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A vallási gondolkodás szerint a szent az az elkülönített pont, 
amelyen keresztül a vég nélküli átnyúlik a végesbe. A végtelen 
érintés nem maradhat nyomtalan: a két világ, az isteni és az emberi 
találkozáspontján átvezető középpont létesül. Ez a kétirányúan 
nyitott origó magához hajlítja a teret és az időt, szent helyeket és 
szent időpontokat jelöl ki bennük. Nemcsak az idő és a tér érint-
kezhet azonban a túlival, a szent cselekedet is. Ilyen végtelenbe 
átnyúló tett az áldozat.

A  KIONTOTT VÉR  HATALMA

A szenttörvény a túlvilág és a világ közötti kapcsolatfelvétel 
szavakba foglalt és tettekkel kinyilvánított jelenvalósága, ugyan-
ez az áldozati cselekményre is érvényes, de ellenkező irányultság-
gal. A szenttörvényt az Úr adja az embernek, az áldozatot viszont 
az ember mutatja be az Úrnak. Az adás-kapás, vagyis a vég nélkü-
li és a véges közötti kapcsolatteremtés folyamata azáltal válik 
teljessé, ha a másik oldalon befogadásra lel az ajándék.

Az Istentől kapott adományt törvénykövető életmódjával 
teszi magáévá az ember. Viszonzásképpen ő mit adhat mindennek 
a birtokosának, amit az méltónak találhat az elfogadásra?

Az ókori embernek a neolitikum korába visszanyúló vallási 
gondolkodása szerint az életerő, a kiontott vér az, ami után vágy-
nak a világon túliban. A véres áldozat szokása, aminek a zsidók    
is hódoltak, erre az ősi hitre alapozódott. A jeruzsálemi szentély 
előtti oltárt vörösre festette a Jahvenak föláldozott állatok vére, 
ami patakokban folyt le az erre a célra kialakított elvezető csa-
tornákban.

AZ  ÁLDOZAT  SIKOLYA

Örömet lelhet-e az Isten a megölt teremtmények hörgésbe 
fulladó halálsikolyában? Ezt a kérdést már a kor zsidó prófétái is 
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föltették. Ozeás ajkán így szólt az Úr (Oz 6,6): „Irgalmasságot 
akarok, nem áldozatot.”

Az áldozatbemutatás ókori látásmódja nem úgy tekint az 
isten(ek)re, mint Teljességre és Egy(ség)re, hanem mint olyan 
világ fölött álló, mégis a világtól függő lény(ek)re, aki(ke)t az 
áldozati vér táplál és elégít ki. A do ut des elve alapján álló, adok, 
hogy adj viszonyt kíván létesíteni ez a vallási látásmód a túlvilági 
lény és az őt tisztelő között. Az istenség gondoskodik arról, aki 
áldozati vérrel táplálja és hódolói tisztelettel övezi őt.

A napnál is világosabb, hogy ezt az istenképet a világi uralko-
dók mintájára alkotta meg az ókor embere. Ma a démonhitben 
maradt fenn e vallási látásmódnak az elferdült csökevénye.

A  VILÁG  KÖZEPE

A három egyistenhívői világvallásban – a judaizmusban, a 
kereszténységben és az iszlámban – a hit, az Úr iránti hódolói 
hűség példaképe a kését fia ellen fölemelő Ábrahám. A próbatétel 
a Biblia szerint Mórija hegyén történt. A hagyomány szerint e köré 
a hely köré épült föl a salamoni templom. Ma a Sziklamecset 
magasodik fölötte.

A templom szentélyének legszentebb helye – ahol az Isten 
jelenvaló –, a szentek szentje (Kodes HáKodesim) a kezdetet a 
véggel egybefogó középpont. Ez a világ origója. Az ószövetségi 
hit szerint minden szentség e középponton át árad a világra, mint 
ahogy minden (egyisten)hit Ábrahám hitén alapul. Ennek a jegyé-
ben mindhárom monoteista vallás a Háránból Kánaán földjére 
költöző pátriárkát és az ő szilárd hitét tekinti alapmintának.

A Golgota, Jézus kereszthalálának, az áldozat beteljesíté-
sének a – templomtól nyugatra eső – helye csak a Krisztus-
hívőknek szent hely, a másik két vallásnak nem, mert nem értenek 
egyet a Jézusra mint megtestesült Istenre és Messiásra tekintő 
keresztény hittel. A Golgota a (végpontból jött) kezdetpont, az új, 
megváltott ember megszületésének a helyszíne. Egy hagyomány 
szerint a keresztfa alatt van eltemetve Ádám, a régi ember őse. Ezt 
a helyet a keresztények a világ köldökének tekintették.

Az Olajfák – templomtól keletre eső – hegye szintén mind-
három vallásnak fontos. A zakariási prófécia szerint (Zak 14,4) az 
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időket lezáró utolsó napon az alászálló Úr lába elsőként erre a 
hegyre hág. Az Olajfák hegye (az új kezdetet elhozó) végpont 
szent helye.

Ábrahám hittanúságának a helyszíne a két másik jeruzsálemi 
szent hely között fekszik. A vég és a kezdet is az átvezető közép-
ponton át érkezik a világba.

Jeruzsálem a világ közepe a zsidó és keresztény gondolkodás-
ban, de még a muzulmánban is. Mohamed eredetileg ezt a várost 
jelölte ki az imádkozás irányául. Egy muzulmán hagyomány 
szerint a világ végén a Kába köve fölkel, és Jeruzsálembe vonul.

Az emberi test sokatmondó fogalmaival kifejezve: a Golgota, 
az áldozat helye a világ köldöke, a templom, ahol az Isten jelen-
való, a világ szíve, az Olajfák hegye pedig, ahova az olajjal föl-
kent, a Messiás-Király a mennyekből alászáll, a világ megkoro-
názott feje.

AZ  ODAADVA  VISSZAKAPOTT

Søren Kierkegaard az ábrahámi áldozatról szóló könyvében 
írja: „Ábrahám hite által nem mondott le Izsákról, hanem épp 
azáltal kapta meg.” A hit lemondása eszerint a végtelenbe átnyúló 
föltétlen odaadás, ami megszentelt birtokaként kapja vissza azt, 
amit odaad. Ha magát ajándékozza oda föltétel nélkül, akkor 
magát nyeri vissza megszentelt, isteni alakban.

A keresztény hit szerint Jézus keresztáldozata a Golgota 
hegyén ezt a hitparadoxont valósította meg önkéntes áldozat 
formájában.

A hit általi megszentelődést istengyermekségnek nevezi a 
zsidó vallási fölfogás. Hitük által Isten gyermekei a zsidók, nem 
pedig születésük által. Szent Pál tanítása szerint Krisztusba vetett 
hitükkel Isten gyermekeivé lesznek a keresztények is (Gal 3, 26-
29).

AZ  ÁLDOZAT  BETELJESÍTÉSE

Jézus kereszthalála az istengyermekség szemszögéből látva a 
feltétlen odaadás mintapéldája. A Jézus kettős természetéről szóló 
khalkedóni dogma szellemében – egy személyben Isten és ember 
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– az áldozat nemcsak az istengyermekség, az Istenhez fölemel-
kedő ember szemszögéből szemlélhető, hanem a Fiúság, az em-
berhez leereszkedő Isten szemszögéből is.

Az Úr akarata előtt meghódoló, önmagát föláldozó istengyer-
mek isteni alakban, azaz megdicsőülten kapta vissza önmagát. 
Ennek a tanúsága a föltámadás és a mennybemenetel. Odaadta az 
életét, és feltétlen odaadása jutalmaként megszentelt formában 
kapta vissza azt, hogy győzedelmes Messiás-Királyként térhessen 
majd vissza az idők végezetén. Ez a zsidókeresztény Krisztus-
hívők hitének a magva, amit a Biblia szerint Szent Péter pünkösdi 
beszéde foglalt össze elsőként (ApCsel 2, 14-36).

A Fiú, a megtestesült Isten az önfeláldozás ellenkező irányú 
útját járta be. Az istenhalál – Dionüszosz, Ozirisz, Szerapisz, Ado-
nisz, Attisz, Tammúz, Mithrász – ókori mítoszokban leírt terem-
tői útja ez: a halállal ellentétes haladásirány, ami új életet hoz       
és lemossa a bűnöket. A halál időt eltörlő jelenvalóságában a 
létező odaadja magát a Létnek és a Lét magába fogadja a létezőt. 
Az istenhalál esetében ennek az ellentéte megy végbe: ebben az 
életet ajándékozó önkéntes áldozatban a Lét adja oda magát a 
létezőnek, és a létező fogadja magába a Létet: Istent. A liturgiában 
az eucharisztia szentsége teszi jelenvalóvá ezt a hitmisztériumot.

A Szent Pál-i kereszténység teológiája részben ebben a hellén 
misztériumvallásokra jellemző szellemben fogta föl Jézus áldo-
zatát, de nemcsak így. A megváltás tanában összeegyeztette azt   
az áldozat istengyermeki útirányával, ami a zsidókeresztény hit-
letétemény alapja volt. A hellén és a zsidó gondolkodásmód mes-
teri szintézise ez.

A Szent Pál-i kereszténység teológiája szerint az Atya akarata 
előtt meghódoló istengyermeki áldozat megdicsőítette a Jézusban 
élő embert, aki ezután Isten jobbja mellett foglalhatott helyet, az 
istenhalál önkéntes áldozata, a Jézusban megtestesült Isten 
halálának újjáteremtő, életet ajándékozó hatalma pedig ismét bűn 
nélküli, igaz emberré tette az áldozat erejében hívőket. Csak a 
benne hívőket, mert a hit az az átvezető középpont, amelyen 
keresztül a kegyelem a befogadásra kész emberre kiáradhat.
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 A  KŐTEMPLOM  ÉS  A  SZÍV  SZENTÉLYE

Jézus a legbensőbb megélés formájában élte a hitét. Mindig   
is ott kísértett azonban a másik út, a papok és a tudós vallás-
magyarázók útja, akik a belsőről a külsőségek felé terelték az 
Ábrahám hitére visszavezethető vallási alapot. Ezek a megoszlás 
útján járó papok és hitmagyarázók emeltek Mórija hegyén, azon   
a helyen, ahol a pátriárka föláldozni készült a fiát, hatalmas 
kőtemplomot, hogy ott ugyanúgy imádhassák istenüket, amint azt 
az általuk irigyelt művelt népek tették. Ezzel válhatott a megbé-
kélés szent városa, Jeruzsálem, a megosztás helyévé.

De honnan az ötlet az embernek, hogy az Istennek világi há-
zat, templomot építsen: hogy a végtelent beleköltöztesse a vé-
gesbe? Nátán próféta Dávidhoz intézett szavai szerint nem az 
ember épít házat az Úrnak, hanem az Úr az embernek (1Krón 17, 
1-14). A filozófia nyelvén mondva a Létben van a létező, nem 
pedig a létezőben a Lét.

Szíve szentélyébe térve ezt az igazságot éli meg az ember.      
E benső templom mindig jelenlevő Istenének a nevét az égő 
csipkebokornál nyilatkoztatta ki az Úr: ehjeh, aser ehjeh, vagyis 
vagyok, aki vagyok (2Móz 3,14). A vagyok mint megélt valóság – 
ki vonhatná ezt kétségbe? – ott lakozik minden létező szívében, de 
csak az ember, az öntudattal bíró lény az, aki önmaga belső 
szentélyébe visszavonulva tudatosítani képes.
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1.

Ha mostantól
általam látsz,
idővel a hangszálak is
mélyítik a mellékzörejt.

2.

Másként lett volna nehezebb,
így érdemtelenebb.

És száradnak már fenyveseink alsó ágai.

3.

A sejtés sátáni jel,
csak rakod magadra a rétegeket,
kócsagtaréjból fabrikálsz mesterkélt koronát.

4.

A bizonyosság megjelöli az igazakat.
Vagy csak a túlélés önműködő esélye?

5.

A nemlét előtti készülődésről
kellene többet tudni.
Milyen a rálátás a semmi síkján.
És merre visz a rejtjeles lendület.
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6.

Ezért ismét a sziget, tengertől körülvéve,
fénytornászok menedéke.

S ha egy hajó feltűnik a távolban,
a rőzselángok lecsatolva.

Jeltelenül, miként csak a sivatagi szél éget.
A maguk útvonalán mozognak, mind, a csillagképek.

7.

Kárvallottja sincs már az időnek,
a bozótok lassan mindent benőnek.

S mit felvet majdan a régészettan,
ámul a világ, ez lenne? – és mégis van.

8.

Ellökődik szó a papírtól,
gáttól a folyó,
méltóság a vereségtől.

Talpalatnyi föveny,
redőrésnyi vigasz.
S ki mindent halaszt,
révbe ér úgy is?

Faodvából
előbújik ismét a kisfiú,
lehántva magáról a maszkot,
felsegít és integet
s remeg, mielőtt felrepülne.
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Anyó pirkadat előtt halt meg, még az elsőt sem kukorékolta 
el a kakas, a töpörödött testet máris a kopasztókádba fektették.    
Öt vödör vizet löttyintettek rá, langyosat, nem mintha neki már 
bármit is számított volna, de a mosdató asszonyoknak nem aka-
ródzott hideg vízbe nyúlkálni, hát melegítettek egy fazéknyit a 
sparhelten, és langyosra hűtve vödrözték ki. Méretes volt a kád, 
nagyobb sertéseket is kényelmesen forgathattak benne, négyen 
körbeállták, s a forró víztől megpuhult disznóbőrből könnyedén 
csupálták ki a sertét, majd, miután kizsigerelték az állatot, feltűrt 
ruhaujjal löbözték a szartól megtisztított, bolyhos disznóbelet. 
Mindegyiket felfújva ellenőrizték, hogy sérült-e vajon. A kád 
hófehér lutfballon-kígyókkal telt meg ilyenkor, s a böllér kedv-
telve turkálhatott közöttük, a leghosszabb, legátlátszóbb belet 
keresve a kolbásztöltelékhez. Szalonna sózására is megfelelt a 
kád, négy-ötoldalnyi is pácolódhatott benne egyszerre, csak időn-
ként kellett kissé átmozgatni, hogy a szikkadó szalonnatáblákon 
ki ne ütközzön a penész. Amíg anyó szülésekkel volt elfoglalva,  
és évente új porontyot altatott a kádban, kénytelenek voltak disz-
nóvágás idejére a szomszédtól teknőt kérni, de utóbb már nem 
ringatta senki, csak torokra, meg néha fürdésre akasztották le a 
spájz mennyezetéről. Anyó aszott teste lebegett az ötvödörnyi 
langyos vízben. Az ajtóból hófehér hátát meg a farát lehetett látni. 
Úszik, akár a vízbe fúltak, jegyezte meg az egyik mosdató asszony, 
miközben anyó hosszú, varkocsba font haját tőből lemetszette. 
Neki már nincs rá szüksége, a parókás meg jó pénzt ad érte, tette 
hozzá, s elcsomagolta a hajfonatot. Mit mondasz a parókásnak, ha 
firtatja, honnan szerezted, kérdezte tőle egy vastag karú, enyhén 
ziháló asszony. Szappanozd a lábát, ne kíváncsiskodj, torkolta le 
amaz, és az imént használt szabóollót is a táskájába süllyesztette, 
pedig a varrógép mellől emelte el. Átfordították a tetemet. Meg-
kísérelték felültetni, hogy ne kelljen egyiküknek folyamatosan 
tartani, de már nem akart hajolni a derék, nyúlt ki vissza, mintha a 
végtagokat zsinóron húznák. Ökölben maradtak az ujjai, lehet, 
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hogy markol valamit, szólalt meg egy sápkóros, hitvány kötényt 
viselő asszony, azzal bontotta is ki egyenként az ujjakat, de csaló-
dottan állapította meg, hogy nem rejtett semmit, a haláltusa során 
görbülhetett úgy a tenyér. Üres, mondta a sápkóros még egyszer, s 
a mosószappanért nyúlt, hogy a hónaljakat is behabosítsa. Nem 
maradt ennek semmije, a kölyke világnak ment, az ura meg az 
utolsó egérfogót is elitta, rántott levesen éltek hónapok óta, azért 
ilyen sovány, mondta a vastag karú, enyhén ziháló asszony, és 
lepedő után nézett, amibe a testet beburkolhatja. Kérdezd meg az 
öreget, hol tartják a tiszta ágyneműt, szólt a sápkórosnak, s az, 
hitvány kötényébe törölve kezét, a ház előtt üldögélő öreg után 
nézett. Fogalma sincs ennek semmiről, valami legénykori teke-
versenyről halandzsázik, meg arról, hogy tökös lepényt ehetnék, 
fahéj nélkül, mert érzékeny a gyomra, lépett vissza a konyhába, s  
a nagyszekrény felé indult, abban sejtette a lepedőket. Négyfelől 
emelték meg, s fektették padlóra a testet, a lecsorgó fürdővíz 
patakokban folydogált a padló repedései felé, elsárgult, slingelt 
damaszttal itatták fel a halott bőréről a cseppeket. Száras bugyo-
góból, szürke szoknyából, pruszlikból állt anyó utolsó öltözéke. 
Ebben járt templomba, ünnepekkor is ezt öltötte fel. Maguk, falusi 
öregasszonyok olyan egyformák, mintha futószalagon készültek 
volna, onnan lehet tudni, melyik a képes felük, hogy arról van nyí-
lás a fejkendőkön, viccelődött a gesztenyesütő fiú mindenszen-
tekkor a temetőkapuban, mialatt anyó aprópénzt keresgélt, hogy 
kifizethesse a gőzölgő staniclit. Bennünket már ebben is temetnek 
el, mondta távozóban a gesztenyesütő fiúnak, s intett köszönés 
helyett, pedig az már nem is figyelt rá, a következő kuncsaftjával 
egyezkedett. Anyó minden hétfőn mosott. Előbb az ágyneműt fe-
hérítette ki, majd az alsóneműt, végül kiöblítette a fekete öltö-
zéket. Széles mozdulatokkal vasalta ki őket, miután beszáradtak,  
s a nagyszekrényben szortírozta el. A szoknyát és a pruszlikot a 
felső polcra helyezte mindig, az olvasójával meg egy fából fara-
gott feszülettel, hogy kéznél legyenek, ha úgy alakulna. Nyakába 
szánta az olvasót, összekulcsolt kezébe a feszületet. Nem lehet 
imádkozóra összefonni, megmerevedett, mondta a negyedik mos-
dató asszony, és megkísérelte még egyszer összefogni a kézfeje-
ket. Kötözzük össze az olvasóval, ajánlotta a sápkóros, és akár 
befőttesüvegek nyakán a gumit, háromszor-négyszer áthurkolta 
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anyó csuklóján a rózsafüzért. Kipeckelték a kereszttel. Kössük be 
a fejét is, javasolta az, amelyik az imént megnyírta, ezzel már 
hajtotta is háromszögre a fejkendőt, és a homlokon egész előre 
húzva, az áll alatt bogba ügyeskedve kötötte körbe a fügefejet. 
Szinte semmit nem változott az elmúlt évtizedek alatt, ijesztő  
még holtában is, gyerekkoromban nyakamba lódított egy vájd-
ling mosogatóvizet, nem állhatta a bámészkodókat, attól kezdve 
mindig a túloldalra tértem át, ha a házuk elé értem, jegyezte meg   
a sápkóros, és egy-egy tízdináros pénzérmét tett a félig lezárt 
szemhéjakra nehezéknek. Elkészültek az öltöztetéssel. A támlás, 
faragott nagyágy innenső térfelére helyezték át anyót, az ura he-
lyére. Vigyük ki innen, hely kell a siratóknak, mondta a vastag 
karú, enyhén ziháló asszony, és közjóban cipelték ki a kopasztó-
kádat. Vegyétek ki a fogsorát, szólt rájuk az öreg, ahogy a ve-
randán elhaladtak mellette, hogy a virágoskertbe löttyintsék az 
ötvödörnyi vizet. Merev már az állkapcája, bajos lenne kipisz-
kálni, válaszolta a sápkóros, mire az öreg feltápászkodott, hogy 
akkor majd ő. Csak keríteni kellene valami hegyeset. 

      
*

     

A csípai ember miatt alakult így minden, motyogta az öreg,  
és megemelte az ülepét, hogy a nővérke ki tudja rajta cserélni a 
pelenkát. Pár hónapja, amikor kijöttek az egészségügyisek, hogy 
ez nem mehet így tovább, tata, magára valakinek felügyelnie kell, 
nincs már anyó, a kakukkos órára mégse lehet bízni egy öreg em-
bert, aki ráadásul kikapcsol néha, megindul a tanyáról mezítláb, 
hajadonfőtt, máskor meg az árokszélen hever húgyos gatyában, 
akkor ő csak hümmögött, hogy nem kell ide senki, főleg nem ez a 
mézhajú gyereklány, feszes fehér köpenyben, mit tudna ez a kis 
nővérke itt lendíteni, azóta meg lám, hogy megszokta, már az 
autója zúgását megismeri, ahogy a kis piros Renault befordul az 
akácosnál. Hoztam hagymát, tarhonyát, két cipót is vettem a pék-
nél, sorolta a nővérke, miközben kirakodott a polcra, majd átsegí-
tette az öreget a székre, hogy kicserélhesse a nyirkos ágyhuzatot. 
Ha tudtam volna, hogy mindent hall és olvas az emberek fejében, 
kétszer is meggondoltam volna, mit beszélek, kesergett az öreg,  
és sovány nyakán ingatta a fejét, ütemesen, mintha nem is akarná 
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abbahagyni. A nővérke teavizet tett fel a gázrezsóra, két bögrét 
készített, kekszet vett elő, úgy döntött, itt uzsonnázik. Mára ottho-
nosan mozgott a konyhában.

Kezdetben zavarta, hogy minden edény csempe, hogy vizet a 
kinti kútról kell behordani, hogy semmi nincs a helyén, mert az 
öreg folyton tesz-vesz, és hogy a falakból árad ez a savanykás 
dohszag, de újabban már elidőzik itt, nemcsak a kötelező pelen-
kacserét bonyolítja le, hanem főz is ezt-azt, nagyjából kitakarít, s 
meghallgatja a fura történeteket, amelyekkel tele az öreg elméje.

A fingás miatt dühödött fel a csípai ember, pedig ott se volt, hogy 
hallja. Hatan ültünk a vonat fülkéjében, a két Balog, a sánta Maris, 
Teri a nyúlszájú lányával, meg én. Azt vitattuk, hogy ki mennyit ad 
majd a csípai embernek, amikor elfingottam magam. Na, én ezzel 
fizetem ki, viccelődtem, a fene gondolta, hogy valahogy megtud-
ja. Ott romlott el minden, azzal a fingással, magyarázta az öreg,   
és megmarkolva a szék támláját, megpróbált visszakecmeregni    
a frissen áthúzott ágyba. Karoljon belém, utasította a nővérke, 
átsegítette, s már lépett is vissza a tűzhelyhez, a bádogkannában 
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forrni kezdett a teavíz. Kamillát inna vagy csalánt? A kamillavi-
rágok szépen kiszáradtak a napon, tegnap vászonzsákba töltöttem 
őket, a csalán ugyan még nem teljesen száraz, de tavalyról maradt 
valamicske, úgyhogy azt is főzhetek, ha jobban kívánja, szólt 
hátra a válla fölött, de választ sem várva mindkettőből vetett a 
suhogó vízbe valamicskét. A csípai ember mindent tud, hatalma 
van a kövek, a fák, a szellemek és a gyógyító erők felett. Kávébab-
ból meg csirkecsontból jósol, és olyan kotyvalékot készít, amitől 
megjön a némák szava. Láttam egy sánta embert kijönni tőle, azt 
állította, hogy ő ördögpatákkal a talpán született, és a csípai ember 
szabadította meg a patáktól, mert ehhez is ért. A nővérke teás-
bögrét nyomott a motyogó öreg kezébe. Tettem bele cukrot meg 
citromsavat, hogy ne legyen annyira émelygős. Kavargassa egy 
kicsit, csak azután igya. Az ebédről is gondolkodjon el, hogy mit 
enne, készíthetek bundás kenyeret vagy kevés liszttel cicvarát, 
esetleg almakompótot, ha a tojást ma nem kívánja az epéje, ma-
gyarázta, miközben összeseperte a konyha közepét és a gangot. 
Hófehér, kurta köpenyében úgy tüsténkedett a kis parasztházban, 
mint aki bármikor szárnyra kaphat. Ilyen angyalok lettek a gye-
rekeimből is, el sem köszönhettek, úgy mentek el, legalább az 
utolsót szerettem volna itthon tartani, mondtam a csípai ember-
nek, hogy valahogy bírja maradásra, de kiebrudalt, hogy azzal a 
fingással már le lett minden rendezve, és indulhatok haza, ahogy 
jöttem. Anyó nagy, száraz szemekkel mondta itthon, hogy ha sem-
mit se intéztem, nincs mentség, és hogy hiába maradt meg ez az 
egy, ha másfelé húzza a szíve. Az öreg mohón, nagy kortyokban 
itta a teát, de mire befejezte volna, elszenderedett. Fél ültében, az 
ágyvégnek vetett háttal, tátott szájjal szedte a levegőt. A nővérke 
megkent néhány szelet kenyeret zsírral, megszórta pirospapriká-
val, és egy tányéron az ágy mellé készítette. Mikor a kis piros 
Renault az akácosnál a Patócs-tanya felé vette az irányt, az öreg 
még mindig horkolt, összekulcsolt tenyerében a kihűlt teásbögrét 
szorongatta.
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egy nap, amikor látszik, hogy éppen
a leheletfinom részletekben 
lakik a bizonytalan isten, maga is részlet, 
folyton helyezkedik, és mégis benned rak fészket
 
úgy döntesz, hogy beköltözöl inkább 
egy ismeretlen arcba, mely indák 
szövevénye, és hiába köpnél
a hullámzó tóba, madár röptét
 
figyeled, attól vagy túlzottan izgága,
mégis te vagy benne leginkább, hiába,
hiába figyeled, túlzottan izgága,
te vagy benne a teljesség, de hiába
 
    

egy nap, amikor a dolgok eltűnnek,
ahogy lassan én is,
üres leszek újra, ahogy
üres ez a kép is
 
most szomorú eső esik,
de lukas a vízvezeték is,
visszatérek oda,
ahonnan elindultam, mégis
 
egy nap elindultam, pedig tudtam,
egyszer majd arra lesz a vég is,
pedig tudtam, mégis elindultam,
hogy egy nap arra lesz a vég is

EGYSZER MAJD. A
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Van feleséged, huszonhat éves, kicsi, törékeny, pengeajkú. 
Kislányos a melle. Négy éve a feleséged, az egyetemen ismerted 
meg, te földrajztanárnak, ő vegyésznek készült. Te lusta hallgató 
vagy, ő magol, te iszol a többiekkel, ő vár rád az asztal végén, 
részegen hazacipel, ágyba tesz, reggel adja az aszpirint. Majd fel-
hívja az apádat, megint ittál, meséli, valamit tenni kéne veled.    
Ez így nem jó, elzüllesz. Apád jön, valamit mond, végül nevettek. 
Lediplomáztok, nászút Görögországba, indigókék tenger, szállo-
da, fintorgó pincérek, ősszel apád körbetelefonál, madzagot rán-
gat, segít, bekerülsz egy minisztériumba. Ülsz egy sötét irodában. 
Lusta, trehány, kényelmes vagy, az ország hídjaival, folyóival, 
gátjaival kell foglalkoznod, de nem érdekel, csak billegsz az iro-
dai széken, interneten nézelődsz, így telik el négy év.

Négy évvel később: van házatok. Kerttel, mosogatógéppel,    
a házfalakat a bank fogja, de a pince már kifizetve, tizenvalahány 
év kell még, és eléritek, hogy a tetőcserepek is a tietek legyenek. 
Meg a kémény. Közben apádtól kaptál autót, lett pornógyűjte-
ményed a pincében. Kevesebb a hajad, a feleséged nem dolgozik, 
a hangja fémesebben szól, az ország szert tett egy hídra, felesleges 
vihar-előrejelző rendszerre egy tónál. Gyerek nincsen, a feleséged 
teste nem akarja, így mondja az orvos, hiába szed mindenféle 
hormont, szoktak Önök még néha? Mondod, nem igazán. Mert 
csak fekszik alattad, nézi a válladat, a mennyezetet, az meg nem 
vonzó. Nem indulsz be tőle, ez van.

Aztán a főnököd meghal egy törülközőn. A törülköző egy 
kurvánál fekszik az ágyon, a főnök ott lesz rosszul, a szíve…, a 
koszovói lány illegálisan van az országban, megijed, öltözik, ki-
szalad a világból; a főnököt három nappal később találják meg az 
üres lakásban, már kékül az arca, püffed a teste. Így lesz belőled 
osztályvezető.

Azon a hétfőn, amikor veregetik a válladat, kineveznek, a fe-
leséged a diplomádat keresi a szekrényben, kell a kinevezésedhez, 
egy dobozban fényképeket talál magáról. Fiatalon. Aznap este 

16

KALÁSZ ISTVÁN
 

G. NAPJAI, AVAGY A DAMASZKUSZI ÚT



ülsz az asztalnál, a feleséged veled szemben meséli, hogy régi 
fényképet talált önmagáról. Felkavarta. Akarod tudni miért, kérdi, 
és nézed a nő penge ajkát, az inas nyakát. A feleséged ekkor azt 
mondja, megölt egy embert. Mikor, kérdezed döbbenten. Régen. 
Kamasz volt, mondja a feleséged, ez a fénykép másnap készült,  
ez itt, mutatja a képet. A piacon bódét törtek fel, jött az öregember, 
ő megütötte, az öreg elesett, beverte a fejét, otthagyták. Későn 
találtak rá, másnap meghalt. Ő meg nevet. Itt ezen a fényképen, ez 
borzalmas. Hallgattok. Ez nem gyilkosság, ez baleset, nézel rá.

A feleséged fél a szegénységtől, soha nem ad a koldusnak, 
nem iszik alkoholt, nem hisz Istenben, mindig tudja a leárazáso-
kat, az akciókat a boltban, és most azt mondja, szeretné jóvátenni. 
Elmenni az öregember sírjához. Megkeresni az öreg gyerekeit, 
szeretné a lelkéből kimosni a mocskot.

Nézed az asztalt, szerdán Brüsszelbe kell repülnöd, mondod 
végül, nem kell erőltetni a bűnbánatot, inkább menni kell tovább. 
Nem?

Feleséged apja tavaly meghalt, szétrágta a rák, orvos volt, 
mint a tied. Bejárónőt tartottak, karácsonyra pénzes borítékokat 
hoztak a drága főorvos úrnak az öregasszonyok. Pénz volt, van és 
lesz. Erre gondolsz másnap hajnalban, ahogyan állsz a kony-
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hában, iszod a kávét. Minek törtél be? Buliból? Pénzre nem volt 
szükséged, igaz? Kérdezed dühösen, zavar, hogy azt hitted, min-
dent tudsz. A tudatlanságod zavar, dühít. A feleséged áll borzasan, 
néz rád, aztán kérdezi, akarsz-e segíteni? Rendet tenni, lezárni a 
bűnt. Ő szeret téged, te rendes férfi vagy. Megfogja a kezedet, 
letérdel eléd, segíts, ne hagyd cserben. Nevetsz, mondod, nem kell 
a sikoly, hagyjon békén, nehéz napod lesz, értekezlet, utána a 
kinevezést kell ünnepelni, este jössz haza.

Napközben ülsz az új irodádban, iratokat nézel át, behatolsz a 
volt főnököd világába, ülsz az értekezleten, leordítod az egyik új 
munkatársadat, este mész a kocsmába a kollégákkal. Végig olyan 
érzésed van, valami rág belül, érzed, hogy kitartóan rágja a má-
jadat, a vesédet. Iszol, vigyorogsz, köszönöd a bizalmat, igen, 
átveszed az osztályt, mondod, későn érsz haza, piásan. Feleséged 
sehol, a ház üres. A táskája nincs a helyén, amúgy nem vitt el 
semmit. Hívod a telefonját, kikapcsolva. Kedd van, éjjel, ülsz a 
házban, a legjobb whiskydet iszod, nézel ki a sötétbe, és érzed, a 
szívedet már három bolyhos pondró rágja.

Szerdán? Másnaposan taxi, repülőgép, sistereg a füled, tíz-
ezer méterrel a föld fölött hörpölöd a narancslét, balra az Alpok, 
majdnem lehánysz Európára, reptér, Brüsszelben a tárgyaláson 
ülsz, bámulod a falat, melletted portugál hivatalnok bámulja a 
falat. Zsebedben zümmög a telefonod, lesed, látod a feleséged  
hív, de nem tudod felvenni, nincs hatalmasabb a bürokráciánál, 
kinyomod, az ülés után hívod, kicsöng, nem veszi fel. Mi a franc 
van? Ordítod a vécében, mit akarsz? A tükörrel szemben. Később 
a reptérről megint hívod a feleségedet, felveszik, torz hang szól 
bele, férfi?, nő?, halló, mondod, kivel beszélek, halló, bont a vo-
nal. Reptér, Alpok jobbról, este a taxiban arra gondolsz, fel lesz 
túrva a nappali, a fiókok kiforgatva, vért találsz a szőnyegen…, de 
nem, a ház érintetlen.

Csütörtök hajnalban hívod a feleséged anyját, a vén könyv-
táros rémet, mondod, hogy eltűnt a lánya, igen, aggódsz, tud vala-
mit? A feleségedről? Az öregember haláláról nem beszélsz, adod  
a hülyét, értesz hozzá, hivatalnok vagy. Igen, összevesztünk, ma-
gyarázod, és kéred, mondja meg neki, szereted, ő a társad. Ezt így 
még soha nem mondtad, nem is érted, miért teszed. Éjjel a háló-
szobában feltúrod a feleséged fiókjait, ott a fénykép, füzetet is 
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találsz, a feleséged naplóját. Beleolvasol. Megtudod, a feleséged  
a közeli játszótéren gyerekeket szokott nézni, és olyankor fáj a 
méhe. Megtudod, a feleséged pénzt, földet örökölt az apja után, 
megtudod a füzet utolsó oldalán, hogy taszítónak érez téged. 
Állsz, olvasod a gömbbetűs mondatokat, nem értesz semmit; be-
ton vesz körül, térdig, derékig szilárd kőben állsz, közben valaki 
üti az agyadat. Ha rád omlana a kifizetetlen ház, nem lepődnél 
meg. Ki vagy te? Üvöltöd, közben nézed a feleséged fényképét.

Áll egy fal előtt, mosolyog. Miután ölt, akkor készült a fény-
kép, megérzed ennek jelentőségét, istenem, üvöltöd, miért most?

Péntek reggel beteget jelentesz, kocsiba ülsz, hajtasz délke-
letnek, két órával később az anyósod előtt állsz. A dohos némber ül 
a fotelben, igen, volt itt tegnap a lányom, vicsorog, a régi bará-
taival telefonált, akikkel régen együtt lófrált, aztán elment. Kik 
azok, kérdezed, azok a régi haverok. A némber neveket mond, 
ismert emberek a városban, teszi hozzá, az egyik vállalkozó, a 
másik főorvos, a kórházban dolgozik. Egy órával később az ipar-
telepen állsz, teherautók, daruk között, veled szemben zömök fér-
fi, igen, volt itt a feleséged, össze-vissza beszélt, vigyorog a férfi  
a képedbe. Az öregről, akarod tudni, a piacról, arról… Beszélt?    
A férfi int, menjél, te kiabálsz, hol a feleséged, két őr fut feléd, 
meglöknek, az arcodba üvöltenek, kidobnak a telepről.

A kórházban az orvos már vár, iroda, kávé, igen, itt is volt, 
suttog az orvos, beszélt arról, hogy a fénykép mindent felkavart 
benne. Tudja, nehéz sora volt az apja miatt is. Nem érted, úgy tu-
dod, a feleséged szerette az apját. Az orvos röhög, ez nem igaz, és 
megkérdezi, nem tudsz semmit? Rázod a fejed. A feleséged, az 
orvos tegezni kezd, az apja szeretője volt, az öreg elcsábította 
tizenhárom évesen, meg nem is az igazi apja, az igazi nem vette el 
az anyját. Nézed az orvost, arra gondolsz, ezt sem tudtad, és eszed-
be  jut:  az  esküvőn  az  apja  a  füledbe  súgta,  tedd  boldoggá  a  lányát.

És ebben a kórházban feküdt az az öregember, kérdezed. Az 
orvos biccent, igen, a 315-ös szobában, egy emelettel felettünk,  
itt halt meg. Megint azt érzed, nem tudsz semmit, minden a hátad 
mögött történik, zakatolnak a dolgok mögötted, a fenébe, nyögöd, 
hol lehet a feleségem? Az orvos néz, ma reggel járt náluk, az anyja 
kidobta a házból, régen ők hárman sokat együtt voltak, mondta, 
három gazdag gyerek hülyéskedett a városban, kirakatokat dob-
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tak be éjjel, szobrokat öntöttek le festékkel, lázadtak, de ma már 
minden más lett. Ez megnyugtat, jó, hogy az orvos józan, okos, 
hogy tudja, a baj csak bajt hoz, a szart felkeverni minek? Az öreg-
ember meghalt, temetni való történet ez. Az orvos mosolyog, 
mennie kell, de azt tudnod kell, néz rád, az öregember miatt nyo-
mozott a rendőrség, a feleséged apja kavart valamit, elkenték az 
ügyet, ez egy kisváros, itt vödör moslékban úsznak az emberek,  
de néha jó ez, igaz? Nyújtja a kezét, és már nem mosolyog.

Ülsz a kocsiban. Kint, a kórház parkolójában megint hívod a 
feleséged telefonját, a szám most sem elérhető, hagysz üzenet, saj-
nálod, hadarod, hülye voltál, nem sejtetted, jöjjön haza, mindent 
megbeszéltek. Éjjel érsz vissza Budapestre, a nappaliban, az 
asztalon levél, a feleséged otthon volt, ne keresd, kéri a levélben, 
majd jelentkezik. Ha a társa leszel, és érted, mi az a sikoly. Megint. 
Ülsz, újra és újra olvasod a levelet, iszod tovább a whiskyt az 
üvegből, neked kell ezt a dolgot rendbe hoznod, ha azt akarod, 
hogy ez a nő visszajöjjön. Könyörgés, alázkodás nem segít, a fe-
leséged nem olyan, akire a gyengeség hat, de akarod egyáltalán? 
Nem tudod. 

Reggel telefonálsz, nőt rendelsz. Kitty pontosan jön, fiatal, 
szőke, illatos, sokat kér a szolgáltatásért, legalábbis így érzed, a 
feledhetetlen kényeztetés nagyon drága, de Kitty figyelmes, min-
dent megtesz, utána felöltözik, kapja a pénzt, megkérdezi, jöjjön-e 
még, ha elhagyott a feleséged. Ma este van ideje, nyolc után? Hon-
nan veszi, hogy elhagytak, nézed a kék szemét, Kitty mosolyog,  
az elhagyott férjek akarnak reggel, doggy pózban. És azoknál áll 
az üres whiskysüveg a konyhaasztalon.

Szombat van, kocsiba ülsz, bevásárolsz, hazamész, kipakolsz 
a csöndes konyhában, utána leülsz az asztalhoz, összegzel. Mit 
tudsz, mit nem? Nézed a fényképet. Fiatal lány áll egy fal előtt, 
mosolyog, belemered az objektívbe, nagyítót veszel elő, nézed a 
szemét, a szeme halott, igen, látod ahogy nevet, hogy tényleg kö-
zönyös, igen, ezt látta a feleséged. Önmaga borzalmát?

Leiszod magad, vasárnap hajnalban ébredsz, hívod Kittyt, jöj-
jön, szorítsa hasadra a meleg arcát, ahogyan a feleséged soha nem 
tette, csináljátok úgy, ahogyan neked jó. Kitty azt mondja, nem 
tud, egy dubai férfi kibérelte egész hétre, de van egy barátnője, 
Carmen ráér, erre leteszed a kagylót, és ekkor te sikítasz.
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T. Annának
     
Kint ablakra alvad éj, vérsötét.
Pontok fénye tör át: csillagsörét.
Álom. Hófehér ágy, párna, paplan.
És vasalt, hűs lepedő alattad.
Alszol. Nem lehetnél szebb sohasem.
Se tegnap, se holnap, és most, ma sem!
Arcod bőrből kivert míves érem.
(Árnyékként hull rá hű szívverésem.)
Szemhéjad szirmai csukva. Rés se.
Emlékszel holnapi ébredésre.
Mint ki sose volt, s nem is lesz – úgy vagy!
Őrizlek… Csak nehogy elaludjak.
     
       

     
Haza lehet valamelyik sark,
s ha megtagad és száműz, kivet,
keresd visszább, keletre, vigasz-
talás: befogad Nepál, Tibet.
     
(Kísérőd lehet visszaútra
– más hazába, más isten – Buddha.)
     
Haza az is… Bárhol, benned ég.
Időbe kódolva halála.
De vigyázz! Becsap vágy, szenvedély, 
álom: délibáb – Himalája.
     

HAZA AZ IS…
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(A haza föld és víz halmaza.
Új múlt. Utódló ős. Őshaza.)
Haza az is, ahova születsz,
amit választasz, hogy az legyen!
Igen: hit, szó, érzés, terület.
Jövő, mi múlik – jelen, mi nem!
     
(Nem rendelet, törvény dönti el,
hol zárul bordákba nyílt szívem.)
   
Haza a bent kinyíló öröm.
Csalódás, bánat, kór és kórság.
Árnyfény, táruló téren, közön.
De nekem csakis: MAGYARORSZÁG!
     
(Köldökzsinór, Hazaország:
Fogamzás, születés, lét. Porzsák.)

      

              „A fosztott tőke álmodozva vár.”
                                         (Babits Mihály)
    
Szőkülő szűk dűlő, szurdok, 
Omló ég, szíjas szél szisszen. 
– Mínusz öt, nulla vagy húsz fok.
– Völgy ölben, görbe gerincen.
     
Száraz avart vérző vesszők, 
határ- s tőkefosztó szüret. 
Az ősz nem betegség, fertő,
csak jeltelen jelzett, tünet.
     
Völgyekig oldódó házak, 
kürtők, kémények füstjén át 
szívódnak, szállnak az égbe. 
Felhők kékpárában áznak. 

SZEKSZÁRD

22

(A haza föld és víz halmaza.
Új múlt. Utódló ős. Őshaza.)
Haza az is, ahova születsz,
amit választasz, hogy az legyen!
Igen: hit, szó, érzés, terület.
Jövő, mi múlik – jelen, mi nem!
     
(Nem rendelet, törvény dönti el,
hol zárul bordákba nyílt szívem.)
   
Haza a bent kinyíló öröm.
Csalódás, bánat, kór és kórság.
Árnyfény, táruló téren, közön.
De nekem csakis: MAGYARORSZÁG!
     
(Köldökzsinór, Hazaország:
Fogamzás, születés, lét. Porzsák.)

„A fosztott tőke álmodozva vár.” (Babits Mihály)

Szőkülő szűk dűlő, szurdok, 
Omló ég, szíjas szél szisszen. 
– Mínusz öt, nulla vagy húsz fok.
– Völgy ölben, görbe gerincen.
     
Száraz avart vérző vesszők, 
határ- s tőkefosztó szüret. 
Az ősz nem betegség, fertő,
csak jeltelen jelzett, tünet.
     
Völgyekig oldódó házak, 
kürtők, kémények füstjén át 
szívódnak, szállnak az égbe. 
Felhők kékpárában áznak. 
S úterek, vérvivő vénák…
(Túl sok így, és semmiség se.)

      

SZEKSZÁRD



S úterek, vérvivő vénák…
(Túl sok így, és semmiség 
se.)
Sűrű éj csorog esténkre.
Emléktől kénszagú e hely. 
Hordóban forr Jézus vére. 
Átértelmezett Grál kehely.
     
Rég elmúlt, de visszafáj még, 
az idő röpít el, s vissza. 
Fürdeti fürjeit táj, fény. 
S holnapot erjed Alisca.
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No, igen, szégyellhetem magam. Hallgatni ezeket a szavalmá-
nyokat; lelkesedni, toborozni, szervezni, kitalálni, moderálni! 
Odamenni a nagy alkotóhoz, zavartan cseverészni, aztán kibökni, 
hogy a költeményei – mert az ilyen versekre mi más szó illene? – 
felforgatják a személyes életemet. 
    

Ez a nagymamás, gobelin-kabátos, kiskutyás-kismacskás-unokás 
világ nyilván nem a tiéd. Pedig ez is irodalmi világ! Elringat-fino-
man-az-égbolt-kéklő-vizén. Más nagymamák persze tüsire vágják 
a hajukat, DK-kitűzőt, bakancsot, sötét napszemüveget hordanak, 
ők ugyebár más vizeken ringanak, de nem ilyen hálásak, és nem 
fizetnek ilyen megbízhatóan. Valamikor közölte őket az ÉS, hát 
most ingyen súghatod a fülükbe, hogy a verseik felforgatják a 
személyes életedet.
    

Mindenki ír, épp ezért mindenki fel akar olvasni. Mindenki ott 
akar lenni, ott, a legközepében, és mondani-mondani-mondani. 
De csak az övéihez, a sajátjaihoz beszél, az ő világán kívül minden 
kitrákottynak hangzik.
    

És a fiatalok! Ó, ne viccelj! Ők semmit sem fizetnek.
    

Ingyen hajtogathatod nekik, hogy a költeményeik felforgatják az 
életedet. Hogy megráznak, hogy feldúlnak, hogy felemelnek – de 
se hála, se borravaló, se köszönet. Csak a dicsőség, hogy együtt 
borsódzhatsz pár kamaszgyerekkel. Akik a keddet összekeverik   
a szerdával, néha nem fizetik ki a sörüket, és ha minden rosszra 
fordul, beszólnak Lajosnak, a pincérnek. Akik azt mondják, csak 
egy szonettet olvasnak fel, de ezek a szonettek egyre csak dagad-
nak, dagadnak… És te vagy az egyetlen, akinek nincs kedve ne-
vetni az egészen.
     

Tedd a kezed a szívedre, Ágika! 
Vagy a szívedet a kezedre! Csak így tovább, szabadon, lelkesen!
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A harminc év alatt száz és ezer költői estet csináltam végig. És a 
harminc év alatt ezerszer és ezerszer mondtam el, hogy ezek vagy 
azok a versek – de ez vagy az a vers különösen – felforgatják a 
személyes életemet. Hogy feldúlnak, hogy megráznak, hogy fel-
emelnek. Hogy-én-még-soha-ennyire... Igen, az ilyen hízelgést, 
kárálást, kárikittyomkodást te talán prostitúciónak mondanád.   
De nekem nem autószalonom van, nem kiskertem, nem köröm-
építő műhelyem. Csak egy kávéháznak is mondott büfém, tizen-
ötször huszonöt négyzetméter egy művelődési házban. A Nyílt 
Tér Kávézó.
     

Ági ügyes, bízzátok csak rá! 
     

Igen, a sör sokat számít. Árulok azt is, de csak kilenc óra után. 
Hogy nézne ki, hogy már az első, véget nem érő szonettet is dü-
löngélő emberek hallgatják? És van süti, szendvics, és persze po-
gácsa, sós mogyoró is. Pezsgő az idősebbeknek, a csütörtöki, 
pénteki vasárnapi vendégeknek. Ők nem rendetlenkednek, nem 
szemetelnek, senkit sem sértegetnek: az ő estjeiken nincsenek 
meglepetések! Csak sajtos falatkák, sós mogyoró méregdrágán, 
hozzá lelkesült arcok (jól nézel ki, Évikém, jól nézel ki, Marikám, 
én azt mondom, kell a művészet), és persze versek, igen, versek is. 
    

Be-ki. Fel-le. Ezek a versek felforgatják a személyes életemet. Ha 
jól meggondolom, már több mint harminc éve. Este tízkor össze-
söpröm a morzsákat, takarítok kicsit Lajossal, összeszedem a 
poharakat, szellőztetek, és mindig úgy érzem, pókhálózni is kéne. 
Megszabadítani a büfét a sarkokban lapuló, sós mogyorók mód-
jára szerteszóródott vagy önmaguktól szétszakadozott hízelgé-
sektől és persze szófordulatoktól: lét-nem-lét, áttetszik-sejlik, no 
és az örök kedvenc: alkonyul-hajnalodik.
    

Kárikittyom, édes tyúkom… Februárban tele vagyunk, de március-
ban van szabad időpontunk. Ám a fiataloktól nem ilyen könnyű 
megszabadulni. Ők még csak nem is hálásak, ha elmondod, hogy 
költeményeik – mert ilyen versekre ugyan mi más szó illene? – 
felforgatják a személyes életünket. Mindenki személyes életét. 
Talán mert keveset csalódtak, vagy el sem tudják képzelni, hogy 
ne így legyen. Mire véget ér az estjük, mind mámorosan dülöngél-
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nek – vagy talán nem is kell annyit inniuk, már a sok izgőmozgó 
test szagától vagy lelkesedésétől megrészegednek.
    

Ági a világon mindenkivel szót ért! Ági nagyon ügyes, ő majd 
elintézi! Igen, ebből élek. Az irodalmi büféből, a „felforgató” ver-
sekből, a pogácsából, a sós mogyoróból, a dobozos sörből, a száz 
százalékos almaléből, a pezsgőből. És hogy szót értek, azaz értem 
a szavakat, és kiforgatom őket. A büfét kávéháznak nevezem, 
Lajost, az iskolai szertárost, pincérnek, a felolvasóesteket meg 
költői szabadegyetemnek. De azok az emberek, akik ugyanazon a 
pogácsán rágódnak, ugyanazzal az ásványvízzel üdítik magukat, 
képtelenek egymást felforgatni. És nemcsak felforgatni, hanem 
megérteni. Kárikittyom, édes tyúkom… A fiatalok hahotáznának a 
gobelin-kabátos költőnők versein. És az idősebbek! Senki sem 
kívánja, hogy azt a megbotránkozást elképzeljem! Az a szerencse, 
hogy nálam soha nem találkoznak. Nincs gúnyos nevetés, nincs 
hahotázás nálam. Sem fitymálás, sértődés, felháborodás, ajak-
biggyesztés. Én tudom, hogy mindig vigyázni kell, mert a versso-
roknak gyorsabban lejár a szavatossága, mint a pogácsáknak.
     

Persze valamikor voltak olyan versek, amik felforgatták a sze-
mélyes életemet. Azért akartam magyart tanítani, azért akartam 
befuttatni egy irodalmi kávéházat, mert hittem abban… de miben 
is hittem? Hogy a „szárnyas idő elrepül”, de a szavak megma-
radnak. Hogy a versek méltóságot adnak. Hogy egy csodálatos 
Vörösmarty-sor nem csak azt jelenti, hogy van egy rendes csalá-
dod, művelt anyukád, művelt apukád, hogy veled már a nagyma-
mád is mondókázott, hanem hogy megérted, milyen borzongató, 
milyen felemelően borzongató, ha „Siva végetlen fövenyében 
lankadoz a nap”. De mit is jelent egy ilyen verssor egy gimnáziu-
mi osztályban? Mit jelent a „végetlen” – és ami még rosszabb, mit 
jelent az a szó egy csapat gyereknek, hogy „föveny”?  És a modern 
versek még ennél is nehezebbek! „Nem dörgölődzik sült lapocka 
számhoz”. Mondja csak, tanárnő, ha ilyen körmönfontan beszél 
egy költő – ha így dörgölődznek hozzá a szavak –, akkor hogy 
higgyük el, hogy éhes?
      

Érettségi tételek. Magold be gyorsan, és aztán felejtsd el! Olyan 
ez a föveny, meg a csendesen „lankadozó” nap, mint a geometriai 
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feladatok hófehér, szabályos üressége, folttalan univerzuma, ahol 
„megforgatunk egy kúpot kétszer”, vagy csak merőleges egye-
neseket húzkodunk a kockák élére. Kristálytiszta, de érthetetlen. 
Azért tanuljuk ezeket a végetlen tereket, kúpokat, kockákat, föve-
nyeket, hogy valakiből az osztályban mérnök vagy tanár lehessen. 
Hogy kikúposodjon, ki az, aki majd boldogulni fog az életben.
    

De már nem tanítok. Siva végetlen fövenyén, a II. B. osztály 
Vörösmarty-óráin véget értek a tanári álmaim. De hát irodalmár 
vagyok! Nekem nincs autószalonom, kiskertem, körömépítő mű-
helyem. Ezért aztán a kávéháznak mondott büfémben vezénylem 
az összetartás apró színjátékait. Bízzátok Ágira, ő ért ehhez! Ő szót 
ért mindenkivel! És én hallgatom a törzsi jelszavakat, a bámu-
latosnak szánt metaforákat, az ötvenhat soros szonetteket, és 
mindenkit győzködök, hogy ez vagy az a vers – de többnyire 
mindegyik – felforgatják az életemet. Tedd a szíved a kezedre! 
Háromezer ismerősöm van a facebookon, gondosan csoportokba 
rendezve. A csütörtöki Vágy-képek-csoport, a szerdai Bukowski-
kör, a pénteki Emlék-pontok és a vasárnapi Bor és kenyér. A hétfő 
és a kedd üzletileg reménytelen, hét elején az emberek legszíve-
sebben szülőértekezletre vagy lakógyűlésre mennek.
    

És nagyon vigyázok, hogy az emberek és a jelszavak ne kevered-
jenek. Az almalé vagy a sütemény nem számít. Ahogy a szalvéták, 
a poharak, a zsíros kenyerek sem. Ellentétben a szavakkal és 
gesztusokkal, ugyanaz a pogácsa megteszi mindenkinek.
    

Mikor kikísérem a legutolsó irodalomszerető vendéget, mikor 
mindenkit meggyőztem, hogy ez vagy az felforgatja az életemet, 
mikor tíz óra után el-, helyre-, visszarakok mindent, kiszellőzte-
tek, és közben érzem az arcomon a légáramokat, kicsit ábrándoz-
ni szoktam. Mert vajon milyen lehet az a friss és eleven vers, ami 
nem szorul rá a hízelgésre, a szerdai, csütörtöki, pénteki törzs-
tagokra, az örökös közvetítésre, ám olyan eleven, olyan szabad, 
mint a kiáltás vagy a sikoly?
     

Az a néhány kimondatlan szó, a remény közvetlensége mindig 
velem van.
      

Ez az én személyes életem.
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(fúj a szél vagy harangoznak)

errefelé szegények laknak.
ez itt a haszkovó. 
a bolgár testvérvárosról kapta a nevét.
lakótelep, naná! mi más lenne?
igazi betondzsungel, innen messze van a belváros, a vár.
ide nem járnak a turisták.
fúj a szél vagy harangoznak – szokták mondani. 
apámmal, anyámmal és a kutyával,
a családban ő az egyetlen fekete,
a harmadik emeleten.
a szobám ablakából szépen látszanak a 8 emeletes panelek.
a levegő jó, tiszta, de tényleg!
a konyhaablakból látszanak a bakony lankái.
idehallatszik a vonatfütty.
a garázsokon túl volt az orosz laktanya, most lakópark.
a nagyszüleimet ismertem,
hat éve ímélezek.
hiszek abban, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. 
nem szeretem az uborkát,
allergiás vagyok a tejfölre,
hiszek a homeopátiában.
az ipari szakközépbe jártam, nem tanultam valami jól.
sokfélét csináltam már, 
ami épp adódott,
szobafestés, betonozás, tökömtudja. 
mára rájöttem, a pénzért meg kell dolgozni.
van egy zenekarom, káosz kapitány,
néha fellépünk, erre-arra, főleg vidéken, 
de a muzsika még a rezsire se futja.
megfigyeltem: vidéken is van egyfajta igényesség, 
az emberek érdeklődnek a kultúra új törekvései iránt.
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volt egy csajom, de már dobtam, mert folyton sikoltozott. 
nagyon izgató, meg minden, 
de az öregek és a szomszédok kiborultak a sok sikolytól.
most van egy csendeske, csak akkor szól, ha kérdezem,
és a melle nem fér bele a tenyerembe.
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„Én téged… – a kenetteljes szavak a templomajtóig már-már 
saját visszhangjukba veszve értek el – az Úr nevében megkeresz-
tellek…” Keresztelő (és kettős!) a zuglói templomban. Épp hogy 
csak nem csordult szenteltvíz a réztál fölé tartott pólyás homloká-
ra – halk sikoly! Nem a kisded, nem a kismama – a keresztanya 
ajkáról szakad fel. A keresztapa a pap füléhez hajolva súg valamit. 
Károly atya egy pillanatra meghökken. Zavarából ocsúdva móká-
san mentegetőzik: „Hála az Égnek, hogy nem kereszteltük Meny-
hértet – Borbálának…” A kisfiút találták ugyanis előbbre venni.

Ha Bori lesz Menyusból, azt hogy lehetett volna visszavonni?
Mengyi Bandi úgy érezte, a kis történettel bosszantani akarja 

Sanyi barátja, amiért kifakadt a szőrös antinő eurovíziós triumfá-
lásán. Meg az egész ilyenfajta nyomuláson. Amit bezzeg őkelme 
egy legyintéssel elintéz. Egyáltalán mitől olyan megengedő FS a 
saját nemével?! (No persze, az írók a legnagyobb riszálók…)

Próbált mentegetőzni Bandink: attól a fajta férfitestvériségtől 
ő még jobban viszolyog, amelynek jegyében kanok maguk között, 
„mint férfi a férfival” beszélnek, az esendőnek vett összes nőt ka-
jánul kitárgyalva! És nem kívánkozna gólörömös izzadt focisták 
nyalábjába sem, mint ahogy kiskorában is utálta a kicsi rakás 
nagyot kíván idétlenkedést. (Amikor nagykamasz unokatestvéré-
éknél vendégeskedett a tanyán, egy ágyban kellett aludniuk, és 
fejtől-lábtól fektették le őket, jutott eszébe. Furcsállotta akkor…)

A lenge csípőnadrágos fiúkák látványát, közértben is, már 
úgy-ahogy megszoktam, mondta. Elég baj az nekik. De látnád, 
hogy koslatnak parádék idején itt, lépten-nyomon, pénzes jöve-
vények, alkalmat lesve, bárhol, a megrontásra!

Nyilván mint becsületes, pohos, fehér szexturisták a világ 
másik felén, epéskedett Földy.

Botladozó nyelvvel szkandereztek, félrészegen, két, alkalmi 
züllésbe hanyatló ipse a Háryban.
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Ha Cher lányának lehetett fiúvá lenni, miért baj, hogy Ar-
gentínában az új törvény alapján a lányként öltözködő hatéves 
Manuel hivatalosan is Luanára változtathatja a nevét?

(Azt nem akarta itt kiteregetni MB, bár eszébe villant, hogy 
gyerkőcként többen lázas vihogással próbáltak fel női kendőt, 
cipőt a hecc kedvéért, tükör előtt illegetve magukat. Maguk sem 
értve, mi ütött beléjük.)

Hol és mi által dől el a nemi azonosság? A várva várt, énekóra 
alól mentesítő mutálással? A gyűrűsujj és a mutatóujj készen 
kapott méretarányával? Agyunk amigdalaközpontjában, mely a 
fenyegetések őrszemeként biztat, vedd fel a harcot – vagy hogy 
eliszkolj?

Igen, a viszolygása részben menekülés attól, hogy kiskorá-
ban a pirospozsgás, pufók arcocskájával, hirtelenszőke tincseivel 
lányosnak tartották. Pipogyának (hiszen az is volt): aki „síró, pi-
csogó, katonának nem való”… (Egy szerb tábornok azt mondta    
a háborútól vonakodókra, őszinte felháborodással: „Oni bi tamo 
jebuckali, umesto da služe domovini.” Csak hetyegnének ahe-
lyett, hogy a hazájukat szolgálják. – A harctér nászi ágy…)

Mengyi Bandi azt is röstellte volna elmondani, hogy hanyatt-
homlok elmenekült egyszer, gyanút fogva, amikor a Trombitás-
kertben – ahonnan egy kacérkodó fiatal lányt hipp-hopp igazoltat-
tak és elcitáltak – egy Pesten horgonyzó román hajó tengerésze, 
akivel összeismerkedtek, s fizetett néhány rundót, a gyérülő 
férfitársaságból mind makacsabbul invitálta a kabinjába, hogy   
ott folytassák az iszogatást.

Meg fogsz lepődni, mondta FS. A világégés előtt a rózsa-
szín volt a fiú újszülötteké, azt tekintették férfiasnak; és a kék a 
lányoké. Megnőtt azonban a kék uniformis, a tengerészek, a 
pilóták ázsiója a háborúban, acélosan bekékült a férfinem, és 
hajnalpírba borult a nőnem. Héraklész is csak büntetésből moso-
gatott Omphalé udvarában, megírtam a Xantus János voloscai 
végnapjait idéző írásomban, fontoskodott. Affektálva feldobta 
még Mondriant, az általa fennen hirdetett „szellemi kétnemű-
séggel”, mely a művészetek záloga.

(Azt meg ő hallgatta el, hogy melldöngetve hirdette egykor, 
életművészi pózban tetszelegve: minek nősüljek meg, ha másnak 
már úgyis van felesége. A lányka, akinek akkoriban udvarolt, egy-

31



szer elkövette a merényletet, hogy a rábízott kisbabát babako-
csiban odatolta a legénylakás ajtajához. Becsöngetett. FS ajtót 
nyitván elrémült, vidd innen, majd nagyot nyelve hidegen leszűrte 
magában: ez a kapcsolat is túl sok ideig tartott.)

Az úgynevezett férfierényeket valójában a flower power 
degradálta, filózott Mengyi Bandi. Ahogyan az a kis lüke terhes 
nő a Hairben elképzeli az apaszámba vehető többesek világbéké-
jét… Akadt, aki itt, pont ilyen szellemben, hangot adott a szende 
vágynak, az lenne jó, ha mindegyik nő ide-oda-amoda szülögetne 
kis bosnyákot, horvátot, szerbet.

A bonabók, mondta FS, a bonabó majmok levezető stratégi-
ája… Plusz a potencia mindenhatósága és univerzális kegyelme. 
Hallottam kisgyerekeket, akik Vitruvius emberére összesúgtak: 
nézd, három kukija van… Sok oka van annak, hogy uralkodó 
szemlélet lett: nőnek lenni büntetés. A havibaj. A terhesség és a 
gyerek kihordása. A házi cselédeskedés. Az anyagi kiszolgálta-
tottság. A személyes mozgás kényszerű korlátozása. A sorompók 
a titkos vágyaknak. De persze ma már mifelénk egyre inkább 
férfinak lenni istencsapás.

Kedélyesen teregette ki a nyaraláson hallottakat. A kopár part-
szakaszon Trau alatt a füge- meg az olajfák termése adott egykor 
fő megélhetést a hegyi falucskának. Meg a növénygyűjtés. A jól 
fizető zsálya (kadulje) és üröm (pelin) bőven termett odafenn a 
falu környéki parcellákon. Ezeket a fiúgyerekek örökölték. A 
lányoknak a parti, köves rész jutott.

És, lám, ma itt húzódnak a kiadásra emelt tengerparti villa-
sorok! Odafenn bedőlt szamáristállók tátongnak, pang az élet… 
Százszorta jobban jártak, kapósak lettek a lányok. Ágaskodik is 
bennük az önérzet. Üzletasszonyok. Akikhez megtűrt, puhány 
férfiak dörgölőznek.

És, tudod, van olyan fatetű is, morfondírozott, amelyik nemet 
cserél. Az erőszakos nőstény ezután nem eszi meg ugyan a hímet, 
de belemélyed és jól leszívja az erejét.

MB nyelt egyet. A kardos menyecskék elijesztették. És haj-
szál híján valahogy ilyenek hálójában találta magát mindig. 
Mégiscsak azok vonzották, azokat vonzotta?! Mellettük lenne az 
ember, ahogyan a keleti kényelmet visszájáról el lehet képzelni, 
hitvány, gyönge báb. Férfias magatartást nem lehet tanulni sem a 
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cowboyfilmekből, melyeket nyakra-főre nézett kamaszkorában, 
sem pedig Stendhaltól. Más nagyszájú férfiaktól még kevésbé.

Férfiasságot csak maguktól a nőktől lehet tanulni.
Járt egy szerelő a lakásunkban, kedélyeskedett FS, egy lan-

galéta, akiről lerítt, hogy maga neme párti. Az a kis beütés a be-
szédmódban. Nos hát, igazából csak az a bajom velük, hogy meg-
bízhatatlanok. Képes volt beállítani egy halálhírrel és előleggel 
megvámolni…

Az esetet nem részletezte FS, felelevenítette viszont kettejük 
korai pesti összetalálkozásának esetét. A bábos lány, idézte fel, 
idősebb barátnőjével fogadott a rakparton, a földszinti lakásban. 
Eladás alatt állt, mert össze akartak költözni. Szép asszonypár 
voltak; ő maga, bár kissé testes, különösen vonzó. Alt hangja le 
tudna venni a lábról. Tudod, miből élt ennek a lánynak az apja? 
Éveken át Kínában bokszolt. Egyébként regényeket írt és festett.

Mengyi Bandi az országnév, Kína puszta említésére is össze-
rezzent, az elpackázott ösztöndíj miatt. És amikor ott a lépcső-
házban Földy Sanyival összefutottak, a liftből szállt ki éppen, 
elanyátlanodva, a kimondhatatlan lengyel nevű festőnél húzta 
meg magát egy ideig (majd később, télen, a Markovits utcai mű-
termében).

A lány utóbb pánikbeteg lett, mélázott Földy Sanyi (aki végül 
aztán másutt vett lakást).

MB úgy érezte, egész életében minden tette körül ott szállong 
a pánik szalagja, mint az illatcsík a rajzfilmekben. Így volt akkor 
is, amikor épp hogy csak átért a határon, tengett, lengett…

Be kell látni, azért a Hair hippis-heroikus sorscseréje őskép-
letet másol le. A dédapjának megvolt a dupla Doberdó. Másvalaki 
helyett másodszor is elvitték az Isonzóhoz. Útközben mondták 
meg neki, hogy amikor a gazdafiú nevét mondják, csak kiáltsa: 
„Jelen!” (És másodszor is visszajött.) Az öregapja meg egysze-
rűen kisomfordált a szabadkai laktanyából, és hazagyalogolt 
Moholra.

Melyikük inkább férfi? Melyik, melyik… – fuldokolt Mengyi 
Bandi. (FS nem is értette, mit beszél, kivel viaskodik.) Sem az, aki 
mindent kockára tesz, sem az, akit megbénít a tét. És mind a kettő.

Elcsíptem egyszer egy fülemülés tanmesét az autórádióból, 
újságolta békítőleg Földy Sanyi. Sokáig nem tudták, mondta az 
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atya, mi okból trillázik folyton a fülemüle, míg a tojó a fészkén 
költ. Egészen addig, míg ki nem próbálták, hogy a tojások felét 
elveszik tőlük. Az azokból kikelt fiókák párválasztásuk korába 
jutva csak rikácsolni tudtak, elriasztva maguktól minden tojóje-
löltet. Tűzhely, család, édes egykomám, már végképp másnak…

Csak el nem talált érzékenyülni ez a zavaros fejű ember? Az 
esti dumára visszarévedve Mengyi Bandiba egyszerre belesajdult 
a szomszédos óvodából átszüremlő gyermekzsivaj. Jól belealudt, 
már az udvaron vannak. Hunyorogva az ablakhoz lépett, ujját 
közben végighúzva a száz darabból álló zöld könyvsorozat ge-
rincén. A korrektúrázásukat Földy Sanyi passzolta át neki egy 
ínséges évben (és melyik nem volt az?). Még a neve sem szerepel 
benne – de legalább tiszteletpéldányra méltatták. Dünnyöghet 
vajon megfelelőt egy pólyás fölött Terry Black vagy Conchita 
Wurst? No de az isteni Philippe Jaroussky nem költheti fel pici 
lelkét, ahogy kell, hiszen az ő kontratenorja úgy szól, mintha an-
gyalokat hallgatna az ember? Mert ha mégis… – de mit dünnyög-
hetne fahangján egy Mengyi Bandi egy ekkora lyukban?

Azt nem gondolta volna, hogy Földy barátján még jobban 
kifogott az ital. Amikor éjjel hazavergődött, őbelé meg bele-
sajdult, hogy átlátta, MB alighanem zavaros fejűnek látja. Csak 
mert minden együtt gomolyog benne. Minden nézet, minden érv – 
talán minden név is. Meg is mondta neki, amikor elérzékenyülten 
egy afrikai folyóval példálózott. Van ez az Okawango. Rendes, 
nagy folyó, de soha nem ér el sehová. Csak elkezd szétereződni, 
láposodni, elenyészik, mielőtt a tengerbe érne. Az elfogyó folyó. 
Felszívódhatsz a nagy semmiben, vagy, nyugodtan, valamiben, 
kiabálta MB, lehetsz a végén Okawango, de nehogy azt képzeld, 
hogy közben, végig, lehetsz ilyen Okawango!

 Hiszen ahol minden együtt van, hebegett Földy, ott kell keres-
ni a legtisztább tisztaságot, a minden nevet kiváltó egyetlen nevet. 
Ahol minden visszavehető, és semmi sem.

Vitte a feje, a kispárnával a fél karjában meg kellett támasz-
kodnia a könyvespolcban. A százas zöld sorozatot saját magának 
is kialkudta persze a közvetítésért. Monoton dallam hajladozott 
benne, egy gyerekdal, melynek nem tudta a szövegét, valahogy 
így kezdődik: A part alatt… Szakadozottan dünnyögte rá az orra 
előtt imbolygó könyvgerincekről:
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„Abaújvár, Fertőrákos… Kétegyháza… Tiszavárkony… hm-
hm-hmhmhmhm, hm-hm-hmhmhmhm…”

Még javában húzta a lóbőrt, amikor Mengyi Bandi már odáig 
jutott megint a bánatos diagnózisban, amit mind a száz faluban jól 
tudnak még: férfi férfival lehet, hogy tud, de férfinak férfitól, 
tudjuk, nem lehet.
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(Szöveg-montázs a 100 éve született
Határ Győző emlékének, 2014-ben)

A 
plafonba exponált sikrnyék…

    
sötét toronyban ezüst haj lebeg
ismeretlen dal terjeng ősidők óta
len-sápadt fiúcska születik
és csigák jajgatnak a sós szélben
    
bölcsesség legyint 
elátkozott nyáj béget 
az ünnepek alatt baljós fáklyák
riogatnak vidéket
a jónép zord a jövő üres
mocskos a test s betegek 
betegek betegek a távoli zongorák
    
király ásít kötél lengedez
gyógyteák rohadnak
kürtök feketednek
mandulafa kakál
s az álmokban kihangosított a balta-csattogás
    
az epét ismét desztillálják
vulgáris gatyák hancúroznak
az öröm-hörgés akadozik
de a mormogás szinte egyenletes
    
az ég ólmos a gépek részegek
a keresztek hártyákat növesztenek
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NAGY ZOPÁN
    

 „INTRA MUROS”

(Szöveg-montázs a 100 éve született
Határ Győző emlékének, 2014-ben)

A plafonba exponált sikoly-kép: 
ágyam fölötti önportré-árnyék…

    



s jönnek jönnek – idő-fátylakon át is jönnek 
a régi-új és az új-régi hóbortos praktikák: 

sáfrány kuszkusz datolya
pézsma nárcisz ámbra ánizs
drágább lett az intenzitás
nagy hiány a kátrány s cián
esszencia záptojás homály sebek ürühús
karbolsav bróm puskatus
pikk-pakk pum-pum pandarin
hónalj-sóhaj cserje kacs
dugattyú-izzadtság borz pamacs
tim-tum pim-pum pandaszín

de ó-ó: napraforgó lép aknára
langy légből hullnak verebek
piros rongy lobog
szerelvény vesztegel:
vonat csontváza a vashídon

meszes csont-kar integet 
gyümölcsfákat robbantgatnak
mákfejből csorgó sötét nedv neszez
édeskés félhomály nyálkás pillanat

ökölbe szorított szorongás
féreg-fiókák a friss havon
idegek egy gömbbe zárva
idő-hangok komponált dadogása

s Te végre felüvöltesz 
felüvöltesz végre Te s
belőlem is kiszakad
belőlem is kiszakad
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A kopaszodó, műfogú, szemüveges pasas mosolyogva fuvo-
lázta:

– Tudja, mi az ön legnagyobb problémája? A pénz hiánya.
„Te állat, ezt nélküled is tudom. És ezért fizetlek már vagy két 

éve. Atyaég.”
Pedig a fickó alapjában véve nem volt rossz szakember. Ez 

már a sokadik magán-dilidokija. Volt, akit azért cserélt le, mert 
megalázta, volt, akit azért, mert többször is lényeges dolgokban    
a szemébe hazudott, és volt, akihez egészségtelenül kötődött, így 
kénytelen volt elvágni a köldökzsinórt.

Ez a fickó eddig nem sok hibát követett el, igaz, eredményt 
sem nagyon produkált.

Amiért persze kizárólag őt, a pácienst terheli a felelősség.
Talán a tapétának vagy a WC-csészének is beszélhetne, meg-

eshet, ugyanaz lenne az eredmény.
Az évek folyamán már legalább tizenöt, egymást gyakran 

kizáró diagnózist cseréltek ki az állapotát illetően, valamint egész 
sereg új gyógyszer mellékhatásait tesztelték rajta. Volt, amelyik-
től majd a parkettát harapdálta, volt, amitől egész évek törlődtek   
ki az emlékezetéből és képtelen volt megjegyezni az új arcokat, 
neveket; rövidlejáratú pszichotikus epizód is előfordult, esetleg a 
libidója nullázódott le huzamosabb időre dumakényszerrel páro-
sulva, és hasonló, réveteg örömök.
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JÓDAL KÁLMÁN
 

VONZALOM

Akarom, hogy kapj el
Akarom, hogy kapj el
Akarom, hogy kapj el
Akarom, hogy kapj el
Akarom, hogy kapj el
Akarom, hogy kapj el
Akarom, hogy kapj el
Akarom, hogy kapj el

Barbee: Kapj el 2 (Trand. A. Mix)



Ha vért vennének tőle, pár kósza vörösvérsejt, miegyéb mel-
lett csak tömény vegyszerkoktélt lehetne kimutatni a benne kerin-
gő, éltető tápnedvben.

És nem mellékesen tény és való: pénzének reálértéke roha-
mosan, ijesztő mértékben fogyatkozik.

A cvikkeres vele szemben kedveskedőn darálta a közhely-
tömböket, és ekkor már tudta, ennek is véget fog vetni.

Kora este előzetes bejelentkezés nélkül bevágódott C.-hez, 
ami óriási pofátlanság. Egyeztetés nélkül még a legalsóbb, defi-
nitív lecsúszott, teljes tranzíció-vesztes néprétegek vagy a kisgye-
rekek sem látogatták egymást már régóta, legyenek akár a legjobb 
barátok is, nemhogy egy laza, taszító, komplex kapcsolatban lévő 
rigolyás macho-sárkányhoz csak úgy bevágódni.

C. azonban nem tette neki szóvá. Igaz, nem szólt, hogy fog-
laljon helyet, de ő, a névnélküli mégis leült a bőr sarokgarnitúrára. 
C. zavartalanul tovább etette óriás-akváriumában úszkáló halait.

A névnélküli megköszörülte a torkát.
– Szeretnék tőled egy apró szívességet kérni.
– Ingyen semmit.
– 180 euróm van. Tudom, hogy ez semmi, de valóban nincs 

többem. Ki kell nyírnod valakit. Kérlek.
– Viccelsz? Kevés. Nagyon-nagyon kevés. Mindjárt kidoblak.
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– Nézd, nem kell, hogy megkínozd, vagy, hogy mondjuk a 
nyelve a nyakán lógjon ki. Szép, egyszerű, gyors és könnyű mun-
kát kérek tőled.

– Na mi lenne az? És ki?
– Egy ártalmatlan pszichiáter. Egyszerűen csak lődd főbe. 

Kétszer, a biztonság kedvéért.
– És azt hiszed, 180 euró erre elég? Mégis mit képzelsz rólam?
Hirtelen felnyalábolja, és az akváriumba dugja vendége fejét. 

Aztán a hajába kapaszkodva felsöpri vele a gránitpadlót.
– A kis huncut. Begurult valakire és most duzzogva bosszúért 

liheg.
Elereszti. A névnélküli visszaül.
– Félreértettél. Tulajdonképp semmi bajom vele.
– Akkor meg minek az egész?
– Nem tudom. Egyszerűen csak holtan akarom látni. Haldo-

kolva, amint a rendelőjéből a kocsijához kecmereg.
– Te beteg vagy.
– Miért? Te nem?
C. arcizmai hirtelen megfeszülnek, majd elbődül.
– A kisfiú sír!
A vendég tudja, mit kell tennie. Berohan a fürdőszobába, és 

egy légmentesen lezárt tégelyből használt tamponokat halász elő. 
C. szájába töm belőlük egy félmaroknyit, hogy harapdálhassa. 
Aztán leveszi a nadrágszíját, és addig fojtogatja vele, míg a tam-
ponrágcsáló  arcszíne  sötétlila  színt  nem  ölt.

Elereszti. C. felhorkan, és a padlóra köpdösi, ami a szájában 
volt.

Hűvös hangon szólal meg.
– Kösz. Így már oké.
Aztán elröhhinti magát. Hiába fürdik a pénzben, a fogait 

akkor sem akaródzik neki megcsináltatnia. Ocsmány, taszító a 
mosolya, mint egy néhai olasz neorealista film hőséé.

– Oké. De ennyi pénzért ne fáradj. Szívességből teszem. Vi-
szont mától az adósom vagy.

– Hagyjuk az adósságot. Inkább mégis odaadnám neked ezt a 
kis összeget. Aztán, ha lesz még, majd kipótolom. Ha kell, a sok-
szorosára.

C. ismét röhincsél.
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– Legyen meg a te akaratod, Áfa nélkül. De most aztán azon-
nal kotródj a házamból. Barátom.

Miközben céltalanul lófrál, azon morfondírozik, hogy tulaj-
donképpen kedveli a dokit. Mindegy. Ezen már nem változtathat.

Valaki hirtelen hátracsavarja a karját, és azt lihegi a nyakába:
– A kisfiú sír!
Elereszti. 
Megfordul. Nem lepődik meg: az ultramaszkulin, inverz ha-

sonmása néz vissza rá.
– Miért üldözöl? Menj vissza szépen valamelyik bunyós film-

be. Ott a helyed.
A hasonmás fehér liliomcsokrot nyújt felé, és azt suttogja 

teátrálisan:
– Génterápiás szűznemzés.
A névnélküli mély kabátzsebeiben kotorászik. Megvan. Ko-

mótosan elővesz egy törődött, ócska körömvágó ollót, és az at- 
léta bal szemébe döfi. Úgy folyik szét, mint a lágytojás. A hason-
más meg csak moccanatlanul álldogál, mintha gyorsfagyasztották 
volna.

– Ennyit a sírásról. És a kisfiúkról. Soha, érted, soha többé 
nem akarlak látni, akármennyire hozzám tartozol.

Megfordul és ingerülten rágyújt. Aztán elsötétül a kép.
A betonon ébred fel, már rég éjszaka van. Hasogat, vérzik a 

kobakja. És szúr a válla, de nagyon. Odapillant. A tulajdon köröm-
vágó ollója áll ki a húsából.

Ott, ahol hevert, festékszóróval a falra pingálták:
BOYS  DON’T  CRY  (?)
Felemeli a földről a liliomokat, és enni, rágcsálni kezdi a szir-

maikat. „Génterápiás szűznemzés” suttogja magában, majd egy 
ősrégi dalcím ugrik be neki: „Eat to the Beat”. Egy idő után feláll, 
és az egyik kirakatüvegnek dőlve hosszan okád.

Swedenborg, a csúcsrobot tűnik elő, sóváran azt mondja, 
vetkőztesse, azt mondja, szeresse, nagyon szeresse, azt mondja, 
csak itt és most, fizet, ha kell.

A férfi leszegett fejjel továbbmegy. Tudja, hogy még pénzért 
sem képes szeretni senkit, még egy csúcstechnológiás robotot 
sem. Néhány méterrel arrébb újra meg kell állnia, hányni, miköz-
ben azt seppegi az árnyékának:
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„Végezz velem, kérlek, végezz velem.”
Nem vesz tudomást egy szexmunkásnőről és két hajlékta-

lanról, csak a léptei zaját fürkészi a kivilágított éjben.
Bőrtalpú olasz cipő, jól hallatszik a kopogása.
Hirtelen egy autó fékez le előtte.
– Hé!
Odasandít. A privát-pszichósa az. Kiszáll a járműből és eléáll.
– Annyira rossz voltam?
A névnélküli hallgat. Úgy látszik, ez tisztánlátó.
A doki elővesz egy hatlövetűt és a férfire fogja.
Percekig állnak így a neonfényben.
Aztán a pszichós a névnélküli kezébe nyomja a mordályt, és 

elbődül:
– A kisfiú sír!
Hátat fordít.
– Várok. Egész bátran tedd meg. Hangtompítós.
A névnélküli némi gondolkodás után a fejébe ereszti az egész 

tárat.
Eldobja a pisztolyt, és lehajol a halotthoz.
– Sajnálom. Valójában tényleg sajnálom.
Feláll, és továbbindul.
Az utca túloldalán egy csapat fiatal szadizál egy nyugdíjas 

házaspárt. Meggyorsítja a lépteit.
A kirakatokat szemlélve, mosolyogva elmélázik. Miért volt 

erre szüksége? Vagy miért volt rá szüksége magának a dokinak? 
Majd fizet egy numerológusnak, vagy egy kártyavetőnek, aki vá-
laszt tud adni.

Vigyorogva körbetekint, aztán tovább lépdel valahová, bár-
hová.

Nagyon jól tudja, hogy ebből az otthonosan taszító, rajongá-
sig gyűlölt városból sosem szabadulhat. A korlátok ugyan benne 
találhatók, de messze túlnőnek, túlmutatnak rajta. Ilyen szimpla. 
Mint ahogy egyébként bármi.

-----------------------------------------------------------------------------
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Sokszor gondoltam erre, 
hogy sikoly és akkor ez mit jelent és segít-e valaki és egyáltalán, 
van valami értelme ennek az egésznek, van-e értelme, 
és miért és kivel.

Hogy holnap lesz-e, volt-e, 
és hogyan volt és úgy és úgy, és úgy.

MEGKÉRDEZTEM A HÚSTÓL

Megkérdezem mindennap a hústól, miért hajtja, miért nyomja, 
miért mondja, és miért kérdezi, hogy miért akarja, hogy van-e 
vele valaki, tényleg vele van-e, és holnap van-e. Valaki. 
Vagy máskor. Tegnap. Mert a tegnap érzékelhetően nem létezik. 
Vagy valaha, valaha, valaha. 
Van-e valaha. 
Hogy miért akar élni.
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Az a gond merült fel szeánszaink során, hogy nem tudtunk 
szorosan odafigyelni. Nem sikerült megértően, türelmesen, át-
szellemülten és mély transzcendenciával, tárgyunk szent mivol-
tának kisugárzásához illően figyelni. Nem tudtuk huzamosabb 
ideig és akkora mértékű odaadással a tárgyon tartani a szemünket, 
amekkora mértékben azt a tárgy üzenete szigorúan megkövetelte 
volna. A tárgy beszélt, igaz, némán, de beszélt, pontosabban tárgy-
nyelven, egy specifikus jelnyelven, amit azóta globális szinten 
beszélnek a tárgyak. És mi néhányan ezt próbáltuk értelmezni, 
megérteni, de a végén már nemigen ment. Egy ideig ugyan hihe-
tetlenül remekül teljesítettünk, magunkat is megleptük olykor, 
később viszont, éppen amikor a kellemetlen szag egy bizonyos idő 
után megszűnt zavaró tényezővé lenni, helyébe lépett a zaj.

Emberfeletti erőbedobással és sikerekben gazdagon figyeltük 
az egyszerűen csak tárgyunknak nevezett, kutyától származó szer-
ves műalkotást. De mind jobban zavarta figyelmünket a folyama-
tosan beszivárgó emberzaj. A zsibongás a szomszédos állatkertből 
eredt a táncstúdióba. Péter barátom táncstúdiója az egyik temerini 
utca sarki házának udvarában volt található. E sarki házzal szem-
ben, mezővárosunk szélén, az utolsó utca végén, a Duna Menti 
Régiók Magánállatkertjei Szövetségének temerini kirendeltsége 
kapott helyiségeket. Mivel mi igen gyakran, hetente négyszer 
tartottunk szeánszokat, a szomszédos állatkert zaja mind zava-
róbbá vált és óriási fenyegetéssé nőtte ki magát a fejünk, illetve 
egészen pontosan, a kiterjesztett művészeti akcióink fölé. A hely 
persze ironikusan lett táncstúdiónak becézve, hisz még hírül sem 
tánc folyt ott benn, hanem annak szöges ellentéte: egymás mellett 
ültünk a földön „kozmikus csöndben” (mi legalábbis ezt úgy ne-
veztük akkor) és a „tárgyunkra” szegeztük lézerzöld, hipnotizált 
tekintetünket.
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Találkozásaink egyik legfontosabb eleme a csönd együttes 
elérése volt. A magyar tagok mellett volt még egy-két szerb ajkú 
is, néhány horvát, két bosnyák és egy ruszin barátunk úgyszintén, 
aki, érdekességképpen megjegyzem, anyai ágon távoli rokona 
volt Andy Warholnak. Láttam a családfáját egyszer egy konzerv-
doboz címkéjének zsíros hátlápjára vázolva lila filccel. De a né-
maság nem ismert nemzeti határokat sem, minden nemzetnél 
ugyanúgy fölbukkanhatott, és föl is bukkant, majd terjedt is, mint 
a lepra, aláásva minden egészséges dialógust. Alapelvünk tehát 
egészen pontosan a következőképpen szólt: „A teljes és ultimatív 
Csönd elérése, ami voltaképpen úgy van, hogy NINCS”. A nincset 
ebben a mondatban azért írtam nagy betűkkel, mert ez volt egyik 
kulcsszavunk. Nincs: nema. Ebben a szóban, vagy szavakban, 
folyt eggyé és töltődött fel értelemmel a kör minden tagjának 
életenergiája és akarata. Közös erővel jöttünk rá, hogy a magyar 
néma és a szláv nema szó között feszülő kozmikus jelentésme-
zőben rejlik a dolgok rejtélyének egyik lehetséges megoldása. 
Ennek folytán létrehozta magát egy új szó, ami szemantikailag a 
két szó között helyezhető el a sorban, és a két szó jelentését 
tömöríti egybe (és emellett kozmikus erőkkel bír, ha hangosan 
kimondjuk stb.). De ezt a szót most itt nem árulhatom el, ehelyett 
körünk szakrális mottóját hozom nyilvánosságra, ami valahogy 
így szólt, ha emlékezetem nem csal: „Ha te nema, akkor vagy”. A 
dolgok működési elve volt ez, egyetlen alapmondatba sűrítve. Ezt 
mindenkinek meg kellett értenie, aki a körhöz tartozott – és nem is 
tűnt ez annyira bonyolultnak. Többnyire akarat kérdése volt ez is, 
mint nagyjából minden. Mindez ugyanis túlmutatott a hasonló 
alakú és a rokon értelmű szavakon. Mindkét betűsor valaminek a 
nem létezésére utalt. Az egyik szó magának a létezésnek, a van-
nak, a másik pedig valamely rezgés hullámként való terjedésének, 
a hangnak a hiányát jelölte a saját nyelvében. A kettőt kapcsolatba 
hozva (lévén a létezés és a hang terjedése között felettébb szoros, 
úgynevezett kozmikus kapcsolat áll fenn), és együtt működtetve, 
hihetetlen erők szabadulhatnak fel.

A fenti nagy csé betűs mondat a titkos tizenkét pontunk lis-
táján a harmadik alaptételként szerepelt. Harmadik parancsolat-
ként, ha úgy tetszik, amely parancsolat ugyan sohasem „volt” a 
szó leírt értelmében, hiszen a lista sosem lett írásban rögzítve, 
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ahelyett mindent meg kellett tanulnunk fejből. És ugye nagyjából 
az szokott megmaradni az utókornak, ami le lett írva, a többi nem-
igen, vagy csak nagyon ritkán. Követeltük tehát a lehetetlent, az 
ultimatív csöndet, a híres-hírhedt lehetetlenkövetelés és annak 
szégyenteljes és logikus bukása után pontosan harminchárom év-
vel később. Amely szám, mondanom sem kell, a krisztusi évet 
jelöli, melynek jelentőségét körünk fényében gondolom szük-
ségtelen tovább ragoznom, érthető az utalás. Így a teljesség felé 
vezető út kellős közepén haladtunk. Ennek folytán arra törekedett 
minden tagunk, hogy a lehető legradikálisabb csöndet generáljuk 
közösen. Csendben lenni, nem szólni, hallgatni, befogni, szót 
fogadni – megmaradásunk függvénye. Aktívan passzívnak lenni. 
Ez a beszéd, a némaság. Nem beszélni, vagy kizárólag azt, amit 
mások mondanak.

Ugyanis nincs elsöprőbb szubverzív erő ma, mint a némaság, 
a csönd. Ha néma vagy, nem veszel részt. Nem vagy. Amikor a 
kapitalista világkrízis annyira jól érzi magát, hogy extázisában 
majd kicsattan, csöndben lenni, visszahúzódni, nem zajongani, 
visszavonulni, nem játszani, nem zenélni, nem írni, nem festeni, 
nem dolgozni, nem tanulni, nem gondolkozni, stb., stb., stb., maga 
a szent fölforgatás. És vállalkozásunkban nem a halotti, vagy síri, 
vagy sötét vagy egyéb csöndek generálásáról volt szó, a minden-
féle profán, inaktív csöndről, dehogy, ezeknél sokkal radikálisabb 
csöndre törekedtünk, a mindent átfogó univerzális csöndre, ami 
mint ahogy föntebb elhangzott volt, nincs is. Így már eleve ha-
szontalanná vált a titkos körünk vállalkozása, ami ugyanakkor 
újfent csak a szubverzivitáshoz vezetett, hisz ma hogyan is lehet a 
leghatékonyabban aláásni e haszonelvű, globális csili-vili rend-
szert, ha nem nyakig haszontalannak lenni benne. Haszontalanság 
és csöndben levés, édestestvérek. Ez volt körünk két alapelve. Ezt 
az attitűdöt később egy Pišta Petrović nevű újvidéki művészember 
fejlesztette tökélyre, aki nem mellékesen szeretett Aleksandar 
Petrovićunk, alias Petőfi Sándorunk közvetlen leszármazottjának 
tudható be, és aki jelenleg Újvidéken (nem) él és (nem) dolgozik.

A táncstúdió előtt egy nyúlketrecekkel teli fészer volt instal-
lálva, ez lett később átalakítva szent hellyé, a nema-ság szentélyé-
vé. Itt adtunk hálát a tárgynak, hogy van. Később több híresebb 
személy is fölbukkant velünk együtt csöndben figyelni, akiknek 
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nevéről a titoktartás kötelezettsége miatt nem tudhat a nyilvá-
nosság. Ilyen volt az az egyik tizenkilencedik századi ógörög-
francia költő-író is, aki Vajdaságban reinkarnálódott a második 
világháború után, és nemrégiben az egyik legnagyobb irodalmi 
díjban részesült regényében egy helyen ki is szivárogtatott néhány 
információt a kutyaszar átváltozásának megfigyelésekor létrejö-
vő fázisok alkimista jelentőségéről. Meg is döbbentünk rendesen 
e szöveg megjelenése folytán. Egyedül az vigasztalt bennünket, 
hogy  szerencsére  kevesen  olvasnak  szépirodalmat  ma.

Szeánszaink zökkenőmentesen folytak három kerek éven át, 
amíg a szomszédos magánállatkertbe meg nem érkezett egy afri-
kai páviáncsalád és két óriási indiai páva. Attól a naptól kezdve a 
hangzavar kibírhatatlanná vált. Irgalmatlan sikítások, borzalmas 
sikolyok, alvilági sipítások hallatszottak. Az új jövevények halá-
los hőbörgéseivel hamarosan a többi sikító állat is harmonizált, 
millió afrikai papagáj, zsongó hangyabolyok, nyulak ezrei, né-
hány tucat gyöngytyúk, egy rakat drága fajkutya, házi macskák 
kavalkádja és egy falka különleges hiéna is visítozott hozzájuk 
megszokott módon, kajánul röhögve. Nappalt éjjé varázsolva zaj-
koncerteztek, minden normális vajdasági ember idegét próbára 
téve.

Huszonegyedik század elejét írván – élettelen tárggyá silá-
nyulás, mind magasabb, vagy semmilyen ingerküszöb, egyebek –, 
mindez mit sem érintette a lelkes, morcos vajdasági látogató 
hadat. Az állatkert szerelmeseinek száma robbanásszerűen meg-
nőtt. A táncstúdió apró fürdőszobaablak-szerű nyílásából döbben-
ten figyeltük a helyzetet. A végén már nem tudtuk azonosítani, 
hogy ki az állat és ki nem. Szervezett buszok inváziója érkezett 
mosolygós általános iskolás gyerekek garmadájával a környékről, 
Becséről, Bácsról, Bezdánból, és a disszonáns, állati, hömpölygő 
lármalávához a könyörtelen és buta emberi sikolyok is méltán 
hozzáidomultak. Elérte a zaj a célját, emberi alakot öltött.

Így mindenki sajnálatára, három év után abba kellett hagy-
nunk a szeánszokat, mert tarthatatlanná vált a helyzet. Megfogad-
tuk egymásnak, hogy csak nem engedünk a negyvennyolcból! 
Nem fog minket elsöpörni holmi állatkerti emberzaj! Így hát 
gyökeresen megváltoztattuk a szeánszunkhoz való hozzáállást. 
Éppen a „néma” kulcsszavunk sugallatára jöttünk rá végre annak 
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titkára, hogy hogyan tudjuk elérni az ultimatív Csöndünket. Vagy 
más szóval, végre, épp a végén, mégis sikerült a hőn áhított 
átváltozás. Az utolsó pillanatban végre hazaérkeztünk… vagy 
visszahódítottuk az elveszett édent… megtaláltuk az örök élet 
titkát… vagy ahogy tetszik. Tudniillik, megfogadtuk, hogy többé 
sosem ülünk össze metamorfózist figyelni, és pontosan ezáltal 
fogjuk elérni az elérhetetlen csöndet, ami ugye nincs is. Ugyanis, 
attól a naptól kezdve úgy jöttünk össze a táncstúdióban, hogy nem 
jöttünk össze sehogy sem! Senki sem jelent meg többé a szeán-
szon, ergo végre létrejöhetett szabadon a végtelen, kristálytiszta 
kozmikus Csönd. Nagy csével. Ahogy illik. Azóta sem találkoz-
tunk a tagokkal, vagy ha olykor találkozunk is, úgy nézzük, hogy 
mindig kerüljük egymást.

Később hallottam, hogy Péter art fanzine-írásba kezdett, Ju-
tarnji urlik nevű szamizdat újságja (aminek információim szerint 
a nem sokkal később indult muzslyai Sikoly folyóirathoz is van 
némi köze…) megélt néhány számot, míg egyszer az Újvi-
dék–Szabadka vonalon az akkori diktátor csendőrei (hoppá! már 
megint a csend… sőt, annak őrei… hm) el nem kobozták tőle a 
vonatfülkében az összes számot a hátizsákjából, külföldi bérenc-
nek és árulónak titulálva őt. Szerencséje volt, mert két-három 
pofonnal megúszta, elég mocskos idők jártak akkoriban erre 
mifelénk. De azóta Péter békében él egy temerini foglalt házban 
néhány társával együtt. A ház a mezőváros központjának egyik 
utcájában található, a „piacközben”, ahogyan azt a helyiek ne-
vezik. Egészen pontosan abban az utcában, amelynek sarkán meg-
történt az a hírhedt eset, amiért elítélték azt az öt temerini fiút. 
Vagy ha még pontosabban akarjuk, abban a zsákutcában, ahová az 
egyik legnevesebb vajdasági magyar írófejedelmünk jár haza 
nejével, amikor Temerinben töltik napjaikat. Ennek a foglalt ház-
nak az udvarán gyakorolja Péter a csönd fülelését titokban azóta 
is,  amikor  éppen  nem  zavarja  a  piac  felől  eredő  állati  emberzaj.
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Immár sok éve sírok sorokat,
mindegyikbe belehaltam.
Síromon sok olykor a sí,
és nem áramlik rajt’ a csí,
bár lesiklik hantomon
sok szellem, ki sorban áll,
s halált megvető bátorsággal
rálép sícsokromra,
mindegyiknek megvan a saját sikolya.
És nem sörkorcsolya, amikor
felszántják hantomat.
A legjobb pálya – mondják,
meredek, nincs benne meglepetés,
mégis nehéz kiválasztani a saját
lécet, amivel meg lehet ugrani,
s életben maradni.
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LOVÁSZ KRISZTINA
    

    SIKOLY, A PÁLYA



Bé Oszkár, a Kilátó utcai Lugas virágüzlet komor képű eladó-
fiúja előre-hátra billeg a küszöbön, és megigazít huszonnégyet     
a negyvenkilenc szál rózsából, hogy elrejtse a csokor mélyén 
hűsölő kalasnyikovot.

Aztán abbahagyja az ingázást, az ingázás ugyanis idegességre 
enged következtetni.

Hogy senki se következtethessen idegességre, belevillantja 
húszcentis vigyorát a biztonsági kamerába.

Természetellenes ez a vigyor, kiváltképp Bé Oszkár ábrá-
zatán.

Csak vámosok jelenlétében izgul ennyire a horvátországi 
nyaralásokra igyekezve, mikor is poggyászában a megenge-
dettnél pontosan hat liter alkohollal és huszonhárom doboz 
Marlboróval több lapul. Meg amikor betéved hozzá virágföld-
vásárlás felől érdeklődő főnöke, a rózsacsászár Kovács Karlító, 
akinek egyetlen kacsintására tíz, húsz, harminc százalékot is zu-
han a fizetés.

A kimondhatatlan nevű horvát vámos és Kovács Karlító 
azonban együtt sem olyan veszélyesek, mint Zsé Ivánka, a köz-
gazdasági szakközépiskola másodikos tanulója. Rózsával szob-
rozó  hősünk  gyomorremegése  tehát  egészen  érthető.

Bé Oszkár türelmesen csönget, majd, amikor észreveszi, hogy 
sarka ismét billegésnek indult, gyorsan odaszögezi magát a kü-
szöbhöz. Csukája alá Loctite-ot képzel.

– Mi az? – kérdezi egy hang, Zsé Ivánka hangja. Nem lehet 
más, még akkor sem, ha az interfon zúgása mögött inkább egy 
harmincas,  elvált  alkoholista  illúziója  sejlik  fel.

– Rózsa – mondja Bé Oszkár, és meglengeti a csokrot. A papír 
fegyverropogáshoz  hasonlatosakat  reccsen  a  kezében.

– Milyen rózsa? – kérdi Zsé Ivánka.
– Rosa centifolia foliacea – mondja Bé Oszkár, majd kihalász-

sza a névjegykártyát, amely a kalasnyikov ravaszába akadt, és 
elolvassa saját gyöngybetűit. – Egy Zsófi nevű hölgytől van.
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LÉNÁRD RÓBERT
    

 ZSÉ IVÁNKA VIRÁGOT KAP



Odafönn, egy lakás ajtaján belül Zsé Ivánka fiatalkorú bűnöző 
nekidől az ajtónak, ujját még mindig a plasztik szerkentyű gomb-
ján tartva, és töpreng.

Legalábbis így képzeli rózsalovagunk az interfon üres zúgá-
sára figyelmezve.

– A Há Zsófi? – kérdezi végül Zsé Ivánka.
– Itt az áll: Zsófi. Hogy Há-e, azt nem tudom.
– A Há Zsófi az – mondja Zsé Ivánka egy újabb rövid szünet 

után. – Más Zsófit nem ismerek. Vagy lehet, hogy igen, de azok 
nem küldenek virágokat.

Bé Oszkár flegmán a kamera felé int a bukétával. Mintha 
portékát kínálgatna.

A válasz csak a tompa zúgás a lakás mélyéről, nyolc emelet 
magasból.

Aztán zzzzzzzzzzz.
A kapu kinyílik.

       

*
    

– A Zsé Ivánka olyan veszélyes, mint a Vörös Hadsereg és a 
Birodalmi Csillagflotta együttvéve. A múltkor petárdát csúsztatott 
a szemeteskosárba, pont a biosszertár előtt.

Ezt Ká Zoltán középiskolai magyartanár mondta Bé Oszkár-
nak még májusban.

Amikor ezt mondta, Ká Zoltán magyartanárhoz méltatlan 
helyzetben, alsógatya nélkül, egyetlen izompólóban hevert Bé 
Oszkár ágyán, és egy narancsot hámozott szőrpamacsos ölébe. 
Csak úgy spriccelt a lé szerteszét, ágyneműre, combra, farokra.

Bé Oszkár ekkor a padlón tartózkodott, de már fölvette boxe-
rét. Nem érezte túl jól magát meztelenül.

Ez volt az első éjszakájuk.
– A Zsé Ivánka felrúgta az Ildikónénit, a takarítónőt, mert né-

zetkülönbségeik akadtak a tornaterem este kilenckor esedékes 
használatáról – mondta aztán Ká Zoltán szeptemberben. Mutató-
ujját fölemelte, mintha Hofmannsthalról tartana előadást. Csupasz 
popója párafoltot hagyott a konyhaasztalon. – Amúgy mátrikszo-
san rúgta föl – tette hozzá.

Bé Oszkár, aki egy szál kötényt viselve épp rántottagyártással 
foglalatoskodott, csak hümmögött.
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– A Zsé Ivánka furcsán néz rám az órákon – magyarázta Ká 
Zoltán november tájékán, miközben egy zöld törölközővel Bé 
Oszkár vállát szabadította meg az odafröccsent nedvektől. – Én 
épp Oidipuszról meg a Szfinxről tartok kiselőadást, ő meg nem 
jegyzetel, hanem a mozdulataimat fürkészi.

Bé Oszkár erre feljebb csusszant az ágyon, hogy Ká Zoltán a 
mellkasát is elérje.
    

*
     

Távol a januári széltől, a lakótelepi ház szívében a nyolcadik 
emeleti ajtó az első kopogásra nyílik. Bé Oszkár még a liftben 
felemeli a kalasnyikovtól nehéz csokrot, igyekszik könnyedén 
tartani, bár el kell ismernie, hogy ez a Terminátorkettőnek vala-
mivel könnyebb föladat lehetett.

Zsé Ivánka két fejjel alacsonyabb és vagy negyven kilóval 
súlyosabb, mint amilyennek képzelte, lábán még a lakásban is ott 
a két számmal nagyobb eredeti Nike tornacipő. Arca meglepő-
déstől mentes. Nyolc emeletnyi liftnyikorgás elég volt, hogy hoz-
zászokjon  a  gondolathoz:  valaki  rózsát  hoz  neki.

A küldöncöt nem is veszi szemügyre, csak a csokor érdekli. – 
Ezüst? – kérdezi a virágra mutatva.

– Ja – mondja Bé Oszkár. – Így kérték. Beszórva.
– Ezüsttel – mondja Zsé Ivánka fintorogva. – Hülye picsa ez a 

Há Zsófi.
Bé Oszkár csak bólogat, hogy bizony. A Há Zsófi az már csak 

ilyen.
– Ezüst – mondja még egyszer reszelős hangján elhízott fia-

talkorú bűnözőnk, és már nyúl is, már ragadná is meg a rosa 
centifolia foliacea negyvenkilenc szálát.

A bukéta előrebukik, a rózsák pont Zsé Ivánka hasfalának 
nyomulnak. – Talán bizony másfajta fémet kíván az úr – mondja 
virág- és golyókereskedőnk.

Zsé Ivánka, anélkül, hogy erre bárki kérte volna, behátrál a la-
kásba. Kezét gyakorlottan löki a magasba. Bé Oszkár gyanítja, 
hogy a fiú azt hiszi, valami iskolaudvari ellenlábasa küldött rá 
bérgyilkost.

Sarka nem remeg. Sarka belöki a bejárati ajtót. Arcán morc 
virágárusvicsor.
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A rózsák feje lekonyul, a földet nézi. Ezüstpor. A papírcso-
magolást már csak a kalasnyikov csöve tartja egyenesben, amely 
szürkén bambul Zsé Ivánka köldökébe.

A filmekben, amiket Bé Oszkár és Ká Zoltán középiskolai 
magyartanár együtt néztek hét és fél hónapos kapcsolatuk estéin,  
a fegyveresek ilyenkor monológokat mondanak arról, mi is jö-
vetelük és hamarost bekövetkező golyószórásuk oka. Ízesen 
fogalmazzák meg a pokoli tervet, elárulják, hogyan tudták meg 
áldozatuk címét, hogyan szerezték meg barátnője nevét, miféle 
szimbolikát sugall az ezüsttel megszórt csokréta.

    

Bé Oszkár nem érzi helyénvalónak a magyarázkodást.
Főképp, mert Zsé Ivánka, a közgazdaságtudományi szakkö-

zépiskola rettegett gengsztervezére, ez a tizenhat éves Alkapóne 
ágyéktájékán sötét folt indul növekvésnek, és alig egy másod-
perccel később már a hozzá tartozó hajléktalanszag is betölti a 
dísztelen polgári lakást.

Fiatalkorú bűnözőnk jobb lábánál tócsa. Egy pillanatra ra-
gyog föl. Aztán beissza a szőnyeg.

Bé Oszkárban perverz ötletek virágzanak ki.
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– Összerondítottad a padlót – mondja. – Mit fog szólni az 
anyukád?

Zsé Ivánkát ebben a pillanatban olyannyira elfoglalják a te-
hetetlenség könnyei, hogy nem igazán törődik a szülői feddéssel.

– Nyald föl – mondja Bé Oszkár.
Hattonnás szünetjel, amelyet a kalasnyikov agyának crescen-

dója tör meg.
Zsé Ivánka tizenhat éves erőszaktevő lassan ereszkedik le a 

földre. Többször majdnem hatalmas fenekére huppan, térde hét és 
fél centis amplitúdóval remeg, valahogy azonban mégis sikerül 
előbb egyik, majd másik térdkalácsát a földre helyeznie. Ökörfe-
jét leszegi.

Bé Oszkár közelebb tolja a csokrot a fiú arcához, miközben 
lehajol és ellenőrzi, éri-e a közgazdasági szakközépiskola rémé-
nek nyelve önnön vizeletét.

Éri.
Zsé Ivánka mécsese pisifogyasztás közben törik ripityomra. 

Összekucorodva zokog, nyelve azonban még mindig mechaniku-
san  smirglizi  a  szőnyeg  foltját.

A papír megzizzen, ahogy Bé Oszkár megigazgatja a kalas-
nyikov csövét.
    

*
     

Tíz perccel később hősünk künn robog a szabad levegőn a 
Lugas virágüzlet rózsaszín motorbiciklijén, amelynek oldalára a 
rózsacsászár Kovács Karlító parancsára naiv tulipánt festettek. 
(Meglehet, rózsa akart lenni ez is, csak nem sikerült jól.) Miköz-
ben a pirosnál várakozik, az imént készült fotográfiát mobiljáról 
elküldi Ká Zoltán tanár úr telefonjára, bár tudja, hogy soha nem 
fog célba érni.

A fotográfián Zsé Ivánka szerepel, amint a kalasnyikov csö-
vébe bámul. Húsos ajkai nyolc egész két centis kráterré nyílnak a 
döbbenet néma sikolyában.

Az arckifejezés meglehetősen emlékeztet arra, amit Ká Zoltán 
produkált, amikor Mikulás környékén megtalálták kihűlt holt-
testét. A testet baseball-ütők és vadiúj negyvennégyes Nike tor-
nacipők nyomai járták át.
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Mondd el hát Ádám;
megénekelni,
lefesteni légy kész,
mielőtt torkodba ég,
izzik a szó,
mielőtt kötél ölel,
mielőtt a holttest beszél,
mert a gerilla lelke
a testben elég!
Kék-vágy fény
lelkedben, szívedben ég.
Sikoltasz Ádám,
hát ne vedd félvállról,
ha akaratod igazán szabad.
Titkolod álmod, vágyad.
Magányos harcos vagy,
ragadozó állat.

Sikoltasz Ádám,
lennél bár csendes Orpheusz;
ám szégyellnéd akkor sikolyod,
mert mit lelked rejt,
hogy gyilkolni is kész,
ahhoz kiáltás kell,
dübörgő villámló Zeusz!
Sikolts hát Ádám,
hiszen te félsz,
és nem lehetsz Orpheusz
sajnos, sem Zeusz!
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N. CZIROK FERENC
     

 SIKOLTS HÁT ÁDÁM



Végre-valahára a nyár esti szél is lassan föleszmélt. A leeresz-
kedő éj homálya az alkony hűsítő tinktúrájával vonta be a tábort, 
és a felhők csipkéi mögül a hold elődugta csorbult sarló pofáját. 
Gonosz fénye csalókán rajzolta át a formákat. Ahogyan szürkéből 
feketévé olvadtak az árnyak – az alakok, a tárgyak egyre valószí-
nűtlenebbek lettek.

Olykor lomhán megmozdultak a társzekerek ponyvái, a csa-
pattestek jelvényei alá kötött színes szalagok pedig lengedezni 
kezdtek. Délkelet felé mutogattak, mintha csak a Várost áhították 
volna. A vigilek az őrtüzekből meggyújtották a fáklyákat, amiket  
a vezérsátor vestibuluma előtti földbe szúrt hosszú fémrudakra 
erősítettek.

Az ájult hőségben telt nap a végéhez közeledett.
Rossz helyen voltak kénytelenek tábort verni.
Szerencséjükre, a délutáni kánikulában, a miazmát lehelő mo-

csár közepén az előőrs, egy fagyalbokrokkal buján benőtt liget 
mellett némi száraz talajra lelt. Az egyik veterán szakértő kézzel 
túrt bele a homok átizzott bársonyába, majd halk utasítására kése-
delem nélkül ledöfték a helyzetjelző póznát. Aztán tüzet csiholtak, 
és a föllobbanó lángokra a szerteszéjjel sárgán virító taraxacum 
leveleit szórták, hogy a távolban haladó derékhad a füstcsíkot 
követve eligazodjon.

Ismeretlen, vad terepen járt a sereg, immáron hosszú hetek óta.
Kimerültek a katonák. Az emberek között lassacskán fullánk 

lett minden elejtett szó, oda nem illő megjegyzés. A megroggyanó 
harci szellemben a fegyelmet így-úgy csak az ötlábú macska né-
ven hírhedt korbács tartotta fönn. Minden rendbontót kiköttettek. 
Аz idegen éjszakákba nyúló jajgatásuk visszariasztotta az elége-
detlenkedőket. De a sereg tovább pusmogott. Pusmogott: és félt.  
A rettegés balkörömmel kaparta a lelkeket.

Mindezt érezni lehetett a vezéri sátorból is. A hadtest parancs-
noka pontosan látta, miként vastagszik meg fegyvereseiben a bi-
zonytalanság érzése.
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PÓSA KÁROLY
   

    EURÓPAI TÖRTÉNET



Avitus, a hajdani pretoriánus prefektus germán származású 
volt ugyan, de szívével, eszével és kardjával immáron négy 
évtizede Róma érdekeinek és parancsainak élt. Amíg Galliában 
szolgált, számtalan esetben bizonyította rátermettségét, és nem 
volt senki, aki hűségében vagy a bátorságában kételkedett volna. 
Szálfaegyenes, gyalult ember volt. Szeme villámütéses, teuton 
tekintetű, ám szája szegletében a ráncok csendes derűbe enyhítet-
ték szögletes vonásait. Ha valaha járt volna a Suburában, az örök 
város buja mulatónegyedében, ahol izsópillatúak a kelmékkel 
lefüggönyözött szobák, és ahol a fűszeres borokat csorgató pin-
cernáriák köldökében malachitkristály kő villog, a fajtalan mula-
tozók bizonyosan azt mondták volna róla – Homérosz-arcú.

Nem szép, de értelmes.
Avitus – kétségkívül – okos vezető és sokat tapasztalt katona-

ember volt.
Most az összecsukható tábori széken ült. Öklén nyugtatta fe-

jét, és a ponyván túli neszeket hallgatta.
A tíz nappal azelőtti csatára gondolt. A tavasszal kezdődött, és 

a máig tartó erőltetett menetelésre, amit az elején még az armori-
cai kelták földjén keservesen kialkudott szövetség jutalmazott 
ugyan, de az ellenséges gepida támadások fizettették meg az igazi 
árát. Hosszú, kíméletlen öldökléstől sújtott út vezetett oda, amíg 
megannyi cselvetés, taktikai manőver, átkaroló hadmozdulat után 
a Catalaunum melletti mezőn végre szembe került egymással a két 
sereg.

Ott, egy mauriacumi lapálynak nevezett helyen farkasszemet 
nézett a halállal, s Avitusnak nem volt kétsége afelől, hogy nap-
szállatkor ő már a túlvilágon fogja dicsőségben szerzett halálos 
sebét mutogatni. Akkor futott át rajta sokadszor a bizonytalanság 
libabőrös láza, a kínzó kérdés, hogy még azt sem tudja: a végzete 
utáni első tettét az új – Krisztusnak mondott – isten előtt kell-e 
majd megtennie, vagy a Walhalla előcsarnokában találja magát,   
a germán harcostársak lelkei között?

Nem veszett oda.
Pedig ezrével hullott ott az ember. A halál két kézzel, buzgón 

szaggatta iszákjába az életeket. Emitt vizigótok, alánok, burgun-
dok és rómaiak mentek a végzetükbe; a túloldalon meg hunok, 
gepidák, számolatlan náció. Az öldöklés este fejeződött be. Az 
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ellenséges haderő, és a római arcvonal is visszavonult. Aetius 
nagyúrtól azt a parancsot kapta, hogy megmaradt légiójával 
karéjozzanak délnyugatnak, nehogy a hun erők elvágják a visz-
szaútjukat. A jobbszárny ekkor vált le a főerőtől, és Avitus 
vezetésével indultak a megadott irányba. A főseregről azóta 
semmi hírt nem kaptak. De Avitus látta Flavius Aetius nagyvezér 
szeme körül a sötét karikákat, látta kezének remegését, az arcáról 
híg olajként lecsorgó hideg verítéket, és ettől a látványtól össze-
rándult a gyomra. Nem így szoktak festeni a győztesek. Megren-
dülten nézte a korábban magasztalt anciémitása vívódását, de 
aztán serényen kifordult, és kíséretével elindult a légiója felé, 
hogy a parancsot teljesítse.

Az emberei káromkodtak, nyögtek. Vértől szivárgó, tessék-
lássék bekötözött sebekkel álltak haladó alakzatba, majd neki-
vágtak az éjszakának. Vad, keserves dühvel imbolyogtak nap-
szállatnak. Egy maroknyi keltát rendeltek melléjük vezetőnek, 
helybélieket, akik ismerték a környéket, de azok a bitangok már    
a második napon megszöktek tőlük. Mentek haza a nyomorult 
viskóikba, rőt asszonyaikhoz, meg a kecskéikhez.

Azóta Avitus megmaradt légiója a semmibe menetelt. Folyton 
délnyugatnak.

Belül üresnek érezte magát, a teste fáradt volt. Agyában gon-
dolatait próbálta eligazítani, de az elmúlt napok megpróbáltatásai 
után egyre messzebbre kódorgott az esze. Szórakozottan bort töl-
tött magának, amit az első korty után rögtön harákolva öklende-
zett ki. Megecetesedett a nagy melegben. Bosszúsan hajította félre 
a kupát.

Odakint élénkülő, szokatlan zaj kélt.
Lovasok érkeztek. Három ló: római módon nyergeltek – álla-

pította meg magában. Hallotta a lószerszámok csörömpölését, a 
lovak prüszkölését, és az érkezők elé siető legionáriusok lábdo-
bogását, a vértekhez ütődő rövid kardok semmivel sem összeté-
veszthető ütemes kocogását. Aki egy életen keresztül csatapiacról 
csatapiacra vándorol, és gyakrabban borul rá takaróként az ég fir-
mamentuma, mint a hálószobák baldachinja, az álmában is éberen 
ügyel. Vigyázza a körülötte kígyózó világot, mint a barázdában 
lapuló vadnyúl. Ismeri a zörejeket, neszezéseket, a barátai és az 
ellenségei hangját. Különbséget tud tenni jó és rossz zaj között.
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Avitus a zavarodott csodálkozás hangját vélte kihallani, és 
nem is tévedett.

Szinte abban a pillanatban félrehúzták a praetorium bejárati 
vásznát, és az ügyeletes őrszem jelentette, hogy kémet fogtak. Egy 
hunt hoznak.

Első ránézésre a hun olyan volt, mint a többi barbár. A ger-
mánok nehéz vasvértje helyett bőrből készített merevítő óvta 
mellkasát. Gyolcsruhája lucskosan lógott rajta. Puha csizmát meg 
mellényt viselt. Furcsa legföljebb annyi volt benne, hogy – a 
foglyok, rabok szokásával ellentétben – állta a római tekintetét. 
Avitus bármennyire erőlködött – nem tudta megítélni a korát. 
Lehetett huszonöt, meg negyven éves is. Ezek a keleti népek 
egyformák. Csak a szúrós szemük ragadja meg a képzeletet. Mint 
ennek is. A hunt hátrakötött kézzel odataszigálták Avitus elé. Az 
orrából vér szivárgott. Rezzenéstelen arccal hallgatott, míg a 
foglyot ejtő legionáriusok őrvezetője néhány halk, tömör szóban 
beszámolt a történtekről. Avitus figyelmét nem kerülte el a körül-
mény, hogy altisztje hidegvére, és katonás fegyelme ezekben a 
nehéz órákban is csorbítatlan. A szorongatott állapotban ez a fajta 
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állhatatosság pótolhatatlan erénynek számít. A légió kiképzésé-
nek hála, a latin szellem diadala – gondolta magában, de arc-
vonásaiból nem lehetett kiolvasni semmit. Egy kézmozdulattal 
elküldte a beosztottját.

Ketten maradtak a vezéri sátorban.
A hun állt. Avitus előtte ült.
Tekintetét belefúrta a barbár szemébe, aki pimaszul viszo-

nozta a nézését. Így fixálták egymást hosszú perceken keresztül. 
Végül a római törte meg a csendet:

– Bírod a latin szót?
Várt egy keveset, és mivel a fogoly semmi látható jelét nem 

adta annak, hogy a kérdést megértette volna, Avitus beszélni kez-
dett. A peremvidék keverék nyelvét használta, amiben furcsán 
vegyültek a latin, a germán, meg a keletebbről jött fajok szavai.

– Ellenségem vagy, barbár. De az ellenségnek is kijár egyfajta 
tisztelet. Na, nem a magadfajtának. Ti mások vagytok, mint az 
itteni vademberek. Rajtatok nem lehet kiigazodni. Tőletek még a 
szövetségeseitek is tartanak, mert nem e föld szülöttei vagytok, 
hanem a távoli pusztáké. Hérakleitosz – persze, honnét is hallottál 
volna róla! – már ezer esztendővel ezelőtt leírta, hogy a szél nevelt 
fel mindannyiatokat. Bennetek mindig a vihar tombol. Zaboláz-
hatatlanok vagytok. Méltatlanok arra, hogy valaha a római im-
périum szolgái lehessetek. Éppen emiatt nem fogok veled sokat 
teketóriázni. Vagy így, vagy úgy, de még ma meghalsz. Az bizo-
nyos, hogy életet adni nem tudok neked, de esetleg még meg 
tudlak menteni. Rajtad múlik, hogy a gyors halált választod-e, 
vagy  napokig  eszik  májadat  a  dögmadarak.  Sorsod  a  kezemben.

Itt megakadt Avitus, mert a barbár szemében valami különös 
lángot vélt fellobbanni. A fogoly moccanatlan tartása megkemé-
nyedett, és a római – jó emberismerő lévén – már tudta, hogy a hun 
beszélni fog. A római észjárás megtalálta a kulcsot a vaspánttal 
lezárt barbár lélekhez. Avitus várt egy kicsit, hatásszünetet tartott. 
Aztán, mint aki csak úgy magának beszél, fennhangon gondol-
kodik, folytatta:

– Idegenek vagytok, ti hunok. Fekély az impérium limesén 
túl. Zárkózottak, és ugyanakkor gőgösek, szemérmesen titkoljá-
tok, hogy időnként azért roppantul figyelmesek tudtok lenni. Is-
merem a fajtádat. Akivel dolgom akadt, az mind bizalmatlan volt, 
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csöndes, de szorgalmas. Ezt meg kell hagyni. Nem ismeritek a 
betűt, nincsenek márvány épületeitek. Ha írtok, mindenféle fada-
rabra véstek, és bőrből készült még az izzasztókunyhótok is. 
Megvet benneteket a világ, mert egy szép arcképnél többre be-
csültök egy jó járású herélt lovat. Ösztönös biztonsággal éltek, 
mint akiknek más dologhoz nem fűlik a foguk. De lásd: egyszer 
mindenkit utolér a végzete. Ti sem maradtok meg magnak. Elve-
szejt benneteket a római életmód. A civilizáció. Bekebelez benne-
teket mindaz, amit mi nyújtunk. A törvények, a szokás, a mód, 
ahogy gondolkodni kell. Ugyan, mit is fogsz föl mindebből! Hisz 
a kultúra szót se érted! Barbár agyad csak azt tudja, hogy egy 
intésemre a következő pillanatban meghalsz! Ti csak a hatalom 
szavát értitek és…

– Azt hiszed, római?
A hun közbeszólása váratlanul érte. Avitust ritkán akasztották 

meg beszédében, pláne nem mondtak neki ellent. Most ekkora 
pimaszságot tapasztalva elképedt. A hökkent csöndöt csak a hun 
zihálása töltötte ki. Aztán beszélni kezdett. Egyszerűen szólt, a 
hangját nem emelte föl, bár érződött rajta, hogy keresi a szavakat. 
A rómainál nehezebben fogalmazta meg mondandóját, ám egy   
kis  odafigyeléssel  értelem  szállott  a  tartalmára.

– Rosszak vagytok, római. Nem tudtok élni. Amit ti annak 
hisztek, az a halálról szól. A pusztulásotokról. Kényelmesek lette-
tek, túlontúl finnyásak. Nincs már sem fületek, sem szemetek a 
szépre. Nézz rám, római! Tudod, mi vagyok én? Paraszt. Földet 
túró szabad ember. Néha pásztor, néha harcos. A magam szántából 
vetek, és a magam szántából indulok hadba véreimmel. S most 
tekints végig magadon! Ugyan, mi vagy te? Hódító, éhes zsarnok, 
aki parancsokat osztogat, miközben neki is parancsolnak, akár 
egy házőrző kutyának. Hogy tud engem valaki halállal fenyegetni, 
amikor szabad vagyok? Rajtam a béklyó, de te vagy a rab, római.

Avitus álmélkodva hallgatott, s egy sóhajnyi döbbent csend 
után a hun zavartalanul, közönyösen folytatta:

– Mit hallasz most, római? A tábor zaját, amiről azt véled, 
hogy fegyelem vesz körül? Ugye, már a lápi hangok sem jutnak el 
hozzád? A békák kuruttyolása, és a nádas susogása. Nézz szét, 
nyisd ki a szemed… A fegyelem nem a római rend, hanem a világ 
rendje. Ezt az egyet, a legfontosabbat: sosem fogjátok megérteni. 
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A világnak rendjét. Pedig egyszerű. És mégsem ér el a szívetekig. 
A dobogó szíveteket sem halljátok már. Mert szívetek sincs. Sem 
neked, sem az alattvaló népeiteknek, szolgáitoknak, de még az 
isteneiteknek sem. Te gyűlölsz engem, mert ellenséged vagyok. 
Valójában nem engem gyűlölsz. Te Rómát, a zsarnokságot, szolga 
életedet, vagyis önmagadat gyűlölöd. A rendetlenséget, ami kö-
rülvesz. Ezért én téged, te rendetlen római: csak szánni tudlak. 
Érik  már  valahol  a  felejtésetek.

Avitus nem várt ennyi beszédet. Az első szavakon meghök-
kent ugyan, de aztán valami nyugalmas derű költözött arcára. 
Udvarias érdeklődéssel, minden izgalom híján, már-már szívélyes 
előzékenységgel hallgatta végig a hunt. A tőrét forgatta ujjai kö-
zött, és nézte a barbárt. A fogoly kibeszélhette magát. Már nem 
nézett a rómaira. Az még egy darabig ült vezéri székében, a tőre 
élét próbálgatta, ujjbegyét végighúzta a penge keskenyedő végén. 
Majd hirtelen fölállt, a sámli nagyot nyikkant. Elment a hun mel-
lett és könnyed hangon kiszólt a sátor bejáratánál álló légioná-
riusoknak:

– Őrség!
Két őr fogta közre a hunt. Mielőtt kikísérték volna, hirtelen 

vállon ragadta a foglyot, maga felé fordította, és csendesen meg-
kérdezte:

– Hogy mondtad? A nádas suhogása és a békák kuruttyolása?
Merően nézett a szemébe, de az nem válaszolt. Avitus odébb 

lépett tőle. A rangidős kérdő tekintetét látva, vállrándítással felelt:
– Engedjétek szabadon!
Visszahuppant tábori székére, és elintett magától mindenkit. 

Két markába temette fejét, és egyszerre megérezte tenyerén a ha-
lántékán lévő ütőerek ritmusát. Míg virrasztott, már csak a mocsár 
éjszakai hangjaira figyelt.
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Az a csillag nem volt mindig
ilyen nagy.
Ha én nézem, csak egy sikolyt
hallok.
Nem rád ragyog
már a nap sem, és nem sárgul tőled arcom,
ha néha-néha megkönnyezlek – gondolatban.

Nyárelő van. Egy utcával odébb zivatar.
Másféle égben hittem, mezítlábas, földre szállóban.
És íme, itt ázik szemem láttára
a pünkösdi fehér galamb,
tüdeje nincsen, csak eső szárnya van,
aligha szállásért jött ez éjszakára…
Befogadnám mégis, ha ablakomra szállna.
Ó, hát hova is menekülhetnék? Hova…
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Szophoklész csak állt a kapuban, a kerítés mellett, és széles 
mosollyal az ajkán pödörgette kackiás bajuszát. Jókora csődület 
támadt aznap reggel a házuk előtt álló régi, félig-meddig már 
rothadó hordó körül, a tragédiaköltő több paidagógoszt is látott a 
tömegben, iskolába kísérték épp a gyerekeket, akik meg harsá-
nyan vihogtak, gyerekesen gúnyolódtak a hordóból kikandikáló 
csapzott fejen, a furcsa, szokatlan jelenségen, lehetetlenség volt 
elráncigálni onnan őket. Diogenész volt az, egy nehéz éjszaka vé-
gén botorkált el idáig, de tovább már nem jutott…

Lassan indult a nap, miután a hirtelen támadt csődület el-
vonult. A szolgálók vizet töltöttek Diogenésznek egy tálba, hogy 
sebtében kicsit megmosakodhasson, majd Szophoklész intésére 
bort hoztak.

– A magad hordója neked a piac szegletében már nem is elég, 
hogy ilyen váratlanul az enyémbe költöztél? – kérdezte a házigaz-
da, miközben koccintásra emelte csordulásig töltött boroskupáját.

Diogenész még csak hümmögött, ezzel válaszolt…
Nagyot kortyolt ő is a kupából, és nehezen, lassan formálta a 

szavakat, mintha a gondolatokat keresné, vagy csak az ajka nem 
mozgott volna még rendesen.

– Úgy hallom, nálad sem épp háborítatlan a nyugalom, mintha 
elhagyott volna az összhang – mondta, majd hümmögött tovább.

Szophoklész  nagy  kortyokkal  leplezte  hirtelen  jött  zavarát.
– A  gyerekeimre  gondolsz?
– Igen.
Szophoklész tovább leplezte zavarát, de már nem szólt. Ha-

nyatt dőlt a fonott karosszékben, kackiás bajsza immár nem fog-
lalkoztatta. Messzire bámult, valahova a távolba, vélhetően ő 
maga sem tudta egészen pontosan, hogy hová, oda valahova az 
elérhetetlennek tetsző messzeség végébe…

– Ott valahol – emelte magasra karját –, valami tudós elmék 
dolgoznak, Alexandriából is többen érkeztek, kaparják a földet, 
furcsa dolgokat találtak az emberek a kertek alatt, szántás közben.
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Diogenész hevesen bólogatott, de a hümmögése nem hagyott 
alább.

– Sárkánycsontok, azt beszélik a piacon, akik látták – szólt a 
kupájára szegett tekintettel. – Több háznyi széles, hatalmas jószág 
lehetett, s magas, akár az Akropolisz.

– Élő ember nem látott még ilyet…
– Zeusz biztosan nem, nagy kérdés hát, hogy miféle istenség 

teremthette…
Szophoklész még tovább leplezte zavarát.
– Azt is rebesgették a piacon, hogy egy hatalmas unikornis 

teljes csontvázát is kiásták…
– Mindenki a csontokról beszél, pedig nemcsak azt találták 

ott…
– Nagy a titokzatoskodás.
– Nagy bizony.
– De nem csak erről beszélnek az emberek, te is téma vagy az 

Akropoliszon.
– A gyermekeim miatt?
– Igen.
– Akkor mindent tudhatsz, hagyjuk hát…
Szophoklész már nem leplezte zavarát, nagyot kortyolt a 

borból, a kupa ki is ürült, fenékig itta. Majd hosszan, elnyújtottan 
támaszkodott hanyatt a fonott székben.

Diogenész nem szólt, nem hümmögött, csak kérdően felvonta 
szemöldökét.

– Tragédiát írok – kezdte Szophoklész –, ezúttal kivételesen 
saját magamról. Én leszek a főhőse az aggastyán Oedipus bő-
rében… Tudod, sok évtizede már, hogy feldolgoztam a thébai 
mondakört, a labdakidák történetét, és jól szerepeltem vele… 
Most visszanyúltam ehhez a témához, amelyik nagyjából hozzám 
is nőtt, sok, időközben keletkezett más tragédiám ellenére is. 
Oedipus itt már vakon és száműzöttként vándorol leánya, Anti-
goné kíséretében. Az attikai Kolónoszban talál menedéket, ahol 
végül meg is hal. Előtte azonban még elátkozza gyermekeit…

Szophoklész intett az egyik szolgálónak, hogy töltse újra a ku-
pákat. Türelmesen kivárta, amíg a szép, úri ruhába öltöztetett rab-
szolga végzett feladatával. Majd, mintha koccintásra emelte volna 
kupáját, maga elé tartva, mintegy a témát is sebtében lezárta:
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– De az én gyermekeimről szólnak már ezek a sorok, csakis 
azt mondom el Oedipus által, amit jómagam gondolok az utó-
daimról…

– S mi a szándékod vele?
– Semmi. Ezt a tragédiát olvasom majd fel a bíróság előtt, 

ahelyett, hogy védekeznék, vagy bármit felhoznék a mentségem-
re. Nincs szükségem arra, hogy megvédjem magam, nincs szük-
ségem arra, hogy bármi miatt is szabadkozzak… A bírák majd 
eldöntik, hogy valóban elment-e az eszem, ahogy a gyermekeim 
perbe fogtak, valóban megbolondultam-e, valóban gyámság alá 
kell-e helyeztetni, csak azért, mert vénségemre is élvezem az 
életet, s igen, valóban sokat költök nőkre is és borra is, s tehetős 
polgárként megengedhetem magamnak, hogy a szolgáimat ma-
gamhoz méltó módon öltöztessem. Ha mindez azt jelenti, hogy 
bolond vagyok, akkor ám legyen, bolond vagyok, a világba kiál-
tom Oedipus átkaival együtt… Úgy szórom magam is az átkaim, 
ahogy vetéskor a paraszt a magot…

Diogenész már megint csak hümmögött.
– Valóban bolond vagy, ha azt hiszed, hogy ez a bíróságon 

hatásos lesz.
– Nem akarom, hogy hatásos legyen. Nem akarok bizonysá-

got tenni az ép eszemről, csak azért, mert a gyermekeim megret-
tentek, hogy vénségemre elkótyavetyélem a családi jussukat… 
Ítéljenek annak alapján, amire még képes vagyok. Ha egyáltalán 
ítélni méltó ebben a kérdésben bárki is.

Hallgattak. Mindketten. Athén csendes volt ezen a délelőttön. 
Halk kopácsolás hangja a távolból, valahonnan – nem is tudni, mi-
lyen irányból – ebek csaholása, beazonosíthatatlanul. Nem is fü-
leltek különösebben a zajokra. Egyikük sem. Csak Szophoklész 
arca komorodott el, mintha valami visszafordíthatatlan történt 
volna az életében.

– Téged a kezdetektől fogva nagy újítónak tartanak, de olyat 
még magam sem hallottam, hogy bárki is a saját történetét írta 
volna meg egy tragédiában, s ráadásul azzal a céllal, hogy egy 
bírósági tárgyaláson felolvassa. Nagy merészségre vall ez…

Szophoklész nem nyugtázta Diogenész szavait, mintha az 
egészből semmi sem jutott volna el a tudatáig. Gondolatban már 
Kolónoszban bóklászott ő maga is, a vak és meggyengült Oedi-
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pusszal talált közösségre hangulatában, habitusában, hétköz-
napjaiban… Megvetettnek érezte magát, tékozlónak… S talán 
éppen Oedipus csapott dühödten az asztalra, átkokat szórva, ami-
kor Szophoklész felborította boroskupáját, a finom nedvek mind 
az ölébe csurogtak az asztal széléről.

Úgy állt fel, mintha mi sem történt volna, rezzenetlen arccal.
– Bocsánat, át kell öltöznöm – mondta hirtelen, a foga között 

sziszegve, majd sarkon fordult és távozott.

Diogenész gyöngyöző homlokán egy izzadtságcseppben 
megcsillant a Nap, de tekintetével nem követte távozó beszélge-
tőtársa lépteit. Soha nem járt még odabent, Szophoklész házában, 
nem is firtatta hát, hová, s milyen irányban távozott házigazdája. A 
szolgálók ott sürgölődtek, a kiömlött borból keletkezett tócsát 
hamar felitatták, rendet raktak, és a kupákat is újratöltötték.

Diogenész a szokásos módon hümmögött immár csak egy-
magában, miközben egy hajszálával játszogatott, az ujjára tekerte, 
mintha felgöngyölné, majd szétengedte, igyekezett kisimítani…

Szophoklész sarujának széle visszafele jövet beakadt egy 
szálkába, s ettől mintha megbotlott volna, de az egyensúlyából 
nem lendítette ki ez az apró kis momentum. Furcsán lépett, mint 
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akinek megártott a korai borozás, mint akinek a fejébe szállt az 
ital, de talpon maradt, még ha nem is sokáig, hiszen igyekezett 
gyorsan visszaülni fonott székébe. A kezében egy furcsa kis do-
bozkát tartott. Mai szemmel nézve úgy mondanánk, hogy a távol-
keleti Ming-dinasztia korának jellegzetes motívumaival, a kü-
lönféle foglalkozásokat szemléltető ábrákkal díszített kis doboz 
volt ez, de persze mit sem tudhatott erről még a maga korában 
Szophoklész és Diogenész…

– Tegnap járt itt nálam egy kisebbfajta küldöttség – kezdte 
Szophoklész –, alexandriai és athéni tudós elmék a városszéli 
ásatásokról. A csontok között találták ezt a furcsa szerkezetet, nem 
tudták értelmezni, ezért elhozták nekem, hátha én eredményre 
juthatok vele…

– Miért pont neked?
– Talán azért is, mert különféle iratokat találtak benne, amikor 

felnyitották. Nem a mi betűinkkel írták, nem görög szövegek 
ezek, s egyelőre úgy nézem, valamiféle latinos műveltség do-
kumentumai lehetnek. Betűzgettem, olvasgattam, de még nem 
sikerült megfejtenem…

– Érdekes.
– Nem is ez az igazán érdekes, hanem… Figyelj csak! Amikor 

felnyitod a doboz fedelét, furcsa zenét hallasz, nem paianhang ez, 
nem bizony…

Szophoklész figyelmeztetően maga elé emelte mutatóujját, 
hogy ezzel is nyomatékosítsa, ezzel is felhívja mozdulatára Dioge-
nész figyelmét, majd lassan, óvatosan felnyitotta a dobozka tetejét.

– S éppen ezért, mert még mindig nem tudom, miféle szerke-
zet lehet ez, egyelőre zenedoboznak neveztem el.

Nagyjából félig nyílt a doboz teteje, amikor megszólalt a 
zene. Szophoklész és Diogenész pedig ezen a tavaszias athéni 
reggelen, talán nyárelőnek is mondhatnánk, ott ült az udvarban, a 
kerti asztal mellett, a kényelmes fonott székekben, egy-egy kupá-
nyi bor mellett, miközben egyre hangosabban, mindent betöltve 
szólt az Örömóda dallama. De persze mit sem tudhatták ezt ők 
ketten még a maguk korában…

Diogenész dünnyögött még egy kicsit, majd halkan, csak a 
foga közt sziszegve, dúdolni kezdte a dallamot, amivel csak most 
ismerkedett…
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megállapodom végre
mint seben a var
magamban s az úr 
szárnya 
alatt
      

hol költősors nincs
foszforeszkálnak
az utak és a 
mindenség korlátlan 
verssorai
     

első szárnycsapás 
ez 
s utolsó rezzenés
a múlt sókövei
felett
    

hol nincsenek
korlátok sem végcélok
nincs sem karrier 
sem elismerés
bár különös a látvány
    

kékmadár
vezet a szürke égen 
sodródom
akár az égei-tenger
hullámain
     

nem hajlok mint árboc
és mégis
bedőlök a vágynak
akár az ember a
mindegymilyen politikának
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hogyhogy
elavult a rendszer 
és mi is elévülünk
hazug hatalmak és rossz évek
múltán
     

meddig romlik még
mi emészti tovább
a teremtés jogosulatlan
koronáját – lásd:
emberlény
     

hogyhogy ez a tényállás
társadalmi elmeszuvasodás
leértékelt értékekkel
ha tetszik rendben van
ha nem tetszik 
     

félrelöknek ahonnan
csak lehet
s ami neked jut mindegy
hogy medve- vagy 
bikaszar
     

a lényeg hogy folytonos
legyen a zűrzavar
elmékben s az értelmen túl
egyeseknek a túlvilág
sem túl otthonos
        

kékmadár vezet 
utak holdtükrén
meddig lázadjon az ember
vajon sírig tanuljon
vagy lapuljon
        

vajon ásni még 
s temetni önmagunk 
egy részét
zsebdiktátorok
regionális hatalma alatt
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vagy talán meghajolni
kéne és hagyni 
hogy lesöpörjön
önnön asztalunkról
a morzsalék
    

vezess kékmadár
amíg csak
felültetik az embert
s bohóccá teszik a jobb vagy
bal párti bábok
    

vezess kékmadár
nem a megsemmisülés
rémiszt hanem hogy
a túlvilágra vinnénk
magunkkal mindezt
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Körülöttem mintha a kiszolgáltatottságról szólt volna min-
den, aminek hárítására csupán a ravaszság különféle módozatai 
nyújtottak lehetőségeket. Fontolgattam magamban: ha túljárnék 
az eszükön, akkor én lennék a király, biztosan tudtam, hogy így 
lenne, hiszen felmutatnám másnap a tenyeremen a trófeát, mint 
valami győztes uszonyt a bálnavadászok, tátott szájjal bámulná-
nak, és percekig nem kapnának levegőt, mert éppen én kereked-
tem felül. Úgy gondoltam, hogy lehet így nyerni, mert csak elha-
tározás kérdése, hogy valaki vesztes lesz-e, vagy éppen ellenkező-
leg: lehet győzni egy másik grundon, és összeszedni a bátorságot, 
kitűzni  a  zászlót  a  tövisvár  tetejére.

Még nem szokott hozzá a szemem a szürkülethez, nehezen 
tudtam eligazodni napközben is a poros utakon, mint akire hirte-
len fátylat eresztett a farkasvakság, hiszen gyerekkorom nagyob-
bik részét nem itt töltöttem, idegennek számítottam a zsombékok 
és szitakötők birodalmában, csak a Duna holtágának szabályos, 
félkör alakú kanyarodásában voltam biztos, azt a szagáról is fel-
ismertem; az apály rendszerint állattetemeket vetett a partra, fém-
zöld  döglegyek  dongtak  erre.

Utánuk osontam azon a délután, követtem a porban meztelen 
talpuk nyomát, mégsem az úton mentem utánuk, hanem a lapule-
velek és a szérűfű között bujkálva, mert előnyben voltam velük 
szemben azzal, hogy szandált húztam a lábamra, nem kellett a 
tarlót kerülgetnem. Hárman voltak, olyan közel merészkedtem 
hozzájuk, hogy azt is hallottam, miről beszélgetnek. Egyikük azt 
mondta, hogy valakit a múlt héten elnyelt a víz. Vagy csak el-
szökött otthonról, mert az apja nadrágszíjjal verte. Megtalálták az 
ingét  széttépve  a  nádasban.

Eltávolodtak, és a hangjuk beleveszett a réti sasok harsány 
csatájába. Megálltak a fűzfák árnyékában, abban versenyeztek, 
hogy ki tud messzebb köpni a porban, mint az igazi nagy vagá-
nyok, összecsapták a tenyerüket minden forduló után. Amikor 
megvolt a győztes, átgázoltak a derékig érő katángcserjéken, aztán 
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az egymásba kapaszkodó fűzfák hirtelen újra elnyelték őket; 
sokáig beláthatatlannak tűnt az iszalagsátras terep; vártam, amíg 
felbukkan egy-egy fej az ágak között, mentek tovább a holt ág 
felé, lassan és unottan vánszorogtak a szikkadt parton, mint akik 
nagyon belefáradtak a versengésbe, alig szóltak egymáshoz, míg a 
vízhez nem értek. Száraz sás reccsent a lábam alatt. Ekkor vettem 
először észre, hogy vissza-visszapillantgatnak gyanakodva, mert 
amit csinálnak, arról nem szerezhet más tudomást, még otthon 
sem merik elmesélni. Éppen attól olyan izgalmas, mert tiltva van.

Lehasaltam a parton a vadherébe, hátamat böglyök támadták, 
de tűrtem, mert elárulhatott a legapróbb nesz. Csak akkor emeltem 
meg a fejem, amikor újra a megszokott, egyenletes ritmusban 
kezdtek beszélgetni, ebből tudtam, hogy biztonságban érzik ma-
gukat. Abban a meggyőződésben hajoltak a víz fölé, hogy nem 
üthetnek rajtuk. Előszedték a nád közül rejtekhelyükről a vessző-
ből font, fenék nélküli borogató kosarakat, kézről kézre adogatva 
lerakták egymás után mind az ötöt a térdig érő vízben, egyenlő 
távolságban, közben halkan beszéltek, mint akik továbbra is óva-
tosak, és tisztában vannak vele, hogy a halfogás ebben az időszak-
ban szigorúan tilos; az erdőkerülőtől egyébként is tartani kellett, 
mert egyenruhában és puskával járt, szigorú fegyelmet tartott. 
Nem riadt vissza az önbíráskodástól sem: akit tetten ért, a két ke-
zét a fához kötötte, mintha átölelné, és úgy hagyta másnapig.

A tilalom ellenére ezzel dicsekednek mégis a mozi udvarában, 
a legnagyobb harcsa bajuszával, mert vasárnap délután újra meg 
kell mutatni, hogy ki mennyit ér, jólfésülten és tiszta ingben, akkor 
már szabad, jöhet a halőr, legfeljebb kikötnék a mozi hirdetőosz-
lopához, és ott üvölthetne másnap reggelig, el nem oldaná senki. 
Micsoda kárörömmel ugrálnák körül indiánszökdeléssel, kezük-
ben a harcsa bajuszával! A moziban ők szabták a törvényeket.

Ha túljárnék az eszükön, akkor az orruk alá dugnám a csont-
keményre szárított bajuszt, előbb megformálnám persze, éppen 
ellenkezőképpen, ahogyan ők szokták: nem nyolcas, hanem horog 
alakja lenne. Hogy megmutassam nekik, csak azért is. Az győzhet, 
aki megfejti mások titkát. Akkor beveszik a csapatba, velük futhat 
a labda után, nézegethet tiltott képeket.

Csakis a saját fegyverükkel győzhetem le őket. Szétterítettem 
a zsákot a fűzfa alatt, aztán összegöngyöltem szorosan, mint a 
palacsintát, és a derekamra kötöttem a nadrágszíjjal. Ebbe rakom 
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majd a zsákmányt. Kibelezem, és egészben sütöm meg őket hol-
nap ebédre. Még sohasem bontottam halat, de nem kell segítség, a 
hasukon kell kezdeni: a ragadozók belében apró halak vannak, 
egymásba harapó megemésztetlen fejek. Maroknyi szem világít 
bennük. Egymaréknyi szemgolyó olyan nehéz, mint egy marék 
sörét. Fény jött a toronyból, mintha világítana, pedig csak egy csil-
lag bújt meg mögötte. Ragyogott a kitört ablakokon át.

Apámnak délután persze úgy adtam elő a tervemet a háta 
mögé osonva a szobájában, hogy ne kelljen közben a szemébe 
néznem. Mintha én jöttem volna rá, hogyan a legegyszerűbb a 
halfogás apálykor, csak hallottam valahol róla, és megjegyeztem, 
merre kell menni a holt ág felé, zagyva magyarázkodásba fogtam 
arról, hogy nem ismerjük a helyi szokásokat, milyen egyszerű fur-
fangokkal élnek az emberek. Végül az újságból felpillantva egy 
legyintéssel rám hagyta az egészet. Egyébként nem indulhattam 
volna el éjnek évadján egy zsákkal a rétre.

A Kaszás-csillag már eltűnt az égről, az a pillanat volt ez, mi-
kor az éjszaka elválik a nappaltól, az alvilág a felvilágtól, és talán 
más is kettéválik ilyen pillanatokban. Az utolsó óra, amikor a vilá-
gi és emberi mélységben fekete halak nyomába erednek a minden-
áron birtokolni vágyók. Fényesség és sötétség még érintkeznek a 
leszállni látszó felhők peremén, és otthon ágyukban a szunnyadók 
felriadnak nehéz, gyötrő álmaikból, a betegek felnyögnek, mert 
érzik, hogy vége az éjszaka poklának, és következik az áttekinthe-
tőbb szenvedés. A nappal rendszere és világítása feltárja és szét-
rombolja mindazt, ami az éjszaka sötét zűrzavarában görcsös kí-
vánság volt, titkos vágy, nyavalyatörős indulat. Olyan nyers és vad 
a víz illata ilyenkor, mintha minden, ami él, ocsúdni kezdene a 
természet határtalan hálószobájában, kilélegezné sóhajával titkos 
terveit.

Ebben a pillanatban ébred a lapály felett a szél, óvatosan emel-
kedik, előbb csak a bokrok alján kotorász a régi avarban, olyan 
puhán, mint amikor az ébredő letörli párnájára csordult nyálát, és 
keserűséggel jut eszébe a világ, amelyben álomba esett.

A békahangok távolinak tűntek, mert amint a közelükbe ér-
tem, sunyin elhallgattak, csak a szaftos plattyanásokból sejtettem, 
mekkorák lehetnek. Utáltam a sült békacombot, mert nem lehetett 
rendesen megemészteni. Szúnyogok csíptek az ingemen keresz-
tül, mintha összebeszéltek volna, egyszerre támadtak, akkor sem 
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győztem volna a csapkodást, ha polipnyi karom nőtt volna. Sis-
teregve csapódtak felém a pánlevelek, éles széleikkel a fülembe 
hasítottak. Feltűrtem a nadrágom szárát, csalánban gázoltam. 
Hallgatott a víz, a mélyből felputtyogó halak cinkosa, buborékok 
lebegtek a feketeségen, mint a gyöngyök, aztán szétgurultak a holt 
ág felszínén. Bokámat körülfogta a jéghideg iszap, begázoltam a 
hínár közé, ahol az első halcsapdát sejtettem. Lehajoltam, de nem 
értem el a kezemmel az alját, pedig az arcom is belenyomtam a 
vízbe, de nem találtam semmit, kagylóhéjak között kotorásztam. 
Mintha húzott volna befelé a sötétség, derékig ért már a víz, akkor 
botlottam az első borogatóba; már rémlett, hogy előbb ereszked-
tem le a meder felé, mint kellett volna, még a nagy kanyar előtt 
vétettem el az irányt, de az első vesszőkosár felfedezése önbizal-
mat adott. Körültapogattam a felső peremét, benyúltam a közepé-
be, a víz az államig ért, aztán a fejemet is belenyomtam rémüle-
temben, ittam is egyet az orromon keresztül, olyan volt, mintha    
a szememig szippantottam volna fel, szinte fájt ez a vízzel telt 
lélegzet, amit kihasznált a kígyóhal, és sikkantva menekült a 
markomból, vagy az is lehet, hogy eldobtam hirtelen, mert abban  
a pillanatban azt gondoltam, hogy kígyó, és belém mar. Lehetett 
volna fekete vízi hüllő, amiről azt mesélték, hogy a megszólalásig 
hasonlít a siklóra, de életveszélyes összetéveszteni őket.

Még éreztem a síkosságot a kezemen, amikor a következő 
borogatóba nyúltam, kapkodtam a törpeharcsa után, csapkodott az 
uszonyával, mintha tudta volna, hogy a tüskéi újra meg újra 
ugyanott sebzik fel a kezem. A hal tátott száját akkorának képzel-
tem abban a pillanatban, mintha legalábbis egy krokodilé lenne, 
óriás tűfogazattal, amelyben elvész a fél karom; éreztem, hogy 
nem menekülhetek. Az ujjamba akadt a ragadozó halfog, akár a 
horog, és kitépett egy darab húst; felkaptam a kezem, mint amikor 
tövis szúr belém. Abban a pillanatban elöntötte a számat a vér, 
aztán a tenyerembe fogtam a sérült ujjat, mintha valaki másé len-
ne, olyan élettelennek éreztem a fájdalomtól. Nem hagyott alább a 
vérzés, talán engem is elnyel a folyó, a hideg víztől elgémberedett 
kéz izzani kezdett, mint a parázs; hangosan átkozódva evickéltem 
kifelé.

Ekkor elevenedett meg előttem a part, fenyegető árnyékokat 
láttam, mint akik éppen erre a neszre vártak, hogy eláruljam ma-
gam; úgy közelítettek felém, mint a ragadozók, arrafelé vetettem 
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el magam, ahol a legsűrűbbnek gondoltam a nádast, amely eltakar. 
Félig úszva, félig bukdácsolva jutottam ki a partra, mégis utol-
értek, letépték a derekamra szíjazott zsákot, ahogy másztam fel a 
töltésre; menekültem a fák felé, akkor hallottam, hogy a hátamon 
éles hangon, egyetlen nyisszanással szétszakad az ing, azt is ma-
gam mögött hagytam. A fűzfaágak között a vesszőfutástól élő 
sebnek éreztem a testem, mindent letéptek rólam, mire az útra 
értem, hadonásztam a karjaimmal, mintha uszonyaim lennének az 
előbbre jutásban. Lebukott a hold a torony mögött, tompa puffaná-
sokkal csapódott a talpam a porban, már nem tudtam az orromon 
keresztül venni a levegőt, kiszáradt a torkom, fogalmam sem volt, 
hova rohanok meztelenül a sötétségben, amikor váratlanul egy 
zseblámpa  fénykörébe  értem.

A semmiből csapott rám a fény, teljesen elvakított. Mintha 
beleütköztem volna valakibe. Védekező mozdulatot tettem ösz-
tönösen, magam sem tudtam, mi ellen. Biztosra vettem, hogy 
utolértek üldözőim, és ott állnak velem szemben kárörvendő vi-
gyorral az arcukon, mert ismertek egy rövidebb utat, elém vágtak, 
és most körbe vesznek, hogy bosszút álljanak, mert ki akartam 
szedni a halaikat; tisztában voltam vele, hogy fel kell adnom, mert 
mit tehetnék hármuk ellen. Végigtekintettem magamon, és na-
gyon szánalmasnak találtam, ahogy kapkodom a levegőt, és a 
számból a véres nyál csorog lefelé az államon, végig a lábam szá-
rán, a bokámon. Éreztem a testemen, ahogyan a véres folyam 
váratlan kanyarokat vett, és néha kiszélesedve várt, mint amikor 
elfújnak egy gyertyát, vagy a szélcsapás egy pillanatra lefojtja a 
lángját, mintha vihar közeledne, és ettől bugyogna hevesebben az 
erekből a vér. Ahogy medrét kereste sietve, a mellkas közepén 
szétterült a vörös tó, aztán a has síkságán átfolyt, és még erő-
teljesebben lökődött lefelé a bőrömön meredeken. Aztán mintha 
egy csapból csöpögött volna a földre, a tócsát még pillanatokig a 
felszínén  tartotta  a  por,  majd  lassan  magába  szívta.

Nem tartott tovább három nagy lélegzetvételnél, ami a tü-
dőmből eközben kiszakadt, mégis felért egy hosszú éjszakával a 
várakozás, amíg megszólalt a hang, kiegyensúlyozottan, mint 
mindig. És az az egyetlen csalódott kérdés mégis felért a meg-
váltással. Nem fogtál halat? Akkor előrenyújtottam a kezem, és 
apám odairányította a zseblámpa fényét a kitépett hús helyére.
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Összegyűrt vászonlepedő a jövő
János ágyában, aki érthetően
elhallgatja az éjszakát, aminek
csillagai a fényükkel hizlalják
a sötétséget, ami alig bír meg-
mozdulni, vagy egyedül felöltözni,
akárcsak János apja, ha eljön a
reggel, hogy kinézzen abból a nagy más-
napos fejéből, s első dolga legyen
kiszakadni a hús-vér valóságból,
amiből nem volt lehetősége az
éjszaka, hiszen az álom lenyírta
végzete lakkozott körmeit, miként
Juli, kinek a hiányát, mint a rút
sertés húgyhólyagját, kitölti János,
ahogy a száműzött a büntetését.

     

     

János versében képzavarokat lát
felfedezni Juli, hangot ad ennek,
a tudás emlőjén csüggni, egy ki-be
húzható elektromos nyomógombon,
rázós dolognak számít, nem csoda, ha
merő nyugalom, csakhamar boldogság
tölti el Juli szívét, innenről jól
látni, mondja is hát József Attilát
idézve, hogy érted haragszom és nem
ellened, de Jánosnak ez úgy hangzik,
mintha azt mondaná legyünk barátok,
pedig még a szeretkezés hátra van.

ÁLDATLAN ÁLDÁS
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    MAGÁNY

Összegyűrt vászonlepedő a jövő
János ágyában, aki érthetően
elhallgatja az éjszakát, aminek
csillagai a fényükkel hizlalják
a sötétséget, ami alig bír meg-
mozdulni, vagy egyedül felöltözni,
akárcsak János apja, ha eljön a
reggel, hogy kinézzen abból a nagy más-
napos fejéből, s első dolga legyen
kiszakadni a hús-vér valóságból,
amiből nem volt lehetősége az
éjszaka, hiszen az álom lenyírta
végzete lakkozott körmeit, miként
Juli, kinek a hiányát, mint a rút
sertés húgyhólyagját, kitölti János,
ahogy a száműzött a büntetését.

     

ÁLDATLAN ÁLDÁS



KARÁCSONYI ÉNEK

Jánost lelkiismeret-furdalás
gyötri, az előbb dedikált, vagyis
augusztus utolsó napján egy
meghitt karácsonyi ajándéknak
szánt gyerekkönyvet Teónak, Teo
azonban csak december közepén
fog megszületni, tudja meg percek
múlva a mosolygó nagymamától,
aki nem hisz a babonában, de
János falra festett ördögével,
ha már a kezében kréta van, ki-
pipáltatja a beígért kérést.

TE ATYA ÉG, JÁNOS

A beteljesült természetességgel
figyeli a gólyák párzását, ahogy
Juli is kezd újra hinni a gólya-
mesében, pont amikor elfolyott a
magzatvize, amikor Jánosban el-
törik valami, aminek esélye
sincs az újjászületésre, mint ahogy
a már kiszáradt pillanatragasztó
tubusa is felidézi benne a
vén tapasztalat átültetését egy
másik iskolapadba, aminek meg
rövidebb a jobb hátsó lába, akár
a messzeségnek, ha haza menekül,
hogy majd mindenestől kitegyék szűrét.
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SIKOLY

(Jancsó Miklós emlékére)

A szabadság karámjából
minden éjszaka
kioson
egy kecskebak.  

Istennek
nincs szíve
megjavítani
a karámot.
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T. KISS TAMÁS
    

 KARC

Nyári élményeim

(házi feladat)

Az idei nyár igazán nagyon izgalmas és élménydús 
volt a számomra. Végig meleg volt az idő, ezért pedig 
kint tudtunk maradni sokáig az utcán. Idén sokat ját-
szottam, és kirándultam. Megismertem sok új állatot, és 
még a messzi mamámékhoz is eljutottam Adorjánra. Ott 
két kiskecske is született, akiknek azt a nevet adtam, 
hogy Rózsi és Lenke.

Júliusban voltam cserkésztáborban, ahol rengeteg 
érdekes dolgot megtanultunk, például, hogy hogy néz ki 
a rigótojás, hogy hogy kell profin bogarakat gyűjteni, és 
hogy hogy kell szakszerűesen lepkehálót csinálni, sőt 
még azt is, hogy hogy lehet legkönnyebben megtalálni 
az elbújt keresztespókot az erdőben, aki levelekből készít 
magának rejtekhelyet, és még nyilazni is. A tábor után 
egyszer elmentünk a majomszigetre is, ahol végre meg-
bizonyosítást is nyert, hogy ott nincsenek is majmok, 
csak szúnyogok. Ott jókat szórakoztunk, és a bará-
taimmal jól elvoltunk. Visszafelé már én is evezhettem. 
Augusztusban voltam a mamáméknál, aki mindig azt 
főzött, amit a legjobban szerettem, ezért főzött gombó-
coslevest, csipetkés piroslevest, sajtos húst, meg egyszer 
galamblevest is főzött, de abból csak kicsit ettem, mert   
a galambokat szeretem, és szerintem nem megevésre 
vannak. A mamáméknál nagyon szép volt. Mindig elmen-
tem a kanálisra pecázni, ahonnan sok halat kifogtam, de 
egyszer egy törpeharcsát is, és megszúrta az ujjamat, és 
be kellett kötni. A tón is pecáztam egyszer, de aztán jöttek 
a cigánygyerekek, és inkább azokkal hadakoztunk. Utá-
na hazamentem, és ilyenkor a barátaimmal játszottam 



Már este 8 óra volt, mire Tibi befejezte a fogalmazását. Meg-
lehetősen elfáradt, mivel sokat kellett azon töprengnie, hogy mit is 
soroljon fel az ezernyi élmény közül, amelyek most kellemesen 
melengették a mellkasát, és bár legszívesebben mindről részle-
tesen beszámolt volna, tudta, hogy arra úgysem lenne képes. Nem 
is azért, mert olyan rossz lett volna az emlékezőképessége, hogy 
ne tudjon visszaemlékezni akár a júniusi kicsengetés pillanatára, 
vagy akár a betűk színére a táblára firkált tarka „VAKÁCIÓ” 
szóban. Ez Tibinek a legcsekélyebb mértékben sem okozott volna 
gondot. Ő mindig ügyelt az apró részletekre, a legparányibb tör-
ténésekre.

Aznap Tibi 15 óra 27 perckor ragadott ceruzát, hogy belekezd-
jen a fogalmazásírásba. A nyár akkor már egy jókorára duzzadt 
sárga léggömbként létezett a fejében, amelyben akár a konfetti, 
úgy nyüzsögtek millió számra a színesebbnél színesebb emlék-
pöttyek. És ez volt Tibi egyik elsőszámú gondja, amely felmerült 
az élmények megfogalmazásának kezdeti fázisában. Történetesen 
az, hogy ő legszívesebben töviről hegyire beszámolt volna min-
den percéről, és hosszúra nyúlt felsorolásokkal, kiadós részle-
tezésekkel és folytonos kitérőkkel ecsetelte volna az élményeit 
pillanatról pillanatra, akár a legelszántabb regényíró. Tibi azonban 
nem tudta eldönteni, hogy melyik élmény fontosabb a másiknál. 
Fáradtságos és bonyolult feladatnak érezte az emlékek rangso-
rolását és kiválogatását egy olyan élményhalmazból, amelynek 
darabkái együtt alkottak csak egy stabil kártyavárat. Hogyan is 
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focit, lábteniszt, klikkerezést, kardozást, számháborút, 
gyufázást, kapusetetőcskét, szobrozást, sok mást, meg 
bunkerezést. Azt úgy, hogy építettünk egy titkos bunkert, 
és oda jártunk gyűlésezni, meg elbújni a másik utcai 
gyerekek elől, akikkel háborúban álltunk. Az is nagyon 
jó volt és izgalmas.

A nyáron tehát nagyon sok mindent csináltam, és 
nagyon jól éreztem magam. Azért szeretem a nyarat, 
mert nem kell korán kelni, sokat lehet játszani, és a fog-
mosás se mindig kötelező. Sok az állat, és azokat is sze-
retem megfigyelni.



lehet egy egész nyarat elmesélni másfél oldalban?! – gondolta 
magában Tibi, akin kellemetlen, viszkető érzés lett úrrá, amikor 
csak ki kellett hagynia valamit annak érdekében, hogy betartsa a 
tanárnő által meghatározott terjedelmet. Ez az erőltetett szelek-
tálás pedig felettébb bosszantotta Tibit, aki nem tudta eldönteni, 
hogy azt mesélje-e el, hogy miként tudták megoldani a bunker 
tetőzetének tökéletes fedését, ezáltal pedig maximálisan vízhat-
lanná tételét, vagy inkább azt ossza meg az osztálytársaival,   
hogy hány alapvető madártani információt kell tudniuk az erdei 
szalonkáról, ha netán valaki a megkeresésükre vállalkozna. Arra 
sem volt már hely, hogy leírja a saját maga által kikísérletezett, és 
kizárólag a pontyok számára kifejlesztett, házi készítésű etető-
anyagok receptjét, és külön sajnálta, hogy még csak a befejező 
részben sem tudott említést tenni arról a számára leírhatatlanul 
szép élményről, amikor egyik délután ült a Kis-Tiszán, és csak 
figyelte, ahogy a nyárfákról hulló fehéres szöszök miként lepik el 
a vízfelszínt, akár valamilyen furcsa, nyári hó.

Elmúlt egy óra, és Tibi füzetének jobb oldala még mindig üre-
sen fehérlett, pedig ekkorra már úgy pezsgett az elméje, akár egy 
jól felrázott, szülinapi gyerekpezsgő.

Volt ugyanis más is. Egy teljesen másféle akármi, amiről Tibi 
biztosan tudta, hogy semmiféleképp nem fog beszámolni. Se a vo-
nalas füzetnek, se a tanárnőnek, sem az anyukájának, sem egyéb 
másvalakinek. Ez a titok azonban nem a fejében volt, mint a többi 
nyári emlék, nem, egészen máshol. Ez a titok ott lapult a blúza 
alatt, akár egy félénk, ázott kismacska, amely olyan mélyen be-
fészkelte magát Tibi mellkasába, hogy nem is tudott róla senki, 
csak a csönd és a szív. Erről az egyetlen valamiről Tibi oldalakon 
keresztül tudott volna mesélni. Ceruzák tucatjait tudta volna el-
koptatni csak azért, hogy halványan körvonalazni tudja azt, amit 
érzett. Gondolatban Tibi golyóstollak százait fogyasztotta el, mi-
közben legtitkosabb érzéseit fogalmazta meg egy sosem kért 
iskolai feladat okán. Pedig ezek látszólag eseménytelen és unal-
mas dolgoknak tűntek. Első ránézésre össze sem hasonlíthatók 
azzal az érzéssel, mint amikor valaki siklóvedlésre bukkan az 
erdőben, vagy egy élő vakondot tart a kezében. És mégis! Habár 
Tibi úgy gondolta, hogy ezidáig már számos dolgot megtapasztalt 
az életben a tiszavirágzástól kezdve egészen egy Hupikék Törpi-
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kék-élőkoncertig, mégsem tudta most felfogni, mi történik vele. 
Történetesen, hogy miért van az, hogy akármennyire is próbálja 
szépen időrendi, majd fontossági sorrendbe rakni a nyári élmé-
nyeit, a cserkésztábort, a nagymamát, a kardpárbajt, a bunker-
építést, mindig befurakodik közéjük egy másik gondolat. Egy 
teljesen másféle emlékkép, amely semmilyen kapcsolatban nem 
volt a mama piroslevesével, sehogy sem kötődött a nyílvessző-
készítés összetett metódusához, és még csak köszönő viszonyban 
sem volt a cserkészek által használatos erdei rejtjelezés egyetlen 
szimbólumával sem. Ez a gondolat mégis ott volt mindenhol,      
és betöltött valamennyi emléket. Ott volt a kifeszített íjban, az 
üveggolyó-pálya átmérőjében, a nagymama fürdőszobájában lévő 
rózsaszín szappantartóban, a majomsziget vadszőlővel rejtett, 
eldugott zugaiban, a mogyorós-karamellás fagyi ízében, a későn-
kelésben, a vízbeugrásban, a szúnyogcsípésekben, a falusi ván-
dorcirkusz bohócának piros parókájában, és persze ott volt most  
is  a  vonalas  füzet  hófehér  jobb  oldalán.

Eltelt egy újabb óra, de Tibi nem jutott előrébb. Közben lerág-
csálta ceruzája végéről az apró vöröskés radírfejet, és – meglehet, 
hogy tudta nélkül, de – a tolltartójából előbányászott körzőjével 
bevésett két vonalkát az íróasztala sarkába. Két egymással me-
rőleges vonalkát, amelyek végpontjaikkal összeérve éppen derék-
szöget zártak be egymással.

Valahogy így: L.
Már két újabb vonalka vésésébe kezdett, amikor belépett a 

szobájába az anyukája, és megkérdezte, hogy áll a leckével. Tibi 
azt válaszolta, hogy jól, és hogy nemsokára kész, habár fogalma 
sem volt, miért mondta ezt, amikor efféle dolgokról nem is szokott 
füllenteni a szüleinek, ahogy azt is csak később vette észre, hogy 
amíg az anyukája bent volt, ő a kezével végig óvatosan takarta az 
asztalba  rótt  kicsi  vonalkákat.

Újabb hosszú, kerek percek teltek el, de a fogalmazás csak 
nem gyarapodott. Tibi inkább csak bámult kifelé az ablakon, hol 
csak a kerti diófa alá állított madáretetőt figyelte, hol pedig egyál-
talán nem figyelt semmit. Könnyen meglehet, hogy még csak 
pislogni sem pislogott. Már-már kezdett megfeledkezni a házi 
feladatról, az időről, a nyárról, és valamennyi dologról, amely 
mostanra teljességgel elvesztette minden jelentőségét. Sőt volt 
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néhány olyan pillanat, amikor Tibin olyan gondolatok kezdtek 
eluralkodni, hogy valójában az egész cserkésztábor egy oltári 
nagy hülyeség, a bunker nem több egy roskadozó, bugyuta tákol-
mánynál, a két hónap alatt zsákmányolt üveggolyó-gyűjteménye 
pedig csak holmi olcsó, vásári kacat. De aztán szerencsére úrrá lett 
magán, és elhessegette ezeket a furcsa, idegen gondolatokat. 
Időnként meg-megragadta a körzőjét, és néhány újabb vonalkát 
karcolt  az  asztalba.

Már majdnem 7 órát ütött Tibi énekesmadarakkal díszített 
faliórája, amikor egyszer csak úgy érezte, végre felszállt a köd a 
fejéből, minden egyéb gondolata elillant, és már a blúza alatt 
feszülő titok sem nehezedett rá akkora súllyal, mint valamivel 
korábban. Lehet, hogy a sok töprengés, a magány, vagy csak az 
idő volt, ami rendszerezni tudta a Tibi fejében lévő gondolatokat, 
mindenesetre, ahogy belekezdett a fogalmazásba, egy szuszra le is 
írta az egészet megállás nélkül. A végén felettébb elégedett lett a 
munkájával. Habár koránt sem tudott mindenről szót ejteni, úgy 
érezte, hogy alapos részletességgel, kellő igényességgel, és a 
megfelelő időrend betartásával számolt be a nyárról. A titokról 
persze egyetlen említést sem tett. Arra még alighanem hetekig 
nem lesz képes. Inkább megvárja, mit hoz még az iskola, a szám-
talan nagyszünet és sok más. Tibi boldog volt, hogy van egy titka. 
Végre volt valamije, amit sokkal nagyobb féltéssel kell gondozni, 
mint egy gyíktojást, és jóval több izgalommal jár vizsgálgatni, 
mint  egy  tenyér  nagyságú  darázsfészket.

Tibi dolga végeztével becsukta a füzetét, és a táskájába tette.  
A körzőt és a ceruzát is elrakta a tolltartóval együtt. Vacsorázni 
indult, mert már nagyon éhes volt. Úgy lépett ki a szobájából, hogy 
alighanem sejtelme sem volt arról a néhány suta vonalkáról, ame-
lyeket az asztala sarkába vésett. Ahogyan valószínűleg azzal sem 
volt tisztában Tibi, hogy a fogalmazásához is csak azután tudott 
nekikezdeni, miután megszületett az az aprócska véset. Néhány 
vonalka csupán, amelyben benne volt az egész nyár:                     .
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(Varga Laró Istvánnak)
     
Gyémántszilárd tartást ad – kívül s belől: 
settenkedő élet elől –, mint végenincs sík
olyan, csak kicsit más.
Ím felhők fölé emel újra ez a 
csendes mámországuldás.
    
*
     

Pajkos tündér heverész
Imént még holdat igéz
Tökéletes idommal
Vizet fakaszt a Poklosban
     

Kopasz hegyen tündérpár
Csók hevében táncot jár
Napot forgat amannak
Nyomán erdők fakadnak
     

Megjelölöm a hegyet
Magot szórok felmenet
Füstöm fújom négy felé
Az a magos ég felé
     

Tőke fakad nyomába’
Arany csurran a kádba
Öntözök csillagmagot
Szárba szökken hajnalott
     

Isten-isten fényesség
Bor búza áldás békesség
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SZÖGI CSABA
    

FELHŐK FÖLÖTT ÚJRA

– csendes mámországuldás –



*
       

Dalol a hegyvidék – a Cserhát, 
a Mátra, a Bükk, majd a Tokaj, a 
Zemplén –, a Bodrog veri vissza
lomha áradással, szőlőszemek
(még zölden) csilingelnek, kabóca,
tücsök, béka, darázs, szúnyog, 
Nap, Hold, Göncöl, csókos lánykák, 
pajkos tündérek, megszámlálni nem
bírom, sikoly és kacagás a Világ, 
minden zene, muzsikál a lelkek
univerzuma, s túl téren, időn, 
versen és gondolaton, csak zengem 
strófáról strófára magam is énekem, 
mely nem hoz pénzt énnekem, s ím
messze kerül a gyalázat: a teljességhez 
nem kell más, csupán csepp bor, 
tündércsók – meg persze némi alázat.
     
*
     

Kóbor argonauták, nomád őseim, ti 
apró – bár kedves – hőseim, pásztorok, 
kik a tér káprázatában terelve a nyájat
kerestétek az aranygyapjút, s így 
jöttetek innen el, hol pedig a színarany
kádakba csobbanva énekel. Ám ha 
a hold s a csillag pásztortüzeknek 
nem felel – valóban: suttogd a fülébe 
lágyan, engedjen el, mert indulni kell. 
Majd eljő a reggel: gondom s bánatom
ím újra kicifrázva. Felnyársalva 
napdárdától vagy a csontomig ázva 
fellegek jégnyilaitól elindulok majd én 
is. De tudom már az irányt,
s itt hagyva vélt becsest vagy silányt, 
velem utazik az Ég is. A magas Ég is. 
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*
    

Egy – a mérték, s hol a Hármasba lép,
térképemen az a lépték. Bolygók, csillagok: 
csak a paraván. Hol a kárpit felhasad, 
utadat ott keresd, meg is találod, talán,
ha a fonál végét megleled, miért szíved
eped, már a horgodon. Vagy szőj hálót,
s várj: előbb vagy utóbb befut a hajó, 
öblödben vesztegel, míg csak akarod,
kikötve mázsás horgonyon. Végtére is: 
minden mindegy; a lényeg: mester légy ott, 
hol valóban vagy. Mester, a lélekmozdonyon. 
   

*
     

És persze a nők… róluk kell szólnom még. 
Az első asszony tegnapelőtt – eonokkal ezelőtt, 
rég – sugallta: oda menj, hol a holló a 
csőréből a szent követ kiejté, s a vár fokától 
– hová a szellem a bölcsek kövét rejté – nem 
messze, szintén egy asszonnyal (mint a másik, 
olyan!), a kő alatt az utad megleled, s a győzelem
a tiéd! Vagy ez a gím ma reggel, naná, hogy
nem hím, tehén volt „csak”, de az utat mutatta: 
első bálozónak mulatta ennyi. Szarvastehén 
szemgolyóján riadt táncot járt a napsugár. Ha 
sudár agancsot látnék, tán magam ijednék meg, 
s vennék magamra újra mázsás láncot, járnám
körbe, időből időbe a káprázat látszatlépéseit. 
Jó így. Tolom magamba a való felemelő
tündérkéseit. 
    

*
      

S ahogy ez az asszony is itt, ős homályból
előködlő első csillagfészkemen: a fészkemet
ő rakta. Bár nevét nem tudom, mégis
suttogom s kiáltom folyton, szerelemtől 
angyalrészegen.
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*
     

És most jössz te a sorra, kicsi Múzsa,
mert elsőül hagytalak utoljára tégedet,
fénylő vezércsillagom: ha láttál már
férfit szomjazni, józan mámortól részeget,
kit hazavársz, mert egyedül kevés vagy,
s ki hazavár örök honunkba, mert nélküled
a teljesség is csupa fagy, s elhagy a szent
mámor, a józan teljesség is egyedül hagy.
Lúdbőrzik a holdvilág. A gímszarvas 
elillan. A bor tüze hamvába fúl, a nap 
sugára nem villan fel az égen, ha reggelt
játszik, mint régen a káprázatösvény. Mi 
a holnapnak látszik, puszta fényjáték 
nélküled. Hová indulnék, ott egyetlen szó
szikrázik: veled, veled, veled.

(Szegi, 2014. 7. 16.)
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Ő tesz a legtöbbet értünk, hallotta osztálytársaitól, amikor 
még volt oktatás az iskolában. Ugyancsak ezt hallotta másoktól. 
Nem Szalim a vezér, mondta számtalanszor a bátyja, de ő is nagy 
ember. A legnagyobbak közül való.

A fiú most itt ült a nagy ember előtt és hallgatta.
– A szabadság áldozatokat követel, és nekünk mindenkinél 

nagyobb áldozatot kell hozni érte. Nem azért, mert mi több sza-
badságot akarunk másoknál, hanem azért, mert a mi erőforrásaink 
szűkösek. Nagyon kevés áll a rendelkezésünkre. Az ellenségnek 
tankjai vannak, repülői, modern arzenálja, de az igazi, a leghaté-
konyabb eszköz mégis a mienk. A töretlen akarat, az elszántság,  
az áldozatkészség a mi fegyverünk. Azt pedig nem lehet legyőzni 
semmivel. Érted, fiam? Semmivel. Az ellenségeinknek bőséges a 
fegyvertáruk, az igazi hit azonban hiányzik belőle. Ezt ők is érzik 
és ezért félnek tőlünk. Szegények vagyunk, minket senki sem tá-
mogat. Mégsem kételkedhetünk a végső győzelemben. Ha nem 
ma, ha nem holnap, akkor holnapután vagy egy év múlva ránk fog 
virradni  a  szabadság  napja.

Igen,  gondolta  a  fiú,  el  fog  jönni  a  szabadság  áhított  órája.
Ökölbe szorította kezét. E pillanatban nem csupán kívánta, 

látta is már lelki szemei előtt a szabadságot. Körülírhatatlanul, és 
mégis élesebben, határozottabban, mint ahogy a telep szélén lab-
dázás közben maga elé képzelte.

A fiú tizennégy éves volt, soha életében nem hagyta el a te-
lepet. De valahányszor lakóterületük határán, a gazzal benőtt üres 
telken labdázott barátaival, és a labda elgurult, néhány percnyi 
szünet állt be a játékba, elnézett a távolba, ahol tudomása szerint a 
szabadság földje terült el. Az a föld, amely az övék, s amit most 
mások bitorolnak. Azok, akik helyette is élvezhetik a szabadságot.

Felnézett a nagy emberre.
Ó, mennyi mindent hallott már róla! És hányféleképpen! Sut-

togva a szobájuk sarkában, tisztelettel és csodálattal kiejtve nevét. 
Vagy hangosan skandálva tüntetéseken, féktelen hévvel követelve 
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megjelenését. Hiszen őt várták mindig, akár a messiást. Igaz, nem 
ő volt a vezér. A Vezért csak kevesek és ritkán láthatták, neki ál-
landóan rejtőzködnie kellett, az ellenség mindenütt vadászott rá. 
Szalimnak is mindig a nyomában voltak, ámde ő ügyesen kiját-
szotta üldözőit, s mindig előkerült, ha szükség volt rá. Senki sem 
tudta, hogyan csinálja. A Vezér volt a vezér, de Szalim volt a félel-
met nem ismerő, mindenütt jelenlevő, látható hős.

Szalim, aki most itt ült vele szemben és őhozzá intézte szavait.
– Kevesen vagyunk – mondta Szalim halkan. A fiúnak előre 

kellett hajolni, hogy tisztán értse a szavait. – Kevesen vagyunk, 
mégis félnek tőlünk. És tudod miért, fiam?

A fiú csak sejtette.
– Mert mi bátrak vagyunk, és hittel harcolunk. Hősök va-

gyunk,  ahogy  apáink  apja  is  az  volt.  Legyőzhetetlenek.
Szalim a szakállát simogatta, szomorú tekintettel nézett a 

fiúra.
– Azért, mert egy pillanatig sem hagyjuk szűnni rettegésüket. 

Nem engedjük, hogy a félelem, akárcsak egy szemvillanásnyi 
időre is feloldódjon bennük. Mi vagyunk az elnyomottak, mi va-
gyunk a megalázottak, de ők az űzött vadak. Akiknek nincs, nem  
lehet egy percnyi nyugtuk sem. Sohasem tudják mikor, hol és 
hogyan csapunk le rájuk. Vásárlás közepette a bazárban, éjszaka 
álmukban, egy temetésen vagy amikor éppen mulatoznak. Állan-
dóan és szünet nélkül érezniük kell a veszélyt. Ez őrli fel az ellen-
állásukat,  ez  töri  meg  az  erejüket.

A  fiú  megfeszítette  izmait,  hatalmába  kerítette  a  tettvágy.
– Most, fiam, te fogod mérni rájuk a csapást. Az ellenség falán 

te fogod ütni azt a rést, ami megnyitja a szabadsághoz vezető utat. 
Ma, e szent napon, te leszel népünk kíméletlenül lesújtó ökle. Fel 
vagy rá készülve?

– Igen, Szalim – mondta a fiú. Szemében csillogott az elszánt-
ság. Felemelkedett a székről, ugrásra, csapásra készen.

– Nem félsz?
A fiú összeszorította száját, fejmozdulattal jelezte, hogy nem.
– Nem is szabad – mondta Szalim. – Ha mégis elfog a félelem, 

gondolj arra, hogy te már ma a határtalan szabadság birodalmába 
léphetsz. Oda, ahol mindenki egyenlő, ahol mennyei béke és sze-
retet várja a hősöket. És gondolj arra, hogy imába fogják foglalni  
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a neved. Hozzád fohászkodnak majd a gyermekeiket féltő anyák, 
a harcba induló férfiak. Te fogod odafentről vigyázni őket.

A fiú ismét bólintott, hogy megértette. Kihúzta magát, arcát 
elöntötte a kiválasztottak büszkeségének pírja.

– Akkor induljunk – mondta Szalim.
Átkarolta a fiú vállát, s úgy kísérte őt a másik helyiségbe, 

ahogy apák szokták fiaikat kísérni az esküvőjükre. Egyszersmind 
szomorúan és elégedetten.

A másik szobában ketten vették kezelésbe a fiút. Derekára 
csatolták a széles övre szerelt robbanóanyagot, majd egy lenge, 
sűrű szövésű és hosszú kabátot adtak rá, amely hatékonyan és 
átláthatatlanul takarta az övet. Tavasz volt, sokan jártak hasonló 
kabátban. Az egyik férfi a kabát zsebére vágott lyukon óvatosan 
áthúzta az övhöz csatlakozó zsinórt.

– Ne feledd, oda menj, ahol a legtöbben vannak – figyelmez-
tette Szalim. – Ahol a legtöbb nő van a gyerekeikkel. A zsinór 
egyetlen erőteljes rántásával végzel velük.

A fiút egy mellékúton vitték ki a telepről. Egy zárt és forgal-
mas bevásárlóközponthoz kísérték.

A bejáratnál kezet fogott a kísérőivel. A kézfogásban érezte a 
biztatást.

Aztán elvegyült az emberáradatban, s közben szakadatlanul 
figyelt. A megfelelő helyet kereste. Végül egy játékbolt előtt ta-
lálta meg, ahol valamiféle kiárusítást tartottak. Sorban álltak az 
emberek, többnyire asszonyok a körülöttük virgonckodó gyer-
mekeikkel.

A fiú befurakodott a sorba.
Egy tekintélyt parancsoló, határozott hangú idősebb úr rászólt, 

rendre akarta utasítani. 
A fiú felnézett az idősebb úrra, angyali, ártatlan arccal. Csak   

a szemében fénylett határtalan gyűlölet.
Benyúlt a zsebébe, és megrántotta a zsinórt.
Nem hallotta a robbanást, nem érzett fájdalmat.
Nem hallotta a kétségbeesett jajveszékelést, a gyötrelmes sí-

rást, nem hallotta az átkokat.
És nem hallotta azt a velőtrázó, fájdalmas sikolyt sem, ami az 

anyja  torkából  szakadt  fel  fiának  halálhíre  hallatán.
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A fák olykor valóságon túli lények.
Tavasz van, kikelet, egyik-másik kicsavarodott ágaival az 
opálszürke tél hamuszín ragyogását idézi, akár egy Giacometti-
szobor, vagy néma Dalí-féle felkiáltójel a sűrűsödő tájban.
Felkiáltójel: egyenes, ám sokirányú sikoly. Torz mosoly. 
Munch-ra gondolok. A képre. Minden csak feltevés, amit Ő 
gondol vagy ír róla, az is.
Hogy is volt?
„Egy este épp egy gyalogúton sétáltam, amikor a város az egyik 
oldalon volt, míg a fjord alatta. Fáradtnak és betegnek éreztem 
magam. Megálltam és elnéztem a fjord fölött – a Nap éppen 
lemenőben volt, amikor az ég vérvörössé változott. Úgy éreztem, 
hogy egy sikoly préselődik ki a tájból és úgy tűnt számomra, 
mintha hallanám a sikoltást. Megfestettem a képet és a vérvörös 
felhőket. A színek szinte sikoltottak. Ez vált A Sikollyá.”
S miért ne lehetne megfesteni a pusztuló tájat az elhalás minden 
jelével, emberalak nélkül, megmutatva az ember pusztító 
szándékát, erejét, habár a képen nincs jelen?
S miért ne lehetne a kép címe szintén Sikoly, vagy Üvöltés, s 
valahány hasonló tartalmú szó?
Nem lehet minden képhez magyarázatot fűzni. Megfestették, éli 
a saját életét. Megállnak előtte, nézik, csodálkoznak, értik, nem 
értik, mindegy is.
Az is, mit akart üzenni ecsetje szőrös, foszló-koszlott végével 
a festő.
Az a fontos, mit vált ki belőlem.
A képeknek nincs hangjuk?
Miként szinte nem ismerünk, csak idillikus tájképeket.
     

Egy biztos, nézem kicsiben, nagyobb méretben, különböző 
változataiban, megrémülök, és sikoltanék egy nagyot, mintegy 
kiterjesztve a hiányzó dimenzió, a hang irányába, felkeltve és 
lefojtva ezzel a mások képzeletét, mert hát nézzék a képet, és 
legyen meg mindenkinek a saját sikolya hozzá.
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A képeknek van szaguk, s minden egyebük, ha elég figyelmesek 
vagyunk, hogy meghalljuk a festett bokrok mélyéből induló 
néma sikolyt, halk üvöltést.
Talán ezért nem találták még fel a hangos festményt, miképp a 
szagos filmeket sem a moziban.
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Alkonyodott, amikor Ida belépett a csikorgó vaskapun, amit 
csak úgy lehetett becsukni rendesen, ha előbb maga felé húzta és 
megemelte egy kicsit. Végigment a keskeny betonjárdán, s a ka-
nyarodónál már látta, hogy anyja a kiskonyha üveges ajtaján belül 
áll, és mereven bámul az udvarra.

Rámosolygott kintről és intett neki, hisz nem érthette, mi is 
történik. Az öregasszony hátrahőkölt kicsit, szája kinyílt, mintha 
mondani akarna valamit, majd gyorsan kinyitotta az ajtót, és hal-
kan kiszólt:

– Gyere, itt van megint! Nézd…
Tiszta kék szemei révülten bámultak valamit az udvaron. Ida 

szorosan melléállt, átölelte, és megpróbált ugyanabba a pontba 
nézni, amelyen anyja tekintete megkövült. De csak a félig kiszá-
radt barackfát látta, s az ágak közt a szomszéd ház fehérre meszelt 
hátsó falának foltjait.

– Ki van itt, mama? – kérdezte óvatosan.
– Az a férfi, aki a múltkor is… – súgta az öregasszony. – 

Látod? Ott, ahol a betonjárda kanyarodik, csak fönt a levegőben! 
Ne mondd, hogy nem látod! Most eltűnt, ó, istenem… De hát lát-
hattad, mikor jöttél befelé, a feje egy irányban volt a tieddel, azt 
hittem, nekimész!

– Semmit nem láttam, mama, ugyan…
– Mert nem néztél oda. Mindig ilyen voltál. Mész az utcán, 

akár gyalog, akár biciklivel, nem nézel se jobbra, se balra, csak 
előre.

Ida kacagni próbált:
– Igen, mint a ló… Gyere, egyél, paprikást hoztam…
– Majd… – legyintett az öregasszony. – Figyelj… meséltem a 

múltkor…
– Igen, mama – mondta Ida csöndesen, és megfogta a karját. – 

Üljünk le, és meséld el újra.
– Egészen jól vagyok – nézett rá az öregasszony, most már 

sértődötten. – Azt hiszed, elment az eszem?!
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De azért leült az asztalhoz.
– Nem hiszem, mama – mondta Ida határozottan. – Mesélj.
– Ugyanaz volt, aki a múlt héten. És ugyanott. A betonjárda 

szélénél, úgy másfél méter magasságban. Mondtam neked a múlt-
kor is, éppen ott lehetett a kis körtefa lombja valamikor, tudod,   
az, amelyikbe belecsapott a villám… Emlékszel, mekkora körték 
voltak rajta? Hatalmas zöldek, még zöld volt mind a három…

– Emlékszem, mama – bólintott Ida, megadóan.
– Hogy sajnálta apád, hogy ki kellett vágnia… Na, szóval ott,  

a levegőben, egy férfifej lebegett. Sötét haja volt és kék szeme, 
gyönyörű szemei… Kinéztem az ajtón és csak nézett rám, néhány 
percig.

– Azt mondtad, nem ijedtél meg egy picit sem – szólt közbe 
Ida. – És most?

– Most sem ijedtem meg… – nézett a szemébe az öreg-
asszony. – Csak kinéztem, hogy lássam, borús-e az ég, lesz-e eső. 
Hát ahogy kilépek az ajtón, ott van. Megint néz rám, szépen, szelí-
den. Nem tudom, meddig állhattam az ajtóban, tíz percig biztos. 
Az meg ott lebegett a levegőben. De nem volt benne semmi ijesz-
tő. Egy jóképű férfi feje, ennyi. Odamenni azért mégse mertem, de 
egy idő után gondoltam, ha bejövök, eltűnik-e vajon? De még 
akkor is ott volt, mikor jöttél. Érdekes, akkor sem ijedtem meg, 
mikor elmentél mellette. Eszembe se jutott, hogy bánthat téged. 
Miért is bántott volna? Olyan kedvesen nézett, mint egy angyal… 
Angyal volt az, mi más lehetett volna? Csak most már kezdek 
gondolkodni, hogy ugyan mit akart. Mit akar velem? Mintha va-
lamit mondani akarna. Bár eszembe jutott volna, hogy megkér-
dezzem… De legközelebb… Ha még egyszer jön…

– Akkor megkérdezed? – szólt Ida, s anyja keze után nyúlt.
– Meg én – felelte az öregasszony, és sóhajtott, mint aki nehéz, 

elkerülhetetlen feladat elé néz.
– Kérdezd meg, mama – szólt Ida, és tányért vett elő a régi, 

üveges konyhaszekrényből, meg kanalat, villát. Majd kenyeret 
szelt, kivette a bebugyolált lábast a szatyorból, az asztalra tette, 
levette a fedelét. Még gőzölgött az étel.
    

*
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– Hogy vagy, mama? – kérdezte Ida két nap múlva, amikor 
megérkezett, és fürkészően anyja szemébe nézett. Fátyolosnak 
látta a tekintetét.

– Megvagyok – motyogta az öregasszony, s azon nyomban 
megpróbálta összeszedni magát. – Kicsit szédülök, biztos az idő-
változás miatt… Esőt mondott holnapra a rádió. Nem, nem va-
gyok még éhes, tedd csak a lábast a sparhelt szélére, majd később. 
Nem érdekes… Hanem figyelj, az előbb…

Riadtan pillantott az ajtóra.
Idán furcsa borzongás futott végig.
– Megint itt volt? És… szóltál hozzá?
– Nem, nem ő… Valaki más…
– Te mama! Most már jobb lesz, ha orvoshoz viszlek.
– Persze, mert egy kicsit szédülök! – fortyant fel az öregasz-

szony. – Mondom, hogy időváltozás jön, nincs semmi bajom!     
És meg sem hibbantam, vedd már tudomásul! Ezek csak valami… 
jelek.

– Miféle jelek? – nyitotta tágra a szemeit Ida.
– Ne vágj közbe, na… Hagyd már, hogy elmeséljem. De előre 

mondom: ez délután történt, öt óra felé, tehát világos nappal. 
Kiléptem az ajtón, hogy vizet vigyek a csirkéknek, hát a pumpás 
kút  mellett  ott  állt  egy  kislány.

– Egy kislány?! Miféle kislány?
– Mondom, hogy ne vágj közbe! Igen, egy kislány. Hófehér 

télikabátban, a fején fehér bundás sapka. Egy gyönyörű kislány. 
Te, hiszen rád hasonlított! Egész idáig gondolkodtam, hogy miért 
tűnt olyan ismerősnek. Ilyen arcod volt kislánykorodban… Olyan 
komolyan nézett rám, hogy földbe gyökerezett a lábam hirtelen… 
Egy gyerek nem tud ilyen komolyan nézni, hidd el… A kezét a 
télikabát alá dugta, mintha rejtegetett volna ott valamit. És csak 
nézett, nézett… Fázni kezdtem a félelemtől… És akkor eszembe 
villant, hogy mi ez, mi is történik, megijedek egy kislánytól?! Az 
is eszembe villant, hogy kérdezni kellene tőle valamit.

Ida nem állhatta meg, hogy közbe ne vágjon.
– És kérdeztél?
– Kérdeztem bizony. Azt kérdeztem, hogy: „Mit akarsz, kis-

lányom?”. Erre egy pillanatig még komolyabban nézett rám, vagy 
már gonoszság is volt a szemében? Nem tudom… egy ilyen 
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angyali kislány mért nézne gonoszul? Megmozdult a keze a kabát 
alatt, mintha valamit elő akarna húzni onnan, de a következő pil-
lanatban eltűnt.

– Mama, gondolj már bele, ugyan… Hogy lenne igaz ez az 
egész? Hisz nyár van, mért járna egy kislány nyáron télikabátban?

– Ez csak egy jel – mondta az öregasszony határozottan. – 
Tudom  én.  Mint  ahogyan  a  férfifej  is.

– Telefonálj, bármikor, ha nem érzed jól magad – szólt Ida, és 
búcsúzott.

– Jól érzem magam – mondta az öregasszony. – Már nem is 
szédülök.
     

*
    

Hajnalban arra ébredt, hogy kopognak a kiskonyha ajtaján. 
Kinyitotta a szemét. Lélegezni próbált, felébredni egészen, hogy 
megállapítsa, álmodta-e vajon a kopogást. Erős nyomást érzett     
a mellkasán, mintha rátelepedett volna valaki. Nagy nehezen 
oldalra fordult, s egyszerre valami vakító fehérségbe ütközött a 
tekintete.

A kis angyal egy méternyire állt az ágytól. Karjait összefonta 
mellkasán, s fehér kabátja alatt mintha rejtegetett volna valamit a 
kezében.

Az öregasszony fölülni próbált, eljutni valahogy a telefonig, 
amely az ágy lábánál álló konyhaszekrény polcán feketéllett. Ám 
alighogy megmozdult, úgy érezte, valaki visszanyomja az ágyra, 
újra és újra. Sikoltva próbált volna lecsúszni az ágyról, arcizmai 
azonban begörcsöltek, s a hangtalan sikoly, hirtelen irányt változ-
tatva, légcsövébe lövellt vissza, s teljesen elállította lélegzetét. 
Arca elkékült, kezével a levegőbe kapott, teste megfeszült, ránga-
tózott néhányat, majd a rá csavarodott nyári takaró szorításában 
megnyugodott, elnyúlt, s nem mozdult többé. 

A kis angyal, gyönyörű szemében a gonoszság színes szik-
rácskáival, mereven nézte.
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folyton ismételni
amíg a játék véget ér
de a játék sosem ér véget
és nem lehet megismételni
semmit
az utolsó ítélet
a kártyák újraosztása lesz
gyakorold az esést
az egyensúlyát vesztett
nyeregből
sikoly
a fájdalmat csak utólag érzed
 

menet közben szerettél,
öltél és öleltél
 
tenyérnyi foltot leheltél
a befagyott ablakra
 
bőrödön varasodnak
a simogatások
meg nem született testvéred
életét
próbálod kitalálni
 
elképzelem: mosolyogsz
grimaszt próbálgatsz
mielőtt megfordulok
 

ÉS AKKO
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    MAGÁNY

folyton ismételni
amíg a játék véget ér
de a játék sosem ér véget
és nem lehet megismételni
semmit
az utolsó ítélet
a kártyák újraosztása lesz
gyakorold az esést
az egyensúlyát vesztett
nyeregből
sikoly
a fájdalmat csak utólag érzed
 

ÉS AKKOR MEGFORDULTAM
 



SZÉL LAPOZZA
 
a padon felejtett naplót
a szél lapozza
a város zaja elnyomja
a hangot
sosem fogod megtudni
sikoly volt az
sírás
vagy nevetés
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Ahogy felébredt, az éjszaka kellős közepén, ismét ugyanaz a 
kép villant fel előtte. Mindig ugyanaz.

Egy férfi nemi szerv. És egy női. Egészen közelről. Már egy-
másba értek, már átnedvesedtek az örömtől, már simogatják és 
szeretgetik egymást. És a mámorító egyesülés közben mindvégig 
ott feszül köztük, a felhevült és izgatott nemi szervek között a 
szögesdrót.

Pornográf?
Perverz?
Aberrált?
Egyik sem. Még szörnyűbb.
Kommunizmus.
Szinte mindig erre a képre ébredt, és szinte mindig az éjszaka 

közepén. Nyilván a hajnal felé jelentkező, vizelési kényszer okoz-
ta merevedés is rásegített erre, de jól tudta, nem ez az egyetlen oka 
ennek a morbid képnek. Már kora ifjúságától kezdve érdekelte a 
politika, amikor megtudta, nagyapját kivégezték, majd tetemét 
egy jeltelen sírba lökték többi szerencsétlen sorstársával együtt, 
csupán azért, mert amikor jött a fordulat, valaki rámutatott, és 
elkiáltotta magát: bűnös! A rámutatástól és felkiáltástól számítva    
a nagyapa életéből még kerek egy óra maradt hátra. Nem volt 
bizonyítási eljárás, védőbeszéd, bírósági ítélet, egyéb „felesleges” 
formaságok. Csak egy lövés.

Tudni akarta az okokat és összefüggéseket, tudni akarta a vá-
laszokat a miértekre, tudni akarta, miért történt a nagyapával az, 
ami, és úgy, ahogy, ezért az ifjúságra jellemző mohósággal és fék-
telenséggel vetette bele magát az irodalomba és minden olvas-
mányba, ami az útjába került, és amiből megtudhatott bármit is 
múltról, történelemről, ideológiákról, háborúkról. Így rágta át ma-
gát Szolzsenyicin ezer oldalas, szórakoztatónak egyáltalán nem 
nevezhető művén is, amely a szovjet munkatáborok életét mutatja 
be. Ebben olvasta az orosz író által leírt jelenetet: a Gulag szigo-
rúan elkülönített férfi és női táborának egy-egy lakója, dacolva 
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minden veszéllyel és fegyveres őrökkel, találkozik a két tábor ha-
tárvonalánál és végül megtalálják azt a pózt, amelyben szeretkez-
ni tudnak, úgy, hogy közben egy szögesdrót feszül a két egymásba 
olvadó test között.

Ez a kép mély hatással volt rá. Ifjúkorában persze különösen, 
de később, már érett, felnőtt férfiként is gyakran felidézte ma-
gában. Nyilván az erős szimbólumok ilyen brutális találkozása 
váltja ki az emberből azt, hogy egy ilyen jelenetet nem tud olyan 
egykönnyen elfelejteni. Az egymásba érő pénisz és vagina, maga 
az aktus a szerelem, a vágy, az öröm és gyönyör, de egyben a 
szaporodás, a túlélés és maga az élet szimbólumai is egyben, 
vagyis mindannak, ami szép és jó, ugyanakkor a szögesdrót mind-
ennek az ellentéte és tagadása: a szétválasztás, a korlátozás, az 
erőszak, a halál szimbóluma. Abból, hogy élet és halál e két 
szimbólumának véres összecsapásából a közösülés által mégis-
csak az előbbi került ki győztesen, akár valamilyen pozitív üzene-
tet is kihámozhatott volna magának, őt mégis szomorúsággal 
töltötte el ez a kép. Zavarta a szögesdrót jelenléte, nem értette, 
miért van rá szükség ott a két test között, egyáltalán, miért van 
szükség szögesdrótra a világon. Így aztán a nagyapa halála rejté-
lyének megoldásához ugyan nem jutott közelebb – mert ha egy-
szer az élet győz a szögesdrót ellen, akkor miért kellett neki olyan 
fiatalon és erőszakosan meghalnia? –, de legalább gazdagabb lett 
egy képpel vér, ondó és szög misztikus keveredéséről.

Az ébresztőórára nézett. Volt még bő két órája a munkába 
indulásig, de tapasztalatból tudta, hiába is próbálkozna, ilyenkor 
már nem tud visszaaludni. Felkelni sem volt kedve, úgysincs kivel 
beszélnie, szót váltania. Egyedül volt ebben az idegen kisváros-
ban, ebben a távoli országban, ebben a parányi albérletben. Még 
az utcák csendje is idegen volt. Viszont ébren feküdni az ágyban – 
ez volt a legrosszabb az összes kínálkozó alternatíva közül, ezt is 
tudta már tapasztalatból, mert ilyenkor jöttek a kínzó kérdések. A 
nagyapa halálának kérdése az évek során jótékonyan veszített 
jelentőségéből, viszont egyre csak nőttek, dagadtak, terebélye-
sedtek a saját sorsával kapcsolatos kérdések. Elsőként mindig az, 
hogy hogy került ő ide. Mert bármilyen furcsa is, ő maga sem 
tudta. A külső körülményekre, konkrét eseményekre persze pon-
tosan emlékezett: a hideg és csípős vasárnap hajnalra, amikor, úgy 
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fél évvel ezelőtt, beült egy idegen ember kocsijába, hogy elin-
duljon egy teljesen ismeretlen világba, az azt megelőző estére, 
amikor még körbetelefonálta a barátokat, és hogy egész este az 
egész család a hirtelen eltűnt maroktelefonját kereste az egész 
házban – és hogy magában mennyire örült annak, hogy azt az át-
kozott készüléket sehol sem találják, mert így legalább volt mivel 
elfoglalnia magát és a többieket, addig sem kellett másra gondol-
ni, másról beszélni. Minderre pontosan emlékezett, de az igazi 
kérdés nem is ez volt, nem is így hangzott, hanem úgy, hogy mi 
vezetett odáig, hogy azon a bizonyos hajnalon, önként és senki 
által sem kényszerítve, saját akaratából és döntéséből beszálljon 
abba a kocsiba, hátrahagyva mindent, családot, barátot, emléke-
ket.

Ezen a ponton, ebben a már százszor lejátszott logikai kira-
kósban az első kérdésből – hogy került ő ide? – mindig követke-
zett a második: hol rontotta el? Merthogy erre sem tudta a választ. 
Valamikor, nem is olyan nagyon régen még több üzlete volt, sike-
res vállalkozónak számított, embereknek adott munkát, eltartotta 
a családot. Aztán a több üzletből csak egy lett. Aztán egy sem. 
Aztán a kocsit is el kellett adni, de az adósságok és hitelek csak 
nem szűntek. Aztán az utcára kényszerült, ott árulta a portékáját, 
de még akkor sem tiltakozott, lázadozott a sorsa ellen, ha ez van, 
hát ezt kell csinálni. De amikor már azt kellett látnia, hogy az utcai 
árusításból nem hogy a családot, de még önmagát sem képes el-
tartani, rá kellett döbbennie, hogy ez már így nem mehet sokáig. 
És közben nem történt semmi különös: az adót mindig rendsze-
resen törlesztette, a munkásait (amíg voltak) mindig igyekezett 
becsületesen kifizetni, és az elejétől a végéig ugyanazt csinálta: 
vett, eladott, kereskedett. Csak közben valahogy elfogytak a ve-
vők, és elfogyott a pénz. Miért? Mi történt?

Mivel a kérdésekre sohasem születtek megnyugtató, mindent 
megmagyarázó válaszok, a kérdések csak újabb kérdéseket szül-
tek, épp ahogy egy rosszindulatú daganatban szaporodnak a beteg 
sejtek. Lehet, hogy nem is ő rontotta el? Valahol olvasta, hogy a 
gyerekek, mikor felnőnek, önkéntelenül, szinte tudattalanul is 
azokat a szülői mintákat és magatartásformákat ismétlik, ame-
lyeket fiatal korukban láttak – és elítéltek. Valamikor az ő édesapja 
is úgy gondolta, itthon nincs boldogulás, máshová kell menni 

102



érvényesülni, pénzt keresni, messzire, külföldre, a szabad és gaz-
dag világba. Így nőtt fel édesapa és nagyapa nélkül. Lehet, hogy ez 
az oka mindennek? Hogy nem hitt igazán mindabban, amit csi-
nált, hogy mindvégig az dolgozott benne, itt úgysem sikerülhet, el 
kell menni innen, ahogy apám tette?

Nagyot sóhajtva az órára nézett. Még mindig volt fél szabad 
órája.

A Gulag-könyvből még egy képet megjegyzett. Ez mindig 
borzongással töltötte el, ha eszébe jutott – nem véletlenül. Szol-
zsenyicin leírja, milyen válogatott kínzási módszerekkel törik 
meg a börtönőrök a lázadókat és engedetleneket a szovjet munka-
táborokban. A számára legborzasztóbb módszer a következő: 
négy megtermett férfi börtönőr teljes súlyával ráül a fekvő fogoly 
négy végtagjára. Aztán jön az ötödik börtönőr, egy nő, aki lassan, 
nagyon lassan a katonacsizmájával széttapossa a férfi heréit. 
Milyen kifinomult érzékük volt ezeknek a szovjet börtönőröknek 
ahhoz, hogy tökélyre vigyék a kínzást, gondolta magában, szinte 
csodálattal. Külön odafigyeltek arra, hogy a „lényegi” műveletet 
végrehajtó személy egy nő legyen – így nyilván nagyobb volt az 
élvezet –, aki pedig külön odafigyelt arra, hogy a műveletet lassan, 
milliméterről milliméterre haladva hajtsa végre, nyilván a maxi-
mális hatásfok elérése érdekében.

Ágyában felülve arra gondolt, vajon férfiember torkát hagy-
hatja-e el borzalmasabb üvöltés, mint olyankor, ha egy ilyen „mű-
veletet” végeznek el rajta?

És most hirtelen arra jött rá, hogy: igen. Ez volt talán ez első új 
és eredeti gondolat, ami megszületett a fejében, amióta itt volt. Az 
első válasz.

A  belső  sikoly.  Ami  hangtalan,  mégis  velőt  rázó.
Felöltözött és munkába indult. Fagyasztott húst pakolni egy 

szögesdróttal elkerített telephelyre.
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Világosság, árva porszemek.
Sejtjeire bomlik – – – – a Nap. Tűz hamvad  
a végtelen csúcsain. És Hold feszül, 
hogy a hegyek szét ne hulljanak.
     

Sziklák tartják össze árnyainkat. 
A fényt megvakult kövek elé vetem.
Elfordult csírázó szememtől az ég.
A kihunyt csillagokat magamban égetem.
     

     

Fekete madár
az ének.
Visszhangzik szememben
égi jel.
     

Nem ismerem
a kavicsok törvényeit.
A sziklák hatalmas csöndje
mégis fölemel.
     

     

A két szeme vakult meg először.
Aztán a csillagok sorra kihűltek.
Mint a védtelen gyermekarc.
Ártatlan játékaihoz tengerek gyűltek.
     

Megszentelt hidegével sírtam.
Tél volt már süllyedő szíve is.
Kő hullt a templomra, rögre.
Istenem, hazám, te segíts!

REQUIEM

KÖNYÖRGÉS A
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Világosság, árva porszemek.
Sejtjeire bomlik – – – – a Nap. Tűz hamvad  
a végtelen csúcsain. És Hold feszül, 
hogy a hegyek szét ne hulljanak.
     

Sziklák tartják össze árnyainkat. 
A fényt megvakult kövek elé vetem.
Elfordult csírázó szememtől az ég.
A kihunyt csillagokat magamban égetem.

Fekete madár
az ének.
Visszhangzik szememben
égi jel.
     

Nem ismerem
a kavicsok törvényeit.
A sziklák hatalmas csöndje
mégis fölemel.

     

REQUIEM
     

     

KÖNYÖRGÉS ANYÁMÉRT
     



SIKOLY JÓZSEF AT

ITT MARAD ARCOM

     

A jövendőt gondjaid elrongyolták.
Hajléktalan homlokodhoz görbült 
a tél. Befagyott szívedet – – – –
kegyetlen ének rázta. A kor zörgő 
    

iszonyatában alig léteztél. Életed 
– – – – csillagra dobott kő volt, 
és elejtett kavics. Sorsodban a fejfa 
lélektől lélekig hullt. Verseidet 
     

a gyász összetapadt csomóba 
fésüli. Hajszálaidat – – – – kifújja 
a világűrbe a múlt. Mint a kés, olyan 
a pengényi idő. Sovány álladnak 
    

a vasúti töltés éles köveket terít. 
Megalvadt arcodat, sínekhez 
feszült véredet térkép vigyázza. 
Őrzöm csontjaid fénylő kövületeit.
     

     

Rejtőzködnek a lélek súlyos ütései,
de a tenger örvénylő zaja kivet. Belül
hordom már sebeimet. A remény 
naponta bekötöz, megcsikordul 
     

a Hold mégis. Lassan véremhez 
vékonyodik az ég is. Ha belém 
hull az utolsó csillag, megfeketedett 
kavicsokra – – – feszül a szám.
     

Azon a napon a mindenek anyaga 
eljön hozzám. Körülállnak majd
a kövek, a fák, a fáradt fémek is sírva.
Itt marad arcom a tárgyakra írva.
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ITT MARAD ARCOM
     

A jövendőt gondjaid elrongyolták.
Hajléktalan homlokodhoz görbült 
a tél. Befagyott szívedet – – – –
kegyetlen ének rázta. A kor zörgő 
    

iszonyatában alig léteztél. Életed 
– – – – csillagra dobott kő volt, 
és elejtett kavics. Sorsodban a fejfa 
lélektől lélekig hullt. Verseidet 
     

a gyász összetapadt csomóba 
fésüli. Hajszálaidat – – – – kifújja 
a világűrbe a múlt. Mint a kés, olyan 
a pengényi idő. Sovány álladnak 
    

a vasúti töltés éles köveket terít. 
Megalvadt arcodat, sínekhez 
feszült véredet térkép vigyázza. 
Őrzöm csontjaid fénylő kövületeit.



Egy valaggal aligha ülhetsz meg két lovat, mondta fiának az 
Ördög, amikor leszálltak a rozoga sínbuszról a kerényi vasútál-
lomáson. Volt még mit gyalogolniuk, ugyanis Telecskára, ahová 
igyekeztek, már nem vezettek sínek, sőt, a falu ellenkező irányból 
se volt vasúton megközelíthető, mert a honatyák valamelyike haj-
danán előkelő társaságban elitta a helybeliek által lobbizásra 
gyűjtött forintokat, így a vasúti társaság térképére nem került föl a 
telepes falu. Vagy valami hasonló történhetett, tény, hogy gyalo-
golni kellett. Igyekeztek is nyomban erőt gyűjteni a restiben, az 
Ördög lenyomott két tájjellegű eperpálinkát, míg a fia hallgatagon 
szopogatta a szamócaízesítésű, de inkább cipőkrém ízű üdítőjét, 
amit akkortájt is ifjúságunk italaként emlegettek az idősek. A 
gyermek, akinek nem adatott meg, hogy varázslóképzőbe, vagy 
boszorkányiskolába járjon, nagy dilemmában volt, hogy mester-
szakácsként, vagy rockzenészként teljesítse ki karrierét, bár eled-
dig a Gombóc nevezetű kutyájának ácsolt házikón kívül egyéb 
önálló teljesítménnyel nem büszkélkedhetett. Igaz, az eblak bejá-
rata fölé a deszkába égette a föliratot: A sátán kutyája.

Szedelőzködjünk, mondta az Ördög, fizetett a söntésnél, majd 
két utcán átvergődve nekivágtak a kövesútnak. Igaz, nekivágtak 
volna, ha a sarkon nem áll a vendégmarasztaló kocsma, ahová in-
dulónak, érkezőnek egyaránt be kellett térnie, hiszen a környék 
friss híreiről ott lehetett tájékozódni. A kocsmában nem ült a helyi 
felcseren kívül senki, aki éppen a pultos menyecske fogát húzta ki 
imént, és a honoráriumként kapott szőlőpálinka végén járt. Tőle 
már nem lehetett semmit megtudni, bár igaz, az Ördög semmire se 
volt kíváncsi.

Hazafelé, az első kanyarban az Ördög nadrágzsebéből elő-
vette a Csíkban lakozó, és ott több ízben igencsak lóvá tett kol-
légájától kapott székely bicskáját, és az útszéli kecskerágó bok-
rokból egy remek pálcát metszett vele, ami inkább hasonlított már 
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botra, mint vesszőre, a kézre álló, négyélű fadarab akár husángnak 
is  elment  volna,  mégis  könnyű  járóbotnak  bizonyult.

Baktattak hazafelé, a gyermek némán rágódott jövőjén, az Ör-
dög meg szaporázta, mert a pálinkák után egyre szomjasabb lett. 
Ördög létére nem voltak patái, sem gyermekének, így ha valahol a 
középkorban kísért, a fölvilágosult tudós aligha mondhatta volna 
róla, hogy patás lábai vannak, tehát növényevő, nem igazán kell 
félni tőle. Nem volt növényevő, noha a faluban élő bicsérdisták 
megkörnyékezték, mondhatnánk megkísértették, de ő a reszelt 
káposztánál jobban kedvelte az abált szalonnát. A szappanszerű, 
őrölt piros paprikával meghintett csemegére szórt, fölkockázott 
fokhagyma se zavarta. Az Ördög nem sokat adott a szóbeszédben 
megkövült hagyományokra. Nem árasztott kénköves bűzt sem, 
bár ha újhagymát és aludttejet vacsorázott, hajnali szellentéseit 
hiszékenyebb lelkek kapcsolatba hozhatták a pokol bűzéről tartott 
elképzelésükkel.

    

Krasnyogtak a második nagy világégés után a fölrobbantott 
betonbunkerek darabjaiból épített úton, rugdosták az apróbb kavi-
csokat, bámulták a magasan köröző, vagy a telefonkarókon posz-
toló ragadozó madarakat, közben beszélgettek, vagy inkább szót 
váltottak egymással, de párbeszédük ebben az elbeszélésben lé-
nyegtelen. Szóval, haladtak.

107



A Sárgásgödör felől értek be a faluba, az Ördögnek ilyenkor 
mindig fölböffent, hogy a gödröt, nem ezt, amiből a falu épületei-
hez szükséges vályogot kinyerték, hanem úgy általában, a bűnös 
lelkek gyűjtőhelyeként tartják számon, pedig az sehol nem félel-
metes gyűjtőtábor, hanem egyszerűen gödör, ahová temetnek, és 
ahonnét föl lehet támadni. Vagy valami ilyen.

Elhaladtak a gödör mellett, ahol Botinac Sári néni bögrekocs-
mája volt. Az utcára ráfeküdt a savanyú dombvidéki bor és a 
törkölypálinka szaga, be kellett térniük, ittak is egy pohár vöröset, 
a gyereknek meg került egy főtt tojás a fölvizezett bor mellé. 
Kívülük még Harázs Adalbert ült a csehóban, arccal az asztalra 
borulva, és időközönként föleszmélt, ilyenkor kinyilatkoztatás 
szerűen fölkiáltott, hogy azt a hét meg a nyolc a kilencbe, majd 
visszabukott a feje a kockás abroszra. Termetes orra teveszerű áb-
rázatot juttatott Ördögék eszébe, akik egy-egy ilyen beszóláskor 
csendben összemosolyogtak. A kályha mellett, törzshelyén Zorić 
Misi bácsi szendergett, szájában az elmaradhatatlan szivarjával. 
Saját terméséből sodorta, telecskai dohányból ezeket a remekeket, 
amelyeket aligha vett volna más a szájába, az otromba és büdös 
szivar egyedül számára volt élvezhető. Nemegyszer fogadatlan 
közmunkásként nekiállt lekaszálni a füvet a falu központjában 
álló templom körül, és ha elfáradt, mert ilyesmi gyakran megtör-
tént vele, befeküdt az árokba, ahogy ott mondták, gödörbe, és a 
kaszával takarózott be, de a szivarvég mindvégig ott volt agyar-
ként megmaradt két foga közt. Horkantott néha, de ez senkit se 
zavart, Sári néni meg folyton színültig töltötte a bögréket, és mi-
előtt kivitte volna az italt, mindegyikből lekortyolta a fölösleget. 
Állítólag egyszer egy három éjjel, három napon át tartó kártyapar-
ti során végigitta a vetélkedést, majd beszállt a partiba, és elnyerte 
a teljes tétet. Az emberek mindenfélét mesélnek. Az Ördögök meg 
tudják, amit tudnak. Mostani fogyasztásuk is ingyen volt, ki tudja, 
miért.

A faluban azt beszélték, hogy a gödör voltaképpen úgy kelet-
kezett, hogy amikor az Ördög arrafelé járt, éktelen sikolyokat vélt 
hallani. Még a tisztítótűzben se üvöltenek ilyen keservesen. Köze-
lebb sétált, és lám, üzekedő macskák nyervákolnak, vicsorognak 
egymásra, harapják a nőstények gereznáját, visítanak, mint a 
létből a léttelenségbe távozni képtelen bűnös lélek, szóval volt ott 
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nagy csinnadratta, az Ördög a bagzó macskák közé teremtette 
ébenfa sétabotját, mire a föld meghasadt, elővillantotta szűz bel-
sejét, és a hasadék körüli ágas-bogas ecetfák kócos szemérem-
szőrzetként ölelték körbe a repedést. Az Ördög persze tudta, egy 
szó se igaz a szóbeszédből, a sikoltozva bagzó macskákat a rókák 
falták föl, a hasadékot pedig éppen a falubeliek ősei vájták ki 
verejtékük árán.

Jó volt az egykori moziból eltulajdonított, olajos hajódesz-
kákkal lepadlózott helyiségben, az Ördög rendelt is még egy bög-
rével, bár már nem ugyanazt az illatot érezte, mint amikor apjával 
tértek be a körhajtásról hazatérő vadászokkal, akik elől, ameny-
nyire lehetett, rejtve elriasztották a vadat, amit a zsákmánylesők 
rendre saját ügyefogyottságukra fogtak. Pedig ha tudták volna, 
mire képes az Ördög!

Most éppen a kocsmaasztalnál faragta botját Székelyföldről 
kapott bicskájával, igyekezett olyan mintázatot kialakítani rajta, 
mint amit azon a mogyorófavesszőn őrzött, amit apró korában 
kapott apjától a bezdáni erdők egyikében, és az apja azt mondta, 
csak odahaza játsszon a pálcával, mert ott, az erdőben túl sok a 
rossz emlék, még elevenen gomolyog a gonosz. Ami nem mi 
vagyunk, mondta az Ördög apja. Persze hogy nem mi, értette meg 
felnőtt fejjel az Ördög.

Semmi  se  volt  úgy,  ahogy  mesélték.
Dűlőre kellett volna jutni a gyermek pályaválasztása terén, de 

ebben a tusakodásban az Ördögnek nem volt ötlete, illetve ami 
volt, annyi, tegyen, legyen a gyerek, ami akar. Bárhogyan is lesz, 
csak  az  Ördög  fia  marad,  egyszer  pedig  maga  az  Ördög.

Időztek volna még a bögrecsárdában, ha az Ördög vállán, 
lapockatáján nem kezd sajogni egykori szárnyainak helye. Fel-
kerekedtek hát nyomban, és nekivágtak a csendesen szitáló sötét-
ségnek. Az apa kezében petróleumos viharlámpa. Ma este ők a 
fényhozók.
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Ahogyan óráimat 
pergetem,
úgy omlik alá
egyre a világon
az agy hártyáján 
támadt sejtelem,
melyet valóvá
szőtt az élet-álom,
       

hogy hullik majd a
perc, miként a mag,
egy napraforgótányér
mozaikja
alakul belőle:
kerek halál, 
mely vízzé változott
vérembe issza
      

a múltat, a reménnyel 
viselőset,
mely mint leendő
anya hordta terhét,
jövővel volt várandós
valaha,
meglepetésként 
született a nemlét,
      

és eltűnt a megváltoztatható,
és messze vándorolt az érdemes,
én maradtam a lét ketrecébe zárva;
      

nélkülem élek – 
folyton szíven üt
egy nem várt, rám mért
valóság szabálya.
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AZ IDEGEN
     

Nem várom azt, aki szeret,
nem várom azt, ki ismer engem,
csak téged várlak, ismeretlen, 
kinek szemében gyűlölet
sávját hizlalja félelem. 
     

Miattad öltök szép ruhát,
hátha ma éppen arra jársz,
s találkozunk egy ölelésre,
hogy mint tengert s a kerteket
apály, úgy újra elszakítson
minket a lét hullámverése.
      

Rastatt és Karlsruhe között utazva,
2014. január 2.
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Sírás mossa össze
napok porát,
az esztendő sara
könnytől ragad,
fáj az ágyon 
mellettem a hiány: 
ez történik, ha 
szétszakítanak,
fáj, miként
levágott tagok
hiánya,
hogy maradtam e
csonka testbe zárva;
ám vannak napok,
mikor nevetek,
s mondom, 
mintha itt volnál,
nevedet.
     

És mi az, mire
épül ez ellentét?
A nyugtató.
Kiváló német termék.



C.W. Stonekingnek

Az uradalmi szolgák közül többen is hallani vélték, de senki 
be nem vallotta, magának sem, hogy azon a mindenki számára 
különösen nehéz, villámszaggatta és földúlt éjszakán, párnába 
temetett arccal, monszuneső könnyek közepette, pávahangon, 
nősténypárduc acsargással, szíve körül megfordulva és a kényel-
mes-kövér telihold csüngését ingamozgásba lendítve, de mégis 
olyannyira némán, hogy apró éjszakai állatok nedves-parányi 
orrának neszezése, a túl korán megvénült levelek hajszálereinek 
megpattanása is közvetlenül a hallóidegekbe futott, a valamiért 
hirtelen elhulló virágok szirmának földet érését is érezte a bi-
rodalom, a szarvasbőgés legközepén, amikor cserjében loholó 
hatalmas és gőzölgő testekhez verődtek karnyi méretű, de azoknál 
sokkal súlyosabb, kivont állatfalloszok, a nyugodt álomhoz fehér-
be öltöztetett Sizuka (selyemruhájának bal pántja a rakoncátlanul 
kikandikáló bimbócska hegyébe gabalyodott, és a lélegzet ritmu-
sában érdessé-fájdalmassá keményedve fölpúpozta, fogékonnyá 
tette az édes fájdalomra) egyre mélyebben sóhajtozott, és aztán 
fölsikoltott.

Gendajú ügyetlenül bánt varázslatával, nem mindig tudta, 
mikor ér célba, amit bűnösen kíván és értelmezhetetlen hangso-
rokat ismételve erjesztett szőlőlével félig megtöltött, forradásos 
medvekoponyája fölött kicsit sem tisztességes szándékkal, csillag-
fényben mormol, miközben egy szikaszarvas parázsból előkapart 
lapockacsontjának szilánkos repedéseit tapogatja szertartása elő-
írásai szerint, úgyhogy a sikoly, amit hallott, nem nyugtatta meg, 
inkább elcsüggedt fölötte, nem értette, mit jelent.

Az üszökből még utoljára fölszálló pókfonálnyi füstcsíkocs-
ka, kissé elnyújtva és lassan foszladozva, éppen a kormos, selyme-
sen homorú csont hasadásainak ívét rajzolta a szokatlanul sűrűn 
csillagozott éjszaka szikrázó egére, és magával emelte a szamuráj 
kiélezett sóvárgását, amely öntudatlanul, pillanatra fölnyíló pillák 
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alatt a gésa álmába lopózott. Sizuka szíve menekülve repdesett és 
száguldott, kibontakozó alabástrom emlőjébe apró patkánypofá-
ból denevérfogak martak, karmos, egyszerre meleg és didergető 
bőrszárny ért kinyújtott hattyúnyakához, amelyet csakhamar el-
szorított a csiklójába és nyákosan megnyíló szeméremajkába vért 
pumpáló borzongás, lányos szerelemteste vacogni és hánykolódni 
kezdett.

Gendajú kétes ajándékként kapta a vajákos mondókát, halál-
ország kényszerítő sorait, amelyek elborítják az imádott tudatát, 
összeszorítják szívét, libabőr sörtéivel pöttyözik ki belsőcombja 
sápadt bőrének érzékeny, reszkető puhaságát, de ha nem lob-
bantják szerelemre, vágyakozásra a rajongott, szökellő prédaállat 
imígyen fölzaklatott, verejtékes testét, akkor elmúlásra biztatják, 
és abbamaradó lélegzetét súlyos földcsöndbe eresztik, ahonnét 
semmi nem emeli vissza többé.

A szamuráj árnyéktalan ladikról lógatja lábát, talpával érinti  
a finom víztükör hűvösségét csomókban függő csillagok alatt; 
ádámcsutkáján, mellkasán, csontkemény erekciója leghegyén bor-
piros, életfehér cseppek csillámlanak. Ujjbegyével víz alá nyúl, 
örvényt kavar, aztán hátraveti magát a kátrányos deszkán, és még 
egyszer, alig mozgó ajakkal, fölordító békák lármájában elmondja 
a végzetes, egyedül vállalható sorokat.
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Előbb csak azt érezte, ahogy 
szenvedélyesen végighúzza 
körmeit a hátán, 
az izmain, az ujjak cirógatását, 
majd ahogy a szájába veszi, ahogy 
finoman körbenyaldossa, 
ahogy gyöngéden megszívja, ahogy 
játszadozik vele, és aztán ahogy 
hívogatóan hátára dőlve, teljes  
pompájában feltárva ölét, készséggel 
fogadja magába, és ahogy 
minden újabb lökésre végigfut 
a testén az élvezet hulláma, az a 
semmivel össze nem hasonlítható, 
bizsergető érzés, és élvez és elélvez, 
és remeg és rezeg minden porcikája, 
pulzál az öle, ahogy elernyed, 
ahogy elengedi aztán magát, 
és megint és megint újrakezdik, 
és hallja a hangját, a nyögéseit 
a fülében, a nyöszörgést, 
az öröm, az extázis kéjes hangjait,
látja az érzéstől eltorzult arcát, 
ahogy szinte sikoltozott az egyesülés
örömétől.
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„kéjesen meg-megvonaglott, eltorzult
az arca, szinte sikoltozott az aktus
gyönyörétől”

Takács Zsuzsa: A test imádása



Mióta megvásárolta, jobban mondva visszavásárolta a hang-
szert, esténként mesél neki. Nem annak, hanem neki. Mert az        
a benyomása, hogy a gitár – él. Vagy valami él benne. Vagy 
valamik élnek benne – nem tudja pontosan, és nem is fogja meg-
tudni. Kuruzslókkal nem szokott komolyan beszélgetni, ha pedig 
egy agyturkásznak vagy orvosnak mesélné el, hogy a gitárjának 
lelke van, „de komolyan, tényleg, doktor úr, a hangszeremnek 
lelke van, és én olyan jól el szoktam beszélgetni vele, hogy csak 
na”, hamarosan pirulákon kellene élnie. S ha ráadásul azt is szóvá 
tenné, hogy a gitár teste a hangulatától függően változtatja a bar-
na és a fekete részeinek árnyalatait, talán a muszájdzsekit is 
rácsavarnák. Bezzeg, ha egy kutyáról vagy macskáról mondaná 
ugyanezt, legyintenének, mondván: ez csak természetes. De egy 
basszusgitár, hehehe, hová lett a szép esze, minek nézi az embe-
reket, hagyja abba a hülyeségeket. Erre Nyolcasnak semmi szük-
sége nem volt.

A hangszer kiváló hallgatóság, nem szól bele, nem felesel – 
Nyolcas úgy gondolja, hogy valószínűleg szívesen hallgatja a 
történeteket. Árnyalataiból arra következtetett, hogy a gitár együtt 
örül és szomorkodik vele emlékeinek felidézése közben. Ame-
lyekből van bőven, hiszen sok minden történt azóta, hogy annak 
idején  meg  kellett  válnia  a  hangszertől.

– Nagyon rossz idők jártak akkor, Gitárom. Kifutott alólunk 
minden más lehetőség – mesélte időnként Nyolcas. – Ha lennének 
emlékeid, erre akkor sem emlékezhetnél. Akkoriban nem beszéltem 
hozzád. Eszembe nem jutott volna. Bár tanácsot akkor sem tudtál 
volna adni, nem tudtál volna megmenteni a tönkremeneteltől. 
Sosem értettem az üzlethez, mindig olyanokkal társultam, akikkel 
nem kellett volna. Azért csaptalak a zaciba, mert minden pénzem 
elfogyott, de a sikerhez akkor már csak egy kevés hiányzott – 
mondták nekem, s én, a szamár, elhittem. Tudnod kell, hogy nem 
szándékoztalak sokáig otthagyni. De a pénzeimből sosem láttam 
viszont egy fityinget sem. Jól mutattál a kirakatban, többször is 
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megnéztelek, de nem tudtalak kiváltani. De most ismét együtt va-
gyunk, és ez nagyon jó.

Ilyenkor a hangszer sötétebb árnyalatokat vett fel, s ha vala-
mely jó hallású ismerője megpengette volna, döbbenten állapít-
hatta volna meg, hogy szomorkás a hangja.

A legsötétebb árnyalatokba azonban akkor borult a gitár, ami-
kor Nyolcas arról mesélt neki, hogyan és miért kapta ezt a fura 
nevet. Mintha beleborzongtak volna a húrjai…

– Tudod, Gitár, amikor már minden kötél elszakadt, s már sem-
mi lehetőségem nem akadt, nem volt pénzem, sem munkám, s lak-
nom sem volt hol, elpotyáztam vonattal a hegyekbe. Megkerestem 
az első fatelepet, és beálltam segédmunkásnak. Barakkban lak-
tunk, nyolcan egy-egy szobában. Vizet a patakból hordtunk, sok 
nem kellett, tisztálkodni túl gyakran nem szoktunk. Szellőztetni, 
takarítani sem. Rettenetes szaga volt az ottani életnek, de nem ér-
dekelt senkit. És szörnyen monoton is volt: reggel hatkor kirug-
dostak minket az ágyból, megetettek, s mehettünk a gépekhez. 
Másfél éven keresztül csináltam ezt, Gitárom, tizennyolc hónapon 
keresztül. Mígnem a tizenkilencedik hónapban, egy pálinkás jó 
reggelen nemcsak a fát toltam rá a körfűrészre, hanem a kezem is. 
Akkor veszett el a jobb kezemről a kis- meg a gyűrűsujj. Spriccelt a 
vér, én üvöltöttem, a többiek sikoltoztak, valami rongyokkal bekö-
tözték a csonkjaimat, pálinkával bőven leöntötték a kötést, hogy ne 
fertőződjön el a seb. Negyven kilométeren keresztül hallgathatta 
sikolyaimat a telepvezető az ócska terepjárójában. Mire a kór-
házhoz értünk, nem voltam magamnál. Szerencsére az irataimat 
valamelyik okosabb kolléga a zubbonyom zsebébe dugta, anélkül 
be sem vettek volna. Mikor megébredtem, azzal riogattak, hogy le 
kell vágni a jobb karom. De nem engedtem. Ott, a kórházban ra-
gasztották rám a vicces felcserek a Nyócujjú Favágó nevet.

Sokat és sokszor töprengett a baleseten Nyolcas. Ha nem 
következik be, talán most is ott szeleteli a fát a havason. Már ha 
közben el nem viszi az ördög és az ő pálinkája. De megtörténhetett 
volna az is, hogy nem az ujját, hanem a nyakát szeli valamelyik 
gép – nem is oly ritka ez odafent. A fűrésztelepre azóta se ment 
vissza, még látogatóba sem, azok a kemény emberek azt sem 
tudják, hogy él-e vagy meghalt. Egy csomó kártyaadósságtól is 
megszabadult így, igaz, nagy áron.
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– Látod, Gitár, milyen az élet. Így tudok is dolgozni, meg nem 
is, kapok egy kis segítséget innen, egy kis támogatást onnan, a 
gyárban mindenki kedvel, szépen rakom össze a bútorokat – mond-
ta ki néhanapján, a basszusgitár pedig ilyenkor a melegebb szín-
árnyalatait mutatta.

Nyolcas visszaköltözött a városba, és munkába állt egy bútor-
üzemben. Eltelt öt év, eltelt tíz is, mikor egy kerti bográcsozáson 
egy adott pillanatban a házigazda arról kezdett mesélni, hogy 
sikerült megvásárolnia a rég vágyott új hangszert, s a régi basz-
szerja eladósorba került. Nyolcas, amióta megcsökkent az ujjai 
száma, nem vett gitárt a kézbe, de ott, akkor valami rejtélyes 
kíváncsiság uralkodott el rajta, és megkérte a muzsikust, mutassa 
meg neki a lecserélendő darabot. Az pedig lesétált Nyolcassal a 
pincébe, és megmutatta a cuccot. Nyolcas gerincén sajátos reme-
gés szaladt végig: a régi hangszerét látta maga előtt. Kézbe vette, 
nézegette. Aztán lefogott egy akkordot, és jobb keze három ujjá-
val pengetni kezdett. A házigazda meglepődött, „ne haragudj, de 
három ujjal játszani még nem láttam senkit” – mondta Nyolcas-
nak. „A rendes gitárnak hat húrja van, és elég hozzá öt ujj, ennek a 
négy húrjához elég nekem három” – okoskodott Nyolcas. Azon az 
estén gitártáskával a hátán ment haza. Vékony dzseki volt rajta, a 
szél pedig fújt rendesen, de egy csöppet sem fázott: a táskából 
csak úgy sugárzott a melegség.

Mostanában szombat délutánonként, mikor a banda a színpa-
don nyomja a bluest, a közönség pedig tapsol, időnként megenged 
egy-egy basszusszólót magának. Kiabálja néha a közönség, hogy 
„Szép volt, Nyolcas!”, s olyankor a gitár egészen világosbarnára 
és -szürkére vált, s szinte mosolyog – de a mindenféle reflektorok 
fényében erre Nyolcason kívül senki nem figyel.
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    Ó A KÖLTŐK

„S vacogó füledet, ha e szinte lilát 
Betaszítja magából a kinti világ,
S elbújsz is a paplan alá – ez a zárszó: 
Mégis lepipál a Büdös Pizsamázó.”
     

Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen 

humán?
hú ne mán
jesszumpepi
atyaég

virradatra elkészül a város
az elárvult tornyok kihúzzák
magukat bandákba verődött
menedzserek és gyermek-
pofontól félő tanárok 
lökdösik fel egymást
villamosra buszra 
menetekbe és sorokba 
kabriók süvít’nek 
szédelgő biciklisek 
között hajléktalanok 
cihelődnek csíkok
feszülnek bankárok 
öltönyén politikusok
gargarizálnak pergetik 
pödrik nyelvüket
füvek nőnek körmök 
hegyesednek parizert
szelnek vizes zsemlék
és túlcukrozott kakaók mellé
s a költők ó a költők
hájas hajnali fényt bogoznak



sikolyt és sóvárgást 
boncolnak nem tanulnak
de nem ám semmiből
kicsavarodott testtel
mire úgy kell a végtagokat
a fejet a szemet az orrot
visszailleszteni
kicsavarodott testtel
dilemmáznak 
pizsamáznak
dagonyáznak
tivornyáznak
a bölcseletek 
s a bölcsködések
ganéjában 
s nem tudni hogy
pörögnek ki
hogy zuhannak ki
a napvilágra
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A nŐ, vagyis Kakukk Ani előredőlt a hátsó ülésen, mintha 
figyelne valamit. Gorosztász és Bojnik Vojszláv hiába nyugtat-
gatták őt halk szavakkal és simogatással, Kakukk Ani egyre csak 
az utat nézte. Az első szembejövő nyergesvontató aztán meg is 
hozta a bajt. Ennek ellenére meg sem állt, hisz észre sem vette, 
hogy amint hatalmas légörvényt kavarva elrobog mellettünk, gép-
kocsink motorházteteje tisztelgésképpen felágaskodik, majd ha-
talmas durranással rákenődik a szélvédőre. Anikó sikkantott, 
Gorosztász és Bojnik Vojszláv a melleket és combokat pánik-
szerűen odahagyva, sivatagi ugróegérként egyenesedtek fel, a 
mellettem ülő Gergely Szilárd üvöltését pedig egy újabb csattanás 
szakította félbe: egy beton villanykarónak ütköztünk, amit a lég-
örvény által a szélvédőre egyengetett motorháztetőtől nem láttam. 
Amikor egy másodperccel később, attól félve, hogy hátulról is be-
lénk jön valaki, vérző homlokkal a visszapillantóba néztem, csak 
egy parányi, pislákoló lámpást vettem észre: valahol a messzeség-
ben Kakukk Ani barátja, a feketeöves Tukem igyekezett tempót 
tartani velünk, negyvenkilós Partizan biciklijének nyergében.

A nŐ, vagyis Kakukk Ani sorsa különben sem volt irigylésre 
méltó. Cipőgyári munkásként kezdte, s egy ideig barátunk, Go-
rosztász édesanyjával dolgozott egy gépsoron. (Az asszony, né-
hány éve, egy abortuszműtét alatt szívinfarktusban meghalt.) Go-
rosztász mesélte akkoriban, hogy azoknak a munkásoknak a leg-
nehezebb, akik a cipő-felsőrészeket gyártják, ugyanis ezek olyan 
műbőrből készülnek, amelybe folyton beletörik a gép tűje, viszont 
állandóan kiszakad belőle a cérna. Ráadásul a többiek, a talpkészí-
tők, az enyvezők és a csomagolók, „gyalogkakukk”-nak csúfolják 
az itt dolgozókat, így lett Török Anikóból is Kakukk Ani.

A nŐ, vagyis Anikó, mindennek ellenére szemrevaló, őzi-
keszemű, darázsderekú, gidabokájú, és húsz esztendős volt, aki 
azzal, hogy a világon van, öntudatlanul alakítja is a világot maga 
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körül. Szóval, még az összeütközés pillanatában is reá gondoltam, 
vagyis az jutott eszembe, hogy vajon meghittebb helyzetekben is 
ugyanígy sikkantgatna-e. Arról, hogy a többiek is ezen morfon-
díroztak, Anikó is hamar meggyőződhetett.

A nŐ, amikor rájön, hogy felismerték igazi arcát, többé nem 
bújik el, nem menekül. Mintha hirtelen kinyílna egy ajtó az orra 
előtt, melyen át kell lépnie, hogy összetalálkozzon azzal a vala-
kivel, akit már nem is akar kikerülni. Bojnik Vojszláv ilyen jellegű 
bölcsességei általában elkápráztattak bennünket, habár tudtuk, 
hogy keresztapjától, Gajin Predótól hallja ezeket, aki hajlott kora 
ellenére még mindig fiatal gazdalányokat hajkurászott Teme-
rinben. Felettébb imponáló volt, hogy az öreg még ma, nyolcvan 
esztendősen is… közkinccsé igyekszik tenni tapasztalatait. Ter-
mészetes tehát, hogy a nŐre vonatkozó mindenféle igazságok, 
Gajin Predo kalandjait hallgatva kezdtek bennünk egységes képpé 
összeállni, aminek persze, következményei is lettek;

a nŐ, vagyis Anikó újabb sikkantásai, legmerészebb álmain-
kat is felülmúlva, immár a meghittség tagadhatatlan bájával törték 
meg a bánsági éjszaka csendjét – a tökélyt inkább felismerjük  
mint megismerjük –, amikor a füstölgő motorház előtt, a bal hely-
zetjelző lámpa fényénél szép sorban magunkévá tettük őt, a nŐt, 
akiből ekkor már sóhajtó, meg sóhajtva éneklő, szóval igencsak 
ösztönös hangok törtek elő. Nem is zavart minket, hogy az autó 
tropa, Gergely Szilárdnak eltörött az orrcsontja, Bojnik Vojszláv-
nak pedig a térde oda (a fűben pihegő nŐről lebeszélni így sem 
lehetett). Gorosztász ugyan nem sérült meg, őt viszont, Bojnik 
Vojszlávval ellentétben, alig tudtuk rábeszélni a dologra. Az azért 
eszembe jutott, hogy miközben túlérett szüzességünket búcsúz-
tatjuk, vajon elveszítünk-e vele együtt valami mást is. Mindezen 
túl pedig a feketeöves Tukem közeledett egyre, negyvenkilós 
Partizan biciklije nyergében.
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    MINDEN A RÉGI

fecskék hazudták szemünkbe a tavaszt
csivitelő közvetlenségük
megtévesztette a hiszékenyeket
az utcán érthetetlenül megnövekedett
a napszemüvegesek száma
csak a Jereván-kertben hevertek
durcásan egymáson az asztalok-székek
s köztünk is megmaradt
a rég tetten ért távolságtartás
az elsuhanó reggelek fényében
 

KÖZNAPI SZENTEK

(Bócsi Krisztián fotói mellé)

pecsétes norvégmintás pulóverben
közöttünk botorkálnak a raszkolnyikovok
néha az utcasarkon gubbasztanak
porban-izzadságban fürdetett
kalapjukat a kövezetre teszik
feslettek ők is miként ruháikon a varrás
szárnyak nélküli száműzött denevérek
mintha csak Godot-ra várnának
kíméletlen türelemmel
baltájukat – ha volt – egy-egy
öregasszonyban felejtették
s életük csak levert lázadásaik
függvényében értelmezhető



HOGY MAGADBA ZÁRJ

a levelek is visszafelé hulltak azon az éjjelen
beleolvadtunk az erdő szövetébe
cipőm orrát bámultam félszegen
a bugyrot ahová Isten száműzött
karjaid rejtekében vacogtam – hagyva
hogy az esőcseppek végigfolyjanak szerelmünkön
hogy benned lassan átmelegedjek
s hogy magadba zárj – mint gyűrűiket a fák
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A lovak nyerítésében volt valami nyugtalanító. Tompa hör-
gésük az ébenszín ég zengését visszhangozta. A nő pilledt testére 
húzta a kasmírtakarót, és az ablakra nézett. Az esőcseppek halkan 
kopogtak az üvegen. A férfi cigarettára gyújtott, szabad kezét a 
feje alá helyezte. A villám fényében egy villanásra feltűnt mez-
telensége. A lovak szaggatott, mennydörgésbe torkolló hangja 
hallatán mindketten megrázkódtak.

– A lovak szokatlanul zaklatottak.
– A vihar miatt. Félnek.
– Igen, de nem a zivatartól.
– Hanem mitől?
– Nem tudom. Valami mástól.
– Képzelődsz. Próbálj inkább elaludni.
– Azt hiszem, most nem fog menni.
A férfi elnyomta a csikket, és felkapcsolta az éjjeli lámpát.     

A keleti motívumokkal díszített burából kiszüremlő világítás 
halványsárga fénycsíkot vetett az ágyra. A férfi felhúzta batiszt-
pizsamáját, és az állig betakarózott nő mellé telepedett az ágyra. 
Ujjait lágyan végigsimította a gondterhelt arcon.

– Találnunk kell egy megbízható szakembert, aki…
– Nem vagyok őrült!
Felült az ágyban. A hanyagul magához tartott takaró alól kelt 

tésztaként buggyant ki az egyik melle. A férfi tekintete egy pilla-
natra a bimbó hűvöstől összerándult holdudvarára esett.

– Nyugodjál meg. Soha eszembe nem jutott ilyesvalamit fel-
tételezni rólad. Segíteni szeretnék.

A nő a körmeit rágcsálta. Apró fejrándításai féktelen dühének 
visszaszorítására irányuló erőfeszítéseiről árulkodtak.

– Rendben, kimegyek és megnézem a lovakat.
     

*
      

A tanya fölött süvítő szél ki-be csapdosta az istálló ajtaját. A 
rozsdás sarokvas kísértetiesen nyikorgott a zuhogó esőben. A férfi 
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a földre eresztette esernyőjét, és a falon kitapogatta a villanykap-
csolót. Az elektromos világosság fényében felcsillant a toporgó 
lovak szénfekete szőre.

– Csillag, Hold, mi a baj?
Megpaskolta kedvencei hátát és sűrű sörényükbe túrta ujjait. 

Előbb az egyiknek, majd a másiknak az arcához hajtotta kopa-
szodó fejét.

– Csak a szél fúj, a levelek susognak, az ég dörög, és az angya-
lok rakoncátlankodnak…

Suttogását a hátsó lábaikra emelkedő lovak prüszkölése csití-
totta el. Patáikkal a karámléceket rugdosva élesen felnyerítettek. 
A férfi szétnézett maga körül, majd néhány lépést tett a padlás-
feljárat felé. A létra tövében felsorakoztatott szalmabálák közt 
mocorgást észlelt.

– Van ott valaki?
– Van!
A nő felhúzta a kétcsövű vadászpuska kakasát és a zaj irá-

nyába indult. Átázott hálóingén keresztül teljesen kivehetők vol-
tak idomai. Hosszú, fekete haja nedves tincsekben tapadt az arcára 
és keskeny nyakára.

– Tedd le a fegyvert!
– Emeld föl a kezed, és gyere elő, máskülönben szétlövöm a 

segged, mocskos tolvaj!
– Tedd azt le, mert még valakinek baja esik!
– Nem teszem! Ott bujkál az átkozottja. Hozd ide a zseb-

lámpát!
A férfi egy másodpercnyi habozás után szófogadóan az ajtó 

mögötti szekrényhez sietett.
– Világíts oda!
A kézilámpa vakító fényében egy anyaszült meztelen fiatal-

ember testének körvonalai rajzolódtak ki. Magzatpózba kuporod-
va, csuromvizesen feküdt a puha szalmában.

– Mi a fenét keresel itt?!
Az idegen alig észrevehetően megremegett, mint a csillagok a 

forró nyári éjben. A férfi szótlanul föléje hajolt és ráterítette háló-
köntösét.

– Kapaszkodjon belém!
– Ugye nem gondolod komolyan…
– Ereszd már le azt a rohadt puskát és segíts!
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Szép új jövőt építünk! – hirdette a választási plakát a szoba 
faláról. A férfi optimizmust sugárzó tekintettel nézett le róla a vi-
zes köpenybe bújt jövevényre. A szája sarkában megbúvó mosoly 
elégedettségről és önbizalomról árulkodott.

– Hogyan került az istállóba?
Az idegen, fejét sajátos módon vállára hajtva, a kanapéra tele-

pedett befogadója felé fordult. Kifejezéstelen arca előtt kígyózva 
gőzölgött forró teája.

– Nem emlékszem.
Égszínkék szemében egy pillanatra felcsillant a visszaverődő 

lámpafény. Az asztalra helyezett vadászfegyver fölött ülő nő fél-
retolta arcából a nedves hajtincseket, és belenézett a sejtelmesen 
ragyogó azúrba.

– Mit kerestél ott?
– Semmit, én… Fáztam… és csak elbújtam a vihar elől.
– Miért nincs rajtad ruhanemű?
– Nem… nem tudom. Biztos álmomban ellopták rólam…
– Azt már ne is részletezd, hol és milyen állapotban alhattál.
A jövevény nem fűzött hozzá semmit a nő gunyoros megjegy-

zéséhez. Némán szürcsölte a teát és sokáig bámulta a szemközti 
falon elhelyezett falragaszt.

– Maga… őszintén hisz a szebb jövőben?
A férfit láthatóan meglepte a kérdés.
– Én… Természetesen!
– Megsértődik, ha azt mondom önnek, hogy egy egyszerű 

kufár, aki az emberek legnemesebb érzésével kereskedik: a re-
ménnyel?

– Nem…, de hozzáteszem, hogy vádja igazságtalan, és…
Nem fejezte be gondolatát. Helyette a nő szólalt meg.
– Ha végignézek rajtad, nem csodálom, hogy kételyeid van-

nak a holnappal kapcsolatban…
– A holnap a ma elmeszüleménye. Az áhított jövő menekülési 

kísérlet a mindenkori jelen mókuskerekéből. Minden nap első és 
utolsó nap egyben. Minden éjszaka első és utolsó éjszaka egyben. 
Az egész világ teljes egészében itt és most teremtődik…

– Te valami elmeháborodott filozófus vagy?! Szent őrült, 
vagy mi a szar…
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A tetőn doboló esőcseppek egyenletes zaját a nő kitörő neve-
tése zavarta meg. A férfi és az idegen szótlanul figyelték a nyakán 
kitáguló eret és átnedvesedett hálóingje alatt rengő melleit. Har-
sány kacajába hisztérikus felhangok keveredtek.

– Álmomban láttam a világ pusztulását. Mindössze egy hétig 
tartott.

Eltorzult arcán a negédes kedvesség és az eredendő gyűlölet 
kifejeződése váltakozott.

– A nulladik napon csönd borul a világra. Nem hallatszik majd 
semmi, sem a szél süvítése a puszták fölött, sem a madarak csivi-
telése a fák lombozatában, sem a víz csobogása a patakokban és    
a folyókban. A természet összes zsongása elnémul.

A rémisztő csönd hatására az első napon rengeteg ember   
nem ébred föl álmából, azok, akik pedig túlélik a lidércek éjsza-
káját, zavarodottan tévelyegnek a megsemmisülésre kárhoztatott 
világban.

A második napon az összes állat, amely a földön, a vízben, a 
levegőben és a föld alatt él, megtébolyul, hüllők, rágcsálók, jám-
bor növényevő jószágok, ragadozók és csúszómászók támadnak 
egymásra, az iszonyatos öldöklésben a nap végére felpüffedt tete-
mek, kifordult belek, gőzölgő belső szervek és szerteszét heverő 
végtagok lepik el a föld felszínét és a vizeket.

A harmadik napon sötétszürke gomolyfelhők gyűlnek össze a 
véráztatta föld fölött, kialusznak a csillagok, s mindörökre taka-
rásban marad a földlakók előtt a Hold és a Nap.

A negyedik napon kiszáradnak a vetemények, elhervadnak a 
virágok, a fák pedig önmaguktól lángra lobbannak, és csak meg-
szenesedett tuskók maradnak utánuk a kormos földbe ragadva.

Az ötödik napon megszűnnek a csapadékok, elapadnak a for-
rások, a folyómedrek teljesen kiürülnek, a tavak elpárolognak,     
a tengerek megisszák önmagukat, és az egész földkerekségen 
egyetlen csöpp víz sem marad.

A hatodik napon kiégnek a tüzek és kialszik a fény. Átlát-
hatatlan sötétség borul a világra mindörökkön örökké…

127



*

A távoli templomtorony harangjának súlyos, tompa kongása 
különös nyomatékot kölcsönzött az elhangzott szavaknak. Az erő-
södő széllökések hatására a szobában néhányszor másodpercekre 
kialudt a lámpafény.

– Hiszel a feltámadásban?
A jövevény kérdése hallatán a nő összecsücsörítette keskeny 

ajkait, és félretolva a szemébe lógó hajtincseket, megszólítójára 
nézett, de nem mondott semmit.

– A feltámadásban, mint állapotban…
– Abban hiszek, ami elégedettségérzettel tölt el.
– És mi az?
A nő az asztallapra nehezedve előrehajolt és az idegenre 

meredt.
– Semmiképpen sem egy elvetemült betörő tudálékos böl-

cselkedését hallgatni. 
Hosszasan figyelték egymást a pislogó lámpa alatt.
– Boldog vagy?
– Boldog…?! A boldogság irreális érzés! Boldognak lenni az 

önáltatás képességében rejlik! Az áldás legfeljebb egy szempil-
lantásig tart, és…

– A boldogság feltétele a szeretet.
A férfi és a nő összenéztek, de egyikük sem szólt egy szót sem. 

A nő felpattant, és intett a férfinak, hogy kövesse. Átmentek a 
hálószobába, ahol a nő puskájával hadonászva indulatosan a fér-
finak esett.

– Meddig tűröd még, hogy ez a senkiházi ossza itt nekem az 
észt?! Lelövöm, mint a szart, és felzabáltatom a hízókkal, keres-
hetik majd utána a DNS-ét a disznóganajban!

– Mit kapod fel ennyire a vizet?! Hagyd a fenébe! Adunk neki 
valami régi gúnyát, és amint kivirrad, és kissé lecsendesedik az 
eső, elküldjük isten hírével.

– Nem! Honnan tudod, kivel van dolgod, és mi mindenre 
képes?! Miből gondolod, hogy egy ártatlan hajléktalan?! Közve-
szélyes is lehet! Mindenre kész drogos, vagy szökevény valame-
lyik elmegyógyintézetből. Nem hallod, miket hord össze?! Ki kell 
hívnod a rendőrséget!
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A férfi hanyagul letörölte homlokáról az izzadságcseppeket, 
és halkan felsóhajtott.
    

*
     

A tomboló vihar szobába beszüremlő hangjai közül egyre 
kivehetőbbé vált a rendőrautó zúgása. Az idegen felhörpintette 
utolsó korty teáját, és az asztalra könyökölve a kanapén ülő férfira 
nézett.

– Érezte már azt, hogy teljesen egyedül van a világban, és 
minden más csupán képzeletének játéka?

A férfi felpillantott, de nem válaszolt a feltett kérdésre.
Kinyílt az ajtó, és két tagbaszakadt rendőr lépett be a helyiség-

be. A férfi jóformán fel sem nézve a kékegyenruhásokra, fejével  
az idegenre mutatott.

– Gyere csak szépen, faszikám, majd mi megtanítunk arra, 
hogy nem illik éjnek évadján más házában kutakodni!

A jövevény nem ellenkezett. Felállt, és elkezdte kigombolni 
kölcsönkapott hálóköntösét, de a férfi intett neki, hogy megtart-
hatja. Az egyik rendőr lebilincselte, és a vállánál fogva a kijárati 
ajtó felé lökte. Betuszkolták a hátsó ülésre és rácsapták az ajtót. A 
jármű motorja rövidesen újra felbúgott. Az ajtóban álló férfi 
tekintete egy pillanatra összetalálkozott az idegenével. A mélykék 
szemek tündöklése elmosódott az ablaküvegen csordogáló vízjá-
ratok mögött. Az eget mennydörgés robaja hasította át. A rendőr-
autó magasra csapva a sarat elrobogott az éjszakában.

A férfi bezárta az ajtót, a hálószobába ment, levetkőzött és 
lefeküdt a nő mellé.

– A világ a saját kiüresedése felé halad… Ezt olvastam le a 
szájáról.

A kasmírtakaró alatt a nő reszkető testtel a férfihoz bújt.
– És megvetés sugárzott a tekintetéből…
– Felejtsd el! Ma délelőtt az egyházi vezetőkkel találkozol. 

Olyan benyomást kell keltened, amiből mindnyájuk számára vilá-
gossá válik, hogy nem neked kell egyenként megismerned őket, 
hanem nekik kell egyenként felismerniük téged…
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  FRUTTI DI MARE

Úgy megszedtük magunk szegénységgel,
most nem tudom, mit írjak:
megyünk, nem megyünk(?),
repülőre fel nem vihetünk ilyen poggyászt,
hajó elsüllyed alatta,
vonatkerekeket összeroppant.
       

Azt hittük ajándékkal
rakodik meg az útitáska,
de akkor az étterem ablakánál,
tőlünk alig karnyújtásnyira,
vonszolja magát az éhező,
csupa ránc öregember,
s nem illik: megszorítja kezünk 
a tompa kés nyelét.
       

A távoli hely, ahová elvetődtünk,
jelentőségében hirtelen megnő,
mert itt ejtettük el a visszaút fonalát,
s azzal, hogy nem tudjuk merre, 
mintha egy téves mennybe
jutottunk volna hirtelen,
közölnénk hevesen
pincérruhás, idegen angyalokkal,
mi nem ezt a túlvilágot hittük…
       

De nem beszéljük még a nyelvet,
és nem találjuk rá a szót,
utolsó kapaszkodónk az étlap, 
ujjunk alatt a frutti di mare, 
s az üres tányér a távoli hely, 
amelyhez köthető az utolsó emlék, 
az utolsó helyszín, ahonnan 
visszaszálazható
tán az élet.



De mert lehet, elveszítettük mind 
a nyelvet, már nem tudjuk, 
hogy írjuk ha megyünk, ha nem megyünk,
hogy a tenger ígéret gyümölcseit
megettük…
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BÁNKI Éva – 1966-ban született Nagykanizsán. Író, irodalomtörténész, 
szerkesztő. Világirodalmat és kreatív írást tanít a KGRE és az ELTE 
bölcsészkarán. Az ÚjNautilus online folyóirat egyik alapítója. Legutóbbi 
kötete: A bűn nyelvét megtanulni (2014). Budapesten él.
     

BÁNYAI Tamás – 1946-ban született Budapesten, ahol ma is él. Író. 
Legutóbbi kötete: A vesztes jutalma (2012). 1972 és 2012 között az 
Amerikai Egyesült Államokban élt.
     

BESZÉDES István – 1961-ben született Zentán, ahol ma is él. József 
Attila-díjas költő, szerkesztő, műfordító. A zEtna online folyóirat 
(www.zetna.org) és könyvkiadó alapító-főszerkesztője. Legutóbbi kö-
tete: Beszédes István legszebb versei (2014).
     

BOGNÁR Antal – 1951-ben született Nagyfényen. Író, műfordító. 
Legutóbbi kötete: Tartozás (2012). Budapesten él.
    

CZAPÁRY Veronika – 1975-ben született Győrben. Író, költő, esszéista. 
Legutóbbi kötete: Megszámolt babák (2013). Budapesten él.
     

CZIROK Attila – 1988-ban született Nagybecskereken. Költő. Legutób-
bi kötete: Magánykő (2013). Muzslán él.
     

CSÍK Mónika – 1978-ban született Zentán. Író, költő, szerkesztő. Tagja 
a Sikoly szerkesztőségének. Legutóbbi kötete: Pópopó és Totyka (2014). 
Szabadkán él.
     

CSÍKI András – 1980-ban született az erdélyi Nyárádszeredában. Költő, 
közgazdász, újságíró. Debrecenben él.
     

DEÁK Róbert – 1974-ben született Nagybecskereken. Ifjúkora óta fog-
lalkozik fényképészettel. Muzslán él.
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FEKETE Vince – 1965-ben született Kézdivásárhelyen, ahol ma is él. 
József Attila-díjas költő, szerkesztő, műfordító. A Székelyföld folyóirat 
főszerkesztő-helyettese. Legutóbbi kötete: Védett vidék (2010).
     

FELLINGER Károly – 1963-ban született Pozsonyban. Költő. Leg-
utóbbi kötete: Jancsi és Juliska (2014). Jókán él.
     

FENYVESI Ottó – 1954-ben született Gunarason. Író, költő, műfordító. 
Az MTA Veszprémi (Észak-Dunántúli) Területi Bizottságának mun-
katársa. A Vár Ucca Műhely folyóirat főszerkesztője. Legutóbbi kötete: 
A szabadság foglyai (2014). Veszprémben él.
     

GERGELY József – 1958-ban született Zentán, ahol ma is él. Orni-
tológus, újságíró, fotóriporter. Természetfotóiból több önálló kiállítása 
volt. A Vajdasági Madártani és Madárvédelmi Egyesület alapító tagja. 
Legutóbbi kötete: Madárnaptár (2013).
     

GULYÁS Bertalan – 1970-ben született Zentán. 1991-ig Magyarkani-
zsán élt, majd a háború miatt elhagyta az országot. 2004-ben Angliába 
költözött, ott kezdett el fotózni. Budapesten él.
     

IANCU Laura – 1978-ban született Magyarfaluban. József Attila-díjas 
költő, író, szerkesztő, néprajzkutató. Legutóbbi kötete: Míg kabátot 
cserél Isten (2014). Velencén él.
    

JÁSZ Attila – 1966-ban született Szőnyben. Költő, esszéíró. Jazz- és 
képzőművészet-függő. Az Új Forrás folyóirat főszerkesztője. Legutóbbi 
kötete: szárnyas csiga (2014). Tatán él.
     

JÓDAL Kálmán – 1967-ben született Újvidéken, ahol ma is él. Bakancs 
és fal című kötetét Sinkó-díjjal, Agressiva című kötetét pedig Szirmai 
Károly-díjjal tüntették ki.
     

KALÁSZ István – 1959-ben született Budapesten. Író, újságíró. Leg-
utóbbi kötete: A zsebtolvaj (2011). Budapesten és Stuttgartban él.
    

KIRÁLY Farkas – 1971-ben született Kolozsváron. Író, költő, műfor-
dító. Az Ambroozia online folyóirat szerkesztője. Legutóbbi kötete: Szét, 
nem össze (2013). Budapesten él.
    

KÓKAI Péter – 1966-ban született Zentán, ahol ma is él. Közgazdász, 
újságíró. A Magyar Szó munkatársa, a zentai székhelyű Z-11 civil szer-
vezet elnöke.
    

KONTRA Ferenc – 1958-ban született a horvátországi Darázson. Író. A 
Kilátó szerkesztője. Műveit nyolc nyelvre fordították eddig. Irodalmi 
munkásságáért 2014-ben József Attila-díjjal jutalmazták. Legutóbbi 
kötete: Angyalok regénye (2014). Újvidéken él.
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KÓSZÓ Attila – 1977-ben született Szabadkán, ahol ma is él. Tizenkét 
éve foglalkozik fényképészettel.
    

KOVÁCS Jolánka – 1958-ban született Muzslán, ahol ma is él. Író, 
könyvtáros, műfordító. A SZJMSZ elnöke. Tagja a Sikoly szerkesztősé-
gének. Legutóbbi kötete: Jajistenem (2013).
     

LENKES László – 1979-ben született Újvidéken. Műfordít, zenél, ír. 
Törökbecsén él.
     

LENNERT Géza – 1952-ben született Budapesten. Fotóriporter, újság-
író, művészfotós. Napjainkig harminc önálló kiállítása volt és mintegy 
500 belföldi és külföldi csoportos tárlaton szerepelt képeivel. Több mint 
száz díjban részesült. Újvidéken él.
     

LÉNÁRD Róbert – 1983-ban született Zentán. Az Újvidéki Művészeti 
Akadémia Rendezői Szakán szerzett oklevelet. Rendezéssel, dráma-, 
próza- és újságírással foglalkozik. Újvidéken él.
     

LOVÁSZ Krisztina – 1970-ben született Kolozsváron. Író, költő. Leg-
utóbbi kötete: Adélka szerint (2009). Budapesten él.
     

MADÁR János – 1948-ban született Balkányban. Író, költő, kritikus. A 
Rím Könyvkiadó vezetője, a Kelet Felől folyóirat alapító főszerkesztője. 
Legutóbbi kötete: Gyöngyök lélegzete (2010).
    

MOLNÁR Edvárd – 1976-ban született Szabadkán, ahol ma is él. Fotó-
riporter és művészfotós. Napjainkig több egyéni és csoportos kiállításon 
állított ki műveiből.
    

MUNJIN Andrea – 1990-ben született Verbászon. Angol szakos. Kép-
zőművészettel és fényképészettel is foglalkozik. Szenttamáson él.
    

N. CZIROK Ferenc – 1956-ban született Zentán. Költő, a SZJMSZ ala-
pítója. Legutóbbi kötete: Körhinta/Elmeszelt (f)esték (2007). Muzslán él.
    

NAGY Zopán – 1973-ban született Gyomán. Költő, író, fotográfus. Leg-
utóbbi kötete: Próza-Vers-Esszé-Montázs (2012). Budapesten él.
    

NYERS Lehel – 1978-ban született Szabadkán, ahol ma is él. Tíz éve 
foglalkozik fényképészettel.
    

NYÍRFALVI Károly – 1960-ban született Békéscsabán. Költő, könyv-
táros. Legutóbbi kötete: Tétova és halovány (2013). Budapesten él.
     

OLÁH András – 1959-ben született Hajdúnánáson. Költő. Legutóbbi 
kötete: Idegen test (2013). Mátészalkán él.
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PÓSA Károly – 1970-ben született Magyarkanizsán, ahol ma is él. Író, 
grafikus, karikaturista. A helyi Dobó Tihamér Képtár vezetője.
     

SAMU János Vilmos – 1977-ben született Zomborban, ahol ma is él. 
Egyetemi tanársegéd, a DNS posztalfabetikus folyó-irat alapítója, fő-
szerkesztője. Legutóbbi kötete: A médium eseménye (2011).
     

SÁFRÁNY Attila – 1969-ben született Topolyán. Valláskutató, esszéista, 
újságíró. Legutóbbi kötete: Dosztojevszkij szelleme (2005). Kishegye-
sen él.
     

SÁNDOR Róbert – 1980-ban született Nagybecskereken. Öt éve foglal-
kozik fényképészettel. Muzslán él.
     

SÁNDOR Zoltán – 1973-ban született Nagybecskereken. Író, újságíró, 
szerkesztő. A Sikoly főszerkesztője. Legutóbbi kötete: Föltámad a szél 
(2014). Szabadkán él.
    

SINKOVITS Péter – 1946-ban született Zentán, ahol ma is él. Író, újság-
író. Legutóbbi kötete: Orfeum (2014).
    

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

SZABÓ PALÓCZ Attila – 1971-ben született Zentán. Író, újságíró. Az 
újvidéki Művészeti Akadémián szerzett oklevelet. Legutóbbi kötete: 
Tanácstalan kölykök (2014). Budapesten él.
     

SILVER, Ephemeria (FEKETE J. József) – 1957-ben született Bács-
kossuthfalván. Író, újságíró, irodalomtörténész. Kritikusi és esszéírói 
munkásságát számos irodalmi díjjal jutalmazták. Az MMA rendes tagja. 
Legutóbbi kötete: Idegenség/Érintettség (2014). Zomborban él.
     

SZÖGI Csaba – 1975-ben született Szabadkán. Író, költő, újságíró. 
Tagja a Sikoly szerkesztőségének. Legutóbbi kötete: Rakjatok be a gumi-
szobába (2014). Zentán él.
     

T. KISS Tamás – 1987-ben született Magyarkanizsán, ahol ma is él. Író. 
Legutóbbi kötete: A tükörtestvér (2012).
     

VEREBES Ernő – 1962-ben született. Zeneszerző, író, költő. A 
budapesti Nemzeti Színház dramaturgja. Legutóbbi kötete: Füttyraktár 
(2014). Zentán és Budapesten él.
     

VICAI Olivér – 1970-ben született Szabadkán, ahol ma is él. A Pannónia 
fotóklub alapító tagja. Napjainkig mintegy száz csoportos tárlaton állí-
tott ki, valamint tizenegy önálló kiállítása volt.
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