát. Bőre halványbarna volt, arca szélesebb, 
mint mifelénk bárkinek. Szemei is barnák, haja vállig érő, és oly sötét, 
mint a barlangok, melyekben éjszakára szállást találtunk. Termete 
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nagyon kicsi volt, de a kora sem lehetett sokkal több, mint az enyém. 
Nem is tudtam elképzelni anyámnak sehogy sem. Én inkább játszani 
szerettem volna vele, és azt hiszem, ő is szívesen szegődött volna 
játszópajtásomul, ha apám szigorú pillantásai el nem tántorítják ettől 
a szándékától. Szép volt és kedves. Kár, hogy a nevére már nem em-
lékszem.

Ahogy mind magasabbra és magasabbra jutottunk arccal az 
otthon felé, egyre messzebb láttunk. A távolban fekete-szürke füst-
csíkok nyújtózkodtak az égbe, melyeket nem ismertünk azelőttről. 
Éjszakánként, ha nem volt köd, és ha a felhők sem alacsonyan jártak, 
a tüzeket is láttuk. Hol itt, hol ott villantak elő, járták táncukat a vörös 
kísértetek többfelé, ahol a völgyeket nem takarták előlünk el a he-
gyek. Ám ha hegy állt közénk, akkor is üzent a tűz. A felhők alját 
bíborra színezte, mint mikor hosszú csatáját megnyeri a nap az éj-
szaka  ellen.

Ilyet még az öreg szolgák sem láttak soha. Sötétedés után csak 
ültünk a földön, figyeltük a távolt és alig beszéltünk. Szép volt a tűz. 
Nem lehetett tudni, milyen messzire van, lehetett az egy napi 
járóföld, de a világ vége is. Mindig ott volt előttünk, ahogy a napok 
múltak. Nappal a füst, éjjel a láng. De mintha egy helyben járnánk. 
Mindig ugyanolyan távolságra.

A sokadik estén az egyik szolga kimondta:
– És ha az otthon ég?
Aztán összeharapta a száját és tán bánta már, hogy megszólalt. 

És  attól  kezdve  már  nem  tudtuk  úgy  csodálni  a  tüzeket,  mint  azelőtt.
Apám arcán azon az estén mélyebbé váltak a ráncok. Éjszakán-

ként felriadva láttam, amint szoborként ül a holdfényben és a távoli 
lobogás felé figyel. Olyan volt, mintha a fejében kövek mocorogná-
nak. Napközben aztán megfigyeltem, hogy a járása is megváltozott, 
lomhán, nehézkesen mozgott, a földet nézte a lábai előtt, előregör-
nyedve.  Tán  a  hasában  is  köveket  cipelt.

Új anyám arcából lassan minden barnaság eltávozott, mire elér-
tük a legmagasabb hágót. Gyakran húzódott félre, és olyankor láttam, 
hogy  füléből,  orrából  csordogál  a  vér.  A  szolgák  összesúgtak.

– Látszik, hogy síkföldi. Nem húzza sokáig hegyeink között! – 
ha meglátták, hogy hallgatózom, másra terelték a szót. Főleg arra, 
hogy a lomaci úton vagyunk, amerre gyakran jár az inka. És itt az a 
szokás, hogy ha egy utasember a lomaci úton szembetalálja magát   
az inkával és kíséretével, kötelessége utat adni, de úgy, hogy leveti 
magát  a  szakadékba,  akár  úr,  akár  szolga.
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Titokban nagyon bíztam benne, hogy jönni fog szemből az inka. 
De nem jött. Helyette gyalogosan, rongyosan vánszorgó emberek 
bukkantak elő. Lámák nélkül, hátukon cipelve batyuikat. Az asszo-
nyok sírtak, hajukat tépték, szurtosak voltak, némelyiküket megkö-
tözve vezették, mert megtébolyodott. A férfiak némán meneteltek, 
alvajáró módjára tapogatták meztelen talpukkal az ösvény köveit. 
Egyikük-másikuk véres volt. Az út felett fekete árnyak suhantak 
szüntelen,  a  szomorú  menetet  kísérő  keselyűk.

A menekülők zagyva kiabálásából nem sokat értettem. Csak 
annyit, hogy odalent ismeretlen vidékről jött, sosem látott szörnyek 
dúlnak. Tőlük erednek a nagy tüzek, meg a füst, mely addigra egé-
szen bekormozta már az eget, s erről tudhattuk, hogy mégsem hely-
ben járunk. Közelgett az otthon, ha volt még egyáltalán. Az idősebb 
szolgánk szerint minden elveszett, őrültség, ha tovább megyünk. Ő 
vissza  akart  fordulni.  Apám  indulatosan  kiáltotta:

– Haza! Előre, tovább! Haza!
– De hiszen már nincs haza! Nincs otthon! Nincs menni hová! – 

üvöltözött a szolga. Apám kezében megvillant az ezüst buzogány, le-
sújtott. Ütött, ütött és ütött, míg a fáradtságtól ki nem hullott kezéből  
a fegyver. Az öreg ott maradt az út közepén, tépetten, véresen. Még 
lélegzett,  mikor  utoljára  visszanéztem  rá.

Meneteltünk a füstcsíkok felé, bár azok már nem is annyira 
csíkok voltak, hanem egyre vastagodó oszlopok. A menekülők el-
fogytak, csak a lemaradozók hevertek itt-ott holtan. Öregek, gyere-
kek. Valami harsogó, zúgó csend ereszkedett le, magunkra marad-
tunk, egyedül voltunk az egész világban, és kormos volt immár az 
egész ég előttünk. Nem sütött rajta át a nap, s ha megfordult a szél, 
fulladoztunk a felénk csapó füstben, mely alattomosan öldöste a ma-
darakat, hogy szédelegve zuhantak le az égből. S hulláikkal tele lett 
az út, tán azért tudtunk oly nesztelenül haladni a kövek között, mert 
puha,  tollas  testeken  lépkedtünk.

Apám egy durván kifaragott szikla volt a lámák élén, pihenőt 
sem engedve parancsolt minket hazafelé, hiszen már ott voltunk az 
otthon kapujában, csak pár kanyarodás, és már meg is érkezünk oda, 
ahonnan vastagon gomolygott felfelé a füst – vagy tán a démonok 
szellentése.

– Haza! Haza!
Apám fejében mocorogtak a kövek, láttam. Bizonyára nagyon 

fájhatott neki, szintúgy a többi a hasában. De nem mutatta, csak ment 
előre, ment, ment, mi meg követtük, fogyott lábunk alól a döglött 
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madarakkal teli út, és egészen addig mentünk, míg a lámák meg nem 
makacsolták  magukat.

A vezérállat lecövekelt. Tágra nyitott orrcimpákkal szimatolt 
bele a levegőbe. A többi követte példáját. A csend megszűnt, mindent 
betöltött a tortyogó-sziszegő hang, amint lámáink a légben szima-
toltak.

Valamit éreztek, de nem tudtuk, hogy mit.
Még egy pillanat békesség…
És aztán ugatva szétugrottak, kettő bele a szakadékba, a többi 

meg hátrafelé az úton. Egyikük fellökött, felemelkedtem a levegőbe, 
a segélykiáltást belémfagyasztotta a rémület, nem tudtam, hova re-
pülök, mikor érkezem vissza a földre, ha visszaérkezem egyáltalán, 
hallottam a szakadékba zuhant állatok halálhörgését, záporoztak le-
felé a kövek, repültem, repültem most már én is lefelé, mígnem egy 
kezet éreztem a karomon, erősen belém markolt, megrándult a tes-
tem, lábaim a földön koppantak, és új anyám ölelt magához. Sírva 
kapaszkodtam bele, jó meleg volt a teste, le-fel hullámzott, amint lé-
legzett. Hallottam szíve verését. Fejemet pici, kemény csecsei közé 
fúrtam, tenyerét tarkómra téve gyöngéden ölelt magához. Ki tudja, 
meddig voltam így, míg végül feleszméltem, elszégyelltem magam, 
szabadultam volna, de nem engedett, csak akkor, mikor valami meleg 
csurrant  a  nyakamba.  Megint  eleredt  az  orra  vére.

A lámák nem voltak sehol, ott álltunk az úton, s apám átkozó-
dásra nyitotta száját, de aztán úgy hagyta anélkül, hogy egy szót is 
kiejtett volna.

Akkor már én is meghallottam. Az ösvény kanyarulatán túl 
kemény lépések alatt koppantak a kövek, hiába hevertek rajtuk a 
madarak. Nehéz, igen nehéz test kellett, hogy legyen. Láma nem jár 
ilyen  zajjal.

A szolga, immár egyetlen szolgánk megragadott a ruhámnál 
fogva, és felfelé tuszkolt a sziklákon egy alig látható és még nehe-
zebben járható hasadékba. Visszacsúsztam, a szolga előremászott, 
nyújtotta a kezét. Húzott felfelé, új anyám tolt előre, körömmel ka-
paszkodva jött, mászott utánunk, mielőtt ideér a rém, mert már nem 
volt kétségünk afelől, hogy az ő lépései dobbantak az úton. Hát igaz 
volt, mégis igaz volt, amit a menekülők beszéltek! Szörnyeteg ül az 
otthonunkban! Másztunk felfelé, a kopogást most már iszonytató 
horkanások is kísérték, és éppen annyi időnk volt, hogy egy szikla-
párkány  mögé  bújjunk,  mikor  alattunk  megjelent.
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De sokszor fordult már elő velem, hogy varangyos békára lelve 
undorodva bámultam, és bármennyire ronda is volt, nem bírtam róla 
levenni a szemem. S bár az akkor nem béka volt, mégis csak néztem, 
guvadó  szemekkel  és  tátott  szájjal.

A rémnek négy lába és két feje volt. Lábai otromba patákba 
végződtek, azokkal csinálta azt a nagy zajt. Egyik feje előre állt, a 
másik felfelé meredt. Az elülső ormótlan volt, hatalmas fogak vil-
lództak elő szájából, és tág, rózsaszín orrlyukaiból dőlt a füst. A má-
sik fej egy hosszú nyélen ült, ami olyan volt, mint egy ember teste. 
Halottfehér volt ez a második fej, de fekete gyapjú keretezte, tetején 
pedig vastaréjt viselt. Sohasem láttam hozzá hasonló csúfságot. Érez-
tem, hogy hánynom kell. Mikor öklendezni kezdtem, új anyám két 
tenyerével átfogta homlokomat, hogy segítsen megkönnyebbülnöm. 
Már  nem  volt  a  teste  olyan  meleg,  mint  addig.

Epét hánytam, keserű leve orromba szaladt, cikákolni kezdtem. 
Könnyes szemmel láttam, amint apám követ ragad, s felemeli, hogy 
lesújtson rám, nehogy hangommal eláruljam rejtekhelyünket a rém-
nek. Már ütni akart, mikor megcsúszott és leszánkázott a meredeken, 
egyenest  a  szörnyeteg  elé.

És akkor megint rettenetes dolog történt. A vastaréjú emberi 
hangon  ezt  kiáltotta:

– San Jago!
Még láttam, amint négy patájával taposni kezdte az apámat, 

aztán nem emlékszem másra, mint az eszeveszett menekülésre kö-
veken, sziklákon bukdácsolva. Tenyeremről, térdemről és könyö-
kömről lejött a bőr, szaladtunk, néhol csak másztunk, egyszer felfelé, 
másszor lefelé, magunk sem tudtuk, hogy merre, mígnem leértünk a 
szakadék  legfenekére,  ahonnan  már  nem  vezetett  út  semerre.

Ott feküdt előttünk két lezuhant lámánk. Az egyik még élt, a 
hosszú szőr alól kivöröslött a hús és kifehérlett a gerinc. Hátsó lábai 
csak bíbor masszák. De nyakát felemelte, tátott szájjal lihegett és 
minket  nézett  nagy,  szomorúan  barna  szemekkel.

Odabotorkáltam hozzá és átöleltem. Már nem féltem. Tőle már 
nem. De Vastaréj belelopott a lelkembe egy gyilkos férget, ami sok-
kal szörnyűbb, mint a gyermekkori félelmeim sötéttől, vihartól, lá-
mától. Az a féreg pedig ott mocorog, rág énbennem azóta is, pedig 
annak  a  napnak  már  csaknem  ötszáz  éve.
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NEMZETKÖZI IRODALMI FESZTIVÁL, NOVI SAD

egy önkéntes utazó? Csendes Toll fejest ugrott a bizonytalanba 
az utazós tematika miatt. Elvállalta, bár tudta, hogy nagyon nem bírja 
az ilyesmit, megtiszteltetés ide vagy oda. Mert az, hiszen nem a ma-
gyarok küldték, mert jó elvtárs volt valamelyik oldalon, hanem egy 
kedves  vajdasági  költőbarát  segítségével  a  szerbek  keresték  meg.

Egyedül a világ költői között, már rosszul hangzik, CsT számára 
legalábbis. Egy kis egyedüllét éppen nem árthat ugyan Legcsende-
sebb Tollnak, és a hely se rossz, csak ez a konferencia-műfaj nem 
nagyon fekszik neki, de majd ügyesen igyekszik lavírozni. Bele kell 
törődni, hogy most, amikor a térde miatt egészen nehezen mozog, 
megtalálják  a  legkülönösebb  utazás-ajánlatok.

Indul is, szokásosan, vonattal, zenével hangolódva, a Fővárosig 
hatalmas lendülettel dolgozva. De ott meg is törik a lendület, rá kell 
jönnie, hol él, persze, egy rezervátumban, annak is épp a legkeletibb 
pályaudvarán találja magát. Kozmikusan kaotikus állapotok, nem ta-
lál semmit, a nemzetközi pénztárat végképp, csak igen nehezen. Sor-
számhúzás, majd közlik vele, elég reménytelen dolog másfél órával 
indulás előtt jegyet venni. A biztonsági őrnéni mégis segít, kicseréli a 
sorszámát egy gyorsabb lejáratúra, sikerül. Épp időre, ebédidő, a vo-
nat is mindjárt indul, három különböző büfében sikerül végre szend-
vicset, innivalót és egy sportszeletet venni. A vonat nem helyből ké-
sik, hanem Prágából, de kapásból fél órát, ezzel el is dőlt a dilemma, 
iszik addig egy sört CsT. Az eső ömlik, az indulás csúszik, az utasok 
izzadnak, hely alig, levegő pedig egyáltalán nincs. Ahogy elindul a 
vonat, CsT személyes története is nekilódul végre, megeszi a szend-
vicset, bóbiskol egy kicsit, mindjárt szebb színben lát mindent, pedig 
erre  semmi  oka  sincsen.

Az eső közben eláll, gyönyörű párapamacsok ülnek a sík alföldi 
tájból kimeredező magányos falombok tetején. Valahol már a határ-
nál is járnak, CsT nem érti, hogyan lesz ebből olyan sok órás utazás, 
de majd kiderül. Retro-határfílingje visszajön, útlevél-ellenőrzés és 
vámvizsgálat mindkét részről, fél-fél óra mindkét oldalon. Van ideje 
elmerengeni, eszébe is jut egy közel húszéves élménye, amikor 
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ugyanezen a helyen állt meg a vonat, a szabadkai állomás előtt köz-
vetlenül, CsT pedig azt hitte, megérkezett és leszállt. Gépfegyver-
csövekkel nézett szembe és számára ismeretlen nyelven ordítottak 
vele, hogy szálljon vissza. Megértette. A vonaton a vámosok rögtön 
megkeresték, kifaggatták, van-e nála valami elvámolnivaló, és sorol-
ták. Mondta, hogy cédé van. Kipakoltatták vele, és amikor előszedte 
a két másolt cédét, a barátainak vitt zenéket, kitört a röhögés, idiot, 
mondták. A barátai meg kérdezték, amikor leszállt, hogy mit csinált, 
mire csak hümmögött, de ők is jót nevettek rajta. Furcsa, hogy ebben 
a határok nélküli Európában még megélheti az ember az egykori, 
szocialista  határfélelmet.  Hiába  tudja,  nincs  mitől  félnie.

A vonat, a jó órás késés után sem lódul meg, húz bele, csorognak, 
csorgadoznak lassan, kényelmesen, ideje megszoknia Csendes Toll-
nak, hogy itt sok minden másképp van, lesz. Emlékszik rá CsT, hogy 
autóval talán fél óra távolságra volt az éppen elhagyott kishegyesi 
Dombos Fest anno, amikor Krisztiánnal és Julival (+benne Bori) 
mentek xantusozni, a patkányok meg őrült módon rohangáltak az 
úton, oda-vissza. De most semmi nem rohangál, hatalmas kukorica-
táblák  úsznak  el  az  ablak  előtt  nagyon  lassan.

Van egy kis képernyős kijelző, ennyi, amiből sejteni lehet, hol 
járnak, ha elhagynak egy állomást, újabb név jelenik meg. Már jó 
ideje Novi Sad áll rajta, végül lassít is az alkonyati szerb ég alatt a 
vonat, és megáll a puszta közepén. CsT felkelti a szomszédját, aki 
korábban angol könyvet olvasott, és kérdezi a félkába lánytól, ma-
gyarul, majd angolul is, hogy Novi Sadon vannak-e. A lány lassan érti 
meg, mi a baja CsT-nek, nyugodjon meg, ez egy kietlen vidék, le ne 
szálljon, Újvidék városszerű lesz, majd szól. Késésben van, hiába 
nézte meg a neten, az állomástól merre van gyalog a szálloda, nem 
kísérletezik, már nincs egy órája sem a megnyitóig, az első felolvasás 
kezdetéig, és még azt sem tudja, hol lesz. Taxit keres hát, a taxis pedig 
szerencsére elfogad eurót, de nem a szállodánál teszi ki, a miértet 
csak az utolsó nap tudja majd meg CsT, akkor az az érzése, hogy át-
vágták, kiszáll a csomagjaival a sétálóutca mögött, és hirtelen egy 
egész város esti forgatagában találja magát. Sehol a megadott Vojvo-
dina Hotel, a kudarcérzés kezdi legyűrni a már amúgy is törődött 
CsT-t, megkérdezi azért, és össze-vissza mondanak mindent, megy 
hát a szimata, vagy az orra után, és megvan. Innentől aztán tényleg 
felpörög minden, becuccol, vacsorát kap, az étteremben költőforma 
fejeket lát, miután végez, megkérdez egy idősebb nőt, aki el is kíséri a 
kis térre, ahol a felolvasás azonnal kezdődik. A tér közepén egy 
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jelképes kapu, két oszlopon egy archaikus hullámvonal, a fesztivál 
emblémája is, esik le CsT-nek, a tér szélén Michael Krüger-formát 
lát, hasonlít legalábbis 84-es magyar kötetének fotójához. Rögtön 
kiderül, hogy ő az, ő az első felolvasó a vonósnégyes után. Krüger 
CsT fiatalkori példaképe volt, nála is a kötet, amíg versei németül és 
szerbül hangzanak el, addig magyarul olvasgatja. Aztán francia, dán, 
kubai, román költők következnek, majd szerbül is felolvassa egy jó 
orgánumú szerb férfi a verseiket, rendes beavatás ez, Weöres Sándor 
jut CsT eszébe, hogy olvassunk idegen, ismeretlen nyelveken is ver-
seket, most tessék, lehet hallgatni, csak bírja. Krüger CsT-től három 
széknyire ül le, a szerb költők támadnak, adják neki szerb köteteiket. 
A felolvasás végére, éjfél körül Michael Krüger kezébe hajtja a fejét, 
dörzsöli halántékát és a szemét. Mind hasonlóan éreznek. Aztán hir-
telen és megváltásszerűen mindennek vége, Krüger még üldögél egy 
kicsit, CsT a vállára teszi kezét, és az arca elé tolja magyar fordí-
táskötetét. A díszvendég, az éppen hetvenéves világhírű költő arca 
felderül, ismerősként üdvözli CsT-t, és amikor angolul megkérdezi, 
leülhet-e, magyarul válaszol, persze. Összenevetnek, feltérképezik a 
közös ismerősöket, Tandorit, aki fordította és akit őrültnek és csodá-
latosnak tart, kérdezi, mi van vele, aztán Bacsó Bélát, őt is kibeszélik. 
Michael sajnálja, hogy nem lehet itt CsT felolvasásán, de épp a het-
venedik szülinapját fogják ünnepelni otthon. Kérdezi, hogy van-e 
németül verse, van, mondja CsT, éppen most készült egy újabb adag, 
a fordító figyelmességét dicséri, hogy el is tudta hozni. Elkéri CsT-től, 
az ímélcímét is, hogy tudjon majd reagálni. Michael meghívja egy 
sörre, mielőtt visszamennének a hotelbe, de tapadnak rá a médiaem-
berek, lemarad, CsT-nek pedig nagyon fáj már a lába, feladja, vissza-
megy. A hotelportástól kér egy sört, leöblíti a vacsorát, az út porát, a 
fáradtságot,  kinyitja  az  ablakot  és  hatalmasat  alszik.

csak a zene van, vagy nincs semmi CsT a világ legrosszabb 
kávéját issza csendesen, magában a hotelszobában. Gyönyörű hársfa 
előtte, a nyitott ablakon túl, alatta terasz, de még ez a remek kilátás a 
belső udvarra sem tudja feledtetni az ízt. Már a reggelihez sem si-
került rendes kávét kapni, csak nagyon tejeset, és amikor szólt a 
pincérfiúnak, nem kaphatna-e tisztán feketét, azt mondta, sorry. 
Rendben van, a szállodák reggeli kávéja úgyse szokott tökéletes 
lenni. De ezt a recepción kérte CsT, az úgynevezett bárban, és mire 
megkapta, a csendes, vagy neszkávéját, kihűlt már teljesen. A büfés 
néni elkészítette hamar, de a kézi habosítója nem verte fel rendesen, 
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így lement az étterembe, ahonnan tíz perc múlva tért vissza ugyan-
azzal a gyanús színű folyadékkal, viszont kőkemény hab állt rajta. (A 
hab, a kávé elfogytával, alóla, egy óra múlva még ugyanolyan me-
reven állt.) Megérett a helyzet, hogy reggeli minisétáját megejtse 
Csendes Toll, úgyis rengeteg kiülős-teraszos kávéházat látott itt az 
óvárosi  centrumban,  ideje  letesztelni  őket.

Az ebéd külön élmény megint. A felszolgáló néni kihozza fél 
kézben a hatalmas tál levest, a másikban a merőkanál és a cigije, 
kimer belőle két kanállal, és szó nélkül, karján a hatalmas kondérral 
elfüstölög. Egy vidéki, magyar indián hiába érzékeny lelkű, hiába 
furcsállja, szíve mélyén tudja, hogy nincs itt semmi baj, meg kell 
szoknia az itteni légkört. Egyre inkább tetszik is neki. Mint a tegnapi 
szerb színész, felolvasó hangja, nyersebb, karcosabb, erőteljesebb, 
mint a finomkodó költőké. Minden nemzet a neki megfelelő hangon 
és ritmusban olvas fel, ezt megcsodálhatta tegnap alaposan CsT. A 
dán levegőt se vett, pedig brutális mennyiségű mássalhangzó torló-
dott fel szavaiban, és nem is voltak túl rövidek a versek. A skót fiú 
dallamosan olvasott, elvben érthette volna CsT, de az akcentusa miatt 
csak kapisgálta, miről van szó. A kubai költő, Viktor roppant ha-
tásosan szavalt spanyolul, a francia költőnő felolvasása maga volt     
a dallam, a zene, Csendes Tolltól akár a telefonkönyvet is fel-
mondhatta volna, nagyon bírta. Később kiderült a költőnőről, hogy 
kitűnő zongorista is, így rögtön megértett valamit a felolvasás ritmi-
kájából  CsT.

Délután lazított egy kicsit a feszes tempón CsT, ami nagyon jót is 
tett, azután nem bízta már a véletlenre a kávéivást, villamosra szállt. 
Egy kiszuperált, régi villamost alakítottak át a sétálóutca végén, 
ponyvát feszítettek ki elé, a kocsiba, meg elé is ki lehet ülni régi fapa-
dokra. Ezt tette CsT, és dolgozott, a kávé megtette hatását, szárnyalt, 
javította leadandó kéziratát, remekül haladt vele, majd lassított, csön-
getett, fizetett, aztán csak úgy ücsörgött bambulva ki a fejéből. Aztán 
irány az Akadémia, már csak kíváncsiságból is, sok mindent nem fog 
érteni, de Mircea Cartarescuék olvasnak fel, beszélnek irodalmukról. 
Szűkös bolyongásainak hála, meg a belvárosi térképeknek, hamar 
megtalálja a helyet, a kék ház felé, ahol a kupolán az angyalszobor 
forog. Egy ideig bírja, hallgatja a tolmácsgépet angolul, de elég hosz-
szúnak ígérkezik a dolog, és annyira nincs képben a román irodalmat 
illetően, hogy értse a nagy vonalakat. Vesz vacsora utánra egy üveg 
makedón vöröset, megkóstolja, remek hangulatjavító az esti, zsina-
gógabeli  koncerthez.
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Jobb is, ha menekül a szállodai szobából, az ablak előtti téren 
kertmozit üzemelnek be éppen, a próba is eléggé hangos, viszont 
Arvo Part Spiegel…e a kontrollnóta, ami miatt minden meg van bo-
csátva,  előre,  ez  a  kedvenc  száma  CsT-nek..

Az ablak alatti hársfák jól bírják a gyűrődést, CsT-nek is így 
kéne, üdék és sötétzöldek, hiába dübörög egyre hangosabban a buli, 
levél se rezdül. De.

De irány a koncert. Lajkó Félix és bandája játszik. A régi zsina-
góga hatalmas és gyönyörű hely. Elképzelhetetlen mennyiségű hívő 
lakhatott itt egykor, és elképzelhetetlen mennyiségű közönség jött 
össze ma, nem egy klubkoncert. Aznap este a zene temploma volt a 
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zsinagóga, ahogy az is, többnyire koncerteket tartanak benne. Erről a 
koncertről végképp nem érdemes beszélni, élményzene. Ahogy egy 
szőke, csapzott hajú óvodás felépíti monumentális játékbirodalmát. 
Hegedűn és citerán, meg fütyüli is A madárnak című dalt, gyönyö-
rűen. És talált maga mellé három másik félőrültet. Félix már majd-
nem isten, de az biztos, legalább félixten, zseniális zenész, CsT 
szerint. Utána váltanak néhány mondatot CsT-vel, már amennyire 
koncert után egy ilyen típusú lénnyel beszélni lehet, de azért meg-
próbálja, lebegtet egy tatabányai koncertet, ad neki egy Dukay-szá-
mot (Új Forrás, 2013. 05), aztán a dedikált cédével zsebében elnéz 
még a Mladenaca térre, ahol a felolvasás zajlott, ami helyett koncert-
re  szökött,  de  már  vége.  Ahogy  a  napnak  is.

villamos, terasz, piac, fodrász CsT szeret kevés cuccot bepa-
kolni, ha utazik, inkább kimossa, ami nagyon kell, gatya, zokni, de  
az igazi öröm, mikor már nem kell mosni, gyűlik a szennyes a 
zacskóban, a tiszta dolgok (póló, zokni, gatya, ing) meg vannak 
számlálva. Akár a visszamaradó napok, mert azért mégis csak otthon 
a legjobb. Akármilyen jó is valahol, akár itt, az újvidéki nyárvégben, 
és akármennyire bizonytalan jelentésű is az otthon szó, ha belegon-
dolunk. (Lét?, univerzum?, ország, város?, ház?, szoba?, kert?, pad?)

Csendes Toll elgondolkodik az otthon és a haza jelentéskülönb-
ségein is. Haza akkor ér majd, amikor Deák Sanyi Testvér rövid-
nadrágos és kalapos sziluettjét meglátja a fővárosi pályaudvaron, s 
tenyereit összeillesztve üdvözli CsT-t, na akkor, és nem amikor átlépi 
a határt Kelebiánál. Az otthon szó meg kb. akkor nyer súlyosabb je-
lentést, amikor megérkezett, lepakolt, a kutyát kivitte dolgait végezni 
a mezőre, a kertben összeszedte az időközben felgyülemlett ürüléket, 
leül az üres lakás konyhájában, és várja, hogy hazaérkezzenek a 
gyerekei.  De  miért  járnak  már  ilyesmin  CsT  gondolatai?

Komor reggeli utáni gondolatok után irány a kék villamos tera-
sza, CsT szeret kísérletezni, de ha valami bejött, ahhoz ragaszkodik. 
Hamvast olvasgat újra, hála egy remek tanulmánynak. Buji Ferenc 
követte el, arról szól, hogy HB a hagyományról szóló gondolkodás-
ban milyen jelentős életművet hozott létre világviszonylatban is, és 
milyen szerencsések vagyunk, hogy ezt magyarul tette. Régi Sade 
szól a hangszóróból, finoman, ideális körülmények, alig vannak a 
teraszon. Aztán lassan beindul a délelőtti foglalkozás is, a nők elkez-
denek vonulni, CsT azt gondolja, esetleg shoppingolás a cél vagy az 
ürügy. Rengeteg csinos nő van Újvidéken, de nem igazán szépek, 
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csak roppant ügyesek és jó ízlésűek, ez nagyon feltűnő. A leghelye-
sebb nők furcsa mód biciklivel közlekednek, tekerik lassan vagy 
tolják, CsT nem jött rá, ez jelent-e valamit. CsT nyugodtan ücsörög, 
de nem bölcsen, mintha értené Hamvast, pedig dehogy. Bár valamit 
ért, ami jóval több, mint fiatal korában, akkor inkább érezte, most 
vannak helyek, amiket egészen szó szerint megért, de vannak olda-
lak, amikről fogalma sincs. Ha tervezne, ha ő alakítaná a napját, egész 
nap  terasz-projekt  lenne,  de  majd  kiderül.

Vagy beborul, váratlanul és nagyon, ahogy aznap gyakran teszi 
majd. Játszadozik CsT-vel a Nagy Szellem, aki időjárásnak álcázza 
magát. Visszamenekül a hotelcellába, de hamarosan kisüt megint a 
nap, vár egy kicsit, és úgy dönt, ebéd előtt még tesz egy felfedező sé-
tát. Óvatosnak kell lennie nagyon, mert rövid táv után hamar beáll a 
térde, és azonnal le kell ülnie, nem megy tovább, a menés, mintha 
legalább százéves lenne. Na jó, csak nyolcvankilenc. Aztán húzhatja 
maga után, ahogy szokta, az egyenesre merevedett lábat, ami a fáj-
dalomtól egyáltalán nem hajlik már. Mégis nyughatatlanság vesz erőt 
CsT-n, elindul a zsinagóga utcájába, készít néhány fotót nappal a 
gyönyörű épületről, aztán nem fordul vissza, úgy érzi, bírja még, 
tovább araszol. És meg is találja a piacot, ami minden város profán 
temploma, mondhatni szíve. S ha a szív megvan, ismered a helyet. 
Nem bír magával, a sötét, zegzugos járatokon elindul, nincs félniva-
lója. Visszafelé araszolva, nagyon lassan, és leülő helyet keresgélve, 
de ez zsúfolt utca, nem látszik ilyen, talál egy férfi fodrászüzletet. Két 
szimpatikus fodrásznő cigizik a bolt előtt. Nem gondolkodik, kérdezi 
is, hogy elvállalják-e. Mosolyog az egyik, tereli be. CsT azért meg-
kérdezi, mennyi, s látja az elé rakott számlapapíron, hogy egészen 
nevetséges összeg. Leül, próbálja elmagyarázni angolul, hogy szeret-
né, a nő csak szerbül ért, de megérti, és remekül levágja. Már otthon 
szerette volna levágatni, mert az mindig felfrissülést jelent számára, 
de nem jött össze. Kicsit izgult CsT, mi lesz a vége, tényleg értette-e   
a nő a szándékot, de nem volt visszaút, rábízta magát. Lehet, hogy 
Újvidékre fog járni hajat vágatni Csendes Toll?

Örömében, és tesztelésképpen, vegyen-e otthoni barátainak egy-
egy kisüveg Pelinkovacot CsT, kér egy háromcentes adagot a villa-
mosnál. (Vesz majd, hát persze!)

Persze megint megtréfálta, megöntözte CsT-t ezen a rövid szaka-
szon is a Nagy Szellem. Egész nap ezt játssza, zápor, napsütés, szitáló 
esőzés. De a koffeinhiány is nagy úr, ha nem is akkora, mint, de ahhoz 
elég, hogy dilemma legyen a délutáni teraszozás. El is indul, mit indul, 
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araszol, csigaóvatosan, de hiába, pár száz méter után jön, jelentkezik 
a szokott jel, amire nem szokott reagálni, aminek aztán mindig meg is 
van a következménye. Kivéve, ha nem egy olyan könyvesboltot talál, 
mint most. Nézi a kirakatot, a kirakatból meg visszanéz rá cirill ruhá-
ban Saját Neve. Nem könyv formájában, hanem a fesztivál plakátjá-
ról, éppen szemmagasságban van magával. Már jó jel, aztán a kira-
katba beljebb tekintve egyetlen magyar nyelvű könyvön akad meg a 
szeme, Verebes Ernő barátjáén. Na, akkor ide azonnal be kell menni, 
hátha van több magyar nyelvű könyv is, lehet vadászni. Van. Két polc-
sor. És ott van az idei könyvhét óta áhított Tolnai Kalapdoboz. Danyi 
Zoltán prózáinak fordításkötete, amit nem más, mint Sava Babić 
fordított, aki Hamvas teljes életművét is átültette szerb nyelvre. Úgy 
tűnik, ide még vissza fog térni csendesen, csak ne ömöljön nagyon 
holnap az eső. Most éppen szitál, összeszedi magát, megpróbál eljut-
ni a villamosig legalább, onnan csak egy ugrás (másnak) a hotel.

És így lett délután, és lett este, amikor is feltétlenül el akart menni 
a felolvasótérre, és ahogy odaért rögtön bele is futott abba az emberi 
lénybe, aki miatt ment volt. Terék Annába, aki egészen meglepődött 
Csendes Toll örömén. CsT nagyon várta volna Anna társát, az ő barát-
ját, a kitűnő vajdasági költőt, Danyizolit. De nem jött, ami nem is volt 
meglepő, Zoli nem szereti az ilyen helyeket, helyzeteket. Annának 
meg muszáj volt, kisebbségiként, szerb költőként volt feltüntetve a 
programban. Az első napi kedves sztalker hölgy fel is bukkan várat-
lanul, és kérdezi Annára nézve, Ana Terek? CsT válaszol helyette, 
hiszen első este megkérdezte tőle, nem látta-e Annát, itt van-e. A nő 
megörül, és rögtön interjút akar CsT-vel, Anna pedig kénytelen köz-
vetíteni, fordítani. És a számtalan újságírós megközelítés után arra a 
kérdésre, örül-e CsT, hogy Terék Annával találkozott, azt válaszolja, 
három nap után végre valakivel az anyanyelvén is tud szót váltani. 
Mintha az interjúval függne össze, megkapja váratlanul a honorá-
riumot is, így biztos lehet benne, Tolnai Ottó Kalapdoboza, a színes, 
hatalmas méretű könyvmű, benne a képzőművészeti esszékkel, hol-
nap meglesz.

Marimbás kezdi az estet, pontosabban két marimbás egy marim-
bán, CsT egyik kedvenc hangszere, bár leginkább a vibrafonhoz von-
zódik. CsT leplezetlenül Ana Terek felolvasását várja, aki a tőle meg-
szokott brutális szöveget hozza. Egy nőről, aki anya, és épp most 
szült, a részeges férj pedig táncoltatni akarja a nagyobbik gyereket, 
aztán szó lesz egy halott gyereknek adott csókról, ez már nagyon ke-
mény, Anna egyébként frissen végzett pszichológus. Felolvasása után 
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egyedül tapsolja meg CsT, ez jelzi is a magyarok arányát az esten. 
Innen viszont a szerb, karcos hangú felolvasó, Emil, megtudja, hogy 
holnap CsT lesz a magyar költő, elárulta magát, oda megy hozzá, 
egyeztetnek. Anna lepattan, a barátnője visszaviszi Topolyára, Mircea 
Cartarescu pedig átveszi a fesztivál fődíját. A laudációk hosszú sora 
és a díjazott felolvasása után vége az estnek, a románok indulnak 
ünnepelni, CsT pedig gyorsan gratulál Mirceának, és ahogy tervezte, 
igyekszik úgy zárni a napot, dzsekijét begombolja, hűvös van, de 
azért beül a villamos teraszára, pontosabban ki, szokott helyére. 
Megvárja, hogy a Nagy Szellem utolsó tréfáját is végrehajtsa aznap, 
óriási vihart varázsol, dörög, villámlik, hatalmas szél kerekedik, 
mindjárt leszakad az ég, vele a vízözön, indulni kell a holnap reggel 
felé. Álmodni egyet a száraz hotelszobában.

uff, hau, Árkádia „My name is Silent Pen. Nevem Csendes Toll. 
Nagyon messziről jöttem, egy Magyarország nevű rezervátumból. 
Elzárt terület, zóna, de néha van átjárás, átjárók nyílnak, vannak 
sztalkerek. Több mint húsz évvel ezelőtt is volt egy átjáró, Újvidék és 
Budapest között. Egy Sziveri János nevű itteni indián hozta létre a 
felszín alatt. Jovan Zivlak, e fesztivál főszervezője segített neki jár-
hatóvá tenni ezt az ösvényt, azzal, hogy lefordította. Köszönet érte!

Pontosan egy évvel ezelőtt Romániában, az egykori Monarchia 
határán irodalmi táboroztam, ahonnan idő előtt el kellett jönnöm, 
nem csak nekem, hanem Zalán Tibornak is, aki Sziveri harcostársa, 
barátja volt. Éppen ide utazott, a tavalyi fesztiválra, és emlékszem, a 
táborban mindenki irigyelte Tibort, faggatta, hogy sikerült bejutnia 
egy ilyen rangos fesztiválra stb. Én nem irigykedtem, eszembe se ju-
tott, fölöslegesnek tartottam ilyen dolgokkal foglalkozni, abszurdnak 
még a gondolatot is. És most mégis itt vagyok, magyar indiánként, 
köszönöm  a  meghívást  Jovan!  I  have  spoken.”

Ezt bírta kitalálni reggeli és kávé előtt CsT, hogy valami ilyesmi-
vel vezeti be esti felolvasását. És azon nyomban nekiállt kiválogatni  
a felolvasandó verseket is a lefordított anyagból, a Tarkovszkij-ver-
sekből. Ezzel az estig tervezett munkát el is végezte. Jöhet a reggeli, a 
kávé, bár lassan azért már délelőtt van, fel is vette szépen a helyi 
tempót CsT. Azt is elhatározta, már korábban, hogy a mai kirándulást 
is kihagyja, nem meri bevállalni a lába miatt, már a buszpályaudvarig 
se érne el, pedig az ortodox kolostorok remek inspirációt nyújthatná-
nak az esti felolvasáshoz, az Andrej Rubljovból. Reméli, hogy Jovan 
megérti majd, ha nem, segít neki, elmagyarázza este.
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Ahogy elrendezi, simítja magában ezeket az aggályhullámokat 
CsT, elgondolkozik azon, hogy tényleg mennyire a fejben dőlnek el 
az ember testi dolgai. Amikor csak fájt a lába, azt hitte, ez szörnyű, 
ezzel a fájdalommal kell élni, noha csak sántikált egy kicsit, és ha 
sokat ment, pihentetnie kellett. Ahhoz képest a mostani állapot, elsat-
nyult, eldeformálódott lábbal még mindig élhető, csak tudnia kell a 
határait. Hogy a korábbi verzióba jóval több minden belefért, és most, 
hogy sokkal rosszabb, mennyire tudja, noha már késő, értékelni az 
előző állapotot. Amúgy minden a szokásos menetrend szerint megy. 
Reggeli, villamosterasz, kávé, olvasgatás. Akárha Árkádiában élne. 
Még ezen a napon, mert holnaptól jönnek a munkás hétköznapok 
otthon. Nagy a csábítóerő, hogy csupán az íze miatt még egy erős 
presszókávét igyon CsT, de legyőzi szenvedélyét, és elindul a köny-
vesboltba. Két nap múlva Sanyi Testvér születésnapja lesz, senki sem 
tudja, hányadik, talán még ő maga sem, de nem ez a lényeg. A Kalap-
dobozt kell neki megvenni, ez biztos, ezzel kelt fel CsT. Az indok 
számos, de a legfontosabb, hogy sok évvel ezelőtt elzarándokoltak 
pótanyukájuk, Krajcsovics Éva kiállítására Szegedre, amit Tolnai 
Ottó nyitott meg. A kiállítás és a szöveg is remek volt, és az még 
hagyján, hogy az a megnyitó benne van, ez természetes. Azóta tudja 
CsT, hogy valahogyan majd rehabilitálni kell Sanyit, mivel másnapra 
meghívta őket TO a Magyarkanizsa melletti tanyájukra, a Bakonyi 
Herceggel és Évával, de neki, Sanyi Testvérnek nem volt útlevele. 
Hogy sohasem is volt, vagy csak lejárt, nem derült ki, így nem jut-
hatott ki a Kracsun-tanyára, ami egész napos élmény volt, és a szüle-
tésnapi ajándék a legjobb kárpótlás. Találja ki Csendes Toll. És mivel 
nagyon szimpatikus neki a bolt, visz ajándékba egy Danyi-kötetet 
(Több fehér), amit Csendes Tollék kiadója adott ki.

Ittléte idejére még egyetlen dolgot tervezett előre Csendes, látni, 
megnézni a Dunát. Kínai kenőcs a térdre, irány a Duna-part. Legaláb-
bis egy Duna park feliratú táblát látott, gondolta, közel lehet a folyó 
is, irány. De arra nem gondolt, hogy a tréfás kedvű helyi fiatalok el-
fordíthatják a táblát, s így eleve rossz irányba indul. Mindenesetre 
óvatosan araszol, figyeli a magasabb fák tetejét, és úgy látja, véli, a 
dunai szél tépázza a magasabb lombhegyeket. Végül mintha Tar-
kovszkij-díszletek közé tévedt volna, a Sztalkerből ismerős elhagyott 
vidékeken halad makacsul. Már érzi is a víz szagát. Aztán hirtelen 
kamionok, teherkocsik sora bukkan fel, kígyózik hosszan, jó jelnek 
veszi, ha nem is kifejezetten tűnik turistaparadicsomnak, úgy gondol-
ja, még ez is belefér. Aztán fölmászik a vasúti töltésre, és látja a hidat, 
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a Dunát, és hogy mennyire elkalibrálta magát. A hidat kizárólag ipari 
célra lehet használni, de ahogy araszol vissza, a város felé, megvan a 
turistáknak kövezett, kiépített gyönyörű partszakasz, kikötővel, ren-
des híddal, szemben a várral. Képbe kerül, sejti, hogy kb. hol lehet. 
Néha szitál, néha kisüt a nap, ez is jólesik, már csak egy sör hiányzik, 
s egy jó kis hely, ahol megihatja. Vesz egy dobozosat egy utcai árus-
tól, olyan áron, mintha a legelitebb teraszra ülne ki, nem baj. Megvan 
a park is, csak éppen körbejárta érte a fél világot, a Duna park, de 
megtalálása költői feladat volt. A park gyönyörű, a kis tó partjára leül, 
szemben a szökőkúttal, és sajnálja, hogy nem az első nap indult el 
megkeresni a Dunát, mert akkor minden nap itt ücsöröghetett volna a 
parkban.

Délután a cellájában fekve, hangolódva az esti felolvasásra azon 
is eltűnődik, ha még egy napot marad, már nem lenne írnivalója. Ami 
meg nem is lenne baj, néha Csendes Tollnak is lazítania kell. Kéne. 
De ez éppen nem jön össze, ugyanis lassan kiderül, a remek ebédben 
rejtett tejek vagy tejszínek lehettek, alattomos laktózok, ugyanis a 
tünet váratlanul és villámgyorsan jelentkezik. Azt a második napon 
feladta már CsT, hogy megtudja, van-e az ételekben számára gyanús 
elem. A mai ebéd is több ismeretlenes volt, már a leves kellően homá-
lyos volt, a húshoz adott mártásról nem is beszélve, ezért, amikor a 
kedves pincér utána futott, hogy van még pite, és hozta a palacsintát 
valami rettenetes krémmel töltve, úgy döntött, mindegy. Így duplán 
izgulhat az esti felolvasás miatt, sikerül-e a gyönyörű kis téren a kapu 
alatt felolvasnia, vagy elmossa és beszorítja őket az eső az étterembe, 
vagy felolvasás közben ki kell rohannia a bokrok közé, jobb esetben 
az étterem vécéjébe.

A félelmek pedig azért vannak, hogy beigazolódjanak. Az archai-
kus kapura eső szitál, a szomszéd étteremben lesz a felolvasás, ami 
sokkal intimebb, jobban lehet érezni a közönséget. Ahogy belép, ma-
gyarul szólítják meg, már jó, nem magyarok, egy szerb-horvát házas-
pár, az idős férfi tud magyarul, mint kiderül, ő fordította horvátra 
Weöres Sándort is. Gyors egyeztetések a műsort illetően, kiderül, 
hogy a szerb felolvasó is tud magyarul, meg is kéri CsT, fordítsa le a 
bevezetőjét. A szomszéd asztalhoz is leül egy magyar képzőművész 
fiú, de ez csak később derül ki. Akkor még azt gondolja CsT Cseh 
Tamás Ballada öcsémről című dalával fejében (szívében?), hogy 
„egy magyar sem jön egy magyar elé”, az amerikai kikötőről énekel 
Tamás, az emigráns öcs történetét mesélve el. De CsT-t nem töri le, 
reméli, hogy jó a fordítás, és a szerbek majd értik, tele az étterem, 
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persze a franciák, angolok, németek, dánok is ott vannak. A kedves 
horvát író szerb felesége is felolvas, egy orosz meg egy szlovák költő, 
egy helyes, kövér angol pasi, aki a szerb fordítás-olvasás alatt vissza-
araszolgat a székéhez, lehuppan CsT elé és kortyolgat bőszen a sö-
réből. Majd egy utcáról betoppanó hatalmas keblű amazon határozot-
tan elveszi a székét, amíg ő olvassa épp remek verseit, és leül rá. 
Jönne a szokásos körre az angol, londoni költő, de nincs szék. Nem 
mozdul senki, így a rosszlábú magyar indián oldja meg a helyzetet, 
kikap a másik asztaltól egy üres széket és az angol söre elé tolja. Há-
lás tekintetváltás. A felolvasása után meglapogatják egymást, bár az 
angolról dől a víz, szerencsére CsT nem éri át. Nem sokára CsT-ről is 
patakzik az izzadtság, a kék fényű forró reflektorok alatt. Mire észbe 
kap, már vége is a felolvasásának. Megköszöni Emilnek, és leül a 
horvát-szerb házaspárhoz, és tovább tisztázzák, hogy a világ milyen 
kicsi, a rengeteg közös ismerős által.

Jovan Zivlakhoz is odalépne csak Csendes Toll, megköszönve a 
meghívást, kimagyarázva a kirándulásról való távolmaradást. Jovan 
jelzi, hogy mennyire tetszettek neki CsT versei, amit az indián fe-
lületesen kétkedő biccentéssel nyugtáz, mire biztosítja a nagy szerb 
költő, hogy komolyan gondolja. És előadja, hogy szeretné, ha jövőre 
és utána is jönne CsT, és segítene, kiket hívjon meg a fesztiváljára a 
magyar költők és kritikusok közül, ha pedig jön Budapestre, akkor 
feltétlenül találkozzanak és beszéljék meg… Na, gondolja a magyar 
indián, ez az igazi visszajelzés. Meg még néhányan odajönnek, gratu-
lálnak, és kap jó pár szerb nyelvű verseskönyvet is, majdnem annyit, 
mint Michael Krüger. Mondta, hogy nem tudja elolvasni, de köszöni. 
És dedikálják is neki. Kap még ajánlatokat, hogy lefordítanák a mű-
veit szerbre, horvátra, odaadja a nála lévő Csontváry-könyvet, moso-
lyog. Gondolja, majd meglátjuk.

Késő van már nagyon, hajnalban kel és indul vissza, de arról az 
útról már hallgat ez a szöveg, szabadnapot vesz ki Csendes Toll. Éjjel 
összepakol még, s ahogy mindig, hiába hiszik azt az emberi lények, 
visszafelé kevesebb cuccal utaznak, nem így van, lesz.

Na, mindegy, ezt is megcsináltad, Csendes Toll barátom, mon-
dom neki.
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A XX. századi politikai, gazdasági történések által gerjesztett 
változások országonként, népenként különbözőképpen csapódtak le, 
nemcsak új, tollheggyel karcolt határok, régiók kialakulását, hanem 
területenként újszerű jelenségek születését, sajátos szemléletmódok 
elkülönülését eredményezve. Izgalmas megvizsgálni, közép-kelet-
európai nézőpontból napjainkban mit jelent a határ fenoménje, ho-
gyan éljük meg akár földrajzi, nyelvi, kulturális vagy szellemi érte-
lemben, hogyan tudjuk tanulmányozni a határok funkcióit, átjárható-
ságukat, egymásmellettiségüket. Izgalmas megkísérelni szavakba 
önteni az ember-természet, ember-szülőföld, ember-haza, ember-
nyelv, ember-kultúra, ember-történelem, ember-múlt, ember-hagyo-
mányok, ember-közösség, ember-ember közötti (lehetséges) kapcso-
latok vetületeit, esetleges gátjait, s megfogalmazni azokat az értéke-
ket, amelyek az elhatárolódás, a korlátok közé szorított élet sokszor 
kiúttalan céltalansága ellenére is kiforrnak, a mindennapok részévé, 
részünkké válva.

Kontra Ferenc Idegen című regénytrilógiájában a fentebb felve-
tett témák boncolgatására vállalkozott. Bár a trilógiát alkotó három 
regény, a Gimnazisták, a Farkasok órája és A sínen túl (eredetileg 
Wien, a sínen túl) külön-külön már megjelentek nyomtatásban ko-
rábban, tematikai „rokoníthatóságuk” folytán szerzőjük továbbgon-
dolva az eredeti műveket, közös fedél alá szelídítette őket, hang-
súlyossá téve az alkotásokban kibontott vezérfonalat, az idegenséget, 
mint megkerülhetetlen, levetkezhetetlen létállapotot.

Az Idegen leggyakoribb „keresőszavai” – költözés, nyelvi gát, 
rezervátumlét, emigráns, albérlő, rácsok, gálya, határ, híd, hontalan-
ság, alkalmazkodás – jellemzik azt a létérzést, mely a faji, vallási, 
szellemi kisebbségben élőket elvágyódásra, világcsavargásra, a leg-
alsó lépcsőfok illemének szem előtt tartására, a folyton egy idegen 
országba  menni  haza  paradox  magatartására  predesztinálja.
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A Gimnazisták hőse viszonylag homogén nyelvi környezetből 
és kisebbségi létből, a Drávaszögből kerül át Pécsre, ahol júgóként, 
határon túliként, kisebbségiként tapasztalja meg az idegenség újabb 
módozatait. Az anyaországban döbben rá, hogy az ottaniak szemében 
ő egy idegen országot képvisel, ennélfogva örök kívülálló marad. 
Mivel a pécsi évek alatt eltávolodik a szülőföldjétől, az otthoniak 
szemében is kívülállóvá válik, már csak vendégként járhat haza. Ez a 
társtalanság és kettős idegenség törvényszerűen a menekülési vá-
gyat, egy távolabbi (jobb) élet lehetőségébe vetett hitet erősíti fel a 
főhősben, aki a migrációban látja a kiutat, Ausztráliába készül: „ha 
már idegenként kell élni, akkor inkább oda menjek, ahova érdemes”.

A Farkasok órájának 
narrátor hőse a pécsi diák 
megálmodott álmait kísérli 
meg valóra váltani, így útra 
kel. Mivel számára a dráva-
szögi, korlátok közé szorított 
közeg szűkösnek, levegőtlen-
nek bizonyult, egyfajta ki-
törési lehetőséget remél az 
ausztráliai utazásban, letele-
pedésről, sikeres egzisztencia 
megteremtésének a lehető-
ségéről ábrándozik. Csak né-
hány ott töltött hét után döb-
ben rá, azáltal, hogy helyet 
változtatott a nagy kerek ég 
alatt, mindössze a díszletek 
változtak meg körülötte, a 
lelki és szellemi „hozomá-
nyát”, a múltját és az emlékeit 
képtelen hátrahagyni. Az örö-
kös én- és helykeresés az illú-
zióvesztés  és  kilátástalanság  állapotát  hozzák  számára.

A sínen túl hőse gyökértelen bevándorló édesanya gyerekeként 
a bécsi külváros peremlétében cseperedve tapasztalja meg az eleset-
tek, a kiszolgáltatottak, a nélkülözők „korán érlelő”, „életre nevelő” 
valóságát. A pompás, barokkos Bécs, úrhatnám, arisztokratikus ős-
lakóival, távolságtartó idegenszemléletével, hagyományelvűségével 
valójában soha nem tárul ki előtte teljesen. Az asszimilálódáshoz 
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évszázados vérvonal és generációkat magába záró családi sírbolt 
szükségeltetik, és talán az otthonosság titkának ismerete, mely nem 
szerzett, hanem örökletes tapasztalat.

„Nem én választottam ezt a hontalanságot, inkább ez a hazátlan-
ság választott engem” – mondja ki a főhős egy helyütt, arra a Kontra 
Ferenc-i alaptézisre hívva fel a figyelmet, miszerint a szülőföld, a 
nyelvi, szellemi és kulturális közeg, a múlt, a szokások, a hagyomá-
nyok, a tapasztalatok, a kisebbségi létérzés mind-mind felmenőkön 
át örökítődik az utódokba, és mint a DNS-kódok, végérvényesen be-
égnek a „sejtek emlékezetébe.” Aki idegenként, kívülállóként tanulta 
meg szemlélni a világot, így kísérelte meg meghatározni önmagát, 
soha, semmilyen helyzetben nem tudja levetkőzni mindezt. A kollek-
tív kisebbségtudatból kitörölhetetlen a sorompófóbia, az émelyítő 
határélmény, a megfelelni akarás, az alárendeltségi nézőpont, annak 
a felismerése, hogy „itt olyan a kánon, hogy befogom a számat, és 
mindig  nekem  kell  megbocsátani”.

Living in a Box – dúdolja a főhős-narrátor gyakorta. Ez a saját 
magára és a környezetére is kiható dobozlét a hontalanságélménnyel 
egyenlítődik ki. Tudati és lelki válságot eredményez. Kontrai metafo-
rával élve: a farkasok órájának megélését. Azt az állapotot, amely az 
álom és az ébrenlét, az éjszaka és a hajnal, a valóság és a fikció, az ép 
és a megbomlott elme közötti határsávot is jelöli, tágabb értelemben 
véve  a  kisebbségi  létérzést  szimbolizálja.

Az Idegen több dolog miatt is figyelemreméltó. Izgalmas törté-
netszövése, jellegzetes lírai-esszéisztikus nyelvezete és a magyar iro-
dalomban kevesek által felvállalt témaválasztása mellett legfőképp 
azon szerzői bravúr miatt, mellyel a trilógiában felvázolt alaphelyze-
tet,  a  kisebbségi  sors  összes  negatív  hozadékát  felülírja.

Nevezetesen, hogy arra utal, mindezen nyűgök erények is egy-
ben, hiszen a hagyományos emberi értékeknek, a család szentségé-
nek, a múlt és az ősök hagyatékának tiszteletére, dacos ellenállásra 
késztetik az „örök idegent”, ezáltal segítve őt a falkától való külön-
állásra,  a  valódi  individuummá  válásra.
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ÚTSZÉLI BUJÁLKODÁSOK REBEKÁVAL,
AVAGY HARSÁNY MERENGÉS CSÍK MÓNIKA 

1HATTYÚNYAKÚ CÍMŰ KÖTETE FELETT

Azt hiszem, ócska kibúvó lenne Csík Mónika új kötetével 
kapcsolatban arról mellébeszélni, hogy létezik-e a hímsovinizmustól 
jellegzetesen és markánsan elkülöníthető női irodalom. Persze, hogy 
igen. És persze, hogy nem. Mert ez is egy olyan eset, amikor a két, 
látszólag ellentétesnek tűnő állítás csak együtt – és egymást kiegé-
szítve – lehet igaz.

Azt azonban mindenképp vitatnám, hogy Csík Mónika költé-
szetének – mert neki olyanja igenis van! – csak három színe volna. Új 
kötetében is, szinte oldalról oldalra lapozgatva, ciklusról ciklusra 
haladva, vagy aprólékosan, lassítva kissé, sorról sorra figyelmesen 
rágódva fittyet hány a szivárványra (mondanám ezernyinek, de össze-
számolni sem tudom, lajstromozni pedig egyszerűen képtelen vol-
nék, hogy egészen pontosan tulajdonképpen mennyi is az annyi…), 
számtalan érzékeny színét mutatja fel. Persze alaposan ráerősítenek 
ezekre az érzésekre Torok Melinda nagyszerű, kiváló minőségben 
nyomtatott illusztrációi. A szerző kimondva mégis csak három színt 
vállal fel a gazdag kínálatból: a kéket, a pirosat és a sárgát. Természe-
tesen Krzysztof Kieslowski, a nagyszerű lengyel rendező filmtriló-
giájára utalva. Bevallom, verseit újra- és újraolvasva igyekeztem 
megfejteni, miért cserélte le színskáláján az eredetiből elhagyott – s 
ott még francia trikolórt formázó – fehéret sárgára, de ezt a kételyt 
nem  sikerült  feloldanom.

Ötleteim persze vannak, találgatásaim talán többé-kevésbé 
megalapozottak is, de azt, hogy ezek közül melyik lehet a helytálló, 
vélhetően csak a költő tudná megmondani. Mindenképp a fehérből, 
illetve a fehér hiányából, megszűnéséből, átlényegüléséből indulnék 
ki, vagyis a tisztaság (ártatlanság? szüzesség? szűziesség?) elveszté-
séből. Mert Csík Mónika költészetének sárgás árnyalata az én képze-
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temben valaha fehér volt, egyszer régen – talán még a történelem 
előtti időkben – mindenképp fehérnek, élénknek, vakítónak, hófehér-
nek (érintetlennek?) kellett lennie. A szerző azonban azonnal figyel-
meztet, hogy felesleges is volna Freud nagybácsira (cukrosbácsira?) 
gondolnunk:
      

néhány rím elég, nem kellenek
összecsengő végű verssorok, 
csak utalások, jelzésszerű félmondatok,
az álmaira például nem kell kitérni,
fölösleges hosszúkás dolgokat vinni versbe,
Freud óta az efféle tárgyak úgyis
fallikus szimbólummá avanzsáltak,
mintha egyszerű lenne jellemeznünk a nőket,
a vén szakállas jól kibabrált velünk,
péniszirigység, a szó maga is lehetetlen,
hagyjuk tehát az álmokat”

     

Jó, nem kapaszkodunk hát foggal s körömmel Freud nagybácsi-
ba, nem beszélünk sem péniszirigységről, sem az álmokról, s mégis, 
abból az aspektusból nézve, amelyikben elfogadnánk és hitelesíte-
nénk a női irodalom létezését, el kell fogadnunk, hogy távolról sem 
egyszerű – főleg az ellenkező nemhez tartozó emberi lényként, de 
még lányos apaként sem – jellemeznünk a nőket. Vélhetően ugyan-
olyan nehéz feladat volna ez, mint felfejtenünk Csík Mónika költé-
szetének színeit. S ezzel máris – hadd süssek el itt egy közkeletű 
közhelyet:  –  a  saját  farkába  harapott  a  kígyó.

Annak  a  sárgának  pedig  valamikor  fehérnek  kellett   lennie…
Nomármost, ha a trikolórra gondolunk, akkor a zászlóvászon, 

amikor elkoszolódik, nem sárgává, hanem szürkévé változik. Ezt te-
hát azonnal, startban kizárhatjuk. Sokkal szimpatikusabb megfelelte-
tése azonban számomra ennek a kérdésnek az az aspektus, amelyben 
a fehérség a könyv lapjaira, magára a papírra utal. Egyszersmind az 
irodalomra, az irodalmi, illetve az irodalomban/költészetben való 
létezésre.

A ma még fehér papír az évek, évtizedek, de leginkább az évszá-
zadok múlásával fokozatosan megsárgul, mai tisztaságát azonban 
csak nagyon lassan, szinte észrevétlenül veszíti el. Ha jövőre, vagy 
két év múlva ismét a kezünkbe vesszük, a könyvek papírja még 
ugyanolyan fehérnek tűnik fel előttünk, mint amilyen néhány eszten-

„
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dővel korábban is volt, ellenben, aki (mert azok már minden bizony-
nyal nem mi leszünk…) majd száz év múlva olvasná sorainkat, már 
óvatosan, a kornak is kijáró tisztelettel lapozgatja majd a kötetet, 
nehogy kárt tegyen benne, lapjai el ne morzsolódjanak, szélüket, 
majd pedig már betűiket is potyogtatva az asztal széléről. És akkor 
már nagyon is sárga – ódon! – lesz benne az alapanyag, az 
irodalomhordozó…

Hangulati elemként mindez 
akár jellemezhetné is – amennyi-
ben helytállónak minősíttetnék a 
megfeleltetés – Csík Mónikának a 
Hattyúnyakú című kötetébe sorolt 
verseit, hiszen költői megszólalá-
sa jellegzetesen „régies”, s nyil-
vánvalóvá teszi, hogy antik szer-
zőkön, a világirodalom klassziku-
sain „nevelkedett”, őket olvasva 
érett költővé. S nem is csak azokra 
gondolok most feltétlenül, akiket 
felvállaltan maga elé, maga mellé 
sorol, vagyis akik feltűnnek itt-ott 
verseiben, mint Rilke, hanem sok-
kal szélesebb körben, akik a vég-
tére meglelt, megtalált, immár sa-
ját költői hangjának egy-egy szí-
nét adták hozzá ehhez a szivárványt megszégyenítő, semmiképp  
sem háromelemű, dehogyis háromkomponenses árnyalati skálához. 
Megszólalásából tehát kiérezhető ez az „ódon”, ámbár klasszicizá-
lónak semmiképp sem mondható (mert az már akár mesterkélt is 
lehetne…) jelleg, a kötődés, amely erényekkel ruházza fel, s lírája 
úgy tisztul le, mint a hámló bőr – s porlik el, mint időkoptatta papírlap 
széléről a betű –, amely alól felserken a vér, mint a Depresszió című 
versében is:
      

torkomból nem jön ki hang,
de ajkamról leolvashatnád,
ami szorít itt belül, 
mint elhalt bőrdarabkák
vedlik le rólam a délután, 
mosdóvizem vérré válik”

„
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Szépen példázza ezt a Miró papagája című verse is, amelyben 
szinte gyermekversbe illő játékossággal és pajkossággal fogalmazza 
meg a halálhoz, az elmúláshoz való viszonyulását:
     

gömbök,
háromszögek építik
lakályossá az eget,
végtelen lajtorják kellenek,
hogy ügyesen tudjanak 
szökdécselni odafönt a lelkek”

Majd pedig néhány sorral odébb ugyanilyen pajkos és felsza-
badult  erotikába  csap  át:
     

papagájomnak orbitális farkat
festek, merevet, akár egy dorong,
hogy órákig tudjon szeretkezni,
ha helyes nőstényt rajzolok mellé”
    
Vagy egy másik esetben, a Nyakszirttől bokáig című versében:

     
szűzhártyákat láttak

fennakadva az óbecsei gátnál,
a papírgyári lányoké lehettek,
azt beszélik,
ha nincs ki a norma,
lassú kezűek, a napi elszámolást
a raktárban intézik”

     
Ezzel pedig máris visszavezeti olvasóját a női irodalom aspek-

tusához: Csík Mónika kötete ugyanis tele van erotikával, csak úgy 
dől, árad belőle a kellemes, lágy, andalító érzékiség; a szexualitás, 
amely a versben sem mindig lírai, akárcsak a Rebeka lázadása című 
költeményében sem az:
      

Anna megszülte Máriát,
Mária megszülte Erzsit,
Erzsi megszülte Ibolyát,
Ibolya megszülte Esztert,
Eszter megszülte Rebekát,

„

„

„
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Rebeka nem szült meg senkit,
hanem külföldre szökött
egy kalandor utcazenésszel,
vadházasságban éltek évekig,
az útszélen bujálkodtak,
mint a csavargó kutyák”

     
Sok-sok példát lehetne még hozni erre kötetéből, de ettől most 

terjedelmi okok miatt is eltekintek. A lényeg ugyanis tulajdonképpen 
nem ebben van, hiszen Csík Mónika gyakorlatilag minden versében 
újabb trikolórokat rak össze, játszik a színekkel – lényének és költői 
világának belső árnyalataival –, magabiztosan bánik költői képeivel 
és metaforáival, epikai kikacsintgatásaival, jellegzetes humorával, 
elemeiből pedig egy olyan egységes (s ha akarjuk, hát világképet is 
tükröző…), letisztult, tiszta hang szűrődik ki, amelyik nem keres 
igazodási pontokat a népszerű irodalmi trendekben, irányzatokban, 
izmusokban, harsányan feltörekvő klikkekben, asztaltársaságok 
ízlésvilágában. Mert semmi ilyesmire nincs szüksége. Műveltsége, 
tehetsége, képessége mindezek nélkül is megvan ahhoz, hogy saját 
gondolatiságában, egyedi/egyéni költői világában találja meg azokat 
a mélységeket, amelyeket már valóban érdemes versben megfogal-
mazni.

S ez máris nagyszerű eredmény. Vagyis sokkal inkább: teljesít-
mény. Amit méltányolnunk és megbecsülnünk nagyon is érdemes. 
Igen,  így,  királyi  többesben…
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A FANTOMFÁJDALOM SZÍNHÁZA,
AVAGY KÖTETLEN FELJEGYZÉSEK BESZÉDES ISTVÁN 

1MAGRITTE-SZIGET CÍMŰ KÖTETÉHEZ
     

A birodalom perifériájáról nézve annak központja nagyjából 
ugyanolyan vidékiesnek tűnhet, mint a magasra húzott fővárosi kilá-
tóból kitekintve (jó esetben…) az előttünk terpeszkedő kilométere-
ken túli, csak sejtelemesen feltűnő (vagy fel sem tűnő, fel sem sej-
lő…), ködbe vesző területek, ahonnan hírnök ugyan érkezik néha, 
hoz beszámolót, talán leveleket, küldeményeket is, s hoz jó és rossz 
híreket (lásd még Konsztantinosz Kavafisz…) a felvonuló barbárok-

ról, a be-betörő portyázó nomádokról 
(hunok, türkök, mindenféle szittya né-
pek lehetnek…), a termésről, a tobor-
zásról, a természet tragédiába hajló bo-
hóckodásáról, a gladiátorokról, az ín-
ségről, a szárazságról és aszályról, a 
perpatvarokról és tyúkperekről, s hoz – 
sürgősségileg – katonai, harctéri jelen-
téseket, segélykiáltásokat, oltalomért 
folyamodó üzeneteket, egy-egy min-
dent összefoglaló indulatszóba tömörí-
tett jajszavakat, hivatalos hangú, ámde-
bár pongyolán fogalmazott feliratokat, 
Homérosz ante portas… Képzeletünk 
tehát megalkotja ezeket a hírből ismert 
vidékeket, a hallomásból szerzett in-

formációk alapján összefércelünk magunkban egy-egy hevenyészett 
képet róluk, amelyikben hiszünk, amelyikben hinnünk érdemes, s 
amelyik azonban a valóságtól legalább oly elrugaszkodott, mint a 
köztünk lévő távolság sokadik hatványa… Ugyanakkor elvágyó-
dásunkat, ideáljainkat szítja és uszítja ez a megalapozatlan hamis 
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képzet, mesés vidékeket szövünk bele kopár tájakba, bőséget és dő-
zsölést a kiszolgáltatottságba, felszabadult örömkönnyeket a nincs-
telenségbe, a haldoklásba, az elmúlásba…

Márai Sándor regénye, a Rómában történt valami jut most hirte-
len eszembe, amelyben – egy megfordított szituációban – vidékre 
hoznak híreket az utazók, a lovasok; a császár elbukott, a birodalom 
összeomlott, elveszett, nincs többé… Holott a vidéki társadalom még 
mindig ugyanúgy éli nyugodt hétköznapjait, mintha a dicső és vége-
láthatatlan Római Birodalom továbbra is virágzó fénykorát ünnepel-
né, legyőzhetetlen légiói a Vezúvval is képesek volnának diadalma-
san szembeszállni, mintha soha nem érhetné baj, ínség vagy megszé-
gyenülés a polgárait, akik még a piaci üzletelésben is nap mint nap 
ugyanazokkal az érvényüket vesztett fémpénzekkel, ugyanazokkal az 
érmékkel kufárkodnak, amelyeket a bukott uralkodó arcképe díszít.

Hosszan lehetne még ecsetelni ezt a viszonylagosságot, amit 
Beszédes István Sugárutak című verséből is kiérezhetünk:
        

A fővárosban nem tudja más

– még világosak a sugárutak –,
Hogy a birodalom határa mára tarthatatlan
(a hódítást megvédeni önmagában?!),
végig kell néznem, darabra hull.”

      

Majd pedig záró sorában:
     

A birodalom elveszett.”
     

Vagy a Szélső betűk című verséhez lapozva:
      

Nem tudja, legfeljebb ha a háborúban gyilkolt,
Kilőtt egy golyót, s nem látta becsapódni.”

      

Ahogy Márainál azonban a történelmi cselekmény – az időpont 
(a Julius Caesar halála utáni napok, talán hetek…) és a helyszínének 
megválasztása, a szereplők felvonultatása, dilemmáik és konfliktu-
saik, kételyeik és önigazolásuk – lényegében „csak” a megrajzolt, de 
nagyon is a mű megírásának pillanatára vonatkoztatott tabló része, 
ugyanúgy hajlok arra, hogy Beszédes metaforáit ugyancsak egyfajta, 
igencsak sajátos megvilágításba helyezett, igencsak szokatlan kon-
textusba szőtt tablókként éljem meg. Mi tagadás, helyenként maga-
mat is látva bennük, ezért nem is lehetek teljesen elvonatkoztatottan 
objektív, inkább szubjektív, személyes élményként olvasom verseit.

„

„

„
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Ilyen megközelítésben azonban szubjektivitás és objektivitás 
között ugyanolyan viszonylagosak a határok – és ugyanolyan leegy-
szerűsített az átjárás –, mint a vidéki birodalom és a központi Róma 
közötti nézőpontkülönbségek, nézőpontváltozások esetében. A vi-
szonylagosságot pedig csak fokozza, hogy Beszédes István drámaíró 
is egyben, több színművét bemutatták, librettóját megzenésítették, 
színre vitték, tehát a maga nemében – még ha az író outsider is a teát-
rumi térben – ő egy színházi ember. Csoda vagy meglepetés volna 
hát, ha mindezek fényében költészete szerepjátékos lírába csap át?

A színház élménye talán épp az „átjáróház” a szubjektivitás és az 
objektivitás között, az a hely, ahol egy pillanatra megtorpanva eldönt-
hetjük, melyik utcára, melyik ajtón lépünk ki, és milyen kosztümöt, 
milyen jellemet, milyen személyiséget – milyen szerepet! – öltünk ma-
gunkra. Ahogy a Posztdramatikus című versében ő maga mondja is:
      

Amolyan neonnal kivilágított kirakatban,
amelyben, akár egy (örök) éjszakai mulatóban,
fehér selyemharisnya felkiáltójele táncol,
gyűrűs ujj mutat valahová, mindig messze előre,
a bizonytalan magasba, vagy egy hüvelykujj lefelé.
Immáron független lábunk,
független karunk, idegen ujjaink.
Második idegrendszerünk.
A fantomfájdalom (szín)háza.”

     

Amikor a költő álruhát ölt magára, akkor lényegében bekapcsol 
benne a tartalékgenerátor, vagyis működésbe lép a második ideg-
rendszere, és megmártózik a viszonylagosságban. A kötet címébe 
emelt szójáték, a budapesti (vagyis ugyancsak fővárosi…) Margit-
szigetből a nagy hatású belga szürrealista festő, René Magritte nevé-
nek közbeiktatásával képzett kvázi földrajzi név pedig részben arra is 
utal, hogy a szerző – a drámaíró, a dramaturg, a rendező – a „cselek-
ményének” helyszíneit is igyekezett álcák mögé rejteni. Mint amikor 
hollywoodi filmet forgatnak Budapesten, és a Madách tér egyszeri-
ben londoni helyszínné avanzsál, beparkol két jellegzetes taxi, jön 
egy emeletes busz, a díszletezők pedig kihelyeznek néhány jellegze-
tes telefonfülkét… Néhány apró gesztussal tehát nemcsak a helyszín, 
de az időpont, a kor is kiválóan meghatározható, definiálható, konk-
retizálható. S mindezt a megtévesztés nem titkolt szándékával. A köl-
tő díszletei azonban éppen az apró, a legapróbb elemeiben talán tú-
lontúl konkretizáltak is, felnagyított összképükben ellenben általáno-
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sak, tehát épp leegyszerűsített kézenfekvőségükben válnak megfog-
hatatlanokká.

A lírikus jól álcázott színpadán azonban épp a viszonylagos-
ságokba vetett hit a legfőbb szemfényvesztés, ami csak a keretjátékát 
(felszínét?) adja versei olvasatának. Játszik, de ezzel „csak” palás-
tol… Könnyedséget színlel komor hangulatban… S épp a játékossá-
ga a legkézenfekvőbb palástja… Feltételes módot társít konkré-
tumaihoz… Vidáman és felszabadultan szólnak elsötétülő sorai… 
Mintha annak a határát feszegetné, hogy hányszor és hányszor for-
dulhat önmagába, és hányszor és hányszor fordulhat át önmagán a 
szerepjáték… Beszédes István költészetében ugyanis mindvégig a(z 
alanyi…) költő őszinte, letisztult, elmélyült hangja szólal meg a sok-
sok álca mögül, csak elégszer kell újraolvasnunk egy-egy versét ah-
hoz, hogy rétegeit felfejtsük, lehámozzuk róla.

Beszédes István új kötetében „hozza” a tőle megszokott költői 
eszköztárát, egyedi szójátékaival, rímvicceivel, dallamos lüktetésé-
vel, választékosságával, tájélményeivel, archaizálásával és a szabad 
versekben is megnyilvánuló formaérzékével, az idegen kifejezések 
iránti fogékonyságával, témaválasztásának érzékenységével, versei-
nek míves kidolgozottságával; lírai hangja mégis mintha lassú, foko-
zatos változást mutatna, megszólalását izgalmas új színek, és a pró-
zaibb fogalmazás jellemzi immár, s kicsit mintha visszanyúlna ahhoz 
a rejtett énjéhez is, amit korábban – szándékosan-e, vagy csak spon-
tán, belülről fakadó módon, nem tudhatom – elnyomott, elhanyagolt, 
vagy egyszerűen csak nem domborított ki. Lehetne persze erre nagy-
szerű párhuzamokat hozni irodalmunkból, de ettől most inkább te-
kintsünk el, nehogy a bizonytalan és ugyancsak viszonylagos össze-
hasonlítgatások terepére tévedjünk. Nem kell Beszédes Istvánt és 
költészetét senkihez és semmihez sem hasonlítgatni, hiszen épp a 
változásai által – egyelőre csak szűkre, de már akkor is mindenképp – 
megnyitott ajtó kínálja fel a leselkedés, a kukkolás izgalmát, ami pe-
dig hozhat még akár olyan új színeket is elkövetkező köteteibe, ame-
lyek megcáfolhatnák mai, az eddigi ismereteink alapján megvont 
párhuzamainkat. Tényként egyelőre mondjunk csak annyit, hogy 
hangja kicsivel személyesebbé, kicsivel prózaibbá vált az új versei-
ben, s talán éppen ez teszi nyilvánvalóvá azt is, hogy tartogat még 
értékes meglepetéseket a számunkra. Akár a tablók megélése, meg-
személyesítése által is…

Mert, ha a birodalmak ezerszer is összeomlanak körülötte – a 
költő marad.
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Nem sokat tévedünk, ha Szabó Palócz Attila írói stílusát eklek-
tikus jelzővel illetjük. Az író-újságíró a gyűjtés, lejegyzés mániájá-
ban találja meg a világgal szembeni viszonyának feloldását, olvas-
hatjuk Fekete J. József tollából A legvidámabb tárhely fülszövegén. 
Szerzőnk cselekvésének mintájára, könyvének elbeszélő énje is 
gyűjt, archivál, kutat, jegyez. Az előző a regényének anyagaként 
gyűjti számítógépes mappájában tárolva az adatokat, az utóbbi vele 
párhuzamosan a soha el nem készült dokumentumfilmjéhez gyűjt 
anyagot,  amelyet  fénymásolatok  formájában  tárol  mappáiban.

Amilyen széles az időbeli skála, amelyen az archivált/felhasz-
nált szövegrészecskék mozognak, ugyanolyan sokrétűek a regénybe 
ékelt szövegek, műfaji, műnemi szempontból is. A regény próza-
folyamát drámarészletek, versek tarkítják, a regény magját viszont   
egy interjú meg nem szerkesztett, nyers változata képezi. A Szabó 
Palócz-szöveggel való első ismerkedés során igen érthetetlennek, 
zűrösnek tűnhet az elemek e kaotikus egymásutánisága, keverése. 
Mintha a szerző a szöveg narratív folyamait olyan cél által vezérelve 
indítaná, hogy azok teljesen autonóm módon folyjanak később to-
vább a saját maguk által kivájt értelmezési medrekben. Egy olyan 
diffúz képet kreál ez a szerkesztői dinamika, amely kép kialakulása 
mentén egy olyan szerteágazó felépítmény kristályosodik ki előt-
tünk, amelyben felvarratlan szálú elbeszélésfonalak, dezintegrálódó 
szövegszövetek, heterogén és kusza szöveggyöktörzsek, prózaver-
sek, drámarészletek, megszerkesztetlen hírek, zsengéknek nevezett 
gyermekversek, kongresszusi beszédek, meghívók, kritikák, dalszö-
vegek, mindenféle halandzsának tűnő szövegmozzanatok, jegyzetek, 
mesék és szabad versek látszólag kaotikus szöveguniverzum-szerű 
halmaza alkotja a korpuszt. Szabó Palócz regénye ezáltal egy izgal-
mas rizomatikus építménynek tűnik, amelynek fő szála első látszatra 
megfoghatatlan.
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E kaotikusságot, az említett szövegformák keveredése mellett, 
az író által használt nyelvek keverése még jobban mélyíti. Magyar, 
szerb és angol szövegrészek keverednek, olykor az érthetetlenség 
határát is érintve egyetlen mondaton belül, ily módon implikálva 
prototextustként a James Joyce-i Finnegans wake-i (z)űrt. És minden-
nek értelmezését még egy formai elem is nehezíti. Voltaképpen egy 
filmet, egy filmszerű szöveget olvasunk regényként, amelynek lát-
szólag kusza összetevőit vágások különítik el egymástól. Valójában 
egy eklektikus, soha el nem készült vajdasági magyar művelődési 
dokumentumfilm-kollázshoz van szerencsénk, amelyet négy fejezet-
ből  és  egy  függelékből  álló  regénnyé  szerkesztettek.

A dolog ilyetén volta alapján 
egy formailag kollázsszerű, új-
avantgárd utáni kísérleti, eklek-
tikus regényt könyvelhetnénk el, 
ami játszik, dinamikus, provokál 
és érdekes, de kaotikus, sőt oly-
kor abszurd és érthetetlen – és 
mindenekelőtt üres, vagy lega-
lábbis arról akar szólni, hogy 
nincs mit mondania. Ez lehet a 
benyomásunk egészen a záró fe-
jezetig, amikor végül értelmet 
kap minden elvarratlan szál, fény 
derül a tengernyi fénymásolt do-
kumentumelemre. A regény iz-
galmas megszerkesztettségére 
utal, hogy a végén ellentmon-
dásszerűen egy tiszta, érthető 
kép alakul ki a kaotikus szöveg-
világ mentén.

A regény elbeszélő énje – akit Szabó Palócz pusztán Elbeszélő 
Énként nevez meg, és aki a dinamikus szövegzűr végén szintén átala-
kul, identitása elmozdul, ismeretlenné válik – voltaképpen egy vajda-
sági magyar színész és rádiós újságíró. Délelőtt a színházban van dol-
ga, délután a könyvtárban kutat, éjszaka pedig a rádióban szorgosko-
dik. A főhős terve, hogy egy olyan dokumentumfilmet forgasson, 
amelyben a vajdasági magyar irodalomtörténet egyik úgymond leg-
hírhedtebb és egyben, máig, nyilvánosan megannyi feltáratlan szállal 
éktelenkedő mozzanatát dolgozná föl: az Új Symposion folyóirat 
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1983-as Sziveri-féle szerkesztőségének különböző hatalmi, politikai 
körök általi szétverését. Ez a film végül nem készül el, de a filmhez 
összegyűlt  anyag  a  regényfolyam  funkcionális  elemévé  válik.

A dokumentumfilm témáját és egyben a regény egyik alapszálát 
teszi ki az a nagyinterjú, amelyet az említett szerkesztőség egyik, 
meg nem nevezett tagjával készített a regény elbeszélője. Az interjú 
által olyan történeti tényekre, illetve ma is releváns vajdasági magyar 
írók és intézmények ebben a történetben vállalt negatív és pozitív 
szerepére derül fény, amelyet szépirodalmi mű először dolgoz föl. Az 
író viszont e történetet csupán kiindulópontként használja. Olyan 
korabeli és a fiktív film témáját időben megelőző történések felettébb 
fontos szereplőit és azok dokumentumait emeli be, az alapszál köré 
fonva, amely szövegek megválaszolhatnak olyan fontos kultúrtör-
téneti, kultúrpolitikai kérdéseket, amelyek a negyvenöt utáni jugosz-
láviai illetőleg vajdasági magyar irodalmi és művelődési élet alapját 
képezték/képezik.

Ehhez a nagyinterjúhoz és a film anyagához köthető szál mellett 
a másik narratív folyam által az elbeszélő ént látjuk a dokumentum-
filmre készülni, anyagot gyűjteni. A főhős éjjel a rádióban olvasgatja 
mindezeket a szövegeket, amelyeket összefénymásolt magának, és 
amely szövegeket a regény elemi, funkcionális részeiként prezentál 
Szabó Palócz, miközben különböző filmes vágások választanak szét 
különböző szerteágazó történeteket, amelyek csak a végén kapnak 
értelmet és alakulnak egésszé. Ilyen a Jónás könyve alapján átírt drá-
marészlet, amelyről később tudjuk meg, hogy utalásai mellett azért 
érdekes, mert ezt a darabot gyakorolják a színházban a főhős és szí-
nésztársai, amit e drámarész első megjelenésekor még nem tudunk, 
nem tudhatunk meg. A szövegeket, ha nem a filmben alkalmazott vá-
gás módszere különíti el egymástól, akkor olyan látszólag irreleváns 
elemek, amelyek műfajuk különbözősége által képeznek „vágást” 
egy-egy elbeszélésszál között. Így például a nagyinterjút egy helyen 
öt-hat „gyermeteg költemény” vágja át, amelyet vajdasági magyar 
kisgyermekek írtak, „ki tudja mikor”, viszont az ismeretlen gyerme-
kek nevei között az a név is fölbukkan az egyik vers alatt, hogy Vass 
Éva. Vagy a gyermekversek utáni hír, amit a Magyar Szóból és a 
Képes Ifjúságból ollózott be, és amelyek a nagykikindai cserépgyár 
munkálatai során fellelt mamutagyarakról szólnak, reflektálva ezzel 
az elbeszélő én irodalmi jellegű kutatásaira. A regény utolsó fejezete 
temetéssel zárul. A temetésen olyan figurák jelennek meg többek 
között, mint Miss Marple, a palóczi szövegkáoszhoz hűen, hirtelen és 
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valahonnan, mintegy utalásként az író detektívregénybe illő kutatási, 
feltárási mániáját illetően. Szabó Palócz nyitva hagyja a történet 
menetét, szimbolikusan temet el dokumentumokat, dolgokat, azaz 
megoldásokat, válaszokat. Végül egy jelmondatszerű kérdést szögez 
Miss Marple-hez az elbeszélő én: „Minek fontos az igazság, ha senki 
sem kíváncsi rá?”, majd a regény néhány pop-kulturális utalásainak 
egyike által választ ad(hat) a felgyülemlett szövegkáosz kérdéseire: 
valahol megszólal a Kud Idijoti horvát punkegyüttes Preživjeti (We 
Remember Marjeto) című szerzeménye, ami egyben körül is fogja, 
kerek egésszé zárja a túlélés – mint egyedüli cél, és mint az író által 
felvetett egzisztenciális alapfeladatként a regény teljes egészét. 
Ugyanis a regény ezzel is kezdődik, a főhős már-már egy teljesen 
feledésbe merült kilencvenes évekbeli gyakorlatot elevenít föl: bake-
lit lemezekről kazettára felvételez, pontosabban „kompilációt” készít 
magának, amit afféle pars pro toto-utalásként értelmezhetünk, amely 
magnószalagos kompiláció B oldaláról éppen a Preživjeti zeneszám 
marad  le.  Nem  fér  rá,  ez  esetben:  véges  a  tárhely.

Szabó Palócz Attila 2013-as kötete a (magyar) legvidámabb 
barakk analógiájára kapja a (jugoszláv) legvidámabb tárhely címet, 
amely egy látszólag kaotikus szöveg-kompiláció-szerű „regény, 
avagy inkább csak regénykezdemény (egy jó kis regényke)” (205), 
amely oly módon dokumentál, hogy egy fölöttébb erős vajdasági ma-
gyar irodalmi történeti szálra fűződik föl, ugyanakkor nem minősít – 
csak kizárólag feltár, dokumentál, bemutat, játszik. Szabó Palócz fő-
hőse tisztes távolságot tart fenn a kompilált szöveguniverzum konk-
rét, történelmi-politikai kérdéseivel. Egy tárhelyszerű regény, amely-
ben a legkülönfélébb, mamutcsontszerű információkra lelhet az 
olvasó, saját befogadási horizontjához mérten, olyan, régen történt 
eseményekről, amelynek történései ugyan befolyással vannak rész-
ben mindmáig bizonyos kulturális folyamatokra, de úgy ahogy van-
nak/voltak, jók és rosszak egyaránt, vissza többé nem jönnek. Szabó 
Palócz egyik zárómondatát parafrazeálva: a show azonban, akárhogy 
vesszük is, nélkülünk is folytatódik. Csak az idő az, amibe még úgy-
ahogy, de bizonyosságként kapaszkodhatunk. A többi gyűjtés, kom-
pilálás,  és  az  összegyűjtött  anyag  értelmezése  csupán.

A legvidámabb tárhely négy fejezetét jelzésszerűen és remek 
ötletként egy függelék zárja. Az Új Symposionra – ami „tulajdon-
képpen mindig is egyfajta luciferi erőt képviselt ebben a jugoszlá-
viai magyar kultúrában” (46) – jellemző új-avantgárd, konceptuális 
praxis mentén, a mcluhani szöveguniverzumból, annak poszt-
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modern, dekonstruktív szövegjátékából kilépvén a függeléket nem 
szövegek, hanem festmények alkotják. Tizenegy oldalon tizenegy 
olyan festményt láthatunk, amelyet Ladik Katalin Parázna seprű 
című kötetéhez való vizuális reflexiókként aposztrofál a könyv. A 
függelék a szöveg(fúzió)ból való kihátrálás a vizualitás mezejére, és 
nem utolsósorban egy remek kapocs a regény 95. oldalán található, 
kerek ötven évvel ezelőtt, 1963-ban megjelent fiatal Ladik Katalin 
versére, a több mint jelzésszerű Ne tudd meg az időt című szövegre. 
Ladik Katalin azok közé a kevés művészek közé tartozik, aki öt évti-
zede méltán jelen van a – nem csak magyar – performatív művészet-
tel kapcsolatos köztudatban, és aki az Új Symposion tradíciójához 
kötődő fluxus mentén, többek mellett performance-aival a mai napig 
aktív. A művésznő önmagából, saját életéből épít maga köré műalko-
tást, művészetet, ahogy azt Szabó Palócz Attila teszi textualizálva a 
Békegyakorlatok  című  regényében.

A Békegyakorlatok című kötet Szabó Palócz Attila szintén 2013-
ban megjelent kötete, amely az előző kötetéhez hasonlóan szintén 
Budapesten jelent meg, ahová az író-újságíró néhány éve Zentáról 
települt át. Ez a pozitivista életrajzi adat legtöbb esetben teljesen 
irreleváns lenne, viszont a Békegyakorlatok esetében meghatározó 
elem, lévén, ahogy fentebb említettük, Szabó Palócz Attila életrajzi 
adatainak bizonyos szegmensei köré íródik ez a szöveg. Műfaji meg-
határozásként e háromszázöt oldalnyi kiadvány elbeszéléskötetként 
értelmezhető, legalábbis első látásra annak tűnik, viszont a három 
fejezetre tagolt tömböt alkotó rövidebb-hosszabb elbeszélések több 
síkon is kapcsolódnak egymáshoz, egy fragmentált regényszerű szö-
vegkorpuszt alkotva. Emellett az egymással kapcsolatot fönntartó 
szövegek, több szinten közvetlen, vagy közvetett módon utalnak az 
előző  regényt  képező  szövegtestre  is.

Mindenekelőtt a második kötet is egy film ötletét textualizálja, 
szorosan kapcsolódva az előző regény alapgondolatához. A virág-
árus lány arca című második elbeszélés alcímében „film-tele-novel-
la”-ként határozza meg az író szövegét, amely műfaji meghatározás 
később túlnő a szövegen és részben a teljes elbeszéléskötetre is vo-
natkoztatható lesz. A főhős elképzel egy filmet, ami a kilencvenes 
évek végének Jugoszláviáját (NATO-bombázás, egyebek) mutatná 
be és annak tematikai, formális és egyéb oldalát ecseteli, tárja az 
olvasó elé. Voltaképpen egy életrajzi alapú filmről van szó, amely 
Szabó Palócz Attilának és családjának, azaz nejének és lányának 
életét mutatná be a kilencvenes évekbeli, háborús Jugoszláviában.
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Az író, családtagjai, rokonai, barátai, írótársai stb. mellett fiktív 
karaktereket is mozgat, és ennek megfelelően valós és fiktív helye-
ken játszódnak az elbeszélések. Mindenekelőtt Zenta a legtöbbet sze-
repelő hely a szövegben, az író (ex)városa, amelyhez való viszonya 
több elbeszélésében is tematizálódik. Zenta mellett mindenekelőtt 
Koszovó a másik leginkább felbukkanó hely, ahol ’97 szeptemberétől 
katonai szolgálaton tartózkodik a főhős. Az említett városok mellett 
Újvidék, Szabadka és Temerin, mint valós, illetve Óz, a nagy varázsló 
birodalma, mint fiktív helyek azok, amelyekben járunk az elbeszé-
lések folyamán. A kitalált he-
lyek, helyiségek mellett min-
denekelőtt azt kell megemlí-
teni, amely közvetlenül kap-
csolódik a másik kötet egy 
szegmenséhez is, ez a Szögi 
Csabához címzett fogadó. Ez 
egy  zentai  f ikt ív  fogadó,  
amelyről egy helyen pontosan 
leírást kapunk az elbeszélőtől. 
Ugyanis ez a szórakozóhely 
minden olyan helynek az egy-
velege, ahol a főhős életében 
már megfordult, ugyanakkor 
Szögi Csabával, a vendéglő 
névadójával az előző kötetben 
is találkozunk, amely kötetben 
az író egy teljes szabad verset 
illeszt be a regény prózafolya-
ma végén, melyet éppen akkor 
kap Szögi Csabától e-mailben. 
Szögi Csaba az a Zentán élő író-újságíró, aki Szabó Palócz Attila sze-
mélyes barátja és volt munkatársa is egyben. Más zentai íróemberek 
is megjelennek, mint például Dumás, aki mögött Beszédes István író, 
a  zEtna  vezetője  rejlik.

A Képes Ifjúság nem mellékes elem, ugyanis Szabó Palócz 
ennek a lapnak a főszerkesztője volt, mielőtt Magyarországra költö-
zött volna a családjával, és ez az életrajzi szál szorosan összefügg    
az elbeszéléskötet időbeli síkjával is. A kötet ugyanis a nyolcvanas 
évek végétől a kétezres évek közepéig dokumentál, a Budapestre 
való átköltözésig. Ennek megfelelően a kötet egyik leghosszabb szö-
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vege, az utolsó novella már egy olyan helyzetből indul ki, amelyben  
a főhős már, akit az író egyes szám első személyben beszéltet, haza-
érkezik Budapestről Zentára, az apja házába, a lánya viszont Angliá-
ban van gyorstanfolyamon, a felesége pedig visszamegy Budapestre 
munkaügyben. A másik, Képes Ifjúsággal is kapcsolatos elem pedig 
az a tömérdek beékelt úgymond vendégszöveg, amelynek mentén a 
fentebb tárgyalt eklekticizmus ragadható meg az elbeszéléskötet 
szövege szintjén. Szabó Palócz ugyanis, ugyanúgy, mint a másik 
regényében, megannyi műfajú és változatos forrásból eredő szöveget 
emel  be,  kever  és  ragaszt  egymás  mellé  az  elbeszélésekben.

A legvidámabb tárhellyel kapcsolatos gyűjtési mániája ebben az 
elbeszéléskötetben tartalommá formálódik. Az egyik novellában 
nagytakarítást szerveznek otthon a családdal, ezáltal hihetetlen 
mennyiségű újság és levél kerül elő, melyek szövegei képezik az 
elbeszélés anyagát. Az író a nyolcvanas évek végi Magyar Szókból, 
Képes Ifjúságokból olvas föl/emel be, illetve ezek mellett a nejének, 
a kislányának és a szüleinek írt koszovói katonai leveleit olvashatjuk, 
amelyek által a kilencvenes évek végi háborús állapotokat ismerhet-
jük meg, behatóan, valóban „első készből”, több helyen is hangsú-
lyozva a katonai állapot, mint kényszerhelyzet, és az erőszak minden 
szinten való elutasítását. Ezek mellett a kilencvenes évekbeli Sym-
posionok, Magyar Narancsok és hasonló hetilapok, folyóiratok egy-
egy szövege olvasható, illetőleg mindenféle receptek, dalszövegek  
és versek. Fontos kiemelni Spitzer Éva Új Symposionról szóló glosz-
száját, amely közvetlen kapcsolatban áll A legvidámabb tárhely 
tartalmi szálával is. A kollázsolás mellett a filmes utalások, az író 
kedvenc filmrendezőivel kapcsolatos mozzanatok ragadhatók ki 
meghatározó elemekként, ilyen például az utolsó szöveg záró tétele, 
amelyben egy David Lynch-szövegkönyvnek a végét dolgozza fel és 
írja  át  saját  történetszálához  idomítva  a  szerző.

Szabó Palócz Attila e két frissen megjelent prózakötete minden 
bizonnyal két autonóm kiadvány, ugyanakkor gond nélkül együtt is 
olvashatóak, hiszen több mint nyilvánvaló utalásokkal kapcsolódnak 
egymáshoz és alkotnak ezáltal egy harmadik, közös, új szöveghálót, 
az összes jó és rossz tulajdonságaikkal egyetemben – egy Szabó 
Palócz Attilá-san eklektikus, szerteágazó és szórakoztató szöveg-
univerzumot.
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A Kortárs Könyvkiadó az idei könyvhétre megjelentette Hász 
Róbert két történelmi témájú regényét. A Vénusz vonulása újdonság-
ként, A künde című regény viszont második kiadásként került az ol-
vasó elé. Bár mindkét regény egyházi személyek történetén keresz-
tül mutat be egy-egy magyar vonatkozású, de összeurópai viszony-
latba is helyezhető történelmi korszakot, mégis, mintha különböző 
szerzők regényeit olvasná az olvasó. Hász Róbert ugyanis műveinek 
felépítésében, megszerkesztésében sajátságos írói lehetőségekkel, 
eszközökkel élt és kacérkodott nagyon is bravúrosan, és ettől váltak 
teljesen  más-más  hangulatú  történelmi  regényekké  a  könyvei.
    

VÁLASZÚT  ELŐTT
   

Hász Róbert 2006-ban megjelentetett, és most újranyomtatott 
könyve, A künde, egy detektívtörténet sejtelmességébe bújtatott tör-
ténelmi regény. A mű a Magyar Fejedelemség történetével, a X. szá-
zad második felében élő magyarság valós és megtörténhetett esemé-
nyeivel, az államalapítás előtti politikai zajlásokkal foglalkozik. Az 
író által gondosan megszerkesztett, három síkon futó, de ugyanazon 
személy történetét más-más megvilágításban bemutató regény nem-
csak a mindenkori történelemszépítés módjairól, háttereiről rántja le 
a leplet, hanem emellett bemutatja a ma ismert, a X. századról fel-
lelhető történelmi forrásokat és a különféle történészi nézeteket oly 
módon, hogy azokat egységessé gyúrja, valósághűnek érezhető tör-
ténelmi kaland-történetté kerekíti. A regényben a hászi bravúr a 
fentiekben még nem merül ki, hanem, mint már említettem, a valós       
és kitalált fejlemények, a történészi nézetek, az adatok ötvözése az  
adott történelmi háttérben detektívregényszerűen szövevényesedik, 
valamint oldódik fel folyamatosan, látszólag könnyed nyelvezettel, 
helyenként humoros helyzetekkel. Azok, akiknek ismert e korszak 
története, éppoly élvezettel olvashatják a valós adatok köré szült írói 
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fikciót, mint ahogy az ezzel a témával először találkozó olvasó ka-
landszerű történelmi regényként élheti át a főhős, Pannóniai Stepha-
nus viszontagságait. A fenti kettősség, az igényesség és a könnyedség 
egyforma súllyal bír, úgy, hogy egyik sincs kárára a másiknak. Ezért 
szinte PR-szerű üzenetet is rejthet a külföldi olvasók felé, kissé más 
megvilágításba helyezheti a magyarok nyilaitól rettegő tudatú nyu-
gati  olvasók  számára  e  magyar  történelmi  valóságot.

A történet keretét a pápai követté 
avanzsált Sankt Gallen-i szerzetes, Pan-
nóniai Stephanus küldetése adja, aki-
nek megbízatása arról szól, hogy XII. 
János pápa számára megnyerje a ma-
gyar fejedelem szövetségét az egyre ha-
talmasabb I. Ottó német császár ellen. 
Teszi ezt a súlyos, a nyugati irányú ka-
landozásoknak véget vető augsburgi 
vereséget követő évek egyikében, ami-
kor a magyarság történelmi válaszút elé 
került, amikor a következő lehetőségek 
közül választhatott: kereszténység vagy 
pogányság, azaz beilleszkedés az euró-
pai világképbe vagy visszatérés a kele-
ti szteppék végeláthatatlanságába. Hász 
Róbert regénye nem felülről, azaz kí-

vülről festi le e korszak súlyosságát, hanem félig kitalált történetén 
keresztül belülről szemlélhetjük az akkori vezető embereknek (har-
káknak, haduraknak, táltosoknak, a fejedelemnek) feltételezhető vé-
lekedéseit az adott lehetőségekkel kapcsolatban, ám egyben a nyuga-
ti világ szemléletét is megismerhetjük a regény által. Ez a történet-
fűzés hármasságából adódik, Stephanus szerzetes egyes szám első 
személyben elmesélt története mellett ugyanazokat a történeteket a 
Sankt Gallen-i kolostor évkönyvírójának, Langresi Alberichnak ket-
tős szemszögéből, a titkos és személyes, valamint a hivatalosan meg-
írt változatai által is nyomon követhetjük. Ez a hármasság nemcsak a 
különböző nézőpontok bemutatásának a lehetőségeit teremti meg, 
hanem tréfásan leleplezi a fentiekben már megemlített történelem-
manipuláció  módjait  és  háttereit  is.

A regény további humorát az adja, hogy a kissé betokosodott 
szerzetes személyében a magyarok, a nála talált turulmadarat ábrá-
zoló mellcsat alapján, a bajorok által megölt Kurszán künde életben 
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maradt fiát vélik felfedezni. Ez a fordulat, a keresztény Stephanusból 
pogány Csaba úrrá való átváltozás, valamint a három síkon futó törté-
netfolyam más-más íze biztosítja a regény változatos mókásságát. 
Ám épp ez a mozzanat, a künde megjelenése teremti meg azt a hatalmi 
súlyeltolódást a regényben, azt a komolyságot az amúgy is válaszút 
elé állított magyar törzsek erőjátékában, ami a ma ismert történelmi 
források ismeretében a valóságban is fennállhatott (persze nem ilyen 
formában), és pont ezen erőpróba, a törzsfők közti cselszövéseken 
keresztül érzékelteti Hász Róbert ama X. századi történelmi pillana-
toknak  a  szinte  korhű  valódiságát.

Bár a regény könnyedén olvastatja magát, az olvasó figyelme 
nem lankadhat, mert detektív módjára három síkon kell követnie a 
főhős életének és a körülötte zajló magyar államalapítás előtti viszo-
nyoknak a folyamatos fordulatait. A történet mellékszálai, a szerel-
mi-erotikus villanások, a szerzetesek életét, a magyarok minden-
napjait bemutató pillanatképek lehetnek azok a részletek, amelyek 
egyesek számára szerethetővé, mások számára vontatottá tehetik   
ezt  a  magyar  történelmi  regények  által  nemigen  érintett  korszakot.

UTAZÁS  A  TÖRTÉNELEMBŐL  A  SCI-FIBE

Hász Róbert legújabb regénye, A Vénusz vonulása egy történelmi 
háttérbe ágyazott sci-fi, ami egyúttal fejlődésregény, de a mai polgári 
társadalom kialakulásának korába, a tőkés viszonyok meggyökere-
sedésének idejébe visszavezető múlt-bedekker is egyben. Egy sokat 
markoló, s eme sokat ügyesen egybeolvasztó regény, amelynek főhő-
se valós történelmi alak: a nyelvművelő jezsuita Sajnovics János, aki 
a szintén valóban élt és ugyancsak jezsuita Hell Miksa bécsi udvari 
csillagásszal együtt indul útnak a jeges-tengeri Vardő szigetére, hogy 
megfigyelhessék  a  Vénusz  bolygó  Nap  előtti  elvonulását.

A nagyszombati vidékiségtől ódzkodó, valamint a női nem elől 
menekülő Sajnovics János előtt egy váratlan fordulat folytán feltárul 
a francia forradalom küszöbén álló, polgáriasodó és iparosodó Euró-
pa a maga sajátságos eszmei-politikai, szellemi-művelődési, techni-
kai-tudományos sokszínűségében. A Vénusz bolygó megfigyelésére 
induló szerzetes utazása kínálja Hász Róbertnek a lehetőséget, hogy 
apránként mélyülhessünk el az eleinte mozaikszerűen széttördelt ko-
ra-újkori világ viszonyaiban. A regény végére összeáll egy egységes 
kép, éppen azáltal, ahogy a főhős az utazása során szembesül, vagy 
inkább: ahogyan folyamatosan szembesítik a bonyolódó európai és 

73



az ókontinensen túli helyzetekkel, eszmékkel, elképzelésekkel. Mind-
eközben tisztáznia kell e felfordulóban lévő XVIII. század végi világ-
ban a saját helyét is, mint fiatal jezsuita tudósnak, akinek az újabbnál 
újabb tudományos vagy áltudományos elméletekkel, tárgyi bizonyí-
tékokkal kellene kezdenie valamit. Miféle viszonyulást alakítson ki 
vallásos, hívő emberként, olyan szerzetesként, aki előtt ott lebeg rend-
jének feloszlatása, azaz szellemi-erkölcsi hátterének és gazdasági-
anyagi biztonságának összeomlása. Másrészt Sajnovics Jánosnak, a 
szerzetessé lett fiatal férfinek szembesülnie kell fiatalságának és 
nemiségének kihívásaival, amelyekkel állandóan harcban áll, ám 
ezek nem csak belső vívódások, hiszen az író újra és újra csapdákat, 
kihívásokat állít regényhőse elé, amelyekkel kellő változatosságot, 
feszültséget  biztosít  a  történetnek.

A Vénusz vonulása könnyed, élve-
zetes olvasásához jól jön a történelmi, 
földrajzi, művelődéstörténeti előzetes 
tudás, bár az az olvasó is élvezheti a re-
gényt, akinek ebbéli ismeretei hézago-
sak, hiszen átlátható, olvasmányos tör-
ténetfűzési dinamikusság jellemzi a re-
gényt. Néha mégis túlzásnak hat a ko-
rabeli politikai, irodalmi stb. híressé-
gek előbukkanása, bár a XVIII. század 
valóságában bizonyára így működhe-
tett a világ (ahogy manapság is), vagy-
is a hírességek vonzották egymást. Ám 
éppen ez a folyamatos korhűség és a 
tömörítés kényszere fosztja meg az ol-
vasót a párbeszédekben kialakuló igen-

csak érdekfeszítő kérdések további boncolgatásától, elmélyítésétől, s 
bár bizonyos témák újra meg újra előbukkannak, ezek nemigen sú-
lyosbodnak. Hász Róbert csak annyira foglalkozik egy-egy politikai-
eszmei, szellemi-művelődési, technikai-tudományos témával, 
amennyire éppen csak szüksége van a regény történetének lekerekí-
tésére, így ugyan megnyitja az olvasók előtt a további lehetséges ku-
takodás, az emberi kíváncsiság kapuit, ugyanakkor egyúttal hiányér-
zetet is gerjeszt. Megfosztja az olvasót egy-egy téma többszöri, heves 
belső vitákat előidéző problémájának fokozódásától, valamint a fej-
lődésregényekre jellemző drámai csúcspontoktól, de a mellékszerep-
lők világszemléleti „nagy ütközeteitől” is mentesíti a regényt. Bár a 
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mester (Hell Miksa) és a tanítvány (Sajnovics János) többszöri össze-
zördülésének is tanúi lehetünk, a velőtrázó megmérkőzés elmarad. 
Kissé zavaróan hat az is, hogy nincs eléggé árnyalva a regény főhősé-
nek belső vívódása a regény egyre fantáziadúsabb befejezésének fo-
lyamatában, egészen pontosan azt követően, hogy a jezsuita szerze-
tes a Vardő szigetére száműzött és magányában önmagába forduló 
Immanuel Fjodorovics Raskovitz belső világával találkozik, barát-
kozik, mérkőzik.

A regény – a fentiek ellenére is – mélységekkel bíró, egységes 
egész. Leglényegesebb kérdése az, hogy miként egyensúlyozzon 
egészségesen az ember a saját belső, néha képzeletbeli-érzelmi vilá-
gának és a külső valóságnak, az objektív körülményeknek a tengeré-
ben; mihez kezdjen az életével, a céljaival, a feladataival. A minden-
napi életben az emberek ritkán szembesítik önmagukat az író által 
felvetett kérdésekkel, de, mint ahogy a regényben is történik, az uta-
zások mindig megszülik az elgondolkodás pillanatait az élet értelmé-
ről. Az utazás okozta kényszerhelyzetekből kifejlődő történetfűzért 
Hász Róbert remekül fejeli meg a végén. A befejező részben teljese-
dik ki a hászi fantáziavilág, a Vardő szigetére „préselt”, sötétségbe 
boruló, besűrített, szinte kényszerzubbonyba zárt közösség részleges 
bemutatásával, amely csupán nagy vonalakban érzékelteti a sziget-
lakók életének deformálódásait, hiszen a regény vége felé nem a tor-
zulás bemutatása a vezérmotívum, sokkal inkább a száműzött Rasko-
vitz sci-fiként is felfogható belső lélekutazásának feltárása, az ő utó-
pisztikusnak ható szellemi világrendszerének (túlvilági elképzelései-
nek)  a  fiatal,  jezsuita  Sajnovics  életére  való  hatásának  ábrázolása.

Bár a regény még azelőtt lezárul, mielőtt a nagy természeti je-
lenség, a Vénusz bolygó elvonulása megtörténne, az epilógus révén 
mégis összeáll a cselekmény, jóllehet a főhősben felgyülemlett el-
varratlan érzéseknek, kételyeknek, kérdéseknek a világa által mégis 
nyitott marad – még akkor is, ha a regényhőstől, a valódi és fiktív 
Sajnovics Jánostól egy pillanatig tartó magabiztosan békés állapotá-
ban búcsúzunk el. Pont a látszólagos befejezés miatt válik e könyv 
befejezetlen társadalomkritikává, mely az olvasóra bízza a végső 
következtetés levonását: hol kereshetők és hol találhatók a mai világ 
elfajulásának gyökerei? Miért is, miként is torzul a társadalom? Mert, 
mint azt a bevezetőben már említettem, a regény elsősorban a kora-
újkori világ kialakuló társadalmi viszonyainak a bedekkere, és egy-
ben egyfajta szellemi-erkölcsi útikönyv a mai világ kiismeréséhez – 
kicsit történelembe, kicsit sci-fibe ágyazva.
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1NOVELLAALKÍMIA
       

Nincs itt sok mesélni-, elemeznivaló, olvasni szerető baráti tár-
saságban talán csak annyit mondanék róla, hogy a Kémjelentést is 
épp olyan nagy élvezettel faltam fel, mint Spiró György eddig ol-
vasott köteteit, ha jól számolom, ez éppen a hetedik. (Mely én magam 
vagyok?) Éppen ezért megpróbálom ezúttal az olvasót is megkímélni 
a szuperlatívuszaimtól – magával ragadott, beleborzongtam számta-
lanszor, elkápráztatott –, hátha sikerül.

Lássuk inkább ehelyett, a szerző hogyan vélekedik a novella 
műfajáról, hadd idézzek néhány gondolatot a kötet fülszövegéből: 
„Nehéz műfaj a novella: egy-két oldalon teljes világot ábrázolni, a 
bonyolult emberi viszonyokat tömören leírni, az olvasó érzelmeire 
erősen hatni, s ehhez egyszerűen, képszerűen és drámaian fogalmaz-
ni. (...) A novella legyen igaz is, legyen mese is: essen egybe az olvasó 
tapasztalataival, de legyen csábítóan különös a formája, a cselekmé-
nye pedig – bármennyire rövid is – fordulatos. Legyen megjegyez-
hető a történet, mint egy-egy pontos verssor, és toluljon fel az olvasó 
emlékeiből, ha kilátástalan helyzetbe kerül. Nehéz műfaj, ezért is 
próbálkozik vele az ember újra meg újra.”

Ebből is láthatjuk, hogy Spiró György – mint minden nagy író – 
tanítónak sem utolsó. Azon túl, hogy itt ilyen szabatosan megfogal-
mazta a műfaj lényegét, természetesen a novellákat olvasva is tanul-
hat tőle minden írópalánta. A maga által (is) követelt feltételeknek 
teljességgel eleget tesz: egy-két kivételtől eltekintve valóban néhány 
oldalas kisprózák sorakoznak a kötetben, tömörségük, lényegre töré-
sük a novellaírás nagyjait – például Hemingwayt – idézik. Ami vi-
szont különlegessé teszi őket, hogy ezek a prózák – hat kivételével – 
amolyan „álnovellák”, szerzőnk ezúttal is önéletrajzi elemekben és 
esszéisztikus futamokban gazdag világot tár elénk. Akkor inkább 
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esszék? Memoárok? Tartalmukban igen, formájukban viszont mégis 
kristálytiszta novellák, mondhatni, klasszikusak, sokszor fordulattal, 
csattanóval.

A témák igencsak szerteágazóak, ami összeköti őket, hogy 
mindegyikük a szerző által valóban megélt és átélt – átgondolt, átpá-
rolt – történet. Novellaalkímia. Maga a start is remek: egy kora gyer-
mekkori emlék, tudod, az az álomszerűen felderengő: egy éjszakai 
családi „utazás”, amely valahogyan összefügg a Rajk-perrel. A ’46-os 
születésű szerző ekkor még csupán hároméves. (Kocsiút éjjel) Aztán 
sorjáznak az emlékek – nem 
feltétlenül – kronológiai sor-
rendben. Az „átkosból” is jut 
rendesen, bár inkább már a 
„puhább” korszakból, Nyuga-
ton haknizó vendégzenészek-
kel sörözünk és kurvázunk, 
ugyanakkor Keletre is elkísér-
jük a szerzőt/főhőst/narrátort 
ilyen-olyan vendégszereplé-
sekre, meggyanúsítanak ben-
nünket  kémkedéssel  (Len-
gyelország?  Csehország? 
Szlovákia? Ukrán SzSzK?), de 
előbb még Párizsba rucca-
nunk, nem eszünk napokig, 
hogy egy nagy zsák szépiro-
dalommal térjünk haza, amit 
aztán a határon a mogorva ma-
gyar vámosok elkoboznak tő-
lünk… Természetesen a Színház is jelentős helyet foglal el a témák 
között: és ezúttal is jó mélyen betekinthetünk a kulisszák mögé – 
ilyen utazásra csakis a legavatottabb szerző tud elhívni bennünket. 
Aztán lassan elérkezünk a ’89-es rendszerváltáshoz – és Spiró ború-
látása cseppet sem látszik megszűnni. A „szép új világ” hamar lelep-
leződik, olybá tűnik, Magyarország ott folytatja, ahol ’45-ben abba-
hagyta. Egyik diktatúra követi a másikat, ha meg épp „szabadság” 
köszönt ránk, talán még kétségbe ejtőbb a helyzet; rendszerek 
jönnek, mennek – az emberek meg továbbra is csak emberek. A zsi-
dókérdés is – megint csak azt kell mondanom, természetesen – újra 
terítéken. A témában talán a legerőteljesebb alkotás, amely már-már 
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az újságírói műfajokat közelíti meg, a Temetői járat. Amikor a „mély-
magyar proli” a villamoson megpróbálja nyilvánosan megalázni a 
zsidó származású értelmiségit. Itt szépen tetten érhető, ha nem kerül 
egyből elő a bunkósbot, ki van előnyben. (Sajnálatos, hogy a „nem-
zeti érzelműek” ritkán kaphatóak a verbális párbajra…) Elemi erejű 
kispróza  ez  is.

És sorolhatnám… de nem fogom: olvasd el! Végezetül csak 
még egyet: szerzőnk, szóljon bár rendszerekről, népekről, szakmák-
ról, a saját családtagjairól vagy önmagáról – mindig kíméletlenül 
őszinte.  És  precíz.  Mint  egy  sebész.

Ami az Álmodtam neked című kötetet illeti, számomra már 
„megvolt” régebben, mivel ezt immáron harmadszor adták ki – elő-
ször ’87-ben, majd 2000-ben –, ellenben minden alkalommal bővült 
néhány novellával. Egyébként ugyanazt mondhatjuk el róla, mint a 
fentebb elemzettről, azzal, hogy talán még sokkal személyesebb 
hangvételű,  amolyan  novellaköntösbe  bújtatott  önéletrajz.

A nyitány itt is rendkívül eltalált: Az Utópia című prózában az 
apa késő este éppen gyors fejszámolást végez a II. világháború utáni 
béke első napjaiban, felméri a lakást, összehasonlítja a havi keresetét 
az élelmiszerárakkal, majd úgy dönt, ami elég két személy számára, 
annak elegendőnek kell lennie háromnak is – és átlopakodva a kony-
hából a fürdőszobáig, hogy felesége álmát meg ne zavarja, hegyes 
tárgyat keres, hogy „az összes, gumikesztyűujjra emlékeztető alkal-
matosságot”  sorra  kilyukassza.

A fogantatás előtti pillanatoktól indulunk tehát (Spiró 1946-ban 
született), hogy a második, Perspektíva című novellában az egészen 
kiskorú főhőssel ismerkedhessünk meg; megtudjuk, hogyan tanította 
magyar nyelvre a német anyanyelvű dadát (a cél az ellenkezője lett 
volna), hogyan írja tovább, ekkor még a dada kezével, de a saját fan-
táziájával a meséket, hogyan játszanak színházasdit, elkísérjük őt a 
tornaiskolába, az óvodába, végül pedig az általános iskola első osz-
tályába – és végigkövethetjük, a rendszer hogyan próbálja meg rá-
kényszeríteni a polgárra a sablonjait már egészen kicsi gyerekkorban. 
A vonalat sosem szabad túlszínezni, szól a szabály. Igazi művész 
mégis abból lehet, aki ezt ennek ellenére megteszi (teljes értékű em-
ber  is,  tegyük  hozzá).

Aztán sorjáznak a jobbnál jobb kisprózák, végigvezet bennün-
ket az író a kamaszkor nehézségein, a fiatalkor megpróbáltatásain – 
az apa elvesztéséről szóló, Apámmal a meccsen című elbeszélés az 
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egyik legmegrázóbb a maga könyörtelen őszinteségével –, párkap-
csolatokon, színházon, életen, halálon. Hányszor hal meg az ember, 
mielőtt Kháron felveszi őt a ladikjára… Időről időre bővül, újra meg-
jelenik ez a kötet. Hogy hány 
kiadást fog megérni, nem tu-
dom… de adja Isten, hogy mi-
nél többet.

Mély élettapasztalat, éles 
szem, precíz kivitelezés – 
mindez rendkívül lebilincse-
lően tálalva. Az egyetlen, amit 
az olvasó időnként hiányolhat 
a Spiró-galaxisból, az a humor. 
Ebben a két kötetben például 
nem tudok felidézni egyetlen 
humorral meglegyintett pilla-
natot sem. Legyen az a humor 
bár egészen visszafogott vagy 
fanyar is. (Persze olvastam tőle 
egy regényt, ahol a szerző el-
evezett viccesebb vizekre is. 
Lássuk, a szatírában meglelte-e 
a humort.)

2VISSZA  A  REGÉNYHEZ
      

Itt picit megtörni látszik a varázs, mármint azt illetően, hogy 
eddig a szerző minden sorát élveztem. Pedig az alapötlet, az utópia 
mögött felsejlő, majd kiteljesedő disztópia – s mindez „magyar-
specifikus” szempontok szerint megvalósítva –, nem rossz. Úgy 
tűnik számomra, Spiró nem képes így remekelni, hogy szinte teljesen 
a fikcióra kell támaszkodnia, ő inkább elemző, mint teremtő művész 
– ha érted, mire gondolok. Emellett pedig a maró szatíra, kacagtató 
humor sem az ő igazi közege. A legtöbb, amit ebből ki tud hozni, hogy 
helyenként feltűnik egy-egy rejtői ihletésű fordulat, ilyenkor az ol-
vasó felröhhint. Mindez nem túl eredeti. (A finom irónia, ami az elő-
zőleg olvasott kötetekben feltűnik olykor, sokkal élvezetesebb.) Ami 
még fájdalmas számomra, hogy míg a legelső regényével (Kerengő) 
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is időtállót alkotott, Spiró ezúttal csupán egy korképet/kórképet tár 
elénk. No, ha nem is ez a szerző legjelentősebb műve, annyit azért 
mindenképpen elmondhatunk róla, hogy meglehetősen szórakoztató. 
Könnyed  nyári  olvasmánynak  éppenséggel  megteszi.

A regény a közeli jövőben játszódik, a Vulnera család, ezen be-
lül elsősorban Vulnera Renáta, azaz Rea történetét meséli el, a narrá-
tor viszont egy kissé távolabbi jövőből szemléli – és elemzi – az ese-
ményeket.

Ha röviden akarnám ismertetni, azt mondanám, ez a könyv a bu-
taság kincses kalendáriuma. A kultúra hanyatlóban, ám ezt mindenki 
fejlődésnek érzékeli, az ország jelenlegi rendszere a parlamentáris 
anarchizmus, a parlamentben éppen a kamatyadót készülnek beve-
zetni, ami minden eddigi adót kiváltana, a rendőrség korrupt, együtt-
működik a betörőkkel és autótolvajokkal – köztük Vulneráék két 
családtagjával is –, aktívan részt vesz a génmódosított, pszichoaktív 
parlagfű termesztésében, mindenki úgy „találja fel magát” a min-
dennapokban, ahogy tudja, közben készülőben a cigányháború, Bé-
kés megyében pedig Romanisztán függetlenségének kikiáltása. Egy 
ilyen „ideális” társadalomban mi lenne a legalkalmasabb, hogy a   
nép figyelmét eltereljük a valós problémákról? Természetesen egy 
újabb, minden eddiginél szenzációsabb tévés „vetélkedő”. Beindul a 
Feleségverseny!

Ám mindez már csak azután, hogy a modern tudománynak kö-
szönhetően sikerült megtalálni a Jagellók utolsó sarját egy villany-
szerelő személyében, megkoronázni őt III. József néven – bár a kez-
detektől ráragad a Kegyes Jóság név, s mindenki csak úgy emlegeti –, 
végül kikiáltani a Magyar Kommunista Királyságot. A Feleség-
verseny  nyertese  pedig  a  király  virtuális  menyasszonya  lészen!!

Három oldal után rájössz, dehogy is a jövőről beszél Spiró. Tük-
röt tart. Ami nem is sokat torzít. Csupán kidomborít. Csak néhány 
példa: Az oktatásban a diákok szavaznak, hogy kettő meg kettő hét 
legyen-e vagy tizenegy, hogy mi nyertünk-e Mohácsnál vagy a ko-
mancsok, sőt, a tanáraik sorsáról is ők döntenek. A tanár természe-
tesen még szóban sem fenyíthet. Vagy a nevek: Mint minden, ezek is 
satnyulnak, korcsosodnak: Birs, Csetra, Kolonc – csak hogy a Vul-
nera család néhány tagjáét említsük. (Mióta Zentán anyakönyvezték 
Kolompár Digitront, azóta az ember nem tud meglepődni.) És bizo-
nyos szempontból természetesen a rendszer maga is visszafelé „fej-
lődik”. (Nekem is eszembe jutott, amikor visszaléptünk a kapita-
lizmusba! Spirónál eljött a királyság – ráadásul kommunista –, ez 
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mindenesetre vigaszra ad okot: visszatérhetünk az Aranykorba! Bi-
zony, milyen jó lenne. Csak hát az nem az idő síkján létezik.) Magyar-
országon királyság, Oroszországban ismét cárizmus.

És „vicces váteszünk” így 
folytatja, kíméletlenül behatol 
az emberi élet minden bugy-
rába, feltárja az okokat, levon-
ja a következetéseket, hihetet-
lenül alapos – és véleményem 
szerint ez is az egyik gyengéje 
a regénynek: a rendszer túl 
részletes leírása gyakran fá-
rasztóvá válik, emellett meg-
szakítja az egyébként szóra-
koztató mese fonalát, kibillent 
a hangulatból. (Esetleg szán-
dékosan? Nem tudom. Talán 
szeretné elkerülni, hogy „hoz-
zábutuljunk” a mese főhősé-
hez.) Maga a Feleségverseny 
mint szó is csak a kötet 244. 
oldalán bukkan fel (337 az 
összoldalszám).

Nem tudom, szabad-e ekkora mélységekbe lemerülni ehhez a 
témához – a tévés „tehetségkutatókra” gondolok –, akár szatíra, akár 
társadalomkritika szintjén. Mert magunkhoz felemelni igen nehéz 
lehet.  Úgy  érzem,  itt  sem  sikerült.
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pott. Önálló kötetei: Metszetek (2006), Instant (2011), Mákvihar (2011) és 
Hattyúnyakú (2013). Szabadkán él.
     

DÁVID Csilla – 1962-ben született Újvidéken, ahol ma is él. Belgrádban, a 
Jugoszláviai Újságírói Intézmény fotóriporteri szakán szerzett diplomát. 
Mentora Tomislav Peternek, a jugoszláv riportfotó legendás mestere volt. 
Fényképeivel számos tárlaton vett részt és több díjat nyert. Számos árvizet, 
földrengést, tüntetést örökített meg, a háború idején többször letartóztatták. 
Fotói hazai és külföldi napi- és hetilapokban jelentek meg, fölhasználták 
őket plakátok, katalógusok, reklámok kivitelezésénél, könyvek illusztrálá-
sakor.  1987  óta  a  Magyar  Szó  munkatársa.
      

FELLINGER Károly – 1963-ban született Pozsonyban. Költő. A SZMÍT 
2010-ben és 2011-ben Arany Opus Díjban részesítette. Napjainkig tizenhat 
kötete jelent meg, a legutóbbi 2013-ban, Morzsabál címmel. Verseit lefordí-
tották németre, angolra, szerbre és románra. Jókán él.
      

FROESE, Nettitia K. (FEKETE J. József) – 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.
      

JÁSZ Attila – 1966-ban született Szőnyben. Költő, esszéíró. Apa, férj, kutya-
gazda. Jazz- és képzőművészet-függő. Kultúrmisszionárius. Az Új Forrás 
folyóirat főszerkesztője. Eddigi munkásságát többek között Radnóti-díjjal, 
József Attila-díjjal és Arany János-díjjal jutalmazták. Napjainkig tizenöt ön-
álló kötete jelent meg, a legutóbbi 2013-ban, Belső árnyék címmel. Tatán él.
      

JÓNÁS Tamás – 1973-ban született Ózdon. Költő, író, újságíró, a 
www.dokk.hu internetes oldal szerkesztője. Az érettségi után informatikát, 
filozófiát, magyart hallgatott főiskolákon, egyetemeken. Eddigi munkás-
ságát többek között Artisjus Irodalmi Díjjal, Zelk Zoltán-díjjal és Aegon 
Művészeti Díjjal jutalmazták. Napjainkig tíz kötete látott napvilágot, a leg-
utóbbi 2013-ban, Lassuló zuhanás címmel.
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KALÁSZ István – 1959-ben született Budapesten. Tanulmányait a kame-
ramann iskola, a MUOSZ újságíró-iskola, a J. Pannonius Egyetem német, 
KJF komm-német szakán folytatta. Napjainkig egy megfilmesített forgató-
könyve és négy önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2011-ben, A zsebtolvaj 
címmel. Budapesten és Stuttgartban 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.
     

MIKLYA Zsolt – 1960-ban született Csorváson. Kiskunfélegyházán élő 
pedagógus, költő, a Parakletos Könyvesház kiadójának szerkesztője. Legna-
gyobb költői elismerése a Quasimodo emlékdíj (2007). Legutóbbi verskö-
tete felnőtteknek: Cérnatánc (2008), gyerekeknek: ABC-lakópark (2011).
     

MIRTSE Zsuzsa – 1967-ben született Budapesten, ahol ma is él. Író, költő, 
szerkesztő. 2000-ben MÚOSZ újságírói díjat kapott, 2005-ben a Magyar 
Köztársaság Ezüstkeresztjét vehette át. Napjainkig hat önálló kötete jelent 
meg, a legutóbbi 2013-ban, Sötétkamra – előhívott versek címmel. 
     

OLÁH András – 1959-ben született Hajdúnánáson. Quasimodo-okleveles 
és Bánkuti-díjas költő. A Partium irodalmi és művészeti folyóirat főmunka-
társa. Idegen test című legutóbbi kötete 2013-ban jelent meg. Mátészalkán él.
     

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 ön-
álló kötete jelent meg, a legutóbbi 2006-ban, eMese címmel. Szabadkán él.
     

SZABÓ PALÓCZ Attila – 1971-ben született Zentán. Az újvidéki Mű-
vészeti Akadémia Színművészeti Szakán szerzett oklevelet. Több verses-, 
dráma-, gyermek- és prózakötet szerzője. Legutóbbi könyvei: Békegyakor-
latok (2013) és A legvidámabb tárhely (2013). Újságíróként dolgozik, Buda-
pesten 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.
     

WILHELM József – 1970-ben született a németországi Tübingenben. Az 
Újvidéki Egyetem BTK-n szerzett töِrténelem tanári képesítést. Zomborban 
tanít. Doroszlón él, ahol művelődésszervezéssel foglalkozik.
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