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AZ ÖTVENÉVES BESZÉDES ISTVÁN A KÖNYVEMÉSZTŐ
SZAK ELMARADÁSÁRÓL, A ZETNA VIRTUÁLIS

ÍRÓASZTALÁRÓL ÉS A TEREMTÉS BÁTORSÁGÁRÓL
             
Hogyan kezdődik az élet? Az első szerelemmel? Alkalmi mun-
kával a zentai tésztagyárban? Az első kinyomtatott írással, 
könyvvel, kiadóként az első megjelentetett kötettel? Vagy va-
lami egészen mással? Hány pillanata van a „megvilágosodás-
nak”?
             
A megvilágosodás terminusa számomra kissé erős. Egy ilyen ve-
rőfényes napon pláne fény-, illetve kontrasztellenes vagyok. Tu-
dod, egy egész sor gondolatmenetet, verset a nüánszok, a szín- és 
szürkeárnyalatok kultuszának szenteltem. A Messziről Androme-
dában. A kor embere mindent látni, érteni, szeretni, mindent tudni 
akar, s a tudás birtokában magát a bizonyosságot, élet és halál fe-
letti jogot szerezne. Engem ez elrettent, úgy érzem, agyonverne a 
százszázalékos verőfény. Nem olyan régen egy tévés interjú ked-
véért a déli nap alatt a Tisza-parti malom előtt álltam, fölöttem egy 
rúdon a nagy, szőrös mikrofon, és a vakító fényt alulról megdup-
lázó derítőkeret. A belgrádi riporter három méterre a mélyben, 
hangja még messzebb, s az imperatívusz, beszéljek magamról. Ki 
vagyok én? Megsemmisülten álltam ott, fürödtem a fényben, ég-
tem, és mint még sosem, illetve mint csak egyszer korábban, egy 
gondolat sem jutott eszembe, elhagytak a szavak, amiket egysze-
rű fordításban ki kellett volna mondanom. Mi az érdemleges,   
ami megfogalmazható rólam egy másik nyelvben? Azt éreztem, 
aki vagyok, gondolat és fordítható szavak híján, közömbös, ará-
nyosan barnuló, jelentéktelen középkorú férfitest, semmi több. 
Nem érdemli meg a kérdést. Miközben vannak olyan válaszok is, 
amelyekre soha nem lesz kérdező. Ehhez a férfitesthez kellene 
jellemzőket fűzni úgy, mintha ezek lényegesek volnának, refe-
renciákat egy barna, hússzínű kavicshoz. Afféle balogiáda meg 

SINKOVITS PÉTER
    

 A NYITOTTSÁG TARTÓS ÉRVÉNYŰ

Molnár Edvárd:
Barcelona
(Spanyolország)

BEROBBA NÓ

VaLÓSáGIGÉNy 
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1harmathiáda  ez is. Azt éreztem, ellen kellene állni annak, hogy az 
író megfogalmazza, esetleg átköltse, jelentésekkel, sorssal lássa el 
a hordozó testet a mindenkori mű értelmezhetősége érdekében. 
Az árnyalatok félik, kerülik a magyarázatot.
            

MI IS A FOGLALKOZÁSOM?
              

Kezdetben művelődésszervező voltál, aztán irodalomszervező 
(is-is, természetesen a folyamatos alkotómunka mellett). Szin-
te nem is kell híd az átjáráshoz.
           

Nem olyan régen megkérdezték a gyerekeim, hogy mi is a foglal-
kozásom. Erre még az életben nem tudtam egy szóban, szemfor-
gatás, arcomon a meglepettség, sértettség kifejezése nélkül vála-
szolni. Persze betanultam az egyszavas válaszokat, pontosabban 
több egyszavas választ, ha hivatalos helyen kérdeznék, de ezeket 
kimondva mindig megdobbant a szívem, mintha hazudnék. Egy-
szer azt is kimondtam, hogy költő, de ez a vámon volt, amikor bi-
ciklit csempésztem. Akkor is cáfolatként hagyta el a számat, mert 
maga egyetemista, kérdezte a vámos a táskámban lévő jegyze-
teket látva. Lehet, a táska vámellenőrzése során talált leleteket 
kellett volna összeírni, s mint a baglyok ürülékéből azok táplál-
kozási szokásait, sőt egyes rágcsálók jelenlétét megállapítani, kö-
vetkeztetni az identitásra. Az én baglyom könyv- és kéziratlapo-
kat emészt. Jobb híján lettem művelődésszervező. Könyvemésztő 
szak az idő tájt sem volt. Mert ez a szak biztonságos távolságban 
állt mindattól, amivel nem szerettem volna foglalkozni, meg ami-
re nem éreztem késztetést. És nem bántam meg. Az egyik legfon-
tosabb szemlélet, amit a szabadkai kulturológia szakon (ez volt a 
nagyralátó elnevezése) elsajátíthattam, arra tanított, hogy a kultú-
rát, akár a szerelmet is, csinálják, művelik, befolyásolják, magyar 
eufémiával: teremtik. Persze (vagy sajnos) nem csak úgynevezett 
kulturológusok. Később gyakorló népművelőként, de magánem-
berként is ez határozta meg a hozzáállásom: nincs találkozási 
pont, csinálj! Nincs műhely? Csinálj! Nincs folyóiratod, színhá-
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zad? Szóval a teremtés bátorsága. Ez az első lépés. A minőséghez 
ennél ezerszer többre van szükség, de azok mind csak az első lépés 
után következhetnek.
         
A magyar irodalom és művelődéstörténet több olyan személyt 
tart számon, akiknek jelentős a szerepe az irodalmi élet alakí-
tásában. Közülük ki áll hozzád legközelebb?
             
Például a késő reneszánsz nyomdász írói, műfordítói. Heltai Gás-
pár például, akit magyarított mondataiért különösen szeretek. De

   

    

szinte valamennyi írónk helyzete bizonyos mértékben komplex, 
inkább az a ritka, ha valaki kialakíthatja semmivel nem megosz-
tott irodalmi egzisztenciáját. Sok esetben a másik, a párhuzamos 
szerep is irodalmi kötődésű, például szerkesztői, kiadói, tanári,   
műfordítói stb. Mély benyomást tettek rám azok, akik örök, s csak 
ritkán kinevezett szerkesztőkként gyakorlatilag egy életen át ve-
zetik íratlan regiszterük, arra is vállalkoznak, hogy összekössék a 
láthatatlan szálakat, találkozásokat, közlési lehetőségeket hoznak 
létre, irodalmi életet teremtenek, saját karrierjüket, ha lehet ilyes-

1 A klón neve: Balog – a zEtna 2002-ben indult sorozata; Harmath Antal 
titokzatos eltűnése – a Sikoly előző számában megjelent tematikus ösz-
szeállítás huszonegy szerzőtől.
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miről egyáltalán beszélni írók esetén, ezzel párhuzamosan, s nem 
szembe állítva alakítják. Csodálattal olvasom Csuka Zoltán a múlt 
század húszas-harmincas éveiről szóló memoárjait. Aztán Szen-
telekytől a Hídig, a Symposiontól a DNS-ig, vagy a különutas 
könyvkiadók esetében az Életjeltől a JMMT-ig, számtalan guru-
val, jegyzékvezetővel, akarnok „csinálóval”, keresetlen teremtő-
vel, forradalmárral és reformerrel stb. találkozni. Meg úttörővel és 
nyomkövetővel. És tévúttörővel és árulóval is. Most, hogy a zEtna 
is már kiadott hatvan könyvet, többször eszembe jut, hogy milyen 
jó is volna hasznosítani valamit a JMMT történetéből, ha Bosnyák 
Istvánt még megkérdezhetnénk. A kialakult kánonok közül ugyan 
nem mindegyik kedvem szerint való. Miután megteremtették sa-
ját kánonukat, gyakorta bezárultak abba, elfelejtettek rést hagyni a 
változónak. Most úgy érzem, e rések nagysága, nyitottságuk mér-
téke határozta meg tartós érvényüket. A regiszterek, kataszterek 
létét, rendkívüli fontosságát először Tolnai Ottónál figyeltem 
meg. Ő publikálta először verseimet a rádióban, miután már ne-
vem egy-két éve egy sillabuszán lapult. Nála figyelhettem meg, 
hogyan is működik egy szerkesztő, akkor is, ha lapja sincs. Igaz, 
nekem ebben a kataszterben először is egy színészi szerep jutott. 
Egy filmben, ami azt hiszem, soha el nem készült. A részletekre 
nem emlékszem, csak a lámpalázra, amit ezzel okozott.
    

VÁSÁRHELY VOLT AZ ÉN RODOSTÓM
     

Irodalom és közélet. Kevesen tudják, alapító tagja voltál a tör-
ténelmi VMDK-nak, aztán ez az út valahol elakadhatott, illet-
ve más módon folytatódott…
       

Hát ez egy másik filmszerepem volt. És egyben eleddig egyetlen 
kitérőm a hivatalos politika irányába. De ez nagyon hatékonynak 
bizonyult. Egy csapásra megalapítottam a kilencvenes évek ösz- 
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szes vajdasági magyar pártját, ha nem is vagyok azért erre olyan 
nagyon büszke. Alapítani egyszerűbb, mint szolgálni. A lényeg, 
hogy ‘89 végére megérett a helyzet az önszerveződésre a vajdasá-
gi magyarságra nézve is. És úgy éreztem akkor, szükség van a civil 
kurázsimra is. Gyakorló művelődésszervezői tapasztalattal a tar-
solyomban elkerülhetetlennek éreztem az önálló intézményrend-
szer és a szabad önszerveződés létrejöttét. Mai szóhasználattal: 
egy új kulturális stratégia létrejöttét vártam tőle. Több szabadsá-
got és többszörös értékrendet, szerteágazó értékteremtést stb. A 
kor kihívásai és az adott körülmények más irányba vitték a „kö-
zösséget”. Rövid időn belül egy párt végtelen elnökségi értekezle-
tein találtam magam, amely tőlem, mint legfiatalabb tagjától, ta-
lán ifjúsági tagozata toborzását remélte. Az ilyesmi azoknak való, 
akik maga a politika iránt éreznek elhivatottságot. Nekem ehhez 
nem volt affinitásom. Nincs bennem Kumrovecen edzett pártfe-
gyelem, függelemtisztelet sem. Agyonpolitizált világban éltünk 
‘90 előtt is, meg abban élünk ma is. Akkor egypártrendszer volt, a 
mai többpártrendszer viszont, gyakorta érzem úgy, többszörös 
egypártrendszer. Politikai szerepvállalásom dacára, egyik, talán 
legfontosabb indíttatásom az ettől való szabadulás vágya volt. És 
igazi közegemnek az irodalmi közélet számára nyitott kávéházak 
világát, a lapszerkesztésre is alkalmas biliárdtermeket éreztem… 
Ehhez még, a kilencvenes évek során némi katonai gyakorlat, 
gyakori senki földjén való időzés, vámellenőrzés, zuhanórepülés 
és talajvesztés is keveredett.
          

Néhány évet töltesz – amolyan kiruccanásként – Hódmezővá-
sárhelyen újságíróként, szerkesztőként. A számos derűs tör-
ténet mellett ezeknek az esztendőknek mi a valódi hozadéka? 
Esetleg az identitás kérdésköre (amely egyik vezértémája volt 
a zEtna legutóbbi, múlt év decemberi tanácskozásának is) in-
nen származtatható?
               

A lecke hasznosítható része az, hogy az ember kívülre kerül saját 
korábbi életén, és a távolságnak köszönhetően képes másfényű 
tárgyilagosságra is. A rálátás birtokában például arra is rá kellett 
jönnöm, hogy bár ez messze van a xenofóbiától, saját kisebbségi 
attitűdöm, megtéveszthetetlennek hitt empátiám mégsem lépett 
működésbe minden jövevény, belső idegenség közelében. Ehhez 

BESZÉDES ISTVÁN ÖNÁLLÓ KÖTETEI
     

Kívánja-e a pirosat? – versek, Forum, Újvidék, 1988
Égvízi séta, déli tükör – versek, Thurzó Lajos, Zenta, 1997
Rozsdaszín – drámák, zEtna, Zenta, 2006
Messziről Andromeda – versek, zEtna, Zenta, 2007
Napkitörés – kisprózák, zEtna, Zenta, 2008
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egy időre magamnak is jövevénnyé kellett lennem. A két honta-
lanság, az otthoni és az idegenbeli számkivetettség között különb-
ség van. („A száműzetés […] a sokféle elidegenedés közös ne-
ve…” – fogalmaz Danilo Kiš.) Erről gondolkodva most ott tartok, 
hogy az identitás-meghatározás során nem az itthon maradottak és 
a távozók megnevezése a lényeges, hanem az úton levésé. 
Iszonyom van a lakcímbejelentéstől. Az önazonosság, az írói és az 
irodalmi is, összetett dolog. Vásárhely volt az én Rodostóm, ott él-
ve volt időm zágoni lokálpatriotizmusomat embertelen méretűre 
növesztenem. Zágonba visszatérve viszont mind színesebb em-
lékképek jelennek meg bennem Rodostóról, a városról, amelyben 
a legmélyebben élhetett bennem a zágoniság. Az önazonosság 
nem egy változatlan eleme személyiségünknek, hanem olyasvala-
mi, ami folyamatosan változik, ha iránya általában meg is határoz 
minket, tartalma naponta új elemekkel gazdagodik. Mint a hegy-
tetőről elindított lavina, gördülve új elemeket rak magára, fenyő-
tüskékkel és a kaszáló szénájával gyarapodik. És lehet, mire a 
völgybe zuhan, már el is felejtette lelkét, a hógolyót.
   

MŰKÖDÉSI HÁTTÉR, KÁNONRÉSEK
       

Az általad létrehozott zEtna internetes folyóirat és könyv-
kiadó civil szervezet. A civil szférának ma milyen lehetőségei 
adottak a politikum és a közélet alakítására vonatkozóan? 
Van ehhez egyáltalán szándéka, ereje?
          

A civil szféra szervezettsége jelenleg nem tudja a pártok szerve-
zettségével felvenni a versenyt. Az írók civil szervezetei az egyéb 
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civil szervezetekéivel. A zEtna egyfajta szakmai, értelmiségi tár-
sulásként pedig nem is tipikus civil szervezet. Ahogyan az író és 
az olvasó sem szociális kategória. Az írócivilek helyzete olyan 
szempontból is problematikus, hogy tagjai függetlenek, meg-
nyilvánulásaik nem összefésültek, sőt kimondottan szerteágazók, 
s a bennük megjelenő értelmiségi kritikai hang gyakorta ütközik a 
pártideológia ellenszenvébe, s ezért nem számíthatnak a pártok 
látható, láthatatlan védőernyőjére, amely a civil társadalom fölött 
érzékelhetően jelen van, és amely függelemtiszteletet követel

   
meg tőle is. Egyébként meg, ha egy párt tényleg komolyan gon-
dolná a civil társadalom szerephez juttatását, kezdeményezné a   
parlamentben a pártos rendszer egyeduralmának felszámolását. 
Ez nyilvánvalóan egyetlen politikai képződménynek, vállalko-
zásnak sem az érdeke.
    

A zEtna azonban nem pusztán civil szervezet, hanem – a kizá-
rólagosságot mindenkor elvetve – egyfajta szellemi társulás is, 
a többnyire azonos gondolkodású alkotók egyre szélesedő kö-

BESZÉDES ISTVÁN ANTOLÓGIÁKBAN
     

A szerző a következő antológiákban szerepelt: Te-leírt világ (Forum, 
Újvidék, 1987), Verskoncert (Miskolc, 1995), Hosszúfény antológia 
(Magvető, Budapest, 2008), Az év versei 2010 (Magyar Napló Kiadó, 
Budapest, 2010), Az év versei 2011 (Magyar Napló Kiadó, Budapest, 
2011). Fordításai a következő antológiákban jelentek meg: Az elmúlás 
melankóliája (posztmodern horvát költők antológiája, válogatta Goran 
Rem. Jelenkor Alapítvány, Pécs, 2003), És a Dráva csak folyt (szla-
vóniai horvát rövidprózák, válogatta Helena Sablić Tomić. Jelenkor 
Alapítvány, Pécs, 2005).
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re, továbbá bővülő kapcsolatok rendszere, különféle rendez-
vények sora. Egy interjú során már kifejtetted: „Örülök an-
nak, hogy működése tizenegy éve alatt a zEtna is hozzájárult ah-
hoz, hogy a belső embargó meglehetősen ostoba, sok szerzőt 
megalázó helyzetéből sikerült a könyvkiadásnak, az irodalmi 
közéletnek valamelyest kijönnie, valamelyest többpólusúvá 
válnia, hogy azt mondhatjuk, versenyhelyzet van.” Mozgásában 
mindez most milyen irányba áramlik?
          

Igen, a versenyhelyzet fennáll, de az irodalom támogatási háttere 
és produkciója közötti aránytalanság nem változik. Ezen a téren 
biztató jeleket sem látok. Az az érzésem, hogy hivatalos művelő-
déspolitikánkban az intézményrendszer konszolidálása fontosabb 
feladat lett, mint annak átalakítása, különös tekintettel a nem in-
tézményesült kezdeményezések működési hátterének biztosításá-
ra. Én sem gondoltam sosem, hogy az egypólusú intézményrend-
szert úgy kell eltörölni a föld színéről, hogy cserép se maradjon 
utána, azt gondoltam én is, hogy fel kell frissíteni, de szemléleti 
váltásnak alávetve, befogadóvá téve új tartalmak számára, és ká-
nonrését a lehető legszélesebbre tárva. Ahogyan azt a szépirodal-
mi produkció megköveteli.
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MOTIVÁCIÓ ÉS KAPACITÁS
         
A balkáni háborúkat megelőzően térségünk irodalma egy köz-
pontból szerveződött ugyan, mégis létrejött, kialakult valami-
féle (egyben tartó) képlete. Ez a szerkezet azonban felbomlott, 
a helyébe pedig nem lépett semmi. Beszélgetéseinkből azt 
szűrtem le, hogy ez a feszítő kérdés mindinkább foglalkoztat. 
Egyáltalán: ezen a téren milyen a lemaradásunk mondjuk a 
felvidéki vagy az erdélyi írótársainkhoz képest?
          

Ez az irodalmi menedzsment kérdése, és számtalan összetevőt tar-
talmaz a falusi könyvtár olvasótermének kályhájától a nemzetközi 
kapcsolatokig. Az írószolidaritástól az érdekképviseletekig. A fel-
vidéki és erdélyi írószerveződések sokat tudnak tenni az élő iroda-
lom, a szakma ügyeinek érdekében. Hát nekünk ilyen nincsen. 
Érezzük ennek hátrányát is. Például az irodalmi díjak esetében, 
tudjuk, hogy 1991 óta, mióta az anyaország határát átléphetik az 
állami elismerések, a Vajdaságba belőlük aránytalanul kevés ju-
tott. Legutóbb az tűnt fel, hogy kevés itthoni címszó jutott a Má-
rai-program listájára. Nagy kérdés, hogy ez az irodalmi menedzs-
ment egyáltalán kivitelezhető-e úgy, hogy az irodalmi élet nyil-
vánvaló többpólusúsága megmaradjon, a részérdekeken felül-
emelkedjen. Másként viszont nincsen értelme.
            

Ez év márciusában – időrendben többek között Bányai Já-
nost, Radics Viktóriát, Tolnai Ottót, Ladik Katalint és Balázs 
Attilát követően, most Domonkos Istvánnal együtt – Budapes-
ten átvehetted a József Attila-díjat. Az elismerés alkotói tevé-
kenységedet értékeli, mégis, jelent-e számodra többlet-készte-
tést az előbb érintett témakörökre vonatkozóan?
          

A díj számomra inkább írói motivációt jelent, mivel valamelyest 
kitágítja a nyilvánosságot is a versek körül. Persze azt a motivá-
ciót is érzem mögötte, amire te célzol. Viszont már annyira erős a 
belülről és a helyzetből fakadó késztetés, hogy azt már nem tudja 
fokozni. Más kérdés a kapacitásé. Íróasztalomon egy egyesület, 
egy vállalkozás, megannyi magam vállalta és pénzkereső feladat, 
körülötte családi ügyek zajlanak, mert otthon dolgozom, hogy 
legalább szemtanúja legyek annak, ahogyan gyermekeim növe-

BESZÉDES ISTVÁN DRÁMÁI
        

A szerző három verses gyermekszínművét – Rozsdaszín ország 
aranya (rendező Tóth Miklós, 2003), Szalmakalap száll... (rendező 
Lengyel Pál, 2004), Gábriel és Gabriella (rendező Hernyák György, 
2006) – a Szabadkai Gyermekszínház magyar társulata vitte színre. 
Az Újvidéken megrendezésre kerülő Vajdasági Magyar Drámaíró-
versenyen két ízben vett részt: 2001-ben a Még föl lehet kapaszkodni 
(rendező Puskás Zoltán), 2003-ban pedig A szereposztás megmarad – 
halálosan komoly szomorújáték Kékszarvú herceg életnyi hosszú és 
meghiúsult öngyilkossági kísérletéről (rendező Kovács Frigyes) című 
szöveggel. Szilveszter öreg éjszakája című szövegével (rendező Adrei 
Elek) 2009-ben megnyerte a szegedi Regionális Összművészeti 
Központ (REÖK) által rendezett I. Regionális Drámaíró Versenyt. 
Szardínia című darabját Urbán András rendezésében 2009. április 29-
én mutatta be a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház.
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kednek, ne járjak úgy, mint Boško Krstić Vízöntőjének egyik alak-
ja. És hogy ehhez létrejön-e az alapot megteremtő belső meg-
békélés, felül tudjuk-e múlni magánzói énünket, megveszekedett 
különállásunkat, hogy meg tudjuk-e teremteni az írószolidaritás 
minimumát.
          
AZ AMNÉZIA POÉTIKÁJA
           

Vers, próza, esszé, dráma. Az irodalmi műfajok szinte mind-
egyikét műveled. A téma keresi a formát, vagy sokszínű vilá-
gunk vés mindig másfajta rovátkákat? Ha a barlangrajzokról 
kellene például írnod (vagy éppen ez foglalkoztatna), hogyan 
formálódnának az első sorok?
           

Most azzal kezdeném, hogy tematikus kötést keresek. Írok egy 
éve már egy sziklás ciklust. Nem rég fejeztem be egy verset a szik-
lasírokról. Egy asszonyról, aki hajnaltájt siet felé. A húsvéti misén 
hallottam egy mondatot. Abban suhogott a ruhája. Meg az angyal-
ról, aki a tonnás fedőlemezt elfordítja. Aztán szorozni kezdtem. 
Sok sír, sok asszony, tollal teli ég stb. Ezt a verset azzal kezdeném, 
nem fogom, mitől félt a barlangba zárt bölényvadász, hová is sie-
tett asszonya. Minden bölényvadász és minden asszonya. Lán-
dzsával teli ég? Most azért nem írom meg ezt a verset, mert az a kő 
érdekel, amely nem visel embernyomot, ami maga is ember, maga 
is hús, eleven Himalája.
             

Egy helyen a következőket írod: „Igazából egyetlen dologtól 
rettegek. Hogy ha megöregszem, emlékezni kezdek.” Ezt ho-
gyan értelmezzük?       
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Az egykori Vásárhely és Vidéke néhai főszerkesztője, Moldvay 
Győző jelenik meg ebben a szövegemben. Nagyon aranyos bácsi 
volt, akit tegeznem kellett, s nem szabadott bácsinak neveznem. 
Ez ugyanolyan embert próbáló feladat egy bácskai legénynek, 
mint kezitcsókolommal köszönni a nőknek. Egyébként a Délszi-
get folyóirat alapító-szerkesztője, délszaki szerzőknek is barátja. 
Szóval boldog emlékű főszerkesztőm időnként megkérdezte tő-
lem, aki hol olvasószerkesztőként, hol meg az ő helyetteseként 
ténykedtem a szerkesztőségben, miről írjon tárcát. Mivel akkor

    

szentül hittem, hogy van értelme a napilapírásnak, s jól ismertem 
Győző bácsi hajlamát, általában azt válaszoltam neki, mindegy, 
csak friss legyen és közéleti. Ő némi fel-le sétálgatás után fel-
kiáltott, megvan!, és részletezni kezdte, hogy Nyári Színkör, meg 
Ferrari Violetta. Aki Jászai Mari-díjas, vásárhelyi születésű és ‘56 
után az NSZK-ba költöző színésznő volt… Mondanom se kell, 
valahol tán a negyvenes években jártunk… Megbecsülve a ta-
pasztalt kollégától tanultakat, kérdezem: mégis, mi is az, ami friss 
és közéleti? Ismerjük, sőt lassan magunkban tetten érjük az idő-

BESZÉDES ISTVÁN MŰFORDÍTÁSKÖTETEI
     

Ritmus trombita meg vokál nélkül (fiatal szerb prózaírók antológiája, 
összeállította: Slobodan Ilić) – Orbis, Kanizsa, 2000
Boško Krstić: Vízöntő (Varga Piroskával) – Forum, Újvidék, 2002
Citadella.doc – Három négykezes – zEtna, Zenta, 2003
Boško Krstić: A vadgesztenyék utcájának nyomában – Studio Bravo, 
Szabadka, 2007
Horváth Ottó: Olmóba menet – zEtna, Zenta, 2010
Boško Krstić: Az azúr őrzőinek legendája (megjelenés előtt)
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södő író effajta hajlamát az élet újraírására. Én ezzel a szöveggel 
viszont épp opponálni szerettem volna a memória kultuszát, mert 
ezt a szöveget, de az egész Napkitörést is az amnézia poétikájára 
építettem. Gondold csak el, tegyük fel, hogy hosszú életed egy sor 
hitvány eseményre, rossz döntésre, csalódásra, ürességre, re-
ménytelen vágyódásra épült, és megérdemelt pihenésed éveiben, 
a hosszú út végén, ahelyett, hogy megnyugodnál, s felednéd, me-
móriád ezt a fiaskót valós időben visszajátssza.
           

A Régi hegyek című versedből idézek két sort:

Hallhatnánk végezetül valamit az A-tervről is?...
             

Cédulák, rajtuk emlékeztetők, versek. A sajátjaim, másokéi. Tíz-
tizenöt könyv sorsának kérdése a zEtna virtuális íróasztalán. Ha ez 
is lemeszelődne, mint tavaly egy címszavas kiadói program, ne-
héz lenne kiheverni. Egy drámaíró-verseny. A VIII. Irodalmi 
Fesztivál. Jó lenne fejleszteni az amnéziát, és közben nem felej-
teni el ezeket a teendőket. A fiamat elvinni a borbélyhoz. Ő lesz a 
harmadik generáció a családból, aki Ollai bácsinál nyiratkozik.

 „Hosszú lélegzetvétel, őrölt ideg, megemésztett étel,
 ha a várt esemény elmarad, előkerülhet-e majd a B-terv”.

BESZÉDES ISTVÁN ÉLETRAJZA
    

Beszédes István 1961. szeptember 12-én született Zentán. Költő, szer-
kesztő. 1986-tól 1989-ig művelődésszervező (Ifjúsági Művelődési 
Központ, Zenta), 1989-től 1991-ig az Új Symposion (Újvidék) főszer-
kesztője, 1991-től 2006-ig újságíró, újságszerkesztő (Hódmezővásár-
helyen és Újvidéken), az 1999-ben induló, zentai székhelyű zEtna iro-
dalmi portál (www.zetna.org) és könyvkiadó alapító-főszerkesztője, a 
2002. és 2011. között megjelenő hatvan kötet kiadója, tizennyolcnak 
szerkesztője. 1988-ban Sinkó-díjban, 1994-ben Móricz Zsigmond-, 
2003-ban Benedek Elek-ösztöndíjban, 2011-ben József Attila-díjban 
részesült. Szerbről és horvátból fordít. Zentán él.
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A VÉGTELENNEL SZEMBEN

A végtelen bizalomnak 
helyre kellene állnia,
amint a bőrmicis férfit
– apád helyett apád –
az idegen városban megpillantod,
s te még csak árnyék vagy
látni szeretnéd, miről vetülsz;
egyszóval ezúttal 
a bizalom helyreáll,
de szokatlan kételyek
támadnak a végtelennel
szemben.

A MELLVÉD VISSZAÜT

A végtelen árnyéknak a parthoz
– mely part helyett a part –,
a naplementét lefejező
geometrikus hullámtörőhöz 
kellene ütődnie,
de mi az, ami éppen vetette:
hagyd, hogy bebizonyosodjon, nem te vagy
megint, hisz áttetsző lehetsz még e ponton,
hiába állsz ott, senki se lát;
elhamarkodott megtestesülésed
ne kívánd, köszönet nem lenne benne: 
várd meg, amíg a mellvéd
visszaüt!

BESZÉDES ISTVÁN
    

A VÁLASZTHATÓ OKOZAT
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FELENGED
      

A vadászidény felén, amikor
a túlképzelt táj időnként derenghet,
mezítláb állsz, és a feketén született 
aszfalt úgy melenget.
      

A nagy zuhanórepülésre gondolsz,
és arra, aki majd elenged:
langyos az ég, a Föld túlfelén 
egy jéghegy épp felenged.
      

KÉT SZÉK
      

Még gyötröd magad éjszakai repüléssel: 
ez egy hidroplán, ruganyozó két üléssel,
s ez fontos, mert áthaladva az orbitális pályán, 
legvégül csak e két tárgy marad mindabból,
amit a távoli Földön hagytál, ezernyi tárgyi 
zsarnokodból, és igazán jó hecc,
hogy e két szék között bármikor
a földre ülhetsz.
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A HOLDON

A képek egymásra vetültek, és a szél elől 
az égbe menekültek ülnek most a holdon.
Elalvás előtt a jobban sikerültet látja 
az éj, én meg egy súlyos taligán
a kevésbé sikerülteket kihordom.

A kiállítás vége táján megjelenik a maga
kizárólagos almafáján a kígyó is, s az 
őrangyal szárnya új szelet vet, új lendület
ez a fellegeknek, s ezt nem vitatja
a didergésben lenn ülep.

LEHŰLT

Röviden: a levegő lehűlt.
A Földön lakni nem lehet,
valaki küldjön meleget,
vagy fűtse fel az űrt!

A sár már végképp lakhatatlan,
fölötte szállok gondolatban,
a ködben, amit beleheltek
a közmunkára fogott lelkek.

Borzongva nézek egy hajót.
Izzadnak benne: verseny ez?
Lapát hasal az iszapon – a sok 
bolond versenyt evez.

NÉVTELEN MEZŐ

Ott, hol az oktató sétaút halad, 
túl sok a névtelen mező,
hova lesznek a válaszok,
melyekre nincsen kérdező?

Lovra Éva: Krakkó (Lengyelország)
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SZ. K.

A szomszédságban lakott 
a Szörnyű Kétség.

Dolgozni járt, délután füvet nyírt,
udvaron rostélyozott, köszönőviszonyban 
voltunk, soha nem beszéltünk.

Volt felesége, gyereket nevelt,
vasárnaponként kocsmába járt,
csípte a részeges pincérnő.

Ha odanyomta a raktár falához,
ó, Szörnyű Kétség, suttogta a nő
sóhajok között, szabálytalan 
lélegzettel, majd később
egy rekeszen ülve, hogyan
becézzelek, kérdezte megigazítva
magán a blúzt.

Szólíthatsz Pillanatnyi 
Elbizonytalanodásnak!

OKOZAT

Korai kakaskukorékolás.
Merre járnak a régi rókák?
Ismerni kell-e mind az okokat,
hogy kezdetét vegye a valóság
mint választható okozat?

     
A szerző az NKA alkotói támogatásában részesül.
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AZ ÖTVENÉVES BÁBA ZOLTÁN AZ ELVESZETT 
NAGYBECSKEREKI VÁRRÓL, KÖLTÉSZETRŐL, 

MIKROMESÉKRŐL ÉS A RENESZÁNSZ ZENÉRŐL
        
Nagybecskereken születtél, a Béga mellett töltötted el gyer-
mekéveidet. Ötven év távlatából mennyire érzed meghatáro-
zónak a gyerekkort, a kezdeteket?
            

Tudatában vagyok annak, hogy ezek a kezdetek követnek engem a 
mai napig. Mindig is üvegbura alatt éltem – soha nem éreztem jól 
magam a velem egykorúakkal. Az utcában, ahol felnőttem, min-
den gyerek legalább öt évvel idősebb volt nálam, tehát ők a velem 
való kommunikációban csak domináns illetve védőszerepet játsz-
hattak. Ma sem érzem jól magam kortársaim között, inkább az 
idősebbek vagy fiatalabbak társaságában. Gyerekkorom évei egy-
értelműen Nagybecskerekhez, a Bégához kötődnek, hisz ott nőt-
tem fel, hatévesen már horgásztam, a bogarak, békák, halak voltak 
a kedvenc játékaim. Apámhoz fűződő legszebb emlékeim is a 
Bégával, a Béga-parttal kapcsolatosak. S hadd mondjam el azt is, 
hogy vegyes házasságban születtem, apám magyar, apai nagy-
apám német származású volt, édesanyám pedig horvát-monte-
negrói származású. Otthon magyarul és szerbül is megtanítottak 
beszélni, viszont szerb tannyelvű óvodába írattak, sajnos. Már ka-
maszkorú voltam, amikor kezdtem ezen elgondolkodni, hisz hat-
éves koromig a magyar és a szerb nyelv is egyenjogúan élt ben-
nem, de óvodás, majd iskolás éveim alatt a szerb lett a domináns, 
évről évre egyre inkább elnyomta a magyart. Szüleim nem tanítot-
tak meg írni-olvasni magyarul. Jogi kart végeztem – ki kell hang-
súlyoznom, hogy egész iskoláztatásom alatt egyetlen magyar 
nyelvű órám sem volt, semmilyen tantárgyból. Mindezt még öt-
venévesen is nagy hiányként élem meg, hiszen az egyik anyanyel-

KOVÁCS JOLÁNKA
    

 RENESZÁNSZ SUGALLAT 

– IRODALMI MINIATÚRÁKBAN
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vem valóban a magyar. A világon a legutolsó vagy a legrosszabb 
magyarnak tartom magam, de mégiscsak magyarnak, és erre büsz-
ke vagyok.
         

Egy időszakodban kitartóan jártad Nagybecskerek utcáit, ke-
rested a megmaradt, eredeti városrészeket. Mi volt az, ami er-
re inspirált?
         

A szülővárosomat nagyon szubjektíven élem meg. Sok régi, pa-
tinás épületet lebontottak Nagybecskereken. Én csak próbáltam 
megmenteni, ami menthető. Évekig jártam a várost, akár egy csa-
vargó, aki labirintusokban bolyong, tanulmányoztam a régi épü-
letek homlokzatait, a megmaradt városrészeket, beltereket, udva-
rokat, erkélyeket, ám most, amikor 4-5 év távlatából tudom szem-
lélni ezt a munkámat, mondhatom, hogy engem tudat alatt az a 
vágy inspirált, hogy megtaláljam az elveszett nagybecskereki vá-
rat, amelyet 300 évvel ezelőtt töröltek a föld felszínéről. Ma már 
nincsenek a városban öregek sem, akik meg tudnák mondani, hol 
is volt ez a vár, amit Sárvárnak neveztek. Ha az erre vonatkozó 
irodalmat olvassuk, láthatjuk, hogy a bizonyítékok eléggé ellent-
mondóak, még az sem derül ki bizonyossággal, hogy vajon valami 
emelkedésen, dombon épült-e a vár, vagy a város alapjainak leg-
alacsonyabb szintjén. A régi nagypiactól valahol nyugatra volt a 
vár lokációja. Hogy miért kerestem a várat? Most már tudom: egy 
különös szükségletből fakadt az egész. Erősen szerettem volna 
rátalálni a vár alapköveinek helyére, de tulajdonképpen a saját lel-
kem meghódítására indultam. A saját lényem központi fókuszát 
kerestem, a vár ennek csak a szimbóluma volt. Kudarcot vallot-
tam, igaz, nem találtam meg a várat, de ha arra gondolok, hogy az 
utolsó atomom bevetéséig kerestem, mindent beleadva, akkor ez 
egyfajta győzelem mégis. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy 
mindezt valamilyen közösségi érdekből tettem. Mert nem. Mégis 
hiszem, hogy sokan örömüket lelték az én kutatásaimban, mint 
ahogy sokan mások érdektelenül nézték ugyanezt. A Zrenjanin 
hetilapban évekig vezettem egy rovatot, A város, amelyet nem ve-
szünk észre címmel, ott jelentek meg a régi városrészeket ábrázoló 
fényképek. Hát igen, egyfajta győzelemként éltem meg ezeket az 
éveket, amíg a várost kutattam, de mivel semmilyen archeológiai 
bizonyítékot nem találtam a várról (és szimbolikusat sem), telje-
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sen elvesztettem az érdeklődésemet szülővárosom iránt, úgy is 
mondhatnám, ma, ha az utcákat járom, teljesen hidegen hagy bár-
mi, amit látok. Nekem olyan ez a város, mintha nem is létezne. 
Nagybecskerek esetében nincs memorizálva, hol volt a vára, ki és 
mikor emelte – mindezek nélkül egy város nem tudja önmagát se 
megismerni, se megvalósítani. Azt hiszem, valahol nagyon is azo-
nosultam ezzel, magamat illetően.

A Bánáti breviárium (Banatski brevijar)című köteted mennyi-
re tükrözi azt, hogy hogyan éled meg Bánátot? 
         

Nem érzek semmiféle gyökereket sem Bánát, sem az ország felé, 
ahol születtem, ahol élek. A szülőföld megélése nálam kizárólag 
lelki és emocionális természetű. A Bánáti breviáriummal remé-
lem, sikerült megalkotnom a saját Bánátomat, amely külön érde-
kes lehet az olvasónak, aki nem sokat tud Bánát történelmi múltjá-
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ról. Azt biztosan tükrözi ez a kötet, hogy mennyire irritál engem, 
nemcsak Bánát, hanem Vajdaság sztereotip elfogadásában is ez a 
többnemzetiség – különböző folklórrendezvények megrendezé-
sén keresztül bemutatva. Ezeken minden kisebbségi nemzet a 
népviseletek és népszokások által látható. Szerintem ilyen rendez-
vények túl gyakori megrendezésével elhanyagolják a kisebbségek 
értelmiségeit, s azok jelentős hozzájárulását a bánáti vagy a vajda-
sági művelődési élethez.
       

Haikuiddal már többször részesültél díjakban – 1999-ben egy 
haiku-ciklusodért megkaptad Odžaciban a 12. Jugoszláv Hai-
ku Fesztivál első díját, majd 2001-ben a bostoni Haiku Világ-
pályázaton második díjat érdemeltél ki. Téged különben is 
vonzanak a miniatűr irodalmi műfajok, hisz miniatűr verse-
ket, mikromeséket írsz…
        

Huszonöt évvel ezelőtt olvastam először egy világirodalmi anto-
lógiában haikukat, és azonnal megszerettem õket, ám jó néhány 
év elmúlott, mire én magam is haikukat kezdtem írni és közölni is, 
a Haiku Egyesület (Haiku Udruženje) folyóiratban, ahol hamaro-
san meg is találtam a helyem. Egy haikukötetem jelent meg,  A 
hegy álma (San planine). Miniatűr verseim, amelyek a Jodocus  
Vyd az összecsukott poliptichonról a széthajtott poliptichonra me-
red (Jodokus Vejt sa zaklopljenog poliptiha zuri u rasklopljeni po-
liptih) című verseskötetemben olvashatók, a haikuk iránti sokéves 
szimpátiámból születtek. Én mindig szerettem a miniatúrákat, a 
zenében, a versben és a prózában is, nemcsak mint vers- vagy pró-
zaíró, hanem mint olvasó is. Az esztétikai és szellemi kapacitá-
saim ilyenek – könnyebben „emésztem” meg a miniatûr alkotáso-
kat, mint a nagy terjedelműeket. Azt mondhatná valaki, hogy ez 
logikus, de nem az. Ismerek embereket, akik elolvasták Tolsztoj, 
Dosztojevszkij hatalmas regényeit és órákig tudnak beszélni ró-
luk, de egy miniatűr alkotást nem képesek átérezni.
        

Hogyan jutottál el a mikromesék írásáig?
         

Huszonnyolc éves koromban megpróbáltam regényt írni. Öt ran-
gos kiadó utasított el, de mind az öt, szinte hasonló megfogalma-
zásban, korrektül közölte velem: „Kedves Bába úr, valóban érde-
kes a regénye, de belátható időn belül sajnos nincs lehetőségünk a 
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megjelentetésére.” Ezek után fordultam a mikromesék felé, hogy 
maradandó formát adjak vágyaimnak és belső lázadásaimnak. És 
úgy gondolom, hogy haikuírás után ne írjon az ember mindjárt re-
gényt. Az írással kapcsolatban még ennyit: minden fiatal írónak 
azt tanácsolnám, hogy hagyja a memoárokat és az önéletrajzi jel-
legű írásokat, és írjon játékosan – játsszon az olvasóval és saját 
magával is. Senki ne írjon csak azért, mert azt hiszi, hogy írónak 
vagy költőnek született. Egy irodalmi mű értékét különben is az 
adja, hogy mennyire olvassák: díjak, recenziók, vállveregetés a 
költő- és írótársak részéről, mit sem érnek, ha a könyv nem olva-
sott; vagy a hízelgés, az elmarasztalás akár, egyáltalán nem lénye-
ges, ha a könyvet mégis sokan elolvassák. A korszerű irodalom 
egyre inkább esszéisztikussá és cinikus hangvételűvé válik. A mai 
költészet már esszére hasonlít, az esszé prózára, a próza pedig a 
költészetre és az esszére is. Manapság tényleg rengeteg, szakmai-
lag is képzett, jó író alkot, és sok jó könyv jelenik meg Európa- és 
világszerte is, ám szerintem a mai irodalmi művek zöméből mégis 
hiányzik valami lényeges – ez pedig az a bizonyos érzéki ragyo-
gás, ami a nyelvben található, az elbeszélő nyelvének bájában, va-
lamiben, aminek az író sem lehet konkrétan tudatában. Kevés mai 
író műveiben érezhető ez.
       

Reneszánsz korabeli hangszereken játszol, énekelsz is rene-
szánsz dalokat. Hogyan kerültél ebbe a varázslatos világba?
        

Reneszánsz zenét életemben először tizenhét éves koromban hall-
ottam, a tévében – Zadarból közvetítettek akkor egy reneszánsz 
zenei koncertet. Szerelem volt ez első hallásra. Most, három évti-
zeddel később sem mondhatok mást, mint hogy életemben soha 
semmit nem szerettem jobban, mint a reneszánsz, pontosabban a 
korai reneszánsz zenét. Tekintettel arra, hogy külön zenei képzés-
ben nem részesültem az általános iskolai és a gimnázium első osz-
tályában kötelező zeneórákon kívül, én ezzel a zenével amatőr 
módon, de nagyon őszinte és naiv hozzáállással, nagy lelkesedés-
sel foglalkoztam. A hangszereimet is akkoriban szereztem be, né-
hány év alatt, főleg fúvósakat, ezenkívül lantot, gitárlantot is, és 
egyedül tanultam meg játszani rajtuk. A klasszikus gitáron való 
muzsikáláshoz kellett segítség, Josif Dajti zenetanárhoz jártam 
órákra, egy évig. Ő már nincs az élők sorában, de még most is na-
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gyon hálás vagyok neki ezekért az órákért. Az első nagy tanítóm a 
zenét illetően a rádió volt. Reggelente már kisgyerekkoromban 
Jean-Baptiste Lully Barokk nyitányára ébredtem, amely a gyer-
mekműsor kezdetét jelezte. De emlékszem, hogy szívesen hall-
gattam a Dubrovniki trubadúrokat, és anyám altatódalait is, ame-
lyek mintha szintén a rádióból hangzottak volna el esténként, vagy 
legalábbis összekeveredtek bennem a rádiózenével, és alkottak 
egy egységes, számomra nagyon kedves zenei világot. Mégis fon-
tosnak tartom megemlíteni Mály Istvánt, szeretett zenetanáromat 
is, az általános iskolából, aki kitűnő pedagógus volt, minden gye-
rekkel külön gyakorolgatta a szolfézs alapjait, és az óráján gyak-
ran hallgattunk komolyzenét, lemezekről.
     

A reneszánsz zenét előadó nagybecskereki ARS ANTIKA 
együttesben muzsikáltál évekig. Ezt teljesen abbahagytad?
      

Igen, ezzel az együttessel több éven át voltak fellépéseink irodal-
mi esteken, képkiállítások megnyitóin, a Josif Marinković Zene-
iskola koncertjein… Muzsikáltam és énekeltem is reneszánsz ko-
rabeli dalokat. Abbahagytam, igen. Ideje volt, hogy abbahagyjam: 
szerintem egy őszinte amatőr nem foglalkozik zenével élete vé-
géig, hisz a fejlődéshez nincs meg a végzettsége; ez a profik dolga. 
A reneszánsz világáról még annyit, hogy engem mindig is elbű-
völt, sok reneszánsz korabeli szépirodalmi művet olvastam, tanul-
mányoztam a kor filozófusait. Külön elragadó számomra, hogy a 
reneszánsz kor szellemét a neoplatonizmus és a panteizmus hatja 
át: a hit abban, hogy isten mindenben, a legapróbb dolgokban is je-
len van. És az is, hogy ebben a korban számos nagyon fiatal, zse-
niális művész alkotott: például Raffaello Santi tizenhat éves volt,
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amikor híres remekművét, a Három gráciát megfestette, Michel-
angelo még nem volt húszéves, amikor fölfedezték, hogy szob-
rászzseni…

Mit írsz mostanában?

Nem fogok többet írni. Nem gondolom azt, hogy nem lesz többé 
ihletem az íráshoz, de tény és való, hogy bennem meghalt az a fia-
tal író, aki voltam. Nem azt akarom mondani, hogy amatőr írónak 
tartom magam, de úgy érzem, nincs élettapasztalatom, hogy kö-
zépkorú író vagy költő lehessek. Az én feltöltődéseim, amelyek 
alkotásra késztettek, mind adoleszcens kivetítésűek voltak. Nem 
furcsa dolog ez. Puskin például 37 éves korában halt meg, Ljer-
montov 26 évesen, és teljes költői opust mondhatnak a maguké-
nak. Branko Radièević 29 évig élt mindössze, és két kötete jelent 
meg, amelyek közül az első, amelyet húszéves korában adtak ki, 
messzemenően jobb volt, mint a második. Petőfi is épp „időben” 
esett el, szerintem, ha élve marad, nem írt volna tovább verseket, 
hisz már a forradalom előtt mindent kiírt magából – lehet, hogy 
később prózát írt volna. Petőfit vagy Puskint például mégis igazi 
költőknek tartom, akik költőknek születtek, mint ahogy a madár 
azért születik, hogy csiripeljen, a béka, hogy brekegjen, a felhő, 
hogy szálljon az égen… Nem hiszek abban, hogy az istenen kívül 
bárki is mérvadó lenne, hogy valakit költőnek nevezzen. A költő 
nekem olyan, mint az igazi keresztény: üldözött, szegény, megalá-
zott és nem „látszik” rajta, hogy költő, éppúgy, mint ahogy az iga-
zi keresztényen sem „látszik”, hogy keresztény.

BÁBA ZOLTÁN ÉLETRAJZA

1961. június 13-án született Nagybecskereken. Író, költő, zenész. Az 
Újvidéki Egyetem Jogi Karán szerzett oklevelet. Több szerb nyelvű 
irodalmi folyóiratnak volt a munkatársa. Haikukat, verseket, novellá-
kat, esszéket és kritikákat ír. Napjainkig öt önálló kötete jelent meg. 
Emellett több haiku-antológia társszerzője, illetve szerkesztője. Haiku-
ciklusával 1999-ben megkapta Odžaciban a 12. Jugoszláv Haiku Fesz-
tivál első díját, 2001-ben pedig egy haikujával a bostoni Haiku Világ-
pályázaton második díjat érdemelt ki. A Vajdasági Írók Egyesületének 
tagja. Nagybecskereken él.

BÁBA ZOLTÁN MŰVEI

Poetika mikrobajke (A mikromese poétikája) – mikromesék, 1996
Bečkerečki mirakulum (Becskereki miraculum) – mikromesék, 1997
Banatski brevijar (Bánáti breviárium) – mikromesék, 2006
San planine (A hegy álma) – haikuk, 2008
Jodokus Vejt sa zaklopljenog poliptiha zuri u rasklopljeni poliptih 
(Jodocus Vyd az összecsukott poliptichonról a széthajtott 
poliptichonra mered) – versek, 2008
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A VILÁG TENGELYE
       

Ha egy szép tavaszi napon feltekintünk a derült bánáti égre, 
olyan érzés kerít hatalmába bennünket, hogy a földgömb közép-
pontjában állunk, az átlátszó égbolt elvész a fejünk feletti kék vég-
telenségben. Amennyiben kissé jobban megfigyeljük, látni fog-
juk, hogy az ég tulajdonképpen nem kék, hanem narancssárgás 
zöld, látóhatárunkat pedig vízből felbukkant, dimbes-dombos szi-
getcsoport szegélyezi. Ha netán megváltoztatjuk látószögünket, 
teljesen új látványt fedezünk fel, megőrizve azt az érzést, hogy 
még mindig a világ tengelyét képezzük. Hogyha belegondolunk 
mindebbe, gyorsan ráeszmélünk, hogy csupán valaki képzeleté-
nek a része vagyunk, és már a következő pillanatban a Teremtő ne-
gációjaként ébredünk fel.
         

1ANDRÁKOK ÉS JEPUROK
        

Minden kornak megvan a maga varázsa, mondogatják az idős 
emberek. Ha emellett még történészek is, akkor érvekkel alátá-
masztva igazolni fogják, hogy a sötét középkornak is megvolt a 
maga „Esthajnalcsillaga”, amely ragyogásával táplálta a szebb 
holnapba vetett hitet.

Heinrich Kramer és Jacob Sprenger híres Malleus Malefica-
2rum  című műve volt ez. A szövegre, mint gyakorlati útmutatóra 

az éppen akkor bejelentett boszorkányok elleni harcban, a XV. 
század végén maga VIII. Ince pápa is áldását adta.

BÁBA ZOLTÁN
     

BÁNÁTI BREVIÁRIUM
      

Vojislav Despotov markáns, kétkötetes bestsellere – az 
Illusztrált bánáti bestiarium – tanúvallomást tesz arról, hogy ez a 
harc a bánáti térségre is kiterjedt. A mű telítve van képi és szóbeli 
bizonyítékokkal, hogy a középkorban térségünkben is elszaporo-
dott a „szörnyűséges képességek révén emberekből állatalakba 
átváltoztatott lények nagyszámú populációja”. Ki változtatta őket 
át? – persze: a boszorkányok, és ellenük természetesen harcolni 
kellett, mégpedig igen hatékonyan, máskülönben mivel magya-
rázhatnánk meg mindazokat a szörnyűséges regionális fajmarad-
ványokat, ha nem azzal a ténnyel, hogy csak a boszorkányok is-
merték az ellenvarázslatot.

      

   
    

   
    
   

KOMCSIK
     

A megiszaposodott Béga elágazását három kristálytiszta tóvá 
alakítva át, a zrenjanini honatyák olyan dicső cselekedetet vittek 
végbe, amelyért még Versailles is megirigyelhetné őket. A síksá-
gi bánáti városban létrejött tengerszemek a Bléd, a Dojran és az 
Ohrid nevet kapták, és csakhamar magukhoz vonzották a paducot, 
a galócát és a szivárványszínű pisztrángot. Azon tépelődve, ho-
gyan adják vissza a városnak a honi folyót, a „Becskerek-Petrov-

3grad” elnevezésű egyesület tagjai Baš Čelik -et hívták segítségül, 
de helyette Walt Disney érkezett, aki mindhárom tavat felvásárol-
ta és Niagara-vízesésekkel szerelte fel őket.

1  Eredetiben: Andraci i jepuri. Az oláh hagyományban az első ördögöt, a 
másik viszont nyúlfélét jelent, de valójában egyféle „képzelt lényekről” 
van szó. Vojislav Despotov (1950-2000) a nagybecskereki „Žarko Zre-
njanin” Városi Népkönyvtár gondozásában 1998-ban jelentette meg 
Andraci, jepuri i ostala čudovišta Petrovgrada i srednjeg Banata (And-
rákok, jepurok és Petrovgrád és Közép-Bánát egyéb szörnyetegei) című 
kisregényét (a fordító megjegyzése)
2  Boszorkánypöröly, 1486 (a fordító megjegyzése) 3  Baš Čelik: mitológiai lény (a fordító megjegyzése)

Hegedűs Zsolt: Stavanger (Norvégia)
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GALACKA
    

Átvezetvén a Pannon-tengert a Vaskapu-hegyszoroson, a Du-
na sekély, sósvizű tavak és vízen épült városok gyönyörű gyöngy-
sorát hagyta maga után. Az utóbbiak közé tartozik Nagykikinda is, 
amelyen keresztül egészen a múlt századig a Moris egyik eltűnt 
ága folydogált. A titokzatos folyóág eltűnésének felderítésére irá-
nyuló számos érdekes feltevés közül legtalálóbb a tenger regresz-
sziójáról szóló hipotézis, amelynek értelmében a megfontolatlan 
természeti erők hatására a megmaradt tenger fokozatos visszahú-
zódásával leszűkítette Bánát északi határát.
           

A POSZTMODERN BÁNÁTI TÁJKÉP SZÜLETÉSE
           

Jean K. Varadinovics különös, egyben igen népszerű festő 
volt. Ha felkérték, hogy alkosson valamit a saját belátása szerint, 
türelmesen feltöltekezett Bánát térképével, s mindaddig meren-
gett felette, amíg a domborzat tarkasága meg nem súgta neki, mit 
várnak tőle. Olyan festő volt, aki nem rendelkezett ötletekkel, de 
azért az ötletek rendelkeztek vele.

Azon a napsütéses nyári napon Jean K. Varadinovics sorsdön-

tő rendelést kapott – fessen egy tájképet Bánát címmel.

Az elképzelések úgy sokasodtak, mint a mocsarak a szétterí-

tett térképen, de hasztalan – egyik sem akart kötélnek állni, mintha 

Varadinovics nem is festő, hanem egy kútban horgászó halász len-
ne. Ez az állapot addig a pillanatig tartott, amíg a Kanak nevezetű 
falu melletti Brzava folyóból hirtelen kiugrott csuka el nem kapta 
Varadinovics napszemüvegét.

A rövid küzdelem Varadinovics vereségével ért véget, mivel a 
puha anyagból készült szemüvegkeretet a csuka könnyen elharap-
ta, és a lencsékkel együtt magával vitte.

De ahogy az már az életben rendszerint lenni szokott, a dolog 
csakhamar a vesztes hasznára fordult. Varadinovics még azon az 
estén felfedezte a festmény létrehozásának neoimpresszionista le-
hetőségét. Mialatt a Brzava még mindig gyertyafénynél gyűrű-
zött, szemüveg nélkül munkának látott, és megfestette a nyárfák-
kal díszített folyómotívum több, mint húsz változatát, a posztmo-
dern bánáti tájkép prototípusát.
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FANTÁZIA

Az utolsó magyar királyok ideje alatt a körülbástyázott bánáti 
városok egyféle természetes telefónia útján értekeztek egymással. 
A módszert a toronyőrök találták ki, akik messzi földön híresek 
voltak arról, hogy különféle hangszereken egyaránt jól játszanak. 
A különleges találmány a folyók akusztikája révén működött, ily 
módon terjedtek városról városra a zenei hangok. A hangszervá-
lasztás az időjárási viszonyokkal és az üzenet milyenségével füg-
gött össze, így hát derűs napokon, reneszánszkori lanttal, szerelmi 
üzenetet is lehetett küldeni, ha azonban ítéletidő tombolt, vagy há-
borús veszély fenyegetett, kizárólag trombita-zenekar jöhetett 
számításba. A hagyomány szerint Becskerek törökök általi elfog-
lalásának a híre egészen Budáig elhallatszott, ami még egy bizo-
nyíték arra, hogy a jó hír messzi földre elhallik, a rossz hír pedig 
még messzebbre.

Kószó Attila: Barcelona (Spanyolország)
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4BESNI FOK

A diabolikus lények hiányának rejtélye a kései középkor kép-
zőművészeti és irodalmi képzelőerejében mindaddig számos tu-
dományos értekezlet tárgya volt, amíg valahol az isten háta mö-
gött, váratlanul nem derült rá fény. A felfedezésre tavaly került sor, 
amikor a szennyvízlevezető-csatorna kiépítésekor egy dél-bánáti 
faluban a munkások véletlenül rábukkantak a dinoterium avagy a 
törpeormányos csontjaira, amelyet még Jan Van Eyck vázolt fel, 
nagybecskereki átutazásakor. Rajza, a szakértők szerint, a gótikus 
költők ihletőjévé és Bosch festészetének a spiritus movens-évé 
vált.

A MERKANTILIZMUS KEZDETE BÁNÁTBAN

A nagy hal felfalja a kicsit, hangzik a gyakran idézett flamand 
közmondás, amelyhez sokszor még azt is hozzáteszik, hogy az ő 
(a nagy hal) számára is akad nagyobb. A szájhagyomány szerint 
Nagybecskerek is pontosan így járt, miután felfalva Kisbecskere-
ket, jómaga is másvalaki ízletes falatjává vált.

Történt mindez a középkor alkonyán, amikor Nagybecskere-
ket első ízben emelték vásárvárosi szintre, aminek következtében 
jóval fejlődésképesebbé és előrehaladottabbá vált jelentéktelen 
névrokonával szemben, és lehetősége nyílt arra, hogy hizlalt 
ponty módjára falja fel azt. Nagybecskerek jóhíre, szép és fejlett 
oppidumként, csakhamar egészen Hollandiáig eljutott. A buja 
flamand városok fogvicsorgatva méricskélték a festői vásárteret, 
várva a megfelelő alkalmat, hogy lecsapjanak rá.

A szerencse a Béga-parti város török ostroma után mosolygott 
rájuk. Lévén szemfülesebbek genti vetélytársaiknál, a hertogen-
boschi honatyák meggyőzték a nagy Mehmed-pasát, hogy egy 
szélmalomért cserébe, adja nekik át a nagybecskereki vásárteret.

A csere, természetesen, vízen játszódott le, mégpedig Bosch 
közismert „hal-fogata” által, amelynek csontvázát még ma is az 
amszterdami Holland-Török barátság múzeumában őrzik.
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ANATEMA

A Velika Gradiška közelében levő magányos domb akkor 
kapta az Anatema különös elnevezést, amikor még a Duna bal 
partján magasodott, állítja a dubovicai Anonymus. A hivatalos fel-
tételezésekkel ellentétben, amelyek szerint az elnevezés az újabb 
kori történelemből származik, a domb a VI. században kapta a ne-
vét, amikor a megkeresztelkedett helyi varázsló mágikus szavá-
nak kiejtésével átkerült a Duna jobb partjára, teszi hozzá Anony-
mus, és leszögezi, hogy ebben nagy mértékben közrejátszott a sík-
sági bánátiak ősi törekvése, hogy szülőföldjüket mindenféle egye-
netlenségtől megtisztítsák.
             

Fordította: Sándor Zoltán

4  Besni Fok: falu Dél-Bánátban (a fordító megjegyzése) Lovra Éva: Amsterdam (Hollandia)
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KOLLÁR ÁRPÁD IRODALOMSZERVEZÉSRŐL, 
KÖLTÉSZETRŐL, A SZIVERI-DÍJRÓL

ÉS A HAMIS NOSZTALGIÁRÓL

Kollár Árpád költő, műfordító, kritikus, 1980-ban született Zen-
tán, jelenleg Szegeden él. Eddig két verseskötete látott napvilá-
got: a Például a madzag (FISZ, 2005) és a Nem Szarajevóban 
(FISZ, 2010). Verseit német, angol, szerb, horvát, román és len-
gyel nyelvekre fordították le, számos költészeti antológiában 
szerepelt. Főként szerb és horvát költészetet, prózát fordít, eddig 
két önálló fordításkötete jelent meg: Miljenko Jergović Ruta 
Tannenbaum című regénye és Olja Savičević Ivančević Lehet, 
hogy novella című novelláskötete. Doktori tanulmányait a Sze-
gedi Tudományegyetem Modern Magyar Irodalom Tanszékén 
végezte, kutatási témája a vajdasági Új Symposion folyóirathoz 
köthető szerzők, különösen Tolnai Ottó lírai munkásságának 
térpoétikai vetülete. A Fiatal Írók Szövetségének elnöke, napjain-
kig Faludy-díjban, Sziveri-díjban és Móricz Zsigmond Irodalmi 
Ösztöndíjban részesült. Ahol a hegyből kiharaptak munkacím-
mel dolgozik legújabb kötetén, azt mondja, teher, nagy nyomás 
alatt nem tud dolgozni, ezért inkább próbálja megelőzni ezeket 
az állapotokat. Vajdasági magyar költőnek tartja magát, mert 
mint hangsúlyozza, amit megélt, az az övé, függetlenül attól, 
hogy pillanatnyilag hol él. Kérdésemre, hogyan látja a ma költé-
szetét, azt mondja, a költészetet nem lehet elpusztítani, a legna-
gyobb veszély nem az, hogy kevesen olvassák, nagyobb veszély, 
ha az alkotók érdektelen, semmilyen, gyáva szövegeket írunk.

Napokkal később válaszoltál csak a felkérésemre, azt mond-
tad, elzártad magad a világ elől, mert dolgozol a könyveden. 
Az első és a második köteted megjelenése között öt év telt el, de 

TÓMÓ MARGARÉTA
    

    „AZ A NAGY VESZÉLY,

HA GYÁVA SZÖVEGEKET ÍRUNK”

gondolom, hogy közben is folyamatosan alkottál. Tavaly látott 
napvilágot Nem Szarajevóban című versesköteted és már ilyen 
intenzíven dolgozol valami újon. Megtudhatjuk, mi az?

       

Nem vagyok sztahanovista alkat, úgy gondoltam, hogy a lírához 
kell valami, amit jobb híján ihletnek nevezünk, és hogy prózát le-
het izomból írni, de verset nem. Ez persze badarság, mint minden 
általánosítás, de kifogásnak nem utolsó. Bürokratikus oka van an-
nak, hogy kénytelen vagyok elzárkózni egy időre, ahogy mondod, 
a világ elől: őszre meg kell írnom harmadik kötetemet, melynek 
munkacíme az Ahol a hegyből kiharaptak, el kell számolnom az 
NKA kuratóriumának az elkészült szöveggel. Igyekszem meg-
előzni, hogy az utolsó pillanatban, sietve kontár munkát végez-
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zek. Ideális esetben a kötet folyamatos munkát igényelne, viszont 
a nyári uborkaszezonon kívül mindig van valami, ami kizökkent a 
nyugodt alkotásfolyamból. Mivel szabadúszó vagyok, el kell vál-
lalni szinte minden munkát, ami elébem kerül, a Fiatal Írók Szö-
vetségének irányítása is rengeteg energiát emészt fel, ha helyzet 
van, ha csörög a telefon, fel kell venni, mert mindig van valami, 
amit meg kell oldani. Lám, most is hiába zárkóztam el, a nyári ká-
nikulában is olyan váratlan kultúrpolitikai események zajlottak, 
melyekben mi is érintettek voltunk, így most napok mentek el me-
gint az értékes alkotóidőből.
         

Említetted, hogy vannak időszakok, amikor nem írsz és nem is 
olvasol, aztán valamiféle kényszert érzel, hogy mindkettőt csi-
náld. Az a fajta ember vagy, aki a nyomás, a terhek hatására 
tud alkotni, vagy ez teljesen változó?
   

Teher, nagy nyomás alatt valóban nem tudok finomra hangolt 
munkát végezni, az idő sürgetése, szorítás hátráltat, ezért igyek-
szem megelőzni ezt az állapotot. Most már évek óta folyamatosan 
dolgozom, és folyamatosan olvasok is. Megváltozott az életem a 
kislányom születése óta, eltűnt az az érthetetlen, durva, tanult dep-
resszió, ami azelőtt napokra az ágyba kényszerített. Fantasztikus 
érzés ismét tetterősnek, még fantasztikusabb kíváncsinak lenni. 
Tehát a körülményekhez képest igyekszem folyamatosan alkotni, 
és sikerült meggyőznöm magam arról, hogy verset is lehet alkotni 
ilyenformán. Ez ennek a mostani elzárkózásnak az izgalmas ta-
pasztalata. Olyan, mintha egész nap pizsamában járkálnék, mint-
ha valami átmosta volta a szervezetemet, beteg vagyok, rosszul 
vagyok, és csak áradnak a szövegek. Elmegyek akciós lepényért a 
családnak, de rohannom kell haza, mert megvan egy új vers mag-
va, megfogtam, nem szabad kiengedni, le kell írnom, reszelnem 
kell, kalapálnom, majd csiszolnom, fényesítenem. Tudom, mit 
akarok, tudom hogyan. Persze nem mindenből lesz végül valami, 
nem minden marad meg, hiszen közben is érzem már, mi jó, mi 
nem. Vannak titkos, jó olvasóim, akiknek melegében elküldhetek 
akármit, hirtelen felindulásból, amikor még nincs rálátásom. 
Ilyenkor fontos az őszinte, de kíméletes visszajelzés, ami persze 
szinte mindig ugyanaz, amire én magam is jutok pár nap múlva, 
amikor válaszuk megérkezik.
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A FISZ elnökeként nagyon elfoglalt vagy. Mit jelent egy költő 
életében egy efféle pozíció betöltése? Feltételezem, hogy van-
nak olyan feladatok, amelyek örömmel töltenek el és vannak, 
amelyek fárasztóak. Hogyan telt ez az elmúlt időszak, milyen 
ötleteket valósítottál meg, kikkel dolgoztál együtt?

Most éppen nyűg, hiszen most a költő beszélget veled, akit bosz-
szant, ha az irodalomszervező elveszi tőle a levegőt. Az életet per-
sze nem lehet befagyasztani, alapvető feladataimat, bár sok segít-
ségem van munkatársaim és barátaim részéről, nem látja el helyet-
tem senki. Nem szabad hagyni még nyáron sem, hogy az elvég-
zendő munka felhalmozódjon. Nagy lendülettel vágtunk bele 
mindannyian a munkába úgy fél évvel ezelőtt, és most már nyu-
godtan mondhatom, hogy jelentősen túlvállaltuk magunkat. Nem, 
nem vallottunk kudarcot, de alaposan kifáradtunk. Igen izgalmas 
időszak volt azért ez, rengeteg rendezvénnyel, melyekkel úgy ér-
zem, sikerült bebizonyítanunk, hogy képesek vagyunk megnyitni 
és dinamizálni a szervezetet. Ezekre a kreatív programokra sokan 
felfigyeltek, példaként az Álhír konferenciát, az Irodalmi Peep-
showt, a FISZ-fényírást és a Múzeumok Éjszakája programot 
emelném ki. Közben volt egy erős szakmai konferenciánk Eger-
ben, kiadtunk három könyvet és számos kisebb programot is leve-
zényeltünk. Annak örülök igazán, hogy egyre több embert be tu-
dunk vonni a szervezésbe is, kezd újra kialakulni egy aktív mag, 
egyre többen jelentkeznek újabb és újabb ötletekkel, melyek meg-
valósítása most már csak pénz kérdése. Sok és sokféle fiatal író-
nak teret tudtunk adni az utóbbi időben, ez sem mellékes. Persze 
maradtak elvégzetlen feladatok is, nem lehet egy lendülettel min-
dent megoldani. Sajnos a lendületvételünk olyan időszakra esik, 
amikor a kulturális források egyre jobban beszűkülnek, holott az 
utóbbi években a mi mozgásterünk, talán annak köszönhetően is, 
hogy sikerült bizonyítanunk, bővülni látszott. Feljövőben voltunk, 
nagy kár lenne, ha vállalt feladatainkat e válság miatt most már ne-
hezebben tudnánk ellátni. Sok a nyitott kérdés még, és bár a mi-
nisztériumtól jelentős támogatást kaptunk, az NKA példátlan mó-
don idén nem ítélt meg számunkra egyetlen fillért sem működésre. 
Összességében tehát ismét ugyanott vagyunk, ahol eddig voltunk. 
Ma azt sem tudom megmondani, hogy a jövőben hol lesz az iro-
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dánk, hogyan tudunk egy tisztességes honlapot csinálni. Persze 
nem nyafogni akarok, de jó volna, ha végre stabil lenne a szervezet 
anyagi háttere, hiszen tarthatatlan az, hogy heti három teljes mun-
kanapot, szabadúszóként, kvázi hobbiból, az energiáim javát ide 
csoportosítsam. Ráadásul látom, hogy csak kicsivel stabilabb hát-
térrel mi mindent meg lehetne még valósítani, hiszen számos jó 
emberünk van már, akik hajlandóak munkájukkal, tehetségükkel, 
kreativitásukkal előmozdítani a fiatal magyar irodalom ügyét.

Az elmúlt időszak meghatározó eseménye lehetett az életed-
ben a Sziveri-díj elnyerése. Többször kiemelted, hogy szá-
modra egy magyar irodalom létezik, nincs itthoni és otthoni. 
Költészetedet azonban nagyon meghatározzák a gyermekkori 
élmények, a mai hatások, a csalódások, amelyek akkor érnek, 
amikor hazajössz. Ezért érzik magukénak verseidet a vajda-
ságiak. Mit jelent ma, ebben a pillanatban neked Zenta, Sza-
badka, Sziveri?
       
Sziveri számomra evidens valami. Nem állítom, hogy hibátlan 
lenne a költészete, hiszen minél többet olvasom, annál határozot-
tabban rajzolódnak ki előttem erősségei és gyengeségei is. De evi-
dens, izgalmas költészet az övé. Ehhez járul hozzá a személyiség, 
a sors mágiája, ami megérint költőként is. A Sziveri-díj egyrészt 
az ő személye miatt lett számomra fontossá, másrészt azért, mert 
ez mégiscsak Vajdasághoz kötődik, úgy, hogy közben nem kizáró-
lag oda. Harmadrészt azért, mert civil díjként olyan emberek ado-
mányozzák, akiket szívesen olvasok, akiknek egy részét a bará-
tomnak is mondhatok. Az ő műveiken eszméltem. Ami a helyet, a 
térséget illeti, persze vannak csalódások is, de nem ez a fontos, ez 
inkább egy általános közérzet megfogalmazása, mintsem konkré-
tum. A kétely és a kudarc az, amiből paradox módon tudatosan sok 
erőt tudok meríteni, ez a kérdés is ennek a forrásvidékén helyezhe-
tő el. Igen, fontos nekem ez a közeg, mert áttételesen erősen inspi-
rál, ezért tartom magam mind a mai napig vajdasági magyar költő-
nek. Attól függetlenül, hogy hol élek. Hiszen az, ami az enyém, az 
az enyém, amit megéltem, megéltem, ilyen egyszerű. Ez nem 
mindenkinek olyan evidens, mint nekem, de ez már nem az én ba-
jom, nem az én veszteségem.
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Említetted egy interjúban, hogy lapszerkesztés-függő vagy. 
Mi a helyzet ezzel a függőséggel ma?

Egyelőre halványuló 
elvonási tünetek, hosz-
szabb szünet, nem va-
gyok szerkesztésben 
sajnos, bár igaz, hogy 
most fontosabb, ha a 
doktori munkám meg-
írására koncentrálok. 
Persze, ha adódik va-
lami komoly alkalom, 
akkor szívesen válla-
lom,  mert  szeretek 
lapot  szerkeszteni. 
Hász Róberttel és Or-
csik Rolanddal be-
szélgettünk már arról, 
hogy részt vehetnék a 
Tiszatáj internetes ki-
adásának szerkeszté-
sében,  de  egyelőre 
még bizonytalan az in-
ternetes verzió jövője, 
főként a forráshiány 
miatt.  Örülnék  na-
gyon, ha sikerülne tető alá hozni a dolgot, hiszen az irodalmi la-
pok támogatása hosszú távon az online felé tolódik majd el, az 
olvasói szokások is átstrukturálódnak, tudomásul kell vennünk, 
hogy egyre kevesebben olvasnak nyomtatott folyóiratot, ezért egy 
élő, dinamikusan frissülő, aktuális internetes felület jó kísérője 
lehet egy komoly, nagy hagyományokkal rendelkező nyomtatott 
folyóiratnak, amit persze bizonyos példányszámban minden-
képpen érdemes fenntartani. A mediális különbségekből fakadóan 
a kettő kiegészítheti egymást, hiszen formáját, tartalmát és cél-
csoportját tekintve is eltérnek egymástól.
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Mindig érdeklődéssel, aggódva, teljes átéléssel figyeled az itt-
honi történéseket. Ez később a verseiden is érződik, irodal-
már, költő vagy, de mellette szociológus is. A Nem Szarajevó-
ban című kötetet átitatja Szabadka. Már csak az emlékek 
okoznak örömet, vagy jó hazajönni? És itt elsősorban a város-
ra, mint környezetre gondolok.

Igazából Palicsra szeretek járni, nagyszerű kis ribanc hely ez. Itt-
ott otthon vagyok még. Olykor elhiteti velem, hogy egy fantaszti-
kus fürdővárosban állok. A tengeren. Abbáziában. Hol másutt. Ez 
jó, ez kegyes hazugság. Szeretem az ilyen huncut önbecsapásokat. 
Persze önmagáért is kedvelem ezt a mikroklímát. Mert igen, egy 
fantasztikus fürdőváros ez. Megiszunk egy kávét, kavargunk a 
parkerdő borostyános ösvényein, nézzük egy kicsit a posványos 
vizet, melynek pontosan olyan színe van, mint a lányom szemé-
nek, a göcsörtös fákat, néhány fa igen nagy hatással van ott rám, 
főként télen megőrjítenek. Semmi különös, de jó. Szabadka iránt 
hamis nosztalgiát érzek, persze a nosztalgia már önmagában, Sza-
badka nélkül is hamis alakzat. Ugyanakkor ez a nosztalgikus ha-
misság is valóságosan megélt valami, hazudnék, ha letagadnám, 
eltűntetném a nyomait. Nem is akarom. Igazából a változással 
vannak általában gondjaim, nehezen tudom elviselni, ha valami 
végérvényesen és visszavonhatatlanul megváltozik. Ez természe-
tesen az ember halandóságának kérdéséhez vezet, oda, hogy eltű-
nünk hirtelen. Hogy ennek tudatában kell megélnünk mindent. 
Szabadka problémája is ide tartozik. Persze Szabadkán is beug-
runk egy-egy kávéra, mert fontos, hogy ücsörögni tudjak a tereim-
ben, fontos a térbe vetett semmittevés. Ennyiben egy déli bazáros 
mentalitását örököltem. De nehezen viselem a város, mint tér át-
strukturálódását, az aura megkopását, porladását, a jellegzetes lát-
vány lebomlását, a szemnek és a tüdőnek otthonos valami elillaná-
sát. Egy hete több órát autóztam kíméletlen lassússággal a város-
ban, mert a kislányomat kellett altatni két esküvő között. Talán 
nincs olyan utca a belvárosban, ahova ne hajtottam volna be több-
ször is. Egyszer csak az autó hátsó ülésén alvó, leszíjazott, kétéves 
kislányom Palics-színű szemével kezdem el látni a várost. Érde-
kes nézőpont az övé, hiszen szülei révén ő is szabadkai, ugyanak-
kor többszörösen is kívülálló. Borzasztóan erős, döbbenetes, töre-
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dezettségében is panoptikus látvány tárult így elébem. Sokkoló és 
fontos leszámolás, szembesítés volt ez a pár óra. Talán lesz erőm 
versben is megírni. Profán és banális, ironikus és gunyoros. Még-
is, mégis a pátosz percei voltak ezek. Az ember élete persze nem 
ilyen, de vannak ilyen felvillanások is. Versírásra valamiért ezek 
inspirálnak, holott olvasni szívesen olvasok mást is. A szöveg tétje 
mindenesetre az lenne, hogy hogyan tudom elvenni kislányom te-
kintetének ártatlanságát, hogyan tudom virtuálisan rápakolni a vá-
ros terheit. Mindig is igyekeztem áttételesen foglalkozni ezzel az 
üggyel, de valami erős, ambivalens, soha nem szűnő vibrálás in-
spirál Szabadkával kapcsolatban.
         

Az irodalom egyre kevesebbeket érdekel – azt mondtad egy in-
terjúban, nem könnyű ezért ilyesmivel foglalkozni. Viszont az 
ember mindig az ősi értékekhez tér vissza, abból merít energi-
át, így vers is lesz mindig. Milyen jövő áll előttünk, mit tudunk 
átadni a gyermekeinknek, hogyan látod a ma emberét?
           

Veszprémben történt pár évvel ezelőtt, Fenyvesi Ottó hívta meg a 
FISZ-t egy bemutatkozó körre, az est után megfogadtuk barátaim-
mal, hogy vége a nyafogásnak, vége a tocsogásnak. Egyszerűen 
megsokalltuk önmagunk és közmagunk savanyúságát. Ehhez az-
óta is tartom magam, ami nem azt jelenti, hogy ne nevezném ne-
vén a dolgokat, a szar az szar marad akkor is, ha becsomagolom. 
Való igaz, most mintha hullámvölgybe kerültünk volna, ami arra 
kell, hogy sarkalljon mindannyiunkat, hogy átgondoljuk, mit is le-
het kezdeni a jelenlegi helyzettel, mit lehet tenni annak érdekében, 
hogy az emberiség olyan több évezredes luxusa, amilyen a költé-
szet is, ne szoruljon perifériára. Veszélyes, ha állandóan negatív 
üzeneteket küldözget ez a közeg, mert önbeteljesítő jóslatként 
hathat. Mindemellett persze úgy gondolom, hogy az emberben 
eredendően megvan az igény a költészetre, azon kell munkálkod-
nunk, hogy ez az igény teret is nyerjen. Ebből a szempontból opti-
mista vagyok, a költészetet nem lehet elpusztítani, a legnagyobb 
veszély nem az, hogy kevesen olvassák, hiszen nem a mennyiség, 
nem az olvasók létszáma a fontos, nagyobb veszély, ha mi magunk 
is érdektelen, semmilyen, gyáva szövegeket írunk.
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KOLLÁR ÁRPÁD
    

SZENT GYÖRGY-HEGYI SZAKASZOK
      

Kószó Attila: Udine (Olaszország)
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VILLÁNYI LÁSZLÓ AZ IDŐTLEN NŐISÉGRŐL,
A REJTŐZKÖDŐ SZÉPSÉGRŐL ÉS A

MŰHELY FOLYÓIRATRÓL

Villányi László halk hangon, ám különös érzékenységgel írja 
verseit, amelyekben egy-egy pillanat, hangulat, miniatűr hely-
szín leírásából egész bensőnket megmozgató képekre, érzékletes 
kis történetekre, itt és most átélhető érzésárnyalatokra ismerhe-
tünk, s mindezt valami különösen egyszerű kedvességgel fel-fel-
csillanó ezüstfonálként hatja át a Villányira jellemző csöndes, 
egészséges derű. A vele folytatott beszélgetés is hasonló tónus-
ban – és a szót egyáltalán nem bő lére eresztve – folyt: szülőváro-
sáról, az időtlen nőiségről, a rejtőzködő szépségről, amit érde-
mes észrevenni, „ismeretlen költőnőkről”, az édesanyjáról, szí-
nes tárgyakról, a Műhely kulturális folyóiratról, s ha végül is, de 
nem  utolsósorban, vajdasági élményeiről…

Szülővárosodhoz, Győrhöz való kötődésed számos versedben 
érezhető, s ami még pozitívabb, ez „viszonzott” dolog, hisz té-
ged nem csak számon tartanak, egyszerűen mondva, szeret-
nek is városodban (jegyzeteidben, verseidben írsz arról, hogy 
gyakran megszólítanak, örömmel ismernek fel gyerekkori 
kedves ismerősök, főleg idősebbek; a győri középiskolások 
érettségi tételei közt irodalmi munkásságod és az általad szer-
kesztett Műhely kulturális folyóirat is szerepel). Hogyan ala-
kult ki ez a kölcsönösen szép viszony?

Szó szerint belenőttem Győrbe. A gyerekkori világ szűkebb terei 
után egyre otthonosabban éreztem magam a teljes városban, sajá-
tomnak érzem múltját, kulturális örökségét, épületeit, utcáit, s 
persze folyóit. Valamiképpen megélem azt is, amit különböző ko-
rokban éltek a város polgárai. Rengeteg olyan hagyomány van itt, 
amihez szívesen kötődöm, s talán ezek miatt sem éreztem soha 
egy-egy utazás után, hogy porfészekbe jöttem vissza, pedig nem-

KOVÁCS JOLÁNKA
    

IDŐT ADNI A TŰNŐDÉSNEK

egy gyönyörű városban megfordultam, a világ különböző pont-
jain. Az a majdnem négy évtized, amióta Győr kulturális életében 
dolgozom, azt is jelenti, hogy sok-sok emberrel kerültem kapcso-
latba. Közülük jó néhányan becsülik, tisztelik azt a munkát, amit 
végeztem/végzek. Az különösen jólesik, mikor kiderül, nem ke-
vesen szeretik verseimet. Újabb és újabb korosztályok. Legutóbb 
is öröm volt megtudnom, hogy egy diáklány az én verseimet vá-
lasztotta, azokkal indult egy versmondó versenyen.

Melyik az a hely Győrben, ahol a legjobban érzed magad (az 
otthonodon kívül)?
     

Az egyik a Műhely szerkesztősége. A főtér fölött, az egykori vá-
rosháza épületében. Erkélyéről Kossuth Lajos beszélt, pincéjében 
a lőcsei fehér asszony raboskodott. Nincs olyan nap, amikor az or-
szág, a Kárpát-medence, vagy a világ valamelyik szegletéből ne 
érkezne egy remek kézirat, egy örömteli e-mail, egy kedves tele-
fon, vagy éppen a maga teljes valójában egy jó barát, egy szeretett 
szerző, vagy egy kíváncsi látogató. A másik hely a városból kive-
zető töltés, végig a Rába, majd a Marcal mellett. A folyók, az ártér, 
a holtágak mindig kínálnak meglepetést. Láttam már fekete gólyát 
is, a szürke gémek röptével pedig nem lehet betelni.
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A szépség, a szép sok versed meghatározó motívuma. Úgy tűnik, 
neked van időd észrevenni a szépet, eltűnődni rajta és apró rész-
letein. Egy egészen másik, létező világ ez a rohanó élettempójú 
mában – neked sikerült  kiiktatnod a rohanást az életedből?
      

Aki egész nap nyüzsög, egyik helyről lót-fut a másikra, esélyt sem 
ad magának, hogy rácsodálkozzon a kicsinyke szépségekre. Mert 
az igazi szépség mindig rejtőzködő. Időt követel magának, tűnő-
dést, lassúságot. Megtanultam lassan járni, átvitt értelemben is, 
megtanultam nemet mondani, hogy csak a fontos dolgokra tudjak 
koncentrálni. Tudatosan törekszem arra, hogy szemem és érzé-
keim frissek maradjanak, ne sérüljön szabadságuk.
      

Ha a valaki majd – ismeretlen költőnők versei című köteted 
frappáns kis epigrammáit olvasom, mindig a mondja édes-
anyám egyik versrészlete jut eszembe, az a bizonyos „és ő 
mondta hogy olyasmit tudsz a nőkről / amire ők csak titokban 
vágyakoznak / szakít félbe halálos ágyán édesanyám / már kí-
vülről tud téged / mire vársz még kisfiam”. Azért ez, mert va-
lóban minden elismerésem, ahogyan ezekben a négysoros ver-
sikékben nemcsak hogy női szempontból vagy képes beszélni a 
szerelemről vagy kommentálni a férfiakat ilyen-olyan helyze-
tekben, hanem teljes empátiával, női lélekbe bújva szólalsz 
meg. Szerinted hogyan sikerült ez neked?
       

Gyerekkoromban volt egy néger babám. Édesanyám nagynénje 
küldte Argentínából, bizonyára nővéremnek, de – ahogy nemrég 
hitvesem nevetve analizálta a helyzetet – az én feminin énem ma-
gához ragadta. Úgy látszik, vagy ötven év múltán ez a feminin én a 
költészetben is megkövetelte a magáét, számomra is meglepő me-
részséggel. Meggyőződésem, hogy az emberek életének lényegi 
része semmit se változott az idők folyamán, s a nők és a férfiak 
ugyanúgy élik meg a szerelmet, annak hiányát, a szerelmi kínokat, 
örömöket bárhol a világban, ezért sokféle nyelvűek az „ismeretlen 
költőnők”. Az időtlen nőiség apró megnyilvánulásai lenyűgöz-
nek, tiszteletet, kíváncsiságot ébresztenek bennem. Kár, hogy vi-
szonylag kevés nő van tudatában annak, milyen ősi tudást örökölt, 
inkább felszínes elvárásoknak akarnak megfelelni, sodródnak a 
divatokkal, könnyen feladják méltóságukat, pedig jobb lenne a vi-
lág, ha megtanulnának befelé figyelni.
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Különös, „bűvölő” erejük, poétikus jelentésük van verseidben 
a tárgyaknak, sőt, talán még színüknek is (a kék pulóver, a 
fehér ing, a fogkefe, a piros esernyő, a piros bicikli) – ezek a 
tárgyak a versen kívül is valóban különösen fontosak a szá-
modra?

A piros biciklim a legfontosabb és a legrégebbi tárgy számomra. 
Tizenhárom éves korom óta hajtom, a szerelő mindig mondja, 
hogy ennél jobbat úgysem tudnék venni. Kopott ugyan, de úgyis 
csak ki a városból, a Rába felé megyek vele. Vagyis gyerekkorom 
világába visz. Emlékszik arra a lányra – hiszen ilyesmi csak egy-
szer történik egy bicikli életében is –, akibe tizennégy évesen vol-
tam szerelmes, vittem a vázon, haját arcomba fújta a szél, s aki ké-
sőbb Casablancában élt. Vagyis a piros bicikli már a nevezetes fil-
met is vitte és viszi, akárcsak a kamasz és a felnőtt idejét. Kék pu-
lóver több is volt életemben, ugyanolyan hangsúllyal. Ha más in-
get, pulóvert vagy zakót veszek fel egy-egy hajdani napon, talán 
más is történik velem. Lehet, ők irányítják sorsomat. Zentán, a 
vendégszobában felejtettem egy kék inget. Szép volt a színe, drá-
ga az anyaga, de nem elég puha, kicsit idegen maradt emiatt. Zen-
tán még visszakaptam másnap, de itthon a mosásnál befogta egy 
másik ruha, elszíneződött. Vagyis megérezte, hogy nem tudtam 
megszeretni.

Prózaverseid nem nevezhetők klasszikus értelemben pró-
zaverseknek, inkább töredékeknek, amelyek valahol mégis 
egésszé, történetté állnak össze – például az időközben című 
kötetedben. Mi az, ami vonz a prózaversek írásakor: maga a 
szabad forma, vagy az ilyenfajta lehetőség a történet, a tör-
ténetek elmesélésére?
    

Minden újabb kötet kezdetekor az a tét, hogy teremtődik-e adek-
vát forma. Amiben aztán egyre jobban érzem magam, egyre telje-
sebb világot tudok alakítani. Ha ez nincs, el se kezdődik semmi. A 
formát én teremtem a maga zeneiségével, s ettől fogva az már kö-
tött, de felszabadító korlátai vannak. Az pedig mindig izgatott, ho-
gyan lehet néhány sorban elmondani egy történetet, hogy a töre-
dékben ott legyen egy, az olvasó által megélhető teljes élet.
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„Minden történet addig vándorol a világban, míg költészetté 
nem lesz” – írja Varga Mátyás a mondja édesanyám című köte-
ted fülszövegében. Az édesanyád által elmesélt történetek köl-
tészetté lettek ebben a kötetben. Róla, életútjáról is sokat meg-
tudunk ebben a versciklusban, de nemcsak ezt – a sorokat 
mindvégig az anya és felnőtt fia közti  harmonikus viszony 
melegsége hatja át, amellyel manapság egyre ritkábban talál-
kozunk. Mi az, amit most, így kötetlenül, elmondanál édes-
anyádról?
         

Tizenhét évesen adták férjhez Győrbe, tizenhét évesen szakadt ki 
családjából, szülővárosából, s került egy távoli, idegen világba. 
Tizenegy éven át nem láthatta szüleit, testvéreit, nem beszélhetett 
velük, hiszen Beregszász a határ túloldalára került. Mérhetetlen 
erő, kitartás, türelem, alkalmazkodás kellett ahhoz, hogy létezni 
tudjon abban a közegben, amely nem éppen barátságosan fogadta. 
Közben zajlott a háború. Ahogyan édesanyám képes volt a meg-
értésre, az elfogadásra, az utólag is bámulatra méltó, miként a 
büszkesége, a bölcsessége is.
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Immár húsz éve vagy főszerkesztője a Műhely című kulturális 
folyóiratnak, amelynek időről időre tematikus számai jelen-
nek meg – mint amilyen a Vonat, az Álom, a Radnóti-szám, a 
Bicikli, a Foci… Hoznak-e új szerzőket, nagyobb olvasótábort 
ezek a tematikus számok? Tudható-e, mi lesz a következő 
szám tematikája?

Minden tematikus számmal bővül szerzőink és olvasóink köre. 
Így lesz ez az idei Angyal-szám esetében is. Már együtt vannak a 
kéziratok, s elmondhatom, hogy a magyarországi szerzők mellett 
éppúgy vannak vajdaságiak, erdélyiek, felvidékiek, mint Párizs-
ban vagy Berlinben élő magyar írók, s a hagyományainknak meg-
felelően jó néhány fordítás is készült számos nyelvből. A héber 
vagy iszlám angyal éppúgy megjelenik, mint az Újszövetség an-
gyala, vagy éppen a rossz, a groteszk angyal vagy a gyerekkor an-
gyala, sorolhatnám. Sok-sok kiváló kortárs képzőművész alkotá-
saival is találkozhat az olvasó. Az egész számból hitem szerint az 
sugárzik majd, hogy az angyal nem valamiféle távoli, mesebeli, 
tőlünk idegen lény, hanem része mindennapjainknak, közvetít, ha 
elfogadjuk.
     
A Műhelyben vajdasági szerzők is publikálnak. Milyen érte-
lemben visznek színt ezek az írások a Műhely arculatának ala-
kításába?

VILLÁNYI LÁSZLÓ MŰVEI

Délibábünnep – versek, 1978
Falovak – versek, 1982
Gyertek már, megjött Ödi fényképezni – gyerekregény, 1985 
Alázat – versek, 1990
Az alma íze – versek, 1994
Vivaldi naplójából – versek, 1997
A szabadkai villamos – versek, 1998
Egy másik élet – versek, 2000
időközben – versek, 2003
volna a szerelem – versek, 2006
valaki majd – ismeretlen költőnők versei – versek, 2008
mondja édesanyám – versek, 2009
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Az általam szeretett vajdasági szerzők mentesek az előítéletektől. 
Másfajta szabadságfokot birtokolnak, mint például a magyar-
országiak. A szerb nyelv és kultúra közelségét nem teherként, ha-
nem nyereségként élik meg. Műveik rendkívül eredetiek és friss 
szemléletűek. Műveltségük lenyűgöző, miként az is, hogy mek-
kora figyelemmel kísérik a máshol születő értékeket.
        

Ezt a beszélgetést megelőzően három vajdasági irodalmi est-
nek voltál vendége: május 5-én Zentán, amelyet a zentai Vá-
rosi Könyvtár szervezett, és amelyen Danyi Zoltán, Beszédes 
István és Verebes Ernő is részt vett, ma pedig Muzslán, a 
Szervó Mihály Általános Iskola diákjaival találkoztatok és 
beszélgettetek Danyi Zoltánnal együtt, majd a Sziveri János 
Művészeti Színpad által szervezett irodalmi esten léptetek föl. 
Milyen élményeket, érzéseket, hangulatokat viszel magaddal 
haza Vajdaságból?
           

Úgy utazom a Vajdaságba, mintha haza, ami távol van ugyan szü-
lővárosomtól, másfajta otthonosságot jelent, mégis magaménak 
tudom, mint gyerekkoromban Kárpátalját. Most is olyan érzésem 
volt, mintha Beregszász felé vinne az út. Vagyis olyan világba, 
ahol rokonszenvvel fogadnak, ahol kiismerem magamat, ahol 
elég egy apró gesztus, hogy megértsük egymást. Írótársaim rend-
kívüli érzékenységgel szóltak verseimről, ami azt jelzi, hogy 
könyveink által mély és értő beszélgetések zajlanak közöttünk, 
nem számít a néhány száz kilométer, sem a korkülönbség. A gye-
rekek kíváncsisága, nyitottsága roppant jólesett, sajnálom, hogy 
másnap nem folytathattuk tovább, szívesen válaszoltam volna bá-
tor kérdéseikre. Majdani személyiségek arcát, tekintetét láttam, 
adja Isten, hogy szép életük legyen!

VILLÁNYI LÁSZLÓ ÉLETRAJZA
       

Villányi László 1953-ban született Győrött. A Jedlik Ányos Gépipari 
technikumban érettségizett, majd a Szombathelyi Tanárképző Főis-
kolán szerzett diplomát népművelés-magyar szakon. Népművelőként, 
tanárként dolgozott. 1990 óta a győri Műhely folyóirat főszerkesztője. 
Munkásságát a következő díjakkal jutalmazták: Radnóti-díj (1979), 
Déry Tibor Jutalom (1991), Soros-ösztöndíj (1990 és 1997), Győr mű-
vészetéért díj (1997), Greve-díj (1999), Kormos István-díj (2000), 
József Attila-díj (2003) és Zelk Zoltán-díj (2009). Győrben él.
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és szája végtelen lassúsággal újjáteremti testét.

Kosztolányi Dezsőnek
         

Tíz éves volt, amikor életében először egy lány elfogadta 
rajongó tekintetét, a Stromayer utcától a vasútállomásig,
tizennégy, amikor úgy kapaszkodott, hogy az ismeretlen 
lány ujja egyre közelebb és közelebb araszolt az övéhez, 
végül szinte már simogatta, mégsem mert utána indulni.
A lányok miatt szállt villamosra, várva, miként tűnnek elő,
szemezett az ablak tükrében, vagy csak tükröződéseik 
találták meg egymást, a kocsi végéből figyelte a hosszú 
nyak ívét, ha jó helyre állt, a blúz kivágásában, vagy két 
gomb között szinte egy teljes mell meztelenségét láthatta.
A villamoson volt ideje eltűnődni egy kéz vagy egy boka
finomságán, a száj rejtelmein, a fülkagyló bonyolultságán, 
két megálló között valakivel végigélhették közös életüket,
időnként azért utazott Palicsig, mert az előtte ülő lány haja 
szinte az ölébe ömlött, s ő áhítattal fogta föl tenyerében.
A maga számára is váratlan időpontokban indult leshelyére,
vagy nagyon is jól tudva, melyik villamos mikor telik meg 
a lányok illatával, egy arc más-más részletét mutatták az út 
fényei, arról ábrándozott, hogy egyszer valaki majd miatta 
száll fel a gimnáziumnál, s az ő verseit olvassa a végállomásig.

AZ Ő VÁROSA
      

Joszif Brodszkijnak

A másik kontinensen újra fölépült városa,  
ifjúkora szereplője köré, aki szerelmesen 
érkezett, vele az ismerős utcák, a szép arc 
a térről, a folyó megszokott sodrása, mintha 
lehetségessé vált volna, hogy ő röpül majd 
a napkeltébe, odalent érte várakozik valaki, 

VILLÁNYI LÁSZLÓ
       

A VILLAMOSON
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A HATÁRON TÚL

Lator Lászlónak

Egész út alatt bezárkóztak a vonat fülkéjébe, 
nővérével a hamutartóba pisiltek, édesanyjuk 
az ablakot lehúzva kiöntötte az éjszakába, 
a határon túl érkeztek haza, unokatestvérek 
hada várta őket a kút körül, negyven évvel 
később már másféle izgatottsággal nézte 
a Tiszát, hiába kérdezősködött, senki sem 
tudta az otthonos utca régi nevét, el sem mert 
indulni a járdán, idegen volt a Muzsaji út, 
a hegy, másképp folyt a Vérke, a temetőben 
sem ő, hanem barátja talált rá nagyszülei sírjára.

   

A VÁR KERTJÉBEN

Zrínyi Miklósnak

Volt egy csodálatos elemlámpája, tágítani és szűkíteni
tudta a fénysugarakat, egy gomb pedig a jeladást szolgálta;
a vár kertjében vesztette el, ahova rendszeresen bemászott
barátaival, ahol úgy érezte, bátor várvédővé alakul át,
látja Zrínyi Miklós rózsavízben megmosdatott, illatos
kenőcsökkel bekent fejét, Páter Gabrielli tüzes bemutatóját,
a magasba repülő, s darabokra robbanó bombákat,
hallja I. Anjou Károly házassági alkudozásait Luxemburgi
János cseh királlyal, Hunyadi Jánost, Brankovics Györgyöt
és Kapisztrán Jánost, ahogy kigondolják a nándorfehérvári
diadal tervét, érzi az ángliai posztó dolmányon is általhatott,
lovakat is elpusztító óriási legyek csípéseit, így a maga
paripáját a földbe ássa, s a győzelem után vele vágtat
Don Giovanni Medici kíséretében Firenzébe, s amikor 
visszatért megkeresni elemlámpáját, egyszerre lépdelt
Jaurinum, Raab, Janik Kala, Giavarino és Győr városában.

Kószó Attila: Velence (Olaszország)Kószó Attila: Velence (Olaszország)Kószó Attila: Velence (Olaszország)

JELEK   aZ  ú t  MENTÉNJELEK   aZ  ú t  MENTÉNJELEK   aZ  ú t  MENTÉN
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TURCZI ISTVÁN: 
HATSOROS VERS A TÖRTÉNELEMRŐL
     
Krisztusok, királyok, Ideológusok
mind megmondják
ma jól megmondják a magukét.
és más csatákban megdicsőült zsarnokok
helyett ma felkapaszkodott
senkifiak
trónolnak az olümposz tetején.
mint selejtes műanyagflakonok
a szemétdombon
csillognak a rangjelzések
csillagok és stráfok
a hősköltemények ázott papírjai közül
döglegyek
röpködnek egyre a Nagy Kijárat felé,
hogy a fényességen túl
beköphessék
az egykor imádott
ideológiák
oszladozó húscafatait
és ott mint meleg anyaméhben
biztonságban kuksoljanak
mígnem eljön az örök béke,
mely rosszabb akármely háborúnál.

TÓBIÁS KRISZTIÁN
      

TÚLIRATOK

BABITS MIHÁLY: TÖREDÉK
      
Minden rossz ha vége rossz:
ez az igazság kedves barátom
reggel mikor felébredsz
bár rigófüttynek hallod
csak a szomszéd papagáj rikácsol
és az élet vége rossz...
ugyanúgy büdösödünk meg mi is
mint az elgázolt kutyák az út szélén
Mit csináljunk, emberek?
az utolsó kenet legyen parfümillatú talán
vagy ha már csak vánszorogni tudunk
cipeljük ki
fonnyadt bőrünket a hegyek közé
hogy utódaink
ha eszükbe jutunk
elsőként
kölnivizünk illatára emlékezzenek
Hazudjunk-e egeket?...
hogy bár el kell mennünk
de utunk rózsaszirmokkal lesz kikövezve
Ne hazudjunk, emberek!
Büdös itt minden
Keressük az egeket!
vigaszt a szent iratokban
mert a koporsóban
Talán van még valami...
egy kis illat
a fenyőlécek friss erdő illata
Be nehéz kimondani!...
a favágó megbüdösödik és
a fák illatozva halnak meg.

A vallás, az állam, a család, a jog, a művészet, a tudomány is a 
termelés formái, ezért a magántulajdon megszűntével az ember 
visszatér a társadalmi létbe a vallásból…

Karl Marx
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BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF: 
EGY ÚJSZÜLÖTT GYERMEK HALÁLÁRA
    
Alig jött s máris elhagyott.
reggel becsengetett
kezében egy nagy 
barna koffert szorongatott.
Akit úgy vártatok.
íme megérkezett.
Szerelmeteknek gyermeke; –
a hideg téli éjszakák
bódító kandallómelege
íme megérkezett.
Szülék, ne sírjatok!
a földből előbukkanó
rézgarasok
penészszagú patináját
fényesre lehet sikálni
néhány perc alatt.
Édes a hosszú nyugalom.
A volt és a lesz között
a van ott áll a küszöbön
mint céltalan üveggolyó
Bár percnyi lét után;
az újszülött ökölbeszorított ujjai
lassan szétterülnek
a fehér lepedőn
nem tudni a golyó merre indul.
Nem jó nekünk a föld színén.
mondta
és a nagy barna koffer
mint a szúrágta százéves tölgy
a tavaszi viharok idején
reccsenve hullott darabjaira
a betonon üveggolyók százai gurultak szét.
Alatta jobb talán.
mutatott a kanális füstölgő nyílására.
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Hisz azt, mi életünkbe’ szép,
mind elnyeli a föld.
Ö már élvezte itt:
a cseresznyevirág illatát
másra meg úgysem tellett
egy csengetésnyi idő alatt.
A napnak meleg sugarát,
nyakára tekerte.
S anyjának csókjait.
foszladozó zsebébe gyömöszölve
eltűnt a tátongó, füstölgő nyílásban.

Lovra Éva: Gent (Belgium)
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CS. SIMON ISTVÁN: CSÓKAI UTCA
      
Ismét lehajtott fejjel
állsz a sorban
merev térddel
lépsz tovább 
a gyárkapunál megállsz 
vörhenyesre szikkadt
amikor
marhákat hajtanak a vágóhídra 
keresztet vetsz
riadalmuktól 
rémülten
vadvíz alá merül 
a réce
a terjáni rét 
kifakul
fölperzselődik a macahalmi mező 
a barmok
riadalmukban 
habzó szájjal bőgnek
a sorban
nem tehetsz semmit
Lehajtott fejjel lépsz tovább 
a feltöredezett betonjárdán
félsz a következő találkozástól 
legközelebb
a piac felé kerülsz
ahol csak a káposzta
vörös vérén kell átgázolni
viszed
barátodnak a bort 
hogy együtt részegedjetek bele a múltba
a Szocialista Szövetség hetilapjába csomagolod 
emlékeidet
és megbocsátod neki 
hogy besúgott
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amikor nem tehetett mást
nézed
hogy tekintete nyirkosodik 
mint estefelé
a felakasztott ing
kabát
folyosója
mint az északnyugati országutak 
eltűnik
a végtelen parcellák között
tudod
hogy bezárkózik
ha elmégy
és hogy már meghalni se jön haza

Sándor Róbert: Pozsony (Szlovákia)
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(részletek)
      

Amikor otthon van a sehol, amikor a tegnapot keresed a reg-
gelben, s mikor örülsz annak, hogy még nem ért véget az éjszaka, 
hogy el sem kezdődött még a nappal. Holnap már a vonaton ülsz, 
sírsz is, sajnálod, hogy itt kell hagynod a meleg ágyat, a kávét, a 
szójatejem és szőkeségem, ami már rég a szokásoddá vált. Nem 
megszokás, csak tudod mindig, hogy hogyan iszom a teám, hogy 
soha nem teszek sót az ételbe, hogy szerelmes vagyok a krémes-
be, csábító tojásszín gyengédségébe, hogy barnán iszom a sört, és 
rózsaszínre sülök a napon.

Valahogy így kezdődött a búcsúzásom, mikor már majdnem 
elengedtem a bánatot a jazztől átitatott nyárba forduló estén egye-
dül üldögélve az asztalom mellett, de akkor kaptam még egy na-
pot, hogy tovább álmodjuk közös kis szerbiai életünket, hiába ha-
tott fájdalmas másnaposan a reggel. Igen, ez a történet kezdete, az 
a nap, mikor tudatosul benned a hiába akarás, mégsem igaz ez a 
cukormázas kényszer-valóság...

Utazgatásaim még ébredésem előtt történtek, mikor csak azt 
tudtam, mi micsoda, de azon túl, hogy csodáltam, nem éreztem át 
a katarzist, nem sírtam el magam. Soha. A madridi Prado Mú-
zeumban zokogtam Hieronymus Bosch előtt, borzongtam és hálát 
adtam, hogy láttam azt a festményt, ami kicsit megváltoztatta azt 
a képet, ami a madártestű démonokkal azonosította önmagát. 
Most akartam, akaratos és akaratlagos voltam. Egy vérző vörös 
bőrönddel a kezemben előjött az erőszak, éreztem a vér édes-ke-
serű illatát, akartam Jézus testét és vérét, Ultima Cena – az elköl-
tött utolsó vacsorámról álmodtam és látni akartam mindennél job-
ban, hiszen a várólista két hét, de... a kávé illata ébresztett, tökéle-
tes eszpresszó cukor és tej nélkül. Keserű szerelem. Augusztus el-
ső napja, édes pihenés utáni ébredés. Milánó üres…

Van, amikor annyira vágysz valamire, hogy mikor 
megkapod, csalódást érzel a megvalósult álom materializált lénye 
miatt. Jobban szeretted az a „kishercegi” érzést, ami várakozásra 

LOVRA ÉVA
    

AMIKOR OTTHON VAN A SEHOL

tanít, azt a pillanatot, mikor annyira örülsz vagy annyira szomorú 
vagy, hogy lélegezni is elfelejtesz. Akkor jó, ha nem vagy egye-
dül, van, aki átölel és suttog, hogy lélegezz. Lélegezz! Az első 
mély csecsemői tüdő-kitárulkozás fájdalma, zokogás, mintha 
csak egyedül lennél… 

A város szomjas, a város szürke, ha nem világítana fehér 
csipkefáklyaként a Duomo, talán elvesznénk az aszfalt kipárol-
gásában, délibáb, innék valamit. Szomjam oltandó, mint tette azt a 
bibliai Éva, szakajtottam, ezúttal alma helyett narancsot a fáról és 
levével örvendeztetém magam. Megszokásom, mindig újuló ér-
zelmem négy gombóc fagylaltot evett, s a csinos, udvarias, öre-
gedő pincér hozta a számlát... Piazza Mercanti, kilátás a székes-
egyházra.

Santa Maria delle Grazie, Bramante fenséges nyerstégla bazi-
likája rejti Jézus utolsó vacsoráját, Leonardo Ultima Cenáját. Már 
tiszta fejjel, egy narancstól megrészegülve kerülgettük a zárt ka-
pukat, a bibliai Évát sokkolta a tudás és a valóság, vágyta a hűvös 
zöld illatokat. Milánóban lépten-nyomon vörös nyerstégla temp-
lomok, kápolnák keresztezik utunkat, legyen szó a külváros sze-
gényebb negyedéről vagy éppen a belváros sétálóutcájáról. Me-

Molnár Edvárd: Sevilla (Spanyolország)
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legséget, közelséget árasztanak, nem érzel csodálatot, csak azt, 
hogy egy vagy velük, befogadnak, s hamvaikkal ugróiskolát raj-
zolhatsz az aszfaltra. Így van az, mikor nagyon vágysz valamire, 
mikor már hallod a lélegzését a falakon túl, mikor már látni véled, 
de mégsincs közel, csak a zárt kapuk rácsait tépheted, a vágyakat 
óvó és elrejtő hűvösségük. Mikor bementünk a templom melletti 
kis irodába, egy kis remény csillant, hogy, igen, mégis, ha csak 
egyszer életemben, de láthatom az Ultima Cenát, az oly vitatott 
vacsorát, az apostolok különbözőségét, Jézust..., míg láttam ma-
gam ott állni és csak nézni, a kedves a belépőről érdeklődött... két 
hét várólista, mondták... jött a fordítás, csendben szenvedtem..., 
majd egy telefon, éppen most mondta le valaki... egy jegy, egyet-
lenegy, még örvendezni sem volt időm, mikor lemondtam arról, 
hogy bemegyek, hiszen az egy, mi meg ketten... a Kedves 12.29-
kor adta át a jegyem, s már szaladhattam végig az üvegfolyosón, 
mert 12.30-kor nyílt, s rögtön csukódott is az ajtó. Egy ideig nem 
láttam mást, csak a csendet, azt az áhítatot, amit még soha nem 
éreztem. A külvilági napfény elvakított s még sötétebbé tette a ho-
mályt. Balról Jézus keresztre feszítésének három dimenziója, a 
Menny, Föld és Pokol leképezése – La Crocifissione, s jobbról va-
lami, amire még nem mertem nézni. Örömodázó. Csak álltam, 
mintha nézném a másik freskót, ami mindig csak a másik marad. 
Mária könnye, Jézus vére... a bort, ide a bort, Jézus vére, törd meg 
a kenyeret, Jézus teste... s akkor, megfordultam. Mikor nagyon 
vágyakozol valamire, az megszépül, édesebb lesz álmaidban. El-
képzeled közelségét és hiányát, tudod mit fogsz érezni, tudod mi-
lyen lesz tekinteted. Akkor, ott, lassan hullani kezdtek a könnye-
im, csak néztem, néztem, magamba akartam szívni minden egyes 
mozdulatot, Jézus oldalra hajtott fejét... álltam, tagjaim elernyed-
tek, mozdulni képtelenség..., de nem volt senki mellettem, akinek 
ujjonghattam volna, akivel megoszthattam volna lelkem üressé-
gét, hogy nézd... jobb ember lettem. Olyan volt ez, mint a mitikus 
újjászületés, ami fáj, de kell, könnyel és a más érzésével. S akkor, 
mikor már majdnem jött a katarzis, akkor kiléptem az ajtón és ma-
gammal vittem Leonardo da Vinci lélegzetének egy utolsó porsze-
mét. Ő kinn várt, s végre elmondhattam, hogy mennyire más, 
édes, tökéletes, mennyire boldog vagyok... s szomjas.
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szűzhártyákat láttak fennakadva 
az óbecsei gátnál, a papírgyári
lányoké lehettek, azt beszélik,
ha nincs ki a norma, lassú kezűek
a napi hiányt másképp egyenlítik,
némelyikük szabódik ugyan, de
többségük állja, szoknyaszélüket
gyűrögetik, kissé pironkodnak a
raktárajtóban állva, rendes amúgy
ez a Józsi, egy körnél többet sose kér
hiány fejében, nem csap fölhajtást,
nekiáll hátulról, gyorsan bevégzi,
szereti, ha a mellesebbjei riszálnak,
belereng a húsuk fartól derékig,
kezdőkkel persze több a baj, nagy
bociszemekkel nézik, ahogy a fürge
Józsikéz bögyükbe markol, matat,
olyképpen, mint fejőlegények a
tisztára mosott tehéntőggyel, mikor
kisiklik a markukból egyik cuclija,
s a fejőedény szélébe fogózva szabad
kezükkel a ringó tőgyet keresgélik,
57-est szív ez a Józsi, szereti a
köptető szlovén prolidohányt, harminc
éve gyűlik tüdején a kátrány, ha a
kocogósához ér, kifullad, krákogva
öklendezi fel az elszürkült nyálat,
oldalra köp ilyenkor, sercint, finom
nyakszirtekbe ivódik a dohányszag,
érződik fésülködéskor, séta közben,
ünnepi körmenetre várva, s ha férjhez
mennek, aztán is, sokáig, Józsiszag,
így hívják, beleveszi magát párnába,
bútorba, tán a pórusaikból árad, hiába
súrolják magukat nyakszirttől bokáig

CSÍK MÓNIKA
    

VALAMIT VISZ A VÍZ
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VONAT, KÁVÉ, MIEGYMÁS

hajnali egykor indult ez a reggel,
főhőse a kialvatlan költői én,
laza varkoccsal, sportcipőben,
testápolótól nedves tenyérrel,
futtában ugrom fel a bécsi kékre,
mindig a szerelvény végéhez csatolják,
az eleje, az ülős megy csak Pestig,
schlafwagen, kiskisasszony, 
nem tudunk olvasni, szerbeknek
másodosztály, zöld műbőr ülés,
villog a kalauzszem, kaffan az
állkapocs, röpül a kalauzszitok,
korábban kellett volna kelni, mondja, 
szakálla lenines, a szálakon halolaj,
kenyérmorzsa, Erős Pistával vegyülve,
hátsóm vizslatja, faggatózva lépked
mögöttem, ugyan hol tanultam meg
ilyen jól magyarul, meg hogy
el tudnám-e énekelni a Surda dalát,
forró szél áramlik be az ablakon,
arcon legyint, a hajamba kócol,
tikkasztók az éjszakák tavaszutón,
szerinte Kusturica zseniális,
a macskás filmje világszám,
mekkorát kettyint benne fekete
a fehérrel, az aranyfogú cigány
meg hasonlít egy makói Józsira,
akit káposztalopásért varrtak be
egy év hat hónapra, de hatvan nap
után szabadult, föltételesen,
kérek-e kávét, kis, hordozható
főzőlapon tud rittyenteni két
perc alatt három az egybent,
minek megyek Pestre, el fogok
tévedni, mielőtt pislanthatnék,
nagy ott a zűrzavar, az utcákon
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annyi a külföldi, mint a szemét,
angolul vartyognak, kiszorítják
a rendes, magyar honpolgárokat,
barna- meg sárgaseggűk, nem jó
nekik otthon, hát csavarognak,
eurójuk mint a pelyva, shopokba
járnak, a szopós szájú öreganyjukat,
az ember már magyarul is elfelejt
ebben a keveredésben, tudunk-e
mi itt magyar tévéműsort nézni,
azért nem ártana néha kipillantani
a nagyvilágba, neki a Mónika meg
a Balázs a kedvence, olyan szomorú
sorsokat mutatnak be a showjaikban,
hogy az ember lelke fáj bele, mért
nem tudnak a mostani firkászok
ilyesmiről írni, akkor tán meg is
venné valaki a könyveiket, nem
kellene így, másodosztályon
zötykölődniük, éjszakának idején,
kegyelemkávéval, papírpohárból

Molnár Edvárd: Szombathely (Magyarország)
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KERESZTHUZAT

nyugtalanabbul alszom, mióta
nő ez a huzat a fejemben, igaz,
nem süvöltős, mintha Bóra fújna
a Dinári hegygerincről, csak olyan
egyszerű, alföldi kis fuvallat, talán
meglazultak ott belül a csapszegek,
vagy elette a tömítéseket az idő,
a tarkóm körül mozog az ingnyak,
ha rosszabbra fordul a helyzet, szavak
helyett ilyenkor csupán bólogatok,
nem irigylem a középkori várkastélyok
lovagjait, iszonyatos hideg lehetett a szél
akkora halom kő között, gondolataim
nehezen kapaszkodnak össze, kezdetben
világosak a szavak közti összefüggések,
egész logikusan, nyelvtani szabályok
alapján szerveződnek a mondatok, de
ahelyett, hogy kimondhatnám, ami összeállt,
hideg, esetleg enyhén langyos levegő áramlik
ki a fogaim között, szűkölni szeretnék,
mint az anyafarkasok, behúzott farokkal
rejteni el a szemérmem, csak a rettegésem
szaga árulná el, hogy ott vagyok, fejemben
dübörögnek az igék, a huzat ide-oda
röpteti őket, kaotikus ez a látszólagos rend,
kívülről hétköznapi az arcom, testalkatom,
de belül feszít valami, talán a kényszer, hogy
kieresszem, ami kikívánkozik, a hétköznapi
emberek gondjai is egészen hétköznapiak,
töprengenek, hogy van-e kávé, tejszín
otthon, ki vigye el a kölyköt rollerezni,
hogyan mesélhetnék nekik az agyamban
gyökerező körtefákról, melyeken a huzat
miatt csengettyűszerűen himbál a gyümölcs,
vagy a vágyról, hogy néha a számba
vegyem a lábujjaimat, a szobatársam
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szerint belekevernek valamit az ételünkbe,
hogy ne kívánjunk asszonyt, talán emiatt
nő itt belül a cúg, latrinát kell pucolnia
annak, aki nem eszi meg az ebédet, elásom
a gombócot a fikusz cserepébe, kincseket
rejthet a mély, ládákat meg köcsögöket
ástak el a kalózok is, a fikusz földje az
én szigetem, senki nem mehet a közelébe,
ha látogatóim jönnek, egészen az ablak
mellé ülök, hogy jó messzire csalogassam
őket, értelmetlen kérdésekkel bombáznak
ilyenkor, hogy miért kellett háromszor
lefejelnem a vécécsészét és miért rúgtam
szét a mosdótálat, mit tudnak ezek arról,
ami itt benn, a kereszthuzatban zajlik, 
fülemre tapasztom tenyerem, susogássá
szelídül a zúgás, mikor a szépszemű szakácsnő
főz, mindig kirántott hal van ebédre, cukrot
rejtek a köpenye zsebébe, ha sikerül almát
szereznem, főzök neki fahéjas almakompótot
a bádogbilimben, citromkarikákkal, ahogy
anya készítette régen, mikor még velük
éltem, és arcomat nem csúfították érett
körteszerűvé egyre mélyülő homlokráncaim

Kószó Attila: Brüsszel (Belgium)
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Mámor. Picit rásegítek a borra a cannabissal 
Tessék (lássék)
Sándorzoli 
Ez egy vers lesz
Mit régen olvastál már
Tőlem avagy
Tenmagadtól
Is (talán)

Olybá tűnik
Hamvas világosan felteszi a kérdést
Mért is ne lehetnék vajon
Egyidőben görög és
Kínai? 
Li-tai-po teszemazt
Kacifántos tegezzel a hátamon
Ül a démon de én
Nem félek a húrt megfeszíteni
Ardzsuna herceg a szolgád óh
Fényes Govindá óh 
Uram! 

Immár akkor:
Vajon mért is ne kurjanthatnék
Én hogy:
Mért is ne lehetnék vajon
Egyidőben magyar és
Indiai
Kötélidegzetű heves
Kötéltáncos a 
Világ Virágos (Angyalom ragyogó) Szegeletén
Egyensúlyozva
Te rongyos élet sejj?!

SZÖGI CSABA
      

A BOR FIZIOGNÓMIÁJA
      

Borom itt termett eme
Közeli homokon
Nádasok szúnyogdalú hónaljában
Itt napfürdőzött a szem mely 
Látva lát sötét holló
Leszálltával pilládra hinti 
Hímporát lassan 
Elsápad majd bólint s
A horizonton elvetél a
Nap
Ordas köntösében eléd lép az 
Éj
Lészen bagzás és
Gyöngy fogaknak csikorgatása
       

Nővérem
Kezem fogd bársony karmolással
Léleksatud sújtólégként
Emeljen enmagam fölé hogy
Uralkodj szenvedélyemen s uralkodjak én
A horizonton végig az 
Éj
Szelídülő csillagvásznán
        

Egyetlen mérték: 
Itt
Szent pillanatot tartva
Most
Árva szívem
Rőfje s a pillanat
Pillangóröpte
Poharam szivárványívén a 
A hajnal halvány ígérete
        

Konvertibilis
         

Arcom formázza Arcod
Örökre
Soha nem
Csitulva.
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Gough úr egy este mérgesen szólt Finch úrhoz:
–  Szerencsés ember vagy te, hallod! Betörnek manapság egy 

bankba? Hol? Ki tenne ilyet? Én szegény ember vagyok, egész ál-
dott nap a pult mögött gürcölök, a feleségem a pénztárnál, vásáros 
napokon még a sógornőm is besegít. És mit gondolsz, kihez tör-
nek be minden csütörtökön? Hát hozzám. A rövidáru boltomba.

Finch úr kissé nagyothallott, és nem értette Gough úr szavait. 
Ő csak mosolygott, bármit is mondott neki, és boldogan bóloga-
tott. Aztán örökké, a legalkalmatlanabb pillanatban is, újra meg 
újra ezt hajtogatta:

– A feleségem újra várandós – és ismét elégedetten bólintott.
Finch úr felesége elég gyakran szült gyermeket, és Finch úr 

elégedetten ingatta a fejét. Péntek este Gough úr is eljárogatott a 
kávézóba, és elváláskor mindig csak ezt hajtogatta Finch úrnak: 
„Megint kiraboltak. Múlt éjjel, hatan voltak.”

Minden csütörtökről péntekre virradó éjszaka néhány gaz-
ember látogatott el Gough boltjába. Az elején, amikor Goughnak 
még csak egy boltocskája volt, csütörtök éjjelenként csak egy-egy 
rabló jött. Aztán Gough úrnak jobban kezdett menni az üzlet. De a 
rablók sohasem hagyták békén. És mindig a csütörtökről péntekre 
virradó éjjel!

Szegény Gough úr sóvárogva nézte Finch úr hatalmas pocak-
ját, és elszörnyedve várta az elégedett hangon tett bejelentést:

– A feleségem ismét áldott állapotban van!
És Finch úr megszólalt:
– A feleségem ismét áldott állapotban van!
Egy csütörtökről péntekre virradó éjszaka Gough úr lesben 

állva várta a hét rablót. (Az utóbbi időben a betörők teljes létszám-
ban érkeztek.)

GHEORGHE SCHWARTZ
     

A HÉT ÉJSZAKAI RABLÓ

Feltörték, mint általában, a hét lakatot, bementek az üveg-
ajtón, és azon nyomban hozzáláttak a széf feltöréséhez. Gough úr 
ajánlotta, hogy menjenek el Finch úrhoz is a bankba, és hogy a hét 
gentleman ne pazarolja értékes idejét a széf feltörésével, odaadott 
nekik egy rend kulcsot. Cserébe a hét férfi vállalta, hogy az éjsza-
ka hátralévő részében beugranak Finch úr bankjába is.

Másnap este, a kávézóban, Gough úr türelmetlenül várta, 
hogy hallja Finch urat is panaszkodni, de az csak elégedetten bólo-
gatott. Gough úr azt hitte, azért hallgat, nehogy elijessze a hitele-
zőit. Mégis, egy idő után megszólalt Finch úr:

– Ma éjjel meglátogatott néhány úr a bankban. Arra kértek, 
hogy tartsak nyitva éjszaka is. Úgy tűnik, minden csütörtökről 
péntekre virradó éjszaka pénzt szeretnének elhelyezni a bankban.

Fordította: Balázs Boróka

„A pénz barátokra lel.”
(Szophoklész, Stobaeus, Flor., 94,8)

Kószó Attila: Temesvár (Románia)
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Véznácska csontok:
anyám ujjaiban a gally.
Tengerek fűszaga játszik
bölcsőm romjaival.
 
Szülőföldem csillaga
hűlt véremre szárad.
A múlandóság sötét
éje, csöndje is megárad.
 
Léleknyi varázsütésre
csobogni kezd a kő.
Fuldokló folyók rettentő
sodrásával megjön az idő.
 
És akkor a virágok repeszeiben
el sem búcsúzol tőlem.
Arcok keserű emlékeivel
kiköltözhetsz belőlem.

    

DÉVA ANYÁCSKÁM
 
Csöndes falakban énekelsz,
és lehull a diófa árnya.
Arcomra terül a lombok
gyöngyökért lázadó magánya.

Hol vannak az élő kavicsok,
szívünk magasáról a tető?!
Az ég nádereszében lüktet
a fészek – és büntet a kő.

MADÁR JÁNOS
    

FEKETE BÉKE
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Kemencéből szökött fények vergődnek a falak közt.
Tested puha, mint a tiszta len
és hajadat tömjénnel itattad át a füstölő fölött,
szálanként,
hogy illatozz, mint egy stóla.
A faluban a csend nehéz szánjai siklanak.
Pillámmal keresem nyomát tegnapi csókjaimnak.
Puha és kövér pelyhek behavazzák
hamvadó világomat talán,
az égből szórt rézpelyhek
csengettyűknek tűnnek
az úton ügető lovak nyakán.
Megkésett pásztorok a házak közt
megérzik,
hogy azok kik ágyban vannak tán
a tömjén és a tiszta len pillanatait élik.
Tisztán.

     

LUCIAN BLAGA
       

 TÖMJÉN ÉS PELYHEK
      

Kószó Attila: Triest (Olaszország)
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MELANKÓLIA

Kóbor szél mázolja az ablakokra hideg könnycseppjeit.
Esik.
Zavaros szomorúság áraszt el, de a fájdalmat
nem magamban érzem,
a szívemben,
mellkasomban,
hanem az eső cseppjeiben.
És a hatalmas világ belém oltva
őszidejével és estéivel
úgy fáj, mint egy seb.
Dagadó tőggyel felhők kelnek át a hegyen.
És esik.

A FÖLD

Hanyatt dőltünk a fűben: te meg én.
A hőségben az ég mint olvadt viasz
szétfolyt az ájult mezőkön.
Nyomasztó csend uralta a földet
s egy kérdés hullott lelkem legmélyére.
Nem volt számomra mondanivalója
a földnek? A könyörtelenül tágas
és gyilkosan néma földnek
nem volt üzenete?
Hogy tisztábban halljam, fülemet a földhöz
tapasztottam – kétségek közt és alázattal –
s a rögök alatt meghallottam
szíved zajos dobogását.
A föld válasza volt.
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MI LEPRÁS ÉNEKESEK

Belső sebektől emésztve haladunk át a századon.
Időnként felemeljük tekintetünket
a menny kapuja felé,
aztán még nagyobb szomorúsággal hajtjuk le fejünket.
Számunkra az ég el van reteszelve, és zárva vannak a várak is.
Hiába isznak a szarvasok tenyerünkből,
hiába hunyászkodnak meg előttünk az ebek is,
egyedül maradunk éjfélkor menthetetlenül.
Barátaim, kik mellettem ültök,
melegítsétek bensőtöket borral,
és figyeljetek jobban a dolgokra.
Mi csupán a dalok hordozói vagyunk,
fekete erők röghöz kötöttjei,
a dalok hordozói vagyunk csupán
zárt kapuk előtt.
De lányaink egyszer megszülik az Istent
itt, ahol ma megöl bennünket a magány.

Kószó Attila: Köln (Németország)
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Hogy mit súgott neki, Isten sem hallotta,
pedig figyelt rájuk.

valamit, amiről az írások hallgatnak.

ÉVA

a fülébe
halkan, nagyon halkan,

Később súgott még valamit

Amikor a kígyó odanyújtotta Évának az almát
hangja olyan volt, mint ezüstcsengő
a levelek között.

Éva vonakodott még Ádámnak is elmondani.
A nő azóta a szemhéja alatt őriz egy titkot
és szempillája mozgásával mintha jelezné
hogy értesült valamiről,
amiről mi nem tudunk,
amit senki sem tud,
még a Jóisten sem.

VÁGYAKOZÁS

Szomjasan iszom illatodat két kezem közé
fogva arcodat, ahogy szívünkben
ejtjük rabul a csodát.
Éget a közelséged, ahogy egymás szemébe nézünk.
Te mégis azt suttogod: „Hiányzol, nagyon!”
Oly sejtelmesen és vágyakozva mondod nekem,
mintha idegen földön vándorolnék.
Asszony,
Milyen tengert hordasz szívedben és ki vagy te?
Dúdold el újra vágyadat,
hogy meghallgassam
és pattanó rügyeknek tűnjenek a percek,
melyekből az örökkévalóság kivirágzik.
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Lágy,

lágyan hullnak a fény

A lelkem hallgatás –

CSEPPKŐ

mint kőaszkéta,
és ahogy békésen állok, meredten

úgy tűnik,

melynek az ég a boltozata.
hogy cseppkő vagyok egy óriásbarlangban,

lágy,

Fordította: Balázs F. Attila

és nyugalom cseppjei – szakadatlan
az égből
és megkövesednek – bennem.

Lovra Éva: Versailles (Franciaország)
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Penzum
Az asztalhoz naponta leülök.
Eszem, emelem poharam, míg 
szól a rádió, mondják a híreket.
Nézem a papírt, a szalvétát, az eget.
A holdat. Az asztalnál nem írok.
Úgy nem érdekes. Csak érjen a
szó, akár egy tasli, váratlan
szúrófény az idétlen leskelődő
nyakából. Ott lóg ujja végén a hír.
Írok. Olyankor nem vagyok.
Olyankor más.
       

Zizi a kertben?
Hová durvul arcod néma íve, meddig
mélyül szemed kékje-zöldje? – mondanám
neki, de negyednapja nem jön rejtett utakon
a kerteken át, hol ember nem jár.
          

Nem gondolok jóra, rosszra, a tapasztalat
kegyetlen tanácsokat oszt. Szemében
bánat és harag vegyes üledéke kuszál.
Nem jött, hozták.
             

Mind hirtelen tűnnek el, aztán árokparton, sínek
között találok rájuk. Egyetlen életük van, a
többi maszlag. Kitől kérdjem, hová durvul szeme
színe, bajsza íve, hófehér szőre? A titok marad titok.
          

Ne érj, ne akarj odaérni
Sosem látod, sosem veszed észre.
Mindig máshol lesz, másutt történik.
Elrejtik előled, de tudósítanak róla.
Rábízzák érzékeny szemedre, hallásodra.

NYÍRFALVI KÁROLY
       

NAPLÓ, TÉNYLEG
      

A felsővezeték-szakadás afféle szitokszó.
Hallod, érted, keresed, a vonal oly hosszan
kanyarog, hol is lelnél rá a föld alatt, vagy
messze szemed magasától?
          

Állj csak esőben, szélben, tűző napon
kimeresztett szemmel a megállóban, s
bánj a szavakkal törvényeik szerint
nagyobb alázattal.
         

Lassan mélyülnek ráncaim
Ritkán ír. Akkor szorul rám a hírek
burája, fulladok a bennrekedt
szavaktól. Nem segít, nem tud.
Ahogy én sem.
          

Kiürült számláról, hirtelen halálról
szólnak a hírek, a többiről nem tudat.
Úgy jobb nekem, ha nem tudok bódult
gyengéiről.
         

Ha elmondaná, jobb volna, nekem meg
rosszabb. Mit számít egy újabb roham
a többi között. Mélyülnek ráncaim,
lassan megérek.

(részletek)

Kószó Attila: Velence (Olaszország)
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Nem múlik, nem múlhat
Szabadságra küldtem a múzsákat.
Tűnjenek el a fák között az erdőben,
feküdjenek a napra a parttalan tó
partján, vigyék magukkal a híreket.
        

Betömtem fülem, legyen riasztó csend
és tisztaság itt belül. Új nap, üresség,
onnan indulni másféle szavak, partok
felé. Már semmit nem akarok. De
         

kevesebbet se. Nem öregszem tovább.
Ti se tegyétek. Bízzátok magatokat
a zaklató múzsákra, csöndjükre,
szószátyár napjukra.
       

Tegnap újra
Kimaradt egy nap. Visszahozhatatlan?
Nagy szavak. Nem történt semmi.
Hallgattam. Festettem a házfalat.
Régi nyarakra gondoltam.
        

Víz mellett, forróságban, vakító fehér
papírra nyomott kövek. Alig is
hiányzik. De átélhető újra.
Emléknek elég. Lencsék alatt régi kép.
         

Egy eseményre
Mint utolsó reményhalak
úsznak, lebegnek, hiányuk
bevérzi a vizet, az eget.
A kezek, karok imára még
összefonódnak, és csak
tehetetlenül reméled, sosem
jársz arra, sosem tudod meg.
Egy nap mégis csomagolni
kezdesz, úti célod a fény.
Ott fenn, északon.
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Nem-látott erők viszik az éjszakát át a tengeren
Nem-hallott madárhangok jelzik a sosemvolt reggelt
Nem-érzett illatokkal terhes szétbombázott kertünk
Nem-tudott egyenletek oldják feloldhatatlan görcseinket
Nem-keresett tőmondatok hirdetik a szabálytalan rendet

MOZDULATOK

Elmúlt harminc nap és ötösön újra a számláló
Megmozdul a szekrény és remeg a csillár
Leng a függöny, és ingát idéz az állólámpa
Hajszálrepedés fejezi be útját a szoba sarkában
Lecsúszik a szék támlájáról a rávetett blúz

ALMÁSY ZSUZSANNA
    

TAGADÁSOK
      

Kószó Attila: Budva (Montenegró)
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EGY VILLANYKÖRTE ÁTÜLTETÉSE
        

       

AHOGY A KÖRÖM BELENŐ A HÚSBA
      

FELLINGER KÁROLY
    

HÁROMRA
      

és visszafordul köhécselve a múlt 
arcunk hófehér kendőjébe törli 
megizzadt csomagolópapír az ég 
levegő után kapkod az Isten a 
nyílásokon meg átfolyik a lyuk el- 
tömítve a szabadság csőrendszerét 
hiánya vadhajtásán egyensúlyoz 
az ujja begyéből meg labdát növeszt
         

        

leterítve a hírnév trófeáim 
közt a legméltóbb helyre kerül biz Isten
egy vaktöltény elsülése sem kell a 
forgalmas világossághoz két számmal 
nagyobb a hideg kabátja ma rajtam 
a szemembe nézel a tekinteted 
kikeveri az éjszaka színeit 
csak a halál merészkedik így hozzám
       

      

Rohan a sorsa elől vakon a fény, 
az emlékezés vagy mindig túl lengén, 
vagy túlontúl melegen öltözködik. 
Az időért a halott a felelős. 
Az időjárásért nemkülönben. 
A gyors előrejelzés ellenben az 
élők igyekezetét minősíti.
Aki képes ilyenkor versírásra, 
az bizony szó szerint mindenre képes. 
Már csak a felejtés tudja ugyanúgy 
lefesteni egymás után többször is 
azt, aki végleg hiányzik közülünk.
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FARKAS-KOVÁCS LÁSZLÓ
     

KÜSZÖBÖN INNEN…
      

Küszöbön innen most nem ködzaj szimatol,
hegyeim keblére hó hullott, csendem zakatol.
Álmod köt az éjben vadságomból csokrot,
felvértez száz színed, ha négy égtáj felé botlok.
Négy égtáj-, négy évszak-ingem elvágtat,
nem fázom: nyakamba csókod köt lángsálat.
Indulok, nézed ma is, nekilódulok, mint máskor.
Széttépett térképen táncol a tél, jégmámor.
Nem hagylak otthon már sohasem egyedül,
csontkunyhó mellemben kulcscsomód hegedül.

Lovra Éva - Firenze, Olaszország
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megtanítottak
belénk neveltek írni
olvasni tudást 
illemet szabályokat
szakmát adtak
kézzel foghatót:
oklevelet
(végre egy féleszű munkáltatót
szolgálhatsz minimálbérért)
jól nevelt lelkeket gyártanak
munkásokat
megkérdezik tőlük
mi leszel ha nagy leszel
de nagy sose leszel
elnyomnak a  
közhelyszámba menő
szürke napok
elkönyvelnek a feladatok
felnőtt leszel emberek
verbális és egyéb 
szennyével viaskodsz majd
a nap ismételten lemegy
lenyom párnádra az éj
aludj még
hátadon görnyednek az
elvárások

CZIROK ATTILA
    

JÓL NEVELT LELKEK
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hallod énekem?
     

Item
       

Nyugtalan lélek. Nem kell rettegned.
Ne félj! – megsegítelek!
      

PILLANGÓHAIKU A DÉLIBÁBOS ARCRÓL
      
Rémkép, lázálom.
Ó, engesztelhetetlen –
délibábos arc.

PILLANGÓVERS A

KIETLEN FELKUTATÁSÁRÓL
       

Hol a víz fakad 
– s tóvá lesz a délibáb – 
nem tévedhetsz el.
     

Item
        

A szomjas föld taván – tisztátlan nem kelhet 
át – békességre lelsz.
       

PILLANGÓHAIKU A MADÁRRÓL 
      
Hosszasan köröz.
Nesztelenül bukik le.
Hamis ájulat.
      

PILLANGÓVERS A NYUGTALAN LÉLEKRŐL
      
Nem hiszel nekem?
Mikor saját nyelveden 

SZŰGYI ZOLTÁN
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(részletek)
         

Egyes népmesék annyira általánosak, hogy elfelejtjük, hol 
hallottuk, vagy olvastuk őket, személyes élményeink emlékeiként 
élnek bennünk. Ilyen a történet a fiúról is, aki a szerencséjét keres-
ve veszélyes útra tért, amelyről nem tudta, hová vezeti. Hogy el ne 
tévedjen, a fiú az út menti fák törzsébe szekercével jeleket vésett, 
amelyek majd később megmutatják neki a hazafelé vezető utat.

Ez a fiú az általános és örök emberi sors megtestesítője: egy-
részt veszélyes és bizonytalan az általa bejárt út, másrészt pedig 
rettentően fontos, hogy az ember ne tévedjen el és nyomot hagy-
jon maga után. A magunk mögött hagyott jelek nem fogják elke-
rülni az emberi dolgokat jellemző sorsot: a mulandóságot és a fe-
lejtést. Lehet, hogy észrevétlenek maradnak? Lehet, hogy senki 
sem fogja megérteni őket? Mégis, szükség van rájuk, mint aho-
gyan természetes és szükséges, hogy mi, emberek, értekezzünk 
egymással és felfedjük egymásnak magunkat. Ha ezek az apró és 
érthetetlen jelek nem is mentenek meg a bolyongástól és a meg-
próbáltatásoktól, megkönnyíthetik bolyongásainkat és megpró-
báltatásainkat, és legalább annyiban segíthetnek, hogy meggyőz-
nek bennünket arról, hogy semmiben sem, ami velünk történik, 
nem vagyunk egyedül, sem elsők vagy utolsók.
           

*
           

Az emberektől félni olyan, mint rosszat tenni az Istennek. Az 
emberektől való félelem talán éppen abból eredeztethető, hogy 
valamikor megsértettük az isteni princípiumot. Az eleven lélekkel 
rendelkező embernek, logikusan, nem kellene félnie az emberek-
től, és semmitől sem, ami emberi.
          

*
        

Isten óvj meg álmaink beteljesülésétől. Távolíts el bennünket 
vágyaink tárgyától, mert testünk önnön halálára vágyik.

IVO ANDRIĆ
   

JELEK AZ ÚT MENTÉN

*
      

Ismertem egy embert, akinek mindenre, amivel nem rendel-
kezett, vagy amit nem értett, sikerült találnia egy-két rossz szót.
          

*
        

Olyan az élet, hogy az embernek gyakran szégyellnie kell, 
ami a legszebb benne, és titkolnia azt a világ elől, még a hozzá leg-
közelebb lévőktől is.
         

*
           

Furcsa ember volt. Mindentől rettegett az életben, az ajtócsen-
gőtől, a levéltől és a telefontól, az emberi szótól és pillantástól, 
saját gondolatától. Kialudhatatlan zsarátnokként pislákolt benne 
félelmének parazsa, időről időre hatalmas lángokká lobbanva. 
Maga gondoskodott arról, hogy sohase aludjon ki benne ez a tűz. 
Újabb meg újabb okot talált félelmeinek. Szorongva élt. Egyedül 
csak a haláltól nem félt. Egyáltalán. Így is halt meg.
          

Molnár Edvárd: Prága (Csehország)
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Mindig tudtuk azt, hogy öregszünk és haldoklunk annak elle-
nére, hogy lassan szoktuk meg ezt a gondolatot, és nehezen törőd-
tünk belé. Az évekkel azonban, a halál és maga az öregedés előtt, 
új gondolatok merülnek fel bennünk, amelyekkel az ember nem 
tud megbékélni, amelyek idő előtt az aggkorba és haldoklás előtt a 
valódi halálba taszítanak bennünket. Mégpedig: a világos és kér-
lelhetetlen ráébredés arra, hogy mindenben, ami a világban gyü-
mölcsöző, örvendetes és haladó jellegű, mi egyre kevésbé és rit-
kábban veszünk részt, hogy egyre kevésbé lelkesedünk, egyre 
több sikerélményből maradunk ki, hogy a szemünk előtt hervad el 
és hal meg számunkra a világ, és mi, még élve, de az életen kívül, 
tehetetlenül figyeljük, szavak és mozdulatok nélkül.
             

*
              

Én nem félek a láthatatlan világoktól.
             

*
         

Élete első felében az ember arra vágyik, és azt teszi, amitől 
élete második felében majd el akar határolódni, és amiért 
szégyellni fogja magát, élete második fele pedig azokkal a 
hiábavaló próbálkozásokkal telik, hogy kijavítsa, vagy legalább 
eltussolja mindazt, amit élete első felében tett. Végül minden 
semlegesíti egymást. Marad a megbánás és a szégyen.

*
          

Állandóan figyelem, mekkora az érzékeny emberek érzéket-
lensége a hozzájuk közel állók érzékenysége iránt.
    

*
        

Emberek irigysége: istenek haragja.
          

*
           

Nem a halál, a felejtés old meg mindent. A felejtés, mégpedig 
nemcsak a fogalmak, a szavak és az arcok, hanem minden létező-
nek és élőnek a felejtése. A test és az idő felejtése. A felejtés, hogy 
lehetséges lenne megpihenni és tovább élni emlékek nélküli test-
ben, név nélküli szellemmel. Felejtés, reménnyel felruházott halál.
         

*
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*
           

Vannak ilyen esetek: az, ami egy embert mindörökre megszé-
gyenített a többiek szemében és saját lelkiismerete előtt, látható és 
mindenki számára elérhető. Az, ami pedig szent, tisztességes és 
felemelő volt benne, többnyire láthatatlan és ismeretlen maradt, 
mert csak nyomokban jelentkezett, egy villanásnyira, mint a vil-
lámcsapás a sötét éjszakában, amikor mindenki alszik.
         

*
           

Aki képtelen megszervezni saját életét, meg sem érdemli, 
hogy éljen, aki pedig sikeresen megszervezi, menet közben annyi 
erőt és frissességet veszít el, hogy nem sokat ér már neki, hogy él.
           

*
             

Egyszer – egy rossz pillanatban! – valaki azt mondta neki, 
hogy okos. Hogyan és miért, csak az isten tudja. Elég az hozzá, 
hogy ő elhitte ezt. Attól kezdve, ez az egyébként nyugodt és jám-
bor ember, elviselhetetlenné vált, önmaga és mások számára is.
           

*
             

Keresve azt, amire szükségem van, de amiről magam sem 
tudtam pontosan, hogy micsoda, embertől emberig vándoroltam, 
és azt tapasztaltam, hogy valamennyien együtt kevesebbel rendel-
keznek nálam, akinek semmije sincs, és hogy mindannyijuknál 
hagytam valamit abból, amim nincs, és amit keresek. – Teljesen 
egyedül fogsz maradni és nem lesz szükséged arra, hogy meghalj!
           

*
           

Az, hogy a hallgatás erő, a beszéd pedig gyengeség, abból is 
látszik, hogy az idősek és a gyerekek szeretnek beszélni.
          

*
            

Amikor nem vagyok elcsüggedve, én semmit sem érek.
          

*
         

Valaki azt mondta, hogy egy nép csak állandó ébersége árán 
őrizheti meg szabadságát. Képzeljék el, milyen élet az.
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*
          

Aki hatalmas, igazi szenvedélyt hordoz magában, boldogta-
lan és jobban szenved, mint száz másik ember együttvéve, de 
megkíméltetik az apró gondoktól, amelyek a többi embert egész 
életükön át nap mint nap sanyargatják.
       

*
          

Ami nem fáj – az nem élet, ami nem múlik, az nem boldogság.
         

*
          

Olyan ember volt, aki nem sok helyet foglal el a világban. Jó 
volt. Jóságában egyedül az arra irányuló állandó készsége volt 
zavaró, hogy jobb legyen és jobbnak látszódjon, mint amilyen. Ez 
rontotta.
              

*
                 

– Mit művel a fájdalmad, amíg alszol?
– Virraszt és várakozik. Amikor pedig elveszíti türelmét, fel-

ébreszt.
            

*
               

Aki az embereknek mindent elhisz, rosszul jár; aki pedig 
semmit sem hisz el, még rosszabbul.
           

*
              

Az utazások számomra mindig megterhelők voltak, és az 
évekkel még inkább megterhelővé válnak. Csodálkozva veszem 
észre, hogy ebben sem vagyok egyedül. Figyelve az embereket 
magam körül, azt látom, hogy sokan vannak, akik az utazáson el-
veszettnek érzik magukat. Mégis, mindannyian utazunk.
          

*
          

A szabadság, a teljes szabadság, álom, álom, amely legtöbb-
ször nem valósul meg, de szerencsétlen az, aki sohasem álmodta.
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*
              

Egy társadalom nagy hiányosságai és bűnei kezdetben a meg-
vetést és a tiltakozást, majd az elkeseredést, végül pedig az önnön 
tökéletességünkről szőtt veszélyes érzést váltják ki bennünk. Ez 
az érzés addig jó és hasznos, amíg egy rossz társadalom és annak 
fogyatékosságai ellen harcolunk, de abban a pillanatban, amikor 
megnyerjük a küzdelmet, veszélyessé válik magunkra és arra az 
ügyre nézve, amelyért harcoltunk.

     

*

Amikor két politikai csoportosulás egymás közti küzdelmét 
figyelik, és tudni szeretnék, melyiknek van inkább igaza és na-
gyobb esélye a győzelemre, szemléljék külön érdeklődéssel, hogy 
a két fél közül melyik alkalmazza jobban harci eszközként a ha-
zugságot, és tudni fogják, hogy az a fél fog elbukni.

Hegedűs Zsolt: Trondheim (Norvégia)
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*
              

Láttam, miben rejlik egyes „harcias” emberek úgynevezett 
harciassága. Kitalálják saját „küzdelmüket”, erőszakkal okokat 
találnak ki hozzá, nevet adnak neki, és harcolnak, kockázat és 
eredmény nélkül, harcolnak – csak azért, hogy ne kelljen gondol-
kodniuk és dolgozniuk.
            

*
           

Mindig kellemetlen csalódásként éljük meg, ha azok, akiket 
szeretünk és tisztelünk, nem akarnak vagy nem tudnak osztozni 
intellektuális vagy politikai gyűlölködésünkben vagy szerete-
tünkben. Ilyenkor mindig hajlamosabbak vagyunk azt hinni, hogy 
nem akarnak, mintsem, hogy nem tudnak.
          

*
            

– Ön gyorsan és hasznavehetetlenül fog elégni. Mindössze 
csak hamu marad ön után.

– Legyen! Legalább mindenki tudni fogja, hogy tűz voltam. 
Maga mögött pedig csupán nyálkás nyomvonal marad, mint egy 
csiga mögött.
           

*
            

Miért csodálkozol azon, hogy az emberek nem szívesen kere-
sik a társaságod, hogy a többség elkerül? Jusson eszedbe, hogy 
mit gondolsz róluk, és mit önmagadról. Ekkor minden világossá 
válik a számodra.
           

*
               

Elmentem. Tűnő ködsugárként mögöttem maradt minden, 
amit az emberek mondtak. Tetteiket pedig elhoztam az egyik mar-
komban.
         

*
           

Olyan sok minden rejlett az életben, amitől féltünk. Nem kel-
lett volna. Élni kellett volna.
          

*
            

Nem tudom, hogy aludtam-e, de tudom, hogy álmodtam.
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*
              

A bölcs sohasem tekint magányosan és elkülönítve a körü-
lötte lévő világ jelenségeire, hanem a lehető legnagyobb össze-
függésben mindennel, ami a világban van és történik.

Ez, természetesen, nem foglalja magába az élet összes böl-
csességét, de mindenképpen egyik feltétele annak eléréséhez.
           

*
            

Mit érnek a legjobb példaképek is a múltból, ha segítségük-
kel nem haladjuk meg őket a keresésben és a teremtésben? Ők sem 
érdemelték volna meg, hogy a példaképeink legyenek, ha nem 
haladtak volna egy lépéssel tovább a saját példaképeiknél.
           

*
           

Öregszem, amennyit muszáj, fiatalodom, amennyit tudok.
             

*
               

Gyakran megesik, hogy az emberek tovább élnek, mint kelle-
ne, mint amennyit érdemes volna, tovább mint ahogyan az életnek 
célja és értelme lenne. Szóval, haszontalan és abszurd dolog min-
dig és minden áron az élet meghosszabbításán munkálkodni. A 
fiatalságot kell meghosszabbítani, a fiatalságot vagy legalábbis az 
érett évek erejét.
              

*
               

Élni nem könnyű a hangyának sem a hangyabolyban, a ma-
dárnak sem az ágon, hát még a művészembernek ebben az össze-
tett és kemény világban.
              

*
           

Nem az a legszörnyűbb, hogy minden elmúlik, hanem az, 
hogy mi nem tudunk és nem akarunk megbékélni ezzel az egysze-

1 rű és elkerülhetetlen ténnyel.
           

Fordította: Sándor Zoltán

1 A szerb író ötven évvel ezelőtt, 1961-ben vette át a Nobel-díjat.
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Én már úgy megyek haza,
mintha anyámmal
hiányom is várna.
Mintha a félbemaradt mozdulat
csak velem folytatódna.
Mintha nélkülem bedőlne
a roskadó kerítés.
Mintha nem hajnalodna ki
az ébredés.
Mintha nyugtalanítóbb lenne
az álom.
Mintha nem zsendülne
lomb az ágon.
Mintha nem találna haza
az elkódorgott csorda.
Mintha átázna
minden nyárszagú boglya.
Mintha a gyümölcs
ágára száradna.
Mintha szennyéből a patak
ki nem mosdana.
Mintha nem évelne
liliom, bazsarózsa.
Mintha már
nélküled szülőföld,
árnyékom
kicsontolt testként összeomolna,
mintha elidőzne
arcomon a szégyen,
mintha szöknék magam elől,
szélárnyékba,
honos szavakba.

MÉSZELY JÓZSEF
    

ÉN MÁR ÚGY MEGYEK HAZA
      

ÚTNYOMOK

Nem kellett volna észrevennem.
Át kellett volna néznem fölöttük.
Hidegen kellett volna hagyjanak.
Nem kellett volna fölöslegesen
nyugtalanítanom magam.
De észrevettem,
mert észre akartam venni.
Nem nézhettem át fölöttük,
mert látni akartam.
Nem hagyhattak hidegen,
mert nem akartam
hidegen maradni.
Fölöslegesen is nyugtalanítottak,
mert akartam, hogy nyugtalanítsanak.

Lovra Éva: Alghero, Szardínia (Olaszország)
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TALÁLGATÁS(OK)

Krúdy olvasása közben

Még nem,
még nem tudom,
mit rejt a homály?
Ez az azonosíthatatlan lebegés,
semmit nem ígérő,
semmiről meggyőzni nem akaró
szégyentelen áradás,
kimondhatatlan bizsergés,
talán egy előhívatlan
játék emléke,
üvegfalon átfűzött
mosoly rebbenése,
visszhangja után
esdeklő szívdobogás.
Tán csak egy legyintéssel
szétmaszatolható káprázat,
váratlanul visszautasított kézfogás,
az elbódított gondolat vacogása,
elvetélt esélyek foszlányai a szélben,
csalódások lucskos verme,
a csoszogó lét útvonala,
szándékok roncsain
feltápászkodó remény
őszi ragyogása,
szétoldott igeidők
elárvult kóválygása
vagy viszolygásom
a tolongás közönyében.
Ébrenlétbe alvadt álom,
szendergő vulkán…
Még nem tudom mi,
még nem.
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Köröttem alvó rongybabák,

Tavaszodik, fehér széllel,
felrepedt földeken az éj,
kitakar, csókol, átölel.
Hasított dombok közt vonat,
mintha szamár botorkálna,
minden pincénél elmulat. 
Én nem tudom, ember vagyok,
cseresznyemag vagy háború – 

gyalogolnak az emberek.
Két állomás közt a gyolcsok,
fehérbe fonják lelkemet.

halottaim közt olvasó, 
rá száradt nagyböjti imák.
Cserepek törnek, fák, csontok,

kiégett szemű angyalok?!

IANCU LAURA
   

TAVASZODIK
      

Lovra Éva: Oulu (Finnország)
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aludni kéne inkább. Aludni kell! – 
rám szólt anyám,
ki most is alszik, nem ébred fel. 
A felhő hasa egész az ablakig leér – 
havazni készül, megjön a tél,
fehér fagyot hoz, olyat,
mint szemed volt, kiengedni már nem tudó:
és ez a hideg lesz az utolsó. Messze túl 
a szón. Túl minden lúgozott hiten,
s a makulátlan párnán átaludt,  
fejünk alá bujtatott reggelen.
     
   

VÍZIÓ
(Melyben a látnok a világ végezetét látja)
        

Szakad az ég – szalad,
menekül mind, ki él,
s az is, ki már halott,
ki útra kél, nem tudja
minek, hová dönget.
Nyakunkon! Nyissatok kaput! – 
dönget, ám mindhiába,
megszökött az is, ki
nyitotta, máskor csak bezárta,
eltűnt. Eltűnt az égbolt,
az imádkozó sáska.
Látjátok, feleim, íme!
De, Péter aludt, és János,
János az álmát látta.
Circum dederum me.

FÁTYOL
    

11 körül már nem tudok aludni.
Eszembe jutsz, és újra indul a nap.
Telihold van. Valahol szivárog a gáz.
Nem tudom, mi végre kelek fel,
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FAGYPONT ALATT
     

Oltó igéket hoz a fagy.
Hat napja már, hogy nem eszem,
szívedet hallgatom.
Nem ringatsz – nem ringatom
bölcsőben telelő tegnapunk.
Karácsonyfán a papírmadár
a huzatban felszáll.
Számít-e még, hogy meghalunk?

    

    
VÉGÜL
    

A végén már a magány is
csak béke volt;
akár a többi ellenség, ki
gyűlölni nem fárad
és szülni a bajt,
mindegy hogyan;
a végén már az ördög is
csak egy angyal. 

Molnár Edvárd: Oostende (Belgium)
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1.
Az idő kelyhében hangaszál,
Apollinaire már halott. Kalapjára tűzöm
az Ősz szagát, mit letéptem: egy ihletet.
A föld a vers ölében pihen, 
hallhatod, ahogy szuszog.
Ó, idő kelyhe, szerelem, 
belőled innám a holnapot.

2.
A szó kelyhében hangaszál,
a költő már halott. Kalapjára tűzöm
az ihletet, mit letéptem: egy illatot.
Az idő a vers ölében pihen,
hallhatod, az Ősz szuszog.
Ó, szavak kelyhe, szerelem, 
belőled innám a holnapot.

3.
Apollinaire kalapjára tűzöm az időt,
földből tépett szavakat.
A vers illatozik szabadon,
az Ősz csak iszik, szuszog.
Az ihletet hallhatod: ahogy
a holnap kelyhében érik és motoz a halál,
halkan, akár egy hangaszál,
öledben a szerelem, Ó.

LOVÁSZ KRISZTINA
     

APOLLINAIRE
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s nézik, mint más a tévé előtt,
élő egyenesben
hogyan dugnak itten,
vagy ahogy mélán elsuhanva
a szétfolyt húgypatakba léptem
     

hogy ez a szaglószervi orgia
mostantól engem is elkísérjen,
mint gondos anya óvodába gyermekét,
majd ha a cefrében megerjed a sors;
és visszahökkenek: ez a nap is elvetélt…

elhúzódott a munka ma is
későn indulok haza,
s ilyenkor már kirajzanak
a cédák a zuglói pályaudvar
vasúti felüljárója alá
      

színesítik a tájképet,
ahogy a pillantásuk villan,
fogszabályzón csillan
a tompa lámpafény,
szaglószerv legyen az ember arcán,
        

amelyik kiismeri magát
ebben az orgiában,
ahogy lényük eggyé olvad
a szexmunka szagával
a szilaj fémkonstrukció alatt,
     

amelynek aljában elvezet utam,
s amelynek alant hömpölyög a szó,
itt a húgyszagban dugnak,
de a hajléktalanok szarni is ide járnak,
gubbasztanak a lámpafényben

SZABÓ PALÓCZ ATTILA
   

VÁLLALNI A VÁLLALHATATLANT
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Miután a holtfáradt leszbikus doktornő kiírta a szokásos re-
cepteket, Rainer Fass a kávét hörpölve végre döntött: kinyíratja 
bankfiókja egész személyzetét.

Akadtak lekötelezettjei, barátai, akik bármikor akár egy tu-
catnyi killert is mozgósíthattak volna efféle aprómunkákra.

A biztonsági őr a gránitpadlón hevert, hamuszín vér alkotta 
tócsában impregnálódva.

A PR-megbízottat kenyérvágó késsel nyaktáján rögzítették 
kedvenc sky-foteljéhez.

Tátott, lilásfekete ajakkal, puha csöndbe süppedve meredt 
maga elé.

A két huszonéves nő…
Egyiküket simán főbelőtték. Utána persze a másikat is. Azt a 

kurvát, akit R. Fass annyira gyűlölve csodált, de előzőleg egy 
tucatnyi símaszkos végigment rajta… Úgy, hogy minél tovább 
szenvedjen.

Közben a lehatárolt, steril teret Bach samplelt Brandenburgi 
Concertói harangzúgással kombinálva telítették az elviselhetet-
lenség határáig.

JÓDAL KÁLMÁN
       

POSSESSION

Az egészségház előtti két pad egyikén hörpölte a hosszú, cu-
kor- és tejmentes kávéját, és mélyet szívott a Philip Morrisból.

A napfény krómszerűen izzó fénypászmái bántani kezdték a 
szemét. Hasogató fájdalommal, spontán folytak a könnyei, azt hit-
te, menten megvakul. Teli torokból ordítani kezdett, habár a leg-
hidegebb racionalitással tudta: tökéletesen mindegy, céltalan az 
egész.

Nem.
A bankból jövet útba ejtette a modifikált Enterprise alakúra 

álmodott egészségházat (Zaha Hadid terve, kitűnő, gyönyörű épü-
let).

Lopva, befelé somolygott, hogy a bármilyen jellegű, rég holt-
unalmassá vált orgazmusok helyett inkább ilyesmit belakva mon-
daná: Csúcs ez az érzés!

Dolce & Gabbana-zakójából előhalászott egy Misima-zseb-
könyvet, és ismét rágyújtott.

A turkálóban vásárolt, de a zakóval tökéletesen harmonizáló 
nadrágját persze lekávézta. Bosszúsan lapozgatta a könyvet, mi-
kor egy génmódosított apáca lecövekelt előtte és azt recsegte, 
Ariellel kijön, biztosan kimosódik a kávéfolt. De álljon ki az Eu-
rópa és a Zombori Sugárutak virtuál-keresztútjára, elveszett lélek, 
szinte tapinthatók a rémületvibrációi; letagadhatatlanok, bármit is 
mondjon, tudja, érzi.

Nem.
Miután a meztelen, életunt, cukrosbácsi-szerű doki kiírta a 

szokásos recepteket, Rainer Fass az egészségház kávéautomatá-
jába dobálva a fémpénzeket, végre döntött: csak a bankalkalma-
zottak egyikét, „azt a jégkurvát” fogja saját kezűleg szadizálni. 
Kitolja majd a szemét, majd feltrancsírozza. Megérdemli.

De előtte még csendes zsákutcájában lelövi az összes szom-
szédját.

Természetszerűleg először a vérebeiket. Mindnek van, idege-
sítik.

A szomszédjait persze nem is ismeri, és nem is óhajtja őket 
megismerni, tökéletesen hidegen hagyják, de mégis, így valahogy 
teljesebb, komplexebb az egész.

Vagy inkább dekonstruktívabb? „Da li nož plače kada probija kožu”
(Autopsia)

                                  

 „Hazudtál! Tudsz úszni, tudsz úszni!”
(Polanski: Kés a vízben)a

 „Da li nož plače kada probija kožu”
(Autopsia)a

                                  

„Ha kettévágjuk a körtét
         a piros hajú kislány
         nem fog sírni többé
     

         Ha kettévágjuk a kislányt
a piros hajú körte
nem fog sírni többé”
(Ladik Katalin: A kés)

     

„Ha kettévágjuk a körtét
         a piros hajú kislány
         nem fog sírni többé
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Rainer Fass morogva megköszönte, de azt a „jégpicsát”, 
ahogy az említett banktisztviselőnőt nevezte, azt már nem tudta 
bevenni a gyomra, már képtelen volt integrálni. Fehér izzásig gyű-
lölte.

Pedig a huszonéves bombázó nem szemétkedett vele, mind-
össze csak a legtávolságtartóbb, leghűvösebb tekintettel, fagyos 
udvariassággal, gépiesen szolgálta ki. Csak annyit szólt hozzá, 
amennyi valóban elkerülhetetlen volt, s kínosan ügyelt rá, hogy R. 
Fass ujjbegyeit se érintse sosem, mikor pénzt, csekket, vagy 
számlát nyújt át neki. S a lány által amúgy is a minimálisra redu-
kált szemkontaktus is azonnal abbamaradt. Inkább félrenézett a 
glamszajha, és éreztette (noha R. Fass minden bankfiók-látogatás 
előtt úgy díszbe vágta magát, mintha a milánói Scalába készülne), 
mégis, hiába töküres a bankfiók, vagyis nincs sor, tolakodás, mun-
ka, R. Fass akkor is azonnal húzzon el a búsba.

Nem, sosem volt vele pimasz, vagy hisztis.
De keményre fagyasztott tejszínből, mechanikusan sziklake-

ménnyé préselt ischlerhalomból alkották, annyi szent.
Rainer Fass most már tudta, vele mindenképp végeznie kell.
Pedig sokan sokkal, de sokkal szemetebbek voltak már vele. 

Mégis, megmagyarázhatatlan kéjjel kívánta a lány gőzölgő vérét 
szürcsölni.

Nem.
R. Fass bankkártyával, receptekkel a zsebében a park padján 

ülve, Nescafé „Kafa za poneti”-ját szürcsölve a fekete napba 
bámult, majd „negatívban” a limáni parkkal szemközti kristályos 
fehérséggel csillogó Tate Modernt fürkészte, s huncut, gonoszkás 
vigyorral fújta ki a krétafehér füstöt. Kajánul szemrevételezte: a 
körülötte elhaladók egytől egyig csontvázak, olyan  rikító már-
ványmintás fehér árnyalatban, amiről tudta, nem is létezhet, a 
lappföldi friss hó, vagy a Kunstdruck-papierra nyomtatott luxus-
magazinok egyes lapjai lehetnek csak hasonlóak, de ezzel az ár-
nyalattal sohasem azonosak… A röntgenfelvételek kontúrjai pe-
dig sokkal elmosódottabbak és haloványabbak…

Ismét rágyújtva már azon morfondírozott, hogy lám, tenyérbe 
lehet szöget kalapálni, s ez zömmel keresztre feszítési motívum. 
Ugyanakkor, ha a kézfejet mélyhűtjük, vele magával is szöget ver-
hetünk valamibe.
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Fekete-fehéren, színesben. Vagy inkább színtelenül? Esetleg 
átlátszón, áttetszőn? Érdemes ilyesmiken agyalni.

A jégribancra – összeköttetéseinek hála – ráállíttatott pár em-
bert, akik negyvennyolc óra alatt kinyomozták:

1. A lány szinte úszik a pénzben, titkos bankszámlái vannak 
Luxemburgban, Cipruson, Libanonban.

2. Többek közt érdekeltségei vannak például Monte Carló-
ban, a Genfi-tó jacht-kikötőjében.

3. Hongkongban ingatlanbizniszben utazik.

De furcsa… Túl furcsa. Nagyon, nagyon különös szerzet, 
jobb, ha óvakodsz tőle, csóválta a fejét az aktatáskás, fekete szem-
üregű nekromanta. Tucatnyi háza, luxuslakása van csak ebben a 
városban, de egyikben sem lakik, és ki sem adja, csak őrző-védő 
szolgálattal figyelteti őket, de különben feléjük sem néz.

Arról nem is beszélve: banktisztviselői irodakukacként hajt, 
noha semmi szüksége rá.

És most jön a hab a tortán: egy lepusztult, bontásra érett bér-
kaszárnya egyetlen lakója – persze az egész az övé –, de csak 
egyetlen lakást használ. Barátja, társasága nincs, s a munkahelyét 
leszámítva szinte ki sem mozdul abból az odúból.

Molnár Edvárd: Sevilla (Spanyolország) 
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A nekromanta üzletember elhúzta a száját.
– Én a helyedben inkább békén hagynám. Piszkosul zűrös pi-

csa, az holtbiztos.
– Hmm – mondta Rainer Fass, elnyomva a csikket.
Nicolaussal, a fotómemóriájú szellemlovassal másnap meg-

dumálták a dolgot. Úgy döntöttek, munkaidőben feltörik a csaj la-
kását, és jégvágóval várják be.

Nos, nem kellett feltörni.
Elég volt belökni a lakásajtót, a bejáratban nemhogy biztonsá-

gi kamera, de még kapucsengő, sőt kapu sem volt.
Az első két szoba kifogástalannak bizonyult, de a harmadik…
Mikor beléptek, preparált, nyakuknál lenyisszantott kutyafe-

jek hevertek szerteszét a padlón, cigarettával vicsorgó fogaik kö-
zött.

A falakat fekete-fehér gyermekarc-fotók tömkelege borította.
Valami felvinnyogott.
A kutyafejek közt térdepelt.
Valaha talán ember lehetett, de nem biztos.
Egy halom felbontott és még felbontatlan motorolajdoboz 

vette körül. Egyikükből éppen kortyolgatott.
A lenyúzott bőrű (?) jelenség láttukra nyüszíteni kezdett. Ki-

nyújtott karomszerűségeivel hívogató mozdulatokat tett, és egy 
dobozkát feléjük nyújtott, mintha csak uzsonnára invitálná őket. A 
rothadó hús elviselhetetlen, penetráns bűze keveredett az állott 
olaj-, és ki tudja még, milyen szaggal. Az a földön kuporgó valami 
ki tudja, mióta rothadhatott már.

De élt, szuszogott, és tudatában volt jelenlétüknek.
Valamikori szájüregén keresztül artikulálatlan, rég-emberen-

túli hangokat bocsátott ki.
– Képtelenség – suttogta Nicolaus. – Ilyen nincs.
Rohantak, vágtattak, szellemlovasként, ködlovagként , néző-

pont kérdése.
Nicolaus egyfolytában, szünet nélkül hajtogatta: a Háromki-

rályokhoz, muszáj a Háromkirályokhoz mennünk. Most, azonnal.
Gyerekként sokat játszottak a közeli temetőben, és a Krisztust 

a két latorral ábrázoló szobrokat Háromkirályoknak nevezték el. 
Akkoriban azt hitték, kissé furcsa, de varázserejű mesealakok.

A Futaki úti temető három feszülete előtt álltak csak meg.
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Nicolausszal hosszan-hosszan hallgattak, majd a fotómemó-
riás szellemlovas rekedt hangon az egyik latorra bökött.

– Miért nincs elektromos fűrész a kezében?
Reiner Fass kitapogatta zsebében a bankkártyáját, a pénzho-

nort és az orvosi vényeket.
Noha semmiképp sem tartozott a kőkemény, „macho man”-

kategóriába, most viszont – hiába kerülgette a frász – a haverja 
alig titkolt kétségbeesése határozottságra kényszerítette.

A lehető legjózanabb hanghordozással azt javasolta, menje-
nek, igyanak meg egy ír kávét. Tud a környéken egy bombajó he-
lyet, jót fog tenni mindkettőjüknek, meglátja. Közben arra is ki-
tért, hogy könnyen megtörténhet: a banktisztviselőnő, de az a 
megnevezhetetlen valami is multiplex személyiség, mint ahogy 
mindketten, vagyis tulajdonképpen felesleges annyira izgulnia.

A temetőt elhagyva arról szövegelt, hogy a legszebb szobro-
kat – már amelyeket nem vertek szét anno Domini – rég elköltöz-
tették, így az egyetlen, valóban szép angyalszobrot is, a minikál-
vária rég foghíjas, semmi értelme sötétedésig itt rostokolniuk, és 
különben is fázik.

Nem.
Rainer Fass a Mercator egyik caféjának teraszán becsukta a 

Misima-kötetet, kitapogatta zakózsebében a bankkártyáját és a 
pinkszínű papírkosarat a fején viselő Terminátor-klón által kiírt 
vényeket.

A jegeskávé karcsú poharát eltolva magától, a környék szép-
ségeinek egy puzzle-kockáját, a nitrogénvilágítású, mintegy ma-
gától, önmagából osztódó, sokszorosított lámpaoszlopok ismétlő-
désének mindennapi varázscsodáját fürkészte és közben maga elé 
suttogta:

– Kinyírom azt a jégribancot. Rózsaszirmokkal telt kádba foj-
tom. Á, mégsem. Kiszúrom a szemeit. Ciklámenceruzával.

A bőrkötéses díszborításban diszkréten mellékelt árcédula 
mellé helyezte a kért összeget, majd hívott egy taxit.

 Beszállt a 9-es busz állomása mellett leparkolt Space Suttle-
ba, s a tupírozott hajú androidsofőrnek biccentve megadta Yves 
Klein lakcímét, majd homlokráncolva helyesbített: elnézést, té-
vedtem. Jacques Cousteauhoz vigyen. Hazamegyek. Talán.

De ezt az android már nem hallotta.
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ha elnyúlt
a szemed tükrén,
csak a nyáresti csöndet
fontolgatom,
nagy szakadásaim
foltozgatom,
én nem hittem benne,
de véremben van,
ájulni, suhanni
alaktalan,
szárnyaim feszítve
próbálgatom,
s múló időmet
számítgatom.

Én nem hittem benne,
s most csodálkozom,
felhőkre ülök,
csak próbálkozom,
szelet lovaglok,
messze vigyen,
keresem-kutatom,
ki volt ilyen;
valami ősömnek
– úgy sejtem –
nagy sara van,
abban, hogy a szívem
szíjazva van,
abban, hogy nem hiszek,
egyebet én,
csak a holdfényt,

CSÍKI ANDRÁS
    

NEM HITTEM…
      

JÁTSZANI ENGEDJ

Weöres Sándornak

Játszani, játszani engedj,
ringat a dalteli álom,
árva az égben az isten,
kívül a szív a kabáton.

Futnak a, futnak az évek,
ostroma készül a vágynak,
árva a földön az ember,
nincs tere lopva, ha játszhat.

Mégis a, mégis a játék,
dallal igéz ez az álom,
túlhevül arcon a bánat,
álmodom így sose bánom.

Játszik a, játszik a vérem,
loccsan az égi patakban,
földre varázsol az élet,
játszom én ember alakban.

Kószó Attila: Monte Carlo (Monaco)



112

A KÖLTÉSZETRŐL

„…a szép nem meddő eszmény, hanem
az élet legnagyobb erőfeszítése.”

             Márai Sándor
           

”
Mondd csak!
Mondd csak azt, hogy céltalan,
divatjamúlt és hasztalan igyekvés,
lődörgő képzelet,
képzelgés, mely játszani engedett;
akár a táj, a tér, a tónusok,
bármilyen egekbe fúrhatod arcodat,
az alfánál tovább kicsivel sem vagy,
csak az erőlködés s az akarás marad,
s a cél, a cél, a cél a horizont vonalán…
       

Védd magad!
        

Minek hazudsz a csúfságra álcát,
hideg szemekbe csillagot?
Minek kaparsz a rothadásnak sírhelyet,
s a fénynek ablakot?
       

Minek vezetsz az elvekről listát?
Elvész a szó sok jaj között.
Minek költöztél emberi testbe,
ha csak az ideákhoz van közöd?

       

””
Egyenes út a végzet, föl minek díszíted?

         

”””
A bőr színe,
a húsé – ahogy haladok,
a csontoké, s a csontokon
lilába hajló cafatok,
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hol mély,
hol egészen halovány,
torlódó gyönyör, vagy
lakattal zárt talány.

És ismétlem,
ismétlem magamat,
szavalom és
rímelem a szavakat,

mert szépet,
szépet, szépet akarok,
bármilyen valóság fölé is hajolok;

csak a  szépség,
oldja meg ereim,
ezért a vers is,
„látjátok feleim…”,

hogy porladunk…

De a bőr színe,
a húsé – ahogy haladok,
az inaké, az izmoké
s a hajlatok

grafitszürke satírja,
milyen gyönyörű,
szívemet koptató
köszörű…

Mert elhasznál,
elhasznál a szépség
módfelett,
de szépség nélkül
vessző sincs, sem ékezet…
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Kövem, te drága,
ne rettegj,
ne reszkess,
nem méltó hozzád
a nyárfalevél-remegés.

Emlékezz vissza
Sziszüphoszodra,
ne hagyd
üres kézzel
a hegy lábánál.

KASTÉLY

Hatalmas
félelemkeltő
számtalan bejárata van
a kastélynak ahová vezetnek.

Születésed előtt
ez az épület fogta körbe,
s borostyánként nőtte be
a reád váró bölcsőt.

Első csodálkozásod
„hol vagyok”
az utolsó szikla
a bástya falában.

Fordította: Sándor Zoltán

MILIKA PAVLOVIĆ
       

IMA SZISZÜPHOSZÉRT
      

Ótos András: Vukovár 1991. (Horvátország)Ótos András: Vukovár 1991. (Horvátország)Ótos András: Vukovár 1991. (Horvátország)

MÉZ  és  VÉR
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– Vázlat egy megírhatatlan történethez –

   
Levegőért kapkodva körözünk csak, mint madarak a szélben 

a csonttá fagyott erdőkorona fölött. Lehet, hogy vándormadarak 
vagyunk és el kellett volna szállnunk a többiekkel. Lehet, hogy 
nem. Valami ősi erő láncolt ide bennünket, itt kellett maradnunk. 
Mi maradtunk. Már szólni se tudunk egymáshoz. Már nincs han-
gunk. Csak körözünk, körbe-körbe, fújtatva, lihegve, csak ülünk 
az ágyon vagy a kerekesszékben, mindenki körözik, belül az 
agyában, a lelkében, s közben ül mozdulatlanul, van szeme, de 
nem lát, van füle, de nem hall, csak körözik. Lehet, hogy vándor-
madarak vagyunk. Lehet. Csak körözünk. Akár a madarak.

Heteken át rágott a kérdés, ki lehetett, aki becsöngetett 
hozzám, harmadnapra hogy hazaérkeztem a nyaralásról. Melyik 
ujjával nyomta meg a villanyberregő gombját, miközben éppen   
a biztosítási ügynöknek ecseteltem, micsoda olcsó és nyugtató 
üdülésben volt részünk, a nejem és a fiam még meg is toldták, igaz 
csak három nappal, éppen most várom őket haza.

Nem ők követelték oly türelmetlenül az 
ajtónyitást, hanem egy gunyoros mosolyú fiatalember: ha nem 
írod alá, a rendőrség jön érted!, s szinte kéjelegve szólított fel, 
hogy egy óra múlva jelentkezzem a katonai ügyosztályon. He-
teken át rágott a kérdés, mire használta a bal? jobb? kezének ujjait, 
mielőtt nálam csöngetett. Győzelmi V-t mutatva (amiért melles-
leg Koszovóban eltörték az ember kezét) ordítozta a joghurt-
forradalom áradásában, hogy Hoćemo oružje! Slobo slo-bodo! 
Idemo na Kosovo!, vagy a templomban vetette a háromujjas ke-
resztet, békét kívánván minden testvérének a kereszténységben, 
avagy csak az orrát furkálva kézbesítette a behívók százait, ujjai 
már belefáradtak a folytonos csöngetésbe és kapudöngetésbe? 
Nem tudom. Átvirrasztott hetek, hónapok nem adtak választ. Arra 
azonban tisztán emlékszem, hogy akkor nem fogtam vele kezet, 
most meg már nem is tehetném. Látod, jobb karom tőből hiány-

MIHÁLYI CZOBOR
     

MADARAK

zik, a balon nincs öklöm, hogy egyszer bár valakinek az arcába 
vághatnék!

Háromnapi sokkolás után: Mi nem hívtunk benneteket! 
Hát akkor ki az édes faszom hívott? Honnét tudhatjuk, hogy hova 
mentek, nekünk csak az a feladatunk, hogy beöltöztessünk benne-
teket! Hát akkor mondja már meg valaki, mi lesz velünk! Bármit, 
de mondjon! Irány P., át a Dunán a Horvát Belügyminisztérium 
rendőrautói provokatívan szétválasztják egymástól a buszokat, 
háromszázötven fegyvertelen tartalékos búcsúzik Bácskától, ta-
lán az életétől, a hülye őrnagy: Nótára fiúk! Fosd össze magad, hü-
lye fasz!, a laktanyában tudjuk meg, hogy a buszokat biztosító két-
két kiskatona közül csak egyiknek volt 30 tölténye a tárban, a töb-
biek muníció nélkül „vigyáztak ránk” ugyanazon az útvonalon, 
amelyen egy héttel korábban a horvát fegyveresek két, tartaléko-
sokat szállító kamiont körülzártak, de szerencsére csak két kakas-
kodó hadfit lőttek agyon, a többieket átzavarták Magyarországra. 
Ahogy felolvastad az újságból, nem egyet bezártak közülük a ju-
goszláv hatóságok, amikor a szerencsétlenek visszatértek az or-
szágba. A határon túl menekültek, itthon „hadiszökevények”, bör-
töntöltelékek. Hát már a bíróságnak sincs józan esze?

Igaz is, nem fáradtál még el? Csak mon-
dom neked, összevissza, ami eszembe jut, pedig nektek más dol-
gotok is akad, mint egy szófosó hebehurgya gondolatait jegyez-
getni. Huszonhetünkre öten, s az ágyból, jobbik esetben a tolóko-
csiból egyikünk se képes felkelni. De velük már nincs miről be-
szélgetnem! Pihenjünk?

Itt legalább lehet aludni! Nem úgy, mint a P.-i laktanyában. 
Egész nap csak kosaraztok, meg fociztok! Az előző váltásban 
mindenki meghízott, csak ettek meg aludtak, ha, ha! Azok a kurva 
kutyák! Legalább hétszáz volt belőlük, de csak egy olyan átkozott, 
amely egész éjjel uszította a többit. Ahogy elcsöndesedtek, pofá-
jába kapta a lavórnyi alumínium lábosát és úgy csapta a betonhoz, 
hogy a hétszáz határőrkutya egyszerre kezdett csaholni, és így tíz-
percenként. Mesélték, hogy tulajdonképpen az őrség nem hagyja 
aludni a kutyákat, hogy a kiképzést követően nehogy elaludjanak 
az őrhelyen, de én kilestem, melyik az a víg kedélyű jószág, amely 
vagy a ketrecét, vagy a lábasát utálta nagyon, de ráhozta a frászt 
saját fajtájára. Igazi vezéregyéniség volt. El is határoztam, hogy 



118

amikor végleg elhagyom a laktanyát, kiengedem a boxokból az 
összes kutyát, hadd szórakozzon a következő váltás a dögökkel.

Ám a kaszárnyába már nem volt alkalmam visszatérni. 
Megmentésként jött a riadó és a kivonulás. Tudtuk, megszabadu-
lunk a kutyáktól, a fojtogató húgy- és szarszagtól, mert a 150 főre 
tervezett laktanya egyetlen mosdójába és vécéjébe nem engedték 
be a tartalékosokat, így akár a kutyák, ahol ettünk, ott szartunk. De 
többet szartunk, mint ettünk. Tudtuk, megszabadulunk az állandó 
feszültségtől, amit Muharegér olyan rendszeres munkával ültetett 
belénk. Külön mókus ez a Muharegér, a legbeszaribb önkéntes, 
akivel találkoztam, de mindig mindenről jól volt informálva és 
hajmeresztő mesékkel traktált bennünket, mint gyerekeket az er-
dei tábortűz körül.

Valóban nem vagy fáradt? Muharegérről majd 
máskor mesélek, most be szeretném fejezni a történetet, mielőtt 
ránk pirít a főorvosnő. Tényleg, miért csak nőket adnak a gerinc-
sérültek, a bénák mellé? Tudják, hogy nem bírunk megkettyinteni 
benneteket? Kivel szembeni ez a szadizmus? Benneteket vagy 
bennünket büntetnek ily otrombán? Hogy az orvosok a harctéren 
vannak? Egy faszt! Láttam, szanitéckiképzésen előbújt a doki, a 
rendelőben nem gyógyszert és műszereket tartott, hanem peca-
fölszerelést, és nekifogott az igehirdetéshez; ti már tudjátok mi a 
szanitéc dolga, ha nem, majd útközben megtanuljátok. Most egy 
páncélos egység mellé lesztek beosztva, ez valamivel más, mint a 
gyalogsági sebesültek mentése, ám itt csak egy lehetséges: ha ki-
lövik a tankot, nincs szükség szanitécre, ha nem, szintén.

Na de a Muharegér; róla még el kell 
mondanom, hogy már az első napon jól ránk hozta a frászt. Fapo-
fával bizonygatta, hogy nyugodtan feküdjünk le, majd csak este 
fél tizenegykor, majd reggel háromkor kezdik lőni a kaszárnyát. 
Képzelheted, micsoda vidáman vonultunk takarodóra, a kaszár-
nyakerítésen kívül táborozott a kis csapatunk, öt teherautóban 
ötösével, alattunk több mint két és fél tonna lőszer, előttünk a lát-
hatatlan, a mi skalpunkra vadászó vérszomjas ellenség, mögöt-
tünk hétszáz üvöltő kutya.

Megszagolhatta az ellenség, hogy újoncok érkeztek, bűzlött 
rajtunk az angyalbőr, vagy a félelem szaga terjenghetett a levegő-
ben. Már fél tízkor megkezdődött a lövöldözés. Nehézgépfegy-
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ver-sorozatok, világítórakéták, egymás után bőgtek fel a csapat-
szállítók és a tankok motorjai, olyan helyeken, amelyekről azt sem 
tudtuk, kinek a kezén lehet. Ha valami eszközzel mérni lehetne a 
félelmet, ez este megbolondult volna a műszer mutatója: egymás-
tól is rettegve lapultunk a lövészárokban. Éjfél felé engem már na-
gyon csíptek a szúnyogok, ezért félelem ide, gyávaság oda, visz-
szabotorkáltam a teherkocsikhoz, be a ponyva alá és békésen 
aludtam reggelig. Másnap az agyoninformált Muharegér boldo-
gan újságolta karikás szemű hadtársaimnak, hogy az egész zűrza-
vart a mieink csapták, ugyanis valami mozgott a kukoricásban, azt 
lőtték ilyen veszettül.

Tudtuk azt is, hogy a kivonuláskor a bennünket lőszerre 
kvártélyozó tiszteknek is elő kell bújniuk a velünk kiásatott bun-
kerjukból, lesz, aki csapatunk élére áll. Na, ne kérj belőle, csak 
annyi haszon volt belőlük, hogy le-lecsesztek, ha valaki nem volt 
megborotválkozva. Tudtuk, hogy a laktanyát érő egyre gyakoribb 
támadásokra válaszolni kell, de a város szívében ez lehetetlen. Ó, 
mi naivak, ha te láttad volna azt, amit én láttam! Tudtuk és szinte 
örültünk, csak azt nem tudtuk, hova visznek bennünket...

Tómó Margaréta: Isztambul (Törökország)
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A fiúnak hiányoztak a szemei, a fülei és a mellé-
től az ágyékáig föl volt hasítva, majd óriási öltésekkel összevarr-
va. A szülői házban terítették a földre a testet. A fiú unokatestvére 
szerint élve, könnyebb sebesüléssel hagyták maguk mögött a töb-
biek, akik B. utcáin kergették a láthatatlan ellenséget. A város vé-
dői tőrbe csalták a fölszabadítókat, csak U. faluból hárman estek 
el, köztük a még tizenhét éves sem volt fiú, akit két óra múlva, a 
fejvesztett visszavonuláskor találtak meg, könnyű arcsebe mellett 
fejbe lőve, szem és fül nélkül, kizsigerelve.

A rettenet színháza.
Ekkor azonban már nem féltünk. Ugyanúgy, mint a laktanya 

mellett, amikor a fejünk fölött lődöztek, mi meg vígan vacsoráz-
tunk. Csak most nem viccelődtünk. Nem volt mit szólnunk egy-
máshoz. Sokszor álmodtam a laktanyaudvaron a földből kiforga-
tott gránitkockákró1, amelyekből egyet haza akartam vinni, mi-
csoda jól mutatna íróasztalomon levélnehezékként, ráírnám:

Souvenir of B.
meg a másik oldalára

azt is:
Never more!

Hallgattunk, még Kadijevićet se szidtuk, mint korábban, azt 
is alig kommentáltuk, amikor az első tank-legénység lelépett az 
éjszaka során, amikor Tibit őrségen agyonlőtte a mesterlövész, 
mert a cigaretta elé tartott öngyújtó lángja mellett remek célpont-
nak bizonyult. Hallgattunk, amikor a jól informált Muharegér is 
megszökött, fegyverestől, felszereléssel. Mintha sejtettük volna, 
némán rohantunk az ütegeink mellé, amikor másnap este hirtelen 
pontosan bemért ágyútűz zúdult állásainkra. Én csak a lőelemeket 
ordítottam a fedezékből az aknavetőknek, de az ütegparancsno-
kok vezényszavát már nem hallottam. Mintha láttam volna, min-
denképpen látnom kellett, miképpen tépi szét a gránát a kettes ve-
tő legénységét, Milánt, Pistit, Zoránt, Ivicát meg Komámat, ennek 
a magyar gyereknek talán senki sem tudta a valódi nevét. Biztosan 
láttam testük lassított ívelését a süketté szaggatott levegőben, kü-
lönben miért ugrottam volna elő a fedezékből, hiszen másképpen 
nem kerülhettem a repeszek útjába. Azóta nincs velem senki. Csak 
te, meg Miro nővér néha. A többiekkel, a nyomorékokkal nincs 
miről beszélgetnünk. Utáljuk egymást, mindent, a tolókocsit, a 
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kacsát, az összegyűrt, összeizzadt ágyneműt. Utáljuk, hogy a leg-
kisebb problémánk miatt is a nővérekért kell csengetnünk, ó, csak 
tudnám, melyik ujjával nyomta meg a csengőt! Nálunk azt mond-
ják; nem nőtt ez még föl, hisz a seggét se tudja egyedül megtöröl-
ni! Eszerint mi örökös gyermetegségre vagyunk kárhoztatva! 
Csak kerülgetjük egymást a tolókocsikban, de még a seggünket se 
tudjuk megtörölni!

De mi nem akartunk gyerekek maradni! Meg 
akartunk nősülni, apák akartunk lenni, táncolni a lakodalomban, 
esténként kettecskén ágyba bújni! Utálunk benneteket is; hogy 
minek kell ápolónőket rakni a nyomorék férfiak közé! Mi még fia-
talok vagyunk, ölelni szeretnénk, de nincs kezünk! Táncolni sze-
retnénk, de nem hallgat ránk a lábunk! Te tudod legjobban, nekem 
nem csak a jobb lábam szakadt le tőből, hanem a csípőmből is el-
csapott egy darabot a gránát. Képzeld, így milyen lehetek az ágy-
ban! Bármerre tapogatsz, csak csonkokat találsz.

Ha, ha, pokolbeli szép vagyok!
Legyél a feleségem!

Hogy nekem már van asszonyom, gyermekem? 
Tévedsz, angyalom. Annak a Zoltánnak volt felesége, gyereke, 
aki hétvégén uszodába vitte a fiát, ajándékot hozott feleségének 
házassági évfordulójukra, esténként nagyokat borozott szomszéd 
barátjával, amíg az le nem lépett Svédbe. Annak a Zoltánnak volt 
családja, amíg a küldönc be nem csöngetett, bizonyára a fáradt-
ságtól már zsibbadt ujjával. Neki még meglehetnek az ujjai.

Nekem már új családom van: mi huszon-
heten. Már nevünket se említi senki. Akár a kékcinkéét, a nádiri-
góét vagy a bölömbikáét, amelyek fogyásukkal veszítették el saját 
nevüket és lettek egyszerűen MADÁR. A mi nevünket a háború 
nyelte el.

Csak körözünk itt,
   tolókocsinkban.

  Mint a madarak.
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Óvatosan lenyomtam a nyikorgó kapukilincset, és halkan be-
osontam a rég nem látott udvarba. A házból, az ablakon keresztül, 
kihallatszott a televízió duruzsolása. A permettől fehérre csipké-
zett szőlőlevelek mögül lopva odapillantottam, és arra gondol-
tam, hogy valamikor, amikor még a családi tűzhely melege óvott a 
külvilági élet viszontagságaitól, azon az ablakon keresztül figyel-
tem az ereszből csordogáló csendes őszi esőcseppek kopogását. 
Órákig képes voltam szótlanul egy helyben ülni, és orromat az 
üveglaphoz nyomva látszólag a semmibe bámulni. Ábrándjaim 
révén a fizikai valóságból észrevétlenül átcsúszva képzeletem 
tengerébe, keresztülnéztem az előttem lévő tárgyakon és szemé-
lyeken, és a szitáló esőcseppekben egy mesebeli birodalom sze-
replőinek csodálatos történeteit vetítettem ki magam elé. Vajon 
hogyan végződtek ezek az ébren szőtt álmok? – merült fel ben-
nem a kérdés, de bármennyire is szerettem volna, egyetlenegynek 
a befejezésére sem tudtam visszaemlékezni. Lehet, hogy azoknak 
a történeteknek éppen az volt a fő jellegzetességük, hogy sohasem 
záródtak le, hanem végtelenek voltak, gondoltam, miközben a 
régi ház előtt hosszasan elnyújtózó szőlőtőkék mögött lopakodva 
a kertbe somfordáltam: csendben, könnyedén, mint egy átlátha-
tatlan ködfelhőben leledző idegen.

Mélyet szippantottam a testemben-lelkemben az ártatlanság 
korát idéző kert émelyítő illatából, majd széttártam karjaim, és 
hátravetett fejjel pórusaimba szívtam az otthon melegét jelentő 
fénysugarakat. A rügyező gyümölcsfák bűvöletében újra felcsen-
dült körülöttem az elveszettnek hitt hangok andalító muzsikája. 
A látványtól és körülölelő zsibongástól teljesen megigézve, az 
öreg birs alatt lévő korhadt fapadra telepedtem. Ujjaim gyengé-
den végighúztam a fatörzsön, s visszaemlékeztem arra, hogy egy-
kor azon a fán, a rozsdapontos gyümölcsök közt csüngve, hány 
western-jelenetet elevenítettem fel egymagamban: tollal a hajam-
ban Ülő Bika törzsfőnök elképzelt hangját utánozva rikoltoztam, 
és lőttem ki a láthatatlan, sápadt arcú ellenségre íjamból a nádból 
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készült nyílvesszőket, majd földre ugorva és kalapot nyomva a 
fejembe, két fadarabkából esetlenül összeeszkábált játékpiszto-
lyommal – akár Caster ezredes – a fa lombjára tüzeltem.

A nosztalgia édeskeserű ízét szopogatva, hosszú perceken át 
mozdulatlanul bámultam egy elképzelt pontba a messzeségben. 
Az ég alján a lemenő Nap lassan kialvó parazsa derengett.

*
    

A buszban néma csend honolt. A terepszínű egyenruhába öl-
tözött utasok zöme kifejezéstelen tekintettel meredt maga elé. 
Szétmálló elvágyódásaink egyre inkább hajótöréseket szenvedtek 
a tények kegyetlen zátonyán. Az erőszakkal megkövetelt szikla-
kemény konokság is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy határozot-
tan nézzünk szembe a valósággal. A legtöbben meztelenebbnek 
és kiszolgáltatottabbnak éreztük magunkat, mint születésünk pil-
lanatában.

– Miért szontyolodtatok el mindnyájan?! Csak a levegőbe 
kellett lőnünk... Ez még nem olyan szörnyű. És... így most leg-

Kószó Attila: Mostar (Bosznia-Hercegovina)
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alább tisztességesen teleehettük magunkat – szólalt meg a zárai 
srác, és egy dalmát slágert kezdett dudorászni. – Ne haragudjatok, 
de én mást nem tudok... – jegyezte meg mentegetőzve, miközben 
agyonrágcsált körmével, amely az imént látott, koporsóban fekvő 
tetem körmére emlékeztetett, megvakarta orrhegyét, és kihúzott 
egy sörösüveget a kabátja alól. – Eldugtam egyet, biztos, ami biz-
tos... – mondta hetykén, szinte öntelten, saját talpraesettségét di-
csérve ezzel, s újra felcsendült a közismert dalmát dallam.

Senki sem figyelt rá. A ránk kényszerített, végletekig rend-
szabályozott életmóddal valamennyiünk egyéniségének alkotó-
elemeit és hatóerejét szerették volna porrá zúzni, amivel párhuza-
mosan kollektív küldetéstudatot igyekeztek belénk plántálni, de 
csak személyiségünk kettéhasadása, a közömbösség olvasztóté-
gelyében eltorzult vágyaink, a dolgok lényegi mélységébe bevilá-
gító tények riasztó feltárulkozása és a mindent maga alá rendelő 
bűntudatérzet olvasztottak eggyé bennünket.

Az inkább részeg, mint józan zárai srácra pillantottam. Alig 
két héttel korábban öngyilkosságot kísérelt meg. Lefekvés előtti 
teendőinket végeztük, amikor egy iszonyatos csörömpölés halla-
tára valamennyien felkaptuk a fejünket, és a folyosóra rohantunk. 
A zárai fiú a néhány másodperccel azelőtt karjaival ripityára tört 
ablaküveg törmelékével az ütőereit próbálta felszabdalni a kezén. 
A szemeiből kicsorduló könnycseppek, a járomcsontnál egybe-
folyva, kétoldalt végigpörögtek az arcán, mély barázdákat vájva a 
kitikkadt bőr pórusai között. Néhányan odafutottak hozzá, hogy 
megakadályozzák szándékának elkövetésében, mire a szerencsét-
len teli torokból felüvöltött, és valóságos önkívületi állapotban 
rúgkapálva, a kezében lévő üvegdarabkákkal eszeveszetten hado-
nászni kezdett a feje körül. A bajtársaknak időbe telt, mire sikerült 
lenyugtatniuk, és a csuklójánál keletkezett mélyedéseket izzadt-
ságszagú katonaingekkel elkötniük. Legyökerezve álltam, és a 
vér láttán a gyomrom mélyéről fakadó rosszulléttől öklendezve 
néztem végig a jelenetet. A fiút kórházba szállították, ahonnan 
harmadnapra engedték ki. Küldték volna haza utókezelésre, de 
nem akart menni.

– Nem mehetek haza – mondta –, ahová mehetnék, az csak 
egy másik kaszárnya, de nem az otthonom...
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*

Álmaimban sokszor otthon jártam. Az egyikben Bobi ku-
tyámmal a nyomomban selyemfonálszerű szederindák és illatozó 
ribizlibokrok közt futkostam nagyszüleim hatalmas kertjében. 
Apró gumiszandáljaim félig süppedtek a forró nyári homokba, a 
fáradhatatlan ugrándozásban átláthatatlan porfelhőt teremtve ma-
gam mögött, amelyben még a nálam kétszer nagyobb házi ked-
venc is úgy eltűnt, mint a kámfor. Harcba készülő indiánokra jel-
lemző üdvrivalgás közepette felugrottam a fölöttem terebélye-
sedő szilvafára, pipiskedve leszakítottam a hozzám legközelebb 
eső termését, és epedve bekaptam... Ébredéskor szilvaízű nyál 
csordult a párnámra.

A felidézett álom hatására felálltam a régi fapadról, és a néhai 
szilvafát álmodó tuskó elé sétáltam. Lágyan megérintettem a kér-
gét, és az évgyűrűk erezetének elszíneződéséből következtetni 
próbáltam a kulcsfontosságú változásokra a növény életében. 
Mekkora talány, metafizikai és botanikai rejtély egyszerre, állapí-
tottam meg. Köröttem a táj, a színesben lengedező kardvirágok, 
nárciszok és tulipánok, a büszke- és málnabokrok, akárcsak a 
körülöttük zümmögő méhek, nyomtalanul elveszett időket idéz-
tek fel bennem.

Átváltoztam, nyilallt belém újra az egyszerre kiábrándító és 
kijózanító felismerés. Nem tudtam, mikor és hogyan történt, csak 
egy reggel arra ébredtem, hogy már nem az vagyok, aki egykoron 
voltam. Másvalaki lettem, és ez a másvalaki azóta sokszor eltűnő-
dött régi és új alakváltozatomon, nem kevésbé a körülöttem meg-
változott világon. Bő fél esztendő elegendő volt arra, hogy megta-
nuljam, hogy soha többé nem fogok megérkezni oda, ahová kép-
zeletemben rendszerint gyermeteg lelkesedéssel készülődöm, ha-
nem csak egy fakó másolatába a vélt világnak. Valahol azért még-
iscsak meg kell őrizni az elveszett haza illúzióját, töprengtem, 
még mielőtt a közöny pókhálói végérvényesen behálóznák azt, 
amit sehogyan sem szeretnék, hiszen minden embernek szüksége 
van egy helyre, amit a hazájának érez, ahol ismeri a házak állását 
és a fák illatát, ahol minden pillanatban követni tudja a Nap és a 
Hold pályáját, ahol fülének kellemes hangok járják át az éjszakát. 
Az otthon melegének mindig lángra kell gyújtania a lelket, és iz-
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galomba hoznia az elmét. A közöny az érzelmek fölött győzedel-
meskedett intellektus csődje...

Nagyanyám szakított meg meditálásomban. Nehézkesen lép-
kedett már, elnyűtték őt a réten és a futószalag mögött töltött hosz-
szú napok egymásutánjai, de amint megpillantott, összeszorította 
fogát, és szaporábban szedve lábait, odasietett hozzám. Háttal áll-
tam neki, s gondolataimba merülve észre sem vettem érkezését, 
csak már akkor, amikor botjával megveregette vállamat. A vá-
ratlan érintéstől úgy megriadtam, hogy az előttem lévő barackfa 
egyik ágában beütöttem a fejemet. Néhány vércsepp buggyant ki a 
homlokomból.
       

*
       

– Elég legyen már! – förmedt rá a zárai fiúra az egyik zsoldos. 
Kiáltására valamennyien felkaptuk a fejünket, és az adott irányba 
pillantottunk. – Ha nem tudsz egy tisztességes szerb nótát, akkor 
inkább kussoljál!

A dalmát sláger hangjai hirtelen elnémultak, és a beállt csend-
ben az aggodalom feneketlen homálya hálózta be az arcokat. Az 
illető megvetően végignézett rajtunk, és fintorogva a busz padló-
zatára köpött. Őrült tekintetét a homlokára kiült ráncok közti med-
rekben gyöngyöző verejtékcseppek még félelmetesebbé tették.

– Egy becsületes szerb hazafi számlájára bezabált, bepiált, 
most meg énekelgetne a mocskos rohadékja! Nyekeregje másnak 
azt a gennyes, horvát púderzenét...

Ezer másik között is megismertem volna azt a rekedtes, időn-
ként elcsukló mély férfihangot. Néhány nappal korábban hallot-
tam először a zsoldosok áporodott szagú szobájából kiáradni a 
folyosóra. Leültem az ajtó mellett elhelyezett padra elszívni egy 
cigarettát, amikor megütötte a fülemet a hang.

– Minden jól indult – mesélte a zsoldos. – Csak úgy tombolt 
bennünk az elszántság és a hősiesség, bombáink bűze megfertőzte 
a levegőt, még a falevelek is bepördültek tőle, egy óra leforgása 
alatt elfoglaltuk a falut, a lakosság zöme bezárta a spalettákat és 
eliszkolt előlünk, azt a néhány vaskalapos fajankót pedig, akik 
semmi pénzért sem voltak hajlandóak elhagyni a szülőfalujukat, 
könnyen elintéztük. Kő kövön nem maradt utánunk, vagyontár-
gyaikat is mind szétlőttük! El sem tudjátok képzelni, hogy azok a 
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rohadék törökök mi mindent tartogatnak otthonaikban... A jó-
szágaikat is sorban kinyírtuk. Hadd éhezzenek! – kiáltotta indu-
latosan.

– Egyikünknek sem jutott az eszébe, hogy ez egy előre kiter-
velt támadás része lehet – folytatta rövid hatásszünet után. – A 
mocskok nyilván még a nap folyamán beásták magukat az erdő 
mélyébe, majd sötétedés után, mint a portyázó orvlövészek, lesből 
nyitottak ránk tüzet. Az egyik bajtársamnak tőlem alig egy méter-
nyire lőtték ki a koponyájából a velőt! Aljas gazemberek! Éjfélig 
kipenderítettek bennünket a faluból...

Az elbeszélő hirtelen elhallgatott, és néhány percig csak gör-
csös köhögése hallatszott ki a folyosóra.

– A hajnali órákig sikerült megmenekülnünk üldözőinktől és 
leereszkednünk a völgybe – folytatta történetét a zsoldos, miután 
valamelyest sikerült csillapítania köhögési rohamát. – Egy kisfiú 
ott sikoltozott száz méterre tőlünk fent a hegytetőn. A pislogó 
csillagfényben látni lehetett révületben vonagló arcát. Hallottátok 
már, hogyan sír a kecske, amikor a torkába döfik a kést? Ez még 
annál is elviselhetetlenebb volt. Néhányan levetették ingüket és 
bekötötték vele a fülüket, hogy ne hallhassák szívdermesztő 
segélykiáltásait, vérfagyasztó sikolyait. Leszegett fejjel ültünk a 
fűben, és tehetetlenségünkben az ujjainkat tördeltük. Barátunk 
hirtelen felpattant és azt mondta, hogy ő ezt tovább nem tudja ölbe 
tett kézzel hallgatni, és már kúszott is fel a magaslatra. Hiába ma-
rasztaltuk, ordítoztunk utána, hogy ez csapda, mit sem ért... Hir-
telen síri csend támadt, majd a következő pillanatban egy robba-
nás bronzszínű lángja szökött a magasba. Gomolygó füstfelhő 
kíséretében mindketten, mint az újévi csillagszóró, egy pillanatra 
föllobbantak az égen, aztán kialudtak. Ahogyan sejtettük is, a 
tetvek körülaknázták a fát, amelyhez a gyereket kötözték...
     

*
      

– Itt az elveszett gyerek, aki már hónapok óta még egy levelet 
sem képes írni – mondta kedves rosszallással nagyanyám, amikor 
bevezetett nagyapámhoz a szobába.

Alig néhány méterre ült a tévékészüléktől, és az országos kép-
viselőház ülésezésének élő közvetítését kísérte. Ölében a Magyar 
Szó és egy könyv hevert. Zsebkendőmmel a kertben szerzett kar-
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colást törölgetve, megkíséreltem kiböngészni a kötet gerincéről a 
mű címét, ami kissé nehezen ment. Szerencsére nagyapám észre-
vette, miben mesterkedek, és megmutatta a könyv címoldalát. Volt 
egyszer egy háború – állt rajta.

– John Steinbeck haditudósításai a második világháborúból – 
világosított fel. – Lélegzetelállító... Tudtad, hogy az európai, afri-
kai és ázsiai hadszíntereken lévő amerikai újságírók körében az az 
általános érzés uralkodott, hogy ha nem titkolják el a leggondo-
sabban, milyen is igazából a háború, akkor a hátországban kitör a 
pánik?

Válasz helyett leültem a kanapéra, és nagyapámra meredtem. 
Szótlanul néztem azt a férfit, akitől az első gitáromat és az első 
szánkómat kaptam, és kétévente egy-egy pár gumicsizmát, min-
dig egy-két számmal nagyobbat, hogy a következő téli idényre is 
jó legyen – cseszegettek is emiatt az iskolában eleget –, azt a férfit, 
akinek köszönhetően hároméves koromtól kezdve minden vad-
nyugati és háborús filmet megnézhettem, amit a szülőházammal 
szemben levő moziban vetítettek.
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– Bezárták a mozit – törte meg elmélkedésemet nagyapám, 
mintha csak a gondolataimban olvasott volna. – Teljesen tönkre-
tették a termet, felszedték az üléseket, letépték a vetítővásznat és 
az egész épületet egy koszos lomtárrá silányították. A napokban 
éppen itt sürgölődtek, és odamentem kíváncsiskodni. Üzletköz-
pontot akarnak nyitni, mintha még nem lenne elegendő bolt, ahol 
megvásárolható a sok kacat... A régi szépből szinte minden eltűnt, 
egyedül a terem illata maradt meg. Kisgyerekként mindig mélyet 
szippantottál belőle... Emlékszel? Azt mondogattad, hogy olyan 
moziszaga van...

Elmosolyodtam, és lelki szemeim előtt egy régi emlékkép tá-
rult fel. Kisfiú voltam és nagyapámmal moziba mentünk. Tél volt 
és hideg, a teremben pedig nem fűtöttek. A kemény faülésről nem 
ért le a lábam, csöpp kis testem teljesen odasimult a közel százhar-
minc kilós férfihoz. Ilyen testhelyzetben néztem a filmet, amely 
örökre elveszítettnek tűnő otthonuk után bolyongó indiánokról 
szólt. Amikor nagyanyám elébem tette a frissen kisült mézes pu-
szedlit, rikoltozásaik még mindig a fülemben zengedeztek...

*
       

A poros ablaküveg felé fordultam és belesüllyedtem gondola-
taimba. Az úthoz közeli kopár sziklatömbökön derékban felhaso-
gatott farönkök nyújtóztak el. Úgy festettek a szürkületben, mint 
kettétört indiánlándzsák a csatatéren, harc után. Megmaradt hite-
met vizsgálgatva, a robogó jármű ellenére is hallani véltem a raj-
tuk tollászkodó madarak búgását. A távoli erdőcskében homály 
lepte árnyak között áldozott le a Nap, s ahogyan egyre lejjebb csú-
szott a horizonton, halványodó sugarai sajátos színezetet vará-
zsoltak az égi tengerre. Mereven néztem a gyönyörködtető termé-
szeti csodát, miközben a szorongás, amely mindaddig hatalmában 
tartott, illúzióimmal együtt foszlott szét, hogy az űr, ami utánuk 
maradt, lehangoltabbá tegyen minden addig tapasztalt kudarcnál.

Marcangoló lelkiismeret-furdalás kerített hatalmába kórház-
ban fekvő barátom miatt. Nem látogattam meg, pedig megígértem 
neki, hogy aznap délután elmegyek elbúcsúzni tőle. Idegösszeom-
lása óta a bajtársak közül rajtam kívül senki mással nem beszélt, és 
úgy éreztem, hogy most én is cserbenhagytam. Igaz, nem szándé-
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kosan, de az már mit sem számított. Nekem sem, neki nyilván még 
kevésbé. Ki tudja, látom-e még újra? – fordult meg a fejemben. 
Holnap elviszik... Másnapra jelentették be az átköltöztetését az 
idegosztályról a katonai fogdába, ahonnan valószínűleg majd a 
vádlottak padjára kerül. Azért, mert megütötte a felettesét. És 
nemcsak, hogy megütötte, hanem vézna termete ellenére állítólag 
agyba-főbe verte a behemót katonatisztet. Azt mesélték, hogy az 
egyik szemére meg is vakult az illető, alig tudták leszedni róla 
támadóját. Érzelmileg éretlen – ütötték bele a katonakönyvecs-
kéjébe a szégyenbélyeget már az első kihallgatás után, mire mind-
nyájunkban felmerült a kérdés: miért nem vették ezt előbb észre? 
Hónapokon át magányosan ült és közömbösen bámult maga elé. 
Ritka társalgásai során is mindig halk és visszafogott volt. Nem 
értettük, miért tartják ott közöttünk, és bár a nagy többség vélet-
lenül sem cserélt volna vele, az még kevésbé volt világos a szá-
munkra, hogy milyen szempont szerint választották ki éppen őt, és 
vitték el a fizetett zsoldosokkal a boszniai harctérre.

– Miért?! Miért tetted?! – kérdeztem tőle, amikor az eset után 
először meglátogattam őt a niši katonakórház akkoriban igen zsú-
folt osztályán.

– Mert... Mert gratulált… – válaszolta, és egy pillanatra tor-
kán akadt a szó. – Meghatározta a lövés irányát, majd tűzparancsot 
adott, utána odajött hozzám..., kidüllesztette a mellét, mindig ko-
mor pofájára egy kelletlen mosolyt erőltetett..., sose láttam még 
előtte nevetni, és... gratulált. Azt mondta: gratulálok, fiam, valódi 
tömeggyilkos vagy, épp az imént találtál telibe egy zsúfolt óvodát! 
Én, én… – sírógörcsbe torzult a hangja –, én nem emlékszem, 
hogy mi történt utána... – bökte ki nehézkesen. Tekintetéből vala-
miféle ősi szomorúság sugárzott.

     
*

      

A csukott ajtó ellenére behallatszott nagyanyám sürgölődése 
a konyhából, aki kávéfőzésbe fogott, hasztalan mondtam neki, 
hogy erre egyáltalán nincs szükség. Szótlanul ültem a kanapén, és 
az omlós mézes puszedlidarabkákat forgatva a számban, lopva 
nagyapámat figyeltem. Az járt a fejemben, hogy mennyi szép em-
lék fűz ehhez az emberhez, akinek gyerekkoromban teleaggattam 
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műhelye vályogos falait krikszkrakszos rajzaimmal, aki számta-
lan izgalmas mesét mondott régmúlt időkről és a bennünket kö-
rülölelő világ apró csodáiról, aki disznótor alkalmával mindig 
kiszedegette részemre a fortyogó abálóból a legízletesebb falato-
kat, akinek az ablakban felejtett borotvájával kétévesen először 
megborotválkoztam, aki őszinte megilletődöttségemre sírva fa-
kadt bevonulásomkor, és akit most mégis annyira távolinak érez-
tem magamtól, mintha hosszú évek múltak volna el utolsó talál-
kozásunk óta.

A televízióban a szürke öltönyös képviselő a hazaszeretet 
magasztosságáról szónokolt, mondván, hogy nem létezik annál 
helyesebb és meghatóbb érzés, mint amikor az ember lelkét a 
szülőföldje iránti teljes odaadás hatja át, s közben azt bizonygatta, 
hogy nincs jugoszláv katona Bosznia-Hercegovinában.

– Az ilyen és ehhez hasonló állítások mind a nyugati bé-
rencek propagandagépezetének a kitalációi, amelyek azt a célt 
szolgálják, hogy megingassák a tisztességes szerb és montenegrói 
emberekben az állami vezetésükbe vetett bizalmat..., de azért át-
látnak a becsületes polgárok ezen a hazaáruló bagázson, ezeken 
az ötödik hadoszlopos semmirekellőkön, akiknek fontosabbak a 
külföldről érkező földi javak, mint a haza, és nagyon jól tudják, 
hogy az, aki ilyesmit állít, önös érdekből teszi azt, és kegyetlenül 
hazudik...

Leemeltem az asztalról a távirányítót, és kérdés nélkül kikap-
csoltam a készüléket. Noha egy ilyen cselekedet egy évvel koráb-
ban még megbocsáthatatlan véteknek minősült volna, most sem-
miféle szemrehányást nem kaptam érte. A dörgedelmes beszéd el-
némulásával hirtelen beállt csend nyomasztóan telepedett rám a 
sötétségbe burkolózott szobában, egyedül csak a délről fújó szél-
lel ölelkező szőlőlevelek suhogása hallatszott be a nyitott ablakon 
keresztül. Nagyapám nem mondott semmit, hangtalanul felkap-
csolta a villanyégőt, könnyektől kiduzzadt szemekkel csak bólin-
tott egyet, majd előrehajolt a székén, lenyomta a szobaajtó kilin-
csét, és a résnyire nyitott ajtón keresztül hangosan kiszólt a kony-
hába, hogy mikor lesz már kész az a kurva kávé?!
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*

A kivilágított város elektromos fényében egy hétvégi este 
szokványos képei tárultak a szemünk elé: néhány fős csoportok-
ban társalgó emberek a mozi előtt, kis stampedlijével napraforgót 
mérő vén cigányasszony a sarkon, zsúfolt kávézókból kiáramló 
füstfelhők, hazafelé iparkodó bácsik és nénik, gyerekeikkel sétáló 
szülők, óriási szentjánosbogárként foszforeszkáló tömbépületek, 
a téren gondtalanul vihorászó lányok, padokon csókolódzó fiata-
lok. Üléseinkbe süppedve szó nélkül figyeltük a mindennapi élet 
monotonitásának varázsát.

A város központi kerületein túl fokozatosan elhalványultak a 
fények, járókelőket is csak elvétve lehetett látni a hiányosan és 
tompán megvilágított utcákon. A szürkés csatornává silányult fo-
lyó felett átívelő hídon a busz csakhamar berobogott a kaszárnyá-
ba. Már a járműből látni lehetett a nagy sürgés-forgást a laktanya 
udvarában.

– Mi folyik itt? – érdeklődtünk egy éppen arra elrohanó tize-
destől.

– Riadót fújtak! – válaszolta kurtán az illető.
– Riadót?! – ismételtük meg egyenként, csodálkozással és 

megdöbbenéssel a hangunkban. – De kire vonatkozik?! – kiáltotta 
egyikünk a katona után.

– Mindenkire! – üvöltötte vissza a tizedes, és kezével egy kört 
rajzolt a levegőbe. – Az egész brigádra!

Minden a lehető leggyorsabban történt. Parancsnokunk utasí-
tására futólépésben az épületünkhöz siettünk, ahol percek alatt 
összecsomagoltatták velünk személyes harci felszerelésünket, 
majd mindnyájunknak kiosztották a töltényeket, és kezünkbe 
nyomtak egy-egy Skorpió típusú géppisztolyt, ami rendes körül-
mények között nem tartozott a felszerelésünkhöz. Ezenkívül kap-
tunk egy-egy Војска Републике Српске feliratú emblémát is, 
amelyet sebtében fel kellett varrnunk az ingünkre, emellett legna-
gyobb büszkeségünknek tartott, ejtőernyőt ábrázoló jelvénnyel 
díszített gyönyörű vörös sisakunk helyébe egy ócska, zöld színűt 
nyomtak a fejünkre, amelyen az emblémával azonos szöveget tar-
talmazó fémdarab csüngött.
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Megérkezésünktől bő negyed órán belül ismét a hatalmas 
kaszárnyaudvar központjában levő gyülekezőhelyen találtuk ma-
gunkat, ahol elvegyülve a sokaságban, legtöbben szótlanul arra 
vártunk, hogy feletteseink felettesei döntsenek a sorsunkról. Ide-
gesen toporogva, az imént látott ismeretlenekre gondoltam: vajon 
a mozilátogatók élvezik-e a vetítésre került filmet, a ricát áruló 
néninek sikerült-e megkeresnie a vacsorára valót, a gyerekeiket 
hazafelé vezető szülők ugyan milyen mesét fognak elmondani ma 
este csemetéiknek elalvás előtt, és a füstös klubokban felszaba-
dultan szórakozó lányok közül vajon lenne-e valaki, akinek áhí-
tattal mesélhetnék gyermekkorom kertjéről...?

Mocorgásunk zaja lassan beleveszett a ránk nehezedő csendbe.

    

*
    

Már teljesen besötétedett, amikor az utcára léptem. Nagy-
anyám kísért ki. Búcsúzóul rojtos rongyzsebkendőjével letörölte a 
homlokomon szerzett karcolásból újra kiserkenő vért, majd egy 
kis vászonszatyrot nyomott a kezembe, amelyben konyharuhába 

Lovra Éva: Milánó (Olaszország)
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csomagolt mézes puszedlik voltak. Miután becsukódott mögöt-
tem a nyikorgó vaskapu, ingzsebemből előkotorásztam egy szál 
cigarettát, gyufát sercintettem és rágyújtottam. Mélyet szippan-
tottam a cigarettába, és hatalmas füstfelhőt fújva ki magam elé, 
megindultam a széles utca repedezett járdáján.

Úgy éreztem, mintha egy másik, a megszokottal párhuza-
mosan létező világba cseppentem volna, csak azt nem tudtam 
eldönteni, hogy a kettő közül melyik az igazi. Talán egyik sem, 
fordult meg a fejemben, és az elképzeléstől egy pillanatra úgy 
meghökkentem, mint ahogyan gyerekkoromban, amikor óriási 
csizmáimmal meglökve magam, kivörösödött arccal, szánkóm-
mal lesiklottam a hófehér hótakarón a folyó töltésoldaláról a vége-
láthatatlan szántóföldekre. De az is lehet, folytattam a gondolat-
menetet, hogy mindkettő, hiszen életünk egymásra épült világok 
szövevényes ötvözete, amelyek, akárcsak az egymásba fonódott 
fokhagymagerezdek, együtt és egymástól leválva is teljességet 
képeznek.

A távolban derengő sziluettekben rég nem látott emberarcok 
tünedeztek fel, egyesek szó nélkül továbbhaladtak, mások egy 
halk üdvözlettel tiszteltek meg, vagy köszönésként némán bólin-
tottak, amikor elmentek mellettem, sokan azonban, még mielőtt 
összetalálkoztunk volna, teljesen felszívódtak, pedig egyiknek-
másiknak közülük még a hangját is hallani véltem. Arra gondol-
tam, vajon hogyan reagálnék, ha netán régi önmagammal talál-
nám magam szembe, s közben abban reménykedtem, hogy rám 
ismerne.

Az esőcseppekbe álmodott, végtelen történetekkel ellentét-
ben azokban a percekben valami végérvényesen lezárult az éle-
temben, és ennek a végességnek a felismeréséből kifolyólag 
kényszerítő szükség nehezedett rám, hogy a házak állásából, az 
udvarokból érkező illatokból, az ismerősnek tűnő idegen arcok-
ból, az elmémben felcsendülő gitárhangokból, a megérintett fák 
tapintásából, a kutyacsaholásból és töredékes emlékeimből egy 
röpke percre egybefogjam és felidézzem az elmúlt tizenkilenc 
esztendőt, de minden igyekezetem hiábavaló erőfeszítésnek bizo-
nyult – köddé változott a kép, ha meg akartam érinteni…
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Alojz Mogreen, ez az ekkor már megfáradt, megkeseredett 
ember, az adott pillanatban nem ismert önmagára. Pedig biztos 
volt benne, ó, igen, nagyon is, hogy ő áll ott, a tükör előtt, egyes 
szám első személyben, s mégsem talált a látott arcon, a testalka-
tán, a haján semmi Alojz Mogreenre utaló jelet. Vagy legalábbis 
arra az Alojz Mogreenre utalót nem, amelyiket önképe valahon-
nan, régesrégről megőrzött. A háttérben a Jethro Tull együttes fel-
vétele szólt egy régi dévédéről, ha megfordul, akár láthatja is őket, 
no és persze a fuvola hangja…

A tükör nem is mondhatott igazat… Az a hét szerencsétlen 
esztendő, amit szilánkjai előre jeleztek, gyakorlatilag még el sem 
kezdődött, de Alojz máris értetlenül, tehetetlenül nézte, hogyan 
hullik, töredezik szét és tükröződik vissza számtalan alaktalan 
formában teste, alakja, lénye. Mögötte a bejárati ajtó helye, talán 
fal is állt itt még körülötte nemrég. A ház fala, a takaros, falusias 
kis nappali szoba itt a hegyoldalban, amelyben életek kezdődtek el 
és értek véget, egy ismeretlen család története, annak minden 
árnyoldalával és örömével együtt, egymást váltó és egymás örö-
kébe lépő nemzedékek históriája. Annak minden kis- és nagysze-
rűségeivel egyaránt. A tisztaszoba. Valahol itt állhattak a falak, 
ahol most nagyjából térdig, vagy addig sem érő szerény kerítésnek 
tűnik ez a romos építmény, s ahol még parázslik a hajdan volt tető-
gerenda.

Az a tükör ilyen állapotban már nem mondhatott igazat. Alojz 
Mogreen nem hitt egyetlen szilánkjának sem. Szerette volna meg-
játszani, hogy tekintete elkóborol a messzeségbe, valahová az 
előtte terpeszkedő völgyön túlra, az ellenséges erdőségek felett, 
amelyeket már szemével is csak alig láthatott be, de ahol sejthető-
en mesterlövészek lestek rá is, társaira is a lombok, a gallyak, az 
ágak közül, alant pedig néhány búzatábla még mindig magasra 
csapó lángokkal égett – egymástól elválasztva őket –, ám nyaka 
ösztönösen, görcsösen vezette vissza tekintetét a tükörcserepek-
re… Amelyeket látni sem akart. Amelyekkel nem érzett semmifé-
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le közösséget. Nem voltak együvé tartozóak, annak ellenére sem, 
vagy annak árán sem, hogy az ő alakja tükröződött az üvegszerű 
hulladékban.

Nagyon lassan mozdult.
Szemét ugyan nem hunyta le, de nem kellett látnia semmit. 

Tudta jól, ismerte már a romos falvak látványát. Illetve azt a tájké-
pet, azt a hangulatot, ami a csata után általában megmarad belő-
lük. Mintha már kezdenének ismét eggyé válni a környezettel, a 
hegyoldallal, azzal a természettel, amelyből az emberi kéz mun-
kája kiragadta őket, amelyik, ha vidékiessé is, mégis, valamilyen 
szinten urbánus közeggé tette ezeket a falvakat. Kinevelte őket a 
sziklákból, kiszakította az erdőkből, nevet adott nekik, utcákat 
épített, alapokat ásott és házakat emelt. Elvesztik, maguk után 
hagyják civilizációs jellemvonásaikat, és megtérnek a természet-
hez, amelyhez átmeneti ideig hűtlenekké váltak.

Nem kellett látnia a tükör szilánkjait sem. Nem kellett látnia 
semmit. Ismerte már a kiégett házak látványát, ismerte a tűz sza-
gát, s a cigi füstjét kifújva akár szag alapján is meg tudta állapítani, 
hogy mivel gyújtották fel, mit használtak ehhez a művelethez. 
Benzint locsoltak szét, fűtőolajat öntöztek a padlóra, gázolajjal 
hencegtek talán elszánt egyenruhások, mielőtt sercent volna a 
kincstári gyufa a doboz oldalán…

Ott egy helyben állva, a térdig sem érő kerítés mellett, tudta 
jól, nyílt terepen áll, semmi sem óvja, tudta, hogy fedezéket kelle-
ne keresnie, mert így a legelcseszettebb, legbénább mesterlövész-
nek is szabad prédája lehet. De úgy tűnt, a szemközti erdőkben, a 
völgy túloldalán épp egy sem volt szolgálatban. Vagy csak nem fi-
gyeltek. Vagy nem érdekelték. Vagy le se szarták. Ő már nem ér 
meg nekik egy elfecsérelt golyót sem.

Ez a nyílt terep itt pedig még tegnap sem volt nyílt terep, vagy 
legalábbis nem ennyire. Tegnap még talán lett volna értelme ezen 
a helyen a földmérők munkájának, lett volna értelme eladásra 
hirdetni az ingatlanokat, kiadó szobákat, fellendíteni a falusi tu-
rizmust, ábrándozni terményről és aratásról, tegnap talán még lett 
volna értelme piktorként kínálni fel a szolgáltatásait bárkinek. 
Tegnap talán még lett volna értelme árkot ásni, napelemeket        
és szélkerekeket, természetbarát technológiákat telepíteni ide…  
Lett volna értelme az ábrándnak, a reménynek, a vágynak, a sze-
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relemnek, a hitvallásnak, a politikai elhivatottságnak, és igen, teg-
nap még lett volna értelme a halálnak. Tegnap. Ma már nincs. A 
halál is értelmét vesztette ezekben az alig néhány házas, másfél 
utcás falvakban, a kietlen és ismeretlen koszovói hegyvidéken, 
ahol a falvak neveit sem sikerült mindig megjegyeznie, oly gyor-
san vonultak át rajtuk, oly egyszerűen égettek fel mindent, amit 
maguk körül találtak, oly nyilvánvaló és kézenfekvő volt a pusz-
títás.

A mesterlövészek is színkód alapján válogattak. A kékek vol-
tak a kedvenceik, őket kedvelték igazán. Mert azt a rendőrök 
viselték. Mintha megcserélődtek volna a szerepek… A rendőrök 
intézték előbb a piszkos munkát, lőttek és öltek és gyújtogattak, 
aztán meg, amikor már megtisztították a terepet, bevonultak a ki-
zöldült katonák, nagyjából csak azért, hogy tartsák az elfoglalt, a 

Bakos Zsolt: Athén (Görögország)
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meghódított, a felszabadított állásokat. Harcokba csak akkor ke-
veredtek, ha ellenállásba ütköztek… Jött egy tank, odapörkölt, 
ahová kellett, mögötte megbújva osontak a kék egyenruhák, kan-
na és gyufa mindegyiknek jutott, és úgy haladtak el a házak között, 
hogy közben mindegyik lángra lobbant. Látványos utcakép… 
Középen a tankkal. És a lánctalp súlyával…

Alojz Mogreen még hátranézett, azt az idős asszonyt kereste, 
aki fehér fejkötőben, göcsörtös botjára támaszkodva épp akkor 
jött fel az egyik épület pincéjéből, amikor fent már gomolygó füst-
felhő jelezte, hogy ezt a települést is felszabadították, az ingatlan 
már szabad területen áll, épp most vonult át felette a frontvonal. A 
lánctalpak taposták a dűlőutat, az erdőben törte magának az utat a 
tonnányi acél, a nő meg úgy állt ott, mint valami lúdvérc… Úgy 
jött fel a pincéből, alakja úgy bontakozott ki otthonának füstjéből, 
mint holmi jelenés, amelyiknek már nincs hova visszatérnie. S 
úgy állt ott az ócska lécekből tákolt kertkapunál, mintha a nagyvá-
ros forgatagába szakadt dédunokáit várná, kékben, zöldben, neki 
már egyre megy, csak láthassa őket, messziről integet, s habár sie-
tésre már képtelen, sietős mozdulatokkal indul az utcába fordult 
jármű elé…

Nem látta a nőt, csak remélte, hogy nem esett baja. Pedig eb-
ben a faluban, akármi volt is a neve tegnap még, ekkor már sehova 
nem vezetett út… Mégis, hova, kihez mehetett? Mégis, vajon még 
mit remélhetett? Nem kellett annak eltévedt golyónak lennie, ami 
leterítse… Céloztak ott annyian mindenfelé, minden irányban, 
mindenféle egyenruhákban, azokban is, amelyek a gallyak és 
lombok közül ki sem látszottak, hogy szinte bármelyik pillanat-
ban sorsszerűvé válhatott egy hirtelen mozdulat, s végzetessé a 
rémület. És érezte is ebben a pillanatban, mennyire értelmetlen, 
mennyire álnok és hazug és galád és aljas az a kifejezés, amit 
mantraként használnak: „bajtárs”.

Abban a helyzetben csak végzetes pillanatok voltak. Egymás-
ra utaltak és egymásra épülők, egymásba fonódóak és egymásból 
merítők… Amelyek már a halált is értelmetlenné tették. Abban a 
helyzetben csak a végzet létezett.

Alojz Mogreen úgy zöldellt ott a koszovói hegyoldal felége-
tett pusztaságában, lényegében a lángok között, az alacsony kerí-
téssor mellett, mint egy antik szobortorzó. Torzója önmagának, 
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torzója az élethelyzetnek, amelyiktől irtózott, torzója a tájnak. Az 
idős asszonyt sehol sem látta, csak a tükörcserepekben azt az ide-
gen figurát, akit még mindig Alojz Mogreen néven szólítottak tár-
sai, de ő nem ismert benne magára. Talán a színe kímélte meg, ta-
lán a Bajnokok Ligája mérkőzés, amelyiknek közvetítését épp a 
mesterlövész hallgatta suttyomban a kis rádióján, ott, a lombok 
között meglapulva a völgy szemközti oldalán. Talán csak egy an-
gyal szállt el Koszovó felett, a névtelenségbe vesző kis falu felett, 
a felszabadult völgy felett, amelyiken épp most vonult át a front-
vonal, és mindenki megpihent egy kicsit, mindenki fellélegzett 
egy kicsit, hogy rendezze sorait, és új erőt gyűjtsön ebben az őrü-
letben. Talán a Napnak is elege volt már lassan mindebből, an-
golosan távozott, csak a búzatábla lángjai, amelyek még megvi-
lágították a tájat, tették észrevétlenné, észrevehetetlenné, egy-
szersmind diszkrétté visszavonulását.

Alojz Mogreen a szemközti erdőkre emelte tekintetét, hogy 
ne kelljen ezt a szilánkjaira töredezett idegent bámulnia itt, a tisz-
taszobában, s ebben a pillanatban talán épp az őt kémlelő mester-
lövész szemébe nézett. Mindketten érezték, érthették, hogy volt 
bennük valami közös. Talán az, hogy nem akartak ártani egymás-
nak, egy háborúban, egy vérgőzös küzdelemben, egy értelmetlen 
csatában, az ellenséges oldalon állva. Talán az, hogy egyikük sem 
akart itt lenni az adott pillanatban, és egyikük sem akarta volna so-
ha az életben megtudni, hogy mi a neve ennek a falunak, amelynek 
két végében állva farkasszemet néztek. Talán az, hogy mindketten 
szeretik a citromos fagyit. Talán az, hogy ha nincs ez az őrület, ami 
idehozta őket, akár könnyűszerrel barátok is lehettek volna. Talán 
az, hogy egymás szemébe nézve nem az ellenséget látták egymás-
ban. Alojz Mogreen a szemközti erdőkre emelte tekintetét, s eb-
ben a pillanatban épp az őt kémlelő mesterlövész szemébe nézett, 
vagyis egyenesen fegyverének távcsövébe. És egyikük sem érzett 
félelmet, Alojznak is csak egy kérdés járt a fejében ekkor: vajon 
arra is érvényes a hét év szerencsétlenség, aki kilencven millimé-
teres ágyúgolyóval töri szilánkjaira a tükröt?

Erre persze akkor és ott senki sem válaszolhatott, csak a fuvo-
la átható hangja szólt, erősen, élesen, véresen, de tanácsokat, ötle-
teket, vigasztalást nem adott a lángoló búzatábla szélében…
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Alojz Mogreen, az akkor már megfáradt, megkeseredett em-
ber, az adott pillanatban nem ismert önmagára. Pedig biztos volt 
benne, ó, igen, nagyon is, hogy ő áll ott a tükör előtt, egyes szám 
első személyben, s mégsem talált a látott arcon, a testalkatán, a ha-
ján semmi Alojz Mogreenre utaló jelet. Vagy legalábbis arra az 
Alojz Mogreenre utalót nem, akit önképe valahonnan, régesrégről 
megőrzött. A háttérben a Jethro Tull együttes felvétele szólt egy 
régi dévédéről, ha megfordul, akár láthatja is őket, no és persze a 
fuvola hangja… Még mindig, kitartóan, tántoríthatatlanul.

Alojznak mindenféle zagyva mondatok visszhangoztak a fe-
jében. „Nem kellene annyit innod”; „Abba kellene hagynod ezt az 
egészet”; „Egy orvos biztosan segíthetne”; „Ebből nem jöhetsz ki 
jól”; „Ma már létezik megfelelő gyógymód a te bajodra”; „Hamar 
elfelejt majd téged mindenki”; „Ha így folytatod, egy évig sem 
húzod már, meglásd”; „Csak árthatsz a környezetednek”; „Érde-
mei elismerése mellett, közös megállapodással…”; „Elhibázott 
volt minden, amit tettél”; „Ezt már baszhatod, testvérem”; „Any-
nyira sem vagy jól, mint egy döglött hal a parton”; „Nem kellene 
idejönnöd többé”; „Én nem segíthetek rajtad”; „Nem, nem adha-
tok kölcsön, még a legutóbbit sem adtad vissza”; „Megint része-
gen láttak fetrengeni a folyóparton”; „Nem, és ne is hívj többé”; 
„Látom már, hogy neked hiába beszél az ember”; „Egy kényszer-
zubbony valóban jól állna rajtad”.

Nagyon lassan mozdult.
Mintha nem akarna maga elé nézni. Merev mozdulattal fordí-

totta félre a tekintetét, akárha lebénult volna, merev háttal, nyak-
ban feszesen, görcsben… A szoba másik végét kereste tekinteté-
vel… Igazából mindegy is lett volna neki az adott pillanatban, 
hogy mit lát. „Annak már több mint tíz éve, ne takarózz még min-
dig ezzel…” Mindegy is, hogy hova néz, mindegy, hogy mit lát, 
csak ne kelljen a szőnyegen szétterült tükörcserepekbe néznie, 
szétdarabolt, ezernyi szilánkból összeálló alkatára néznie, ne kell-
jen torzószerű arcát látnia.

Csak az a fehérség; ezt a főkötőt látta már valahol… Még ha 
csak futólag is. Az arc. A hozzá tartozó arc. Igen, az is ismerős. 
Mint amikor megégette az ujját a gyufával. Tüzet akart gyújtani a 
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kandallóban, de nem figyelt oda, épp egy izgalmas történet köze-
pén járt, úgy mesélt, mint aki az adott pillanatban is épp átéli törté-
netét, nyíltan, őszintén, teljes átéléssel, türtőztethetetlenül… És 
fellobbant a tűz. Amelyik véresre égette ujját, a húsába mart… 
Igen. Látta már ezt az arcot. De az a másik, ott, az ezernyi tükörszi-
lánkban – az ismeretlen. Hiába tudja magáról, hogy ő az, hogy 
minden bizonnyal és minden kétséget kizáróan Alojz Mogreennek 
kellene lennie, nem, nem, mégsem, ő nem ilyennek ismeri. Ez 
nem lehet ő…

  

A görbebot is ott hevert a szőnyegen.
Végre! Megvan a szoba másik fele… A görcsös mozdulatban 

a tapéta mintája ad csak megfelelő irányjelzést. Igen, ha még tíz 
centit sikerülne mozdulni, vagy ötöt, négyet, csak kettőt adj még, 
kérlek… könyörgöm… egy fél centi, egy fél mozdul… másfél 
megváltás is lehetne az…

Változik. Lassan, fokozatosan, de most már egészen bizonyo-
san változik a minta, átalakul a táj. Ha még nem is háttal a tükör-
cserepeknek, de már a látóterén kívül… Alojz érzi, hogy mennyire 

Kószó Attila: Split (Horvátország)



142

elégedett, mennyire megkönnyebbült, mennyivel szabadabb, 
mennyivel erősebb, mint fél másodperccel ezelőtt. Szinte minden 
felenged benne, a mélyen beszívott levegő kitölti a tüdejét…

Innen már nem láthatja szilánkokra szabdalt alakját.
Csak ez a főkötős hulla ne lenne itt, amelyikben elakad bi-

zonytalan lépte, amelyikben megbotlik, amelyik összevérez itt 
mindent, a szőnyeget, a bútort, a falakat…

A szemöldökét…
Alojz Mogreen ebben a pillanatban megtorpant. Mintha egy 

angyal szállt volna el a ház felett, amelynek még álltak a falai, 
amelyben még volt funkciója a tetőgerendának, amelynek bejára-
tán nyitva állt az ajtó… Térdmagasságban kis asztal, rajta minden-
féle dobozok, emléktárgyak koporsói, apró-cseprő semmiségek 
tárhelye. És ha piktor jönne, érdemes lenne a konyhába, a fürdő-
szobába vezetni, árajánlatot kérni egy alapos meszelésre. Talán a 
spájzban vakolni is kellene… De a mai ingatlanárakon hülyeség 
eladni, meghirdetni, vevőt zargatni, mutogatni neki, végigvezet-
ni… Igen, az új bojler bedöglött, alig szerelték fel, két hétig sem 
tartott, a csillár leszakadt, amikor a gyerekek játszottak… Hány 
éve is már annak? A párnaháborúban eltalálták… Úgy porladt szét 
vastag, törhetetlennek tűnő üvege a parkettán, mint a tükörszilán-
kok az imént… És ahogy mezítlábasan leugrottak az ágyról, ezer 
meg ezer szilánk fúródott mélyen a húsukba…

A főkötő alatt aggodalmas arcokat látott. Arcokat. Többet is. 
Ugyanazt, de többször is. Amikor a gyufa a bőrébe égett, akkor is, 
most meg a csillár elporladt lisztje szurkálja véresre a talpát, s aztán 
a térdét is, amikor a fájdalomtól már lépni sem tud… Aztán hasra 
esik, és a fájdalom, ez a kibírhatatlan érzés csak terjed, szét az egész 
testében, minden porcikájában… Aggodalmas arcokat lát, ame-
lyek segítenek, hogy megkapaszkodjon a tapéta mintájában. Karjá-
val támasztja ki testét. Csak ezt a tükörbe égett idegent ne látná…

A szekrény szélén az évszázados családi porcelán, gondos kéz 
rendezgetett mellé fényképeket, mint holmi családi oltárra, évti-
zedek képes krónikáját gyűjtötte össze az elbeszélő, Alojz a gyu-
fával, Alojz a csillár alatt, Alojz a frissen felrakott tapétával, Alojz, 
az elsőáldozó, Alojz az iskolai kiránduláson, Alojz vizsgabálja, 
Alojz a ballagáson, Alojz egyenruhában, Alojz az eskütételén, 
Alojz az édesanyjával…
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Hiába lépett volna, ismét megbotlott a földön fekvő holttest-
ben, rémülten menekült volna, mint egy sorsszerű, végzetes pilla-
natból, amely körülveszi a tükörszilánkok hegyén, a tükörszilán-
kok völgyében, akárhol, akárhova nézhet… Hasra esve egy na-
gyobb darab tükörcserép fúródott a tenyerébe, s ahogy fájdalmá-
ban hirtelen maga elé kapta a karját, az idegen arc kaján vigyorral 
nevetett vissza rá, és az alaktalan formából csurgó vérvörös nyál-
lal üvöltött ki az arcába: „Jaj, anyám!”

A fájdalommal mit sem törődve a földhöz csapta a tenyerét, 
fröcskölt a vére, s mégis, megkönnyebbülést hozott az érzés, most 
már nem a tükörképe, ő maga üvöltött csurgó nyállal, DNS-nyo-
mok ezreit hagyva maga után a szőnyegen. De a vér íze most más 
volt. Nem az a korábbi, az az ismerősen idegen, az a másé, és 
ahogy hirtelen mozdulatában a hátára fordult volna, a szekrényről 
potyogtak fejére a házi oltáron felhalmozott családi fényképek… 
Alojzok különböző korokból, Alojzok különböző formában, Aloj-
zok különböző élethelyzetekben. Alojz a tengeren, Alojz a habok-
ban, Alojz a pázsiton, Alojz a homokban, Alojz a parton, Alojz a 
strandon, Alojz a mennyben és Alojz a pokolban… Alojz kistest-
vérével, Alojz fára mászik, Alojz a nagyszüleivel, Alojz az óvodá-
ban, Alojz a kiránduláson, Alojz fejkendős édesanyjával…

Alojz Mogreen ebben a pillanatban megköszörülte a torkát. A 
szőnyegen holtan fekvő édesanyja szemébe nézett, be a főkötő 
alá, és látta, igen, ott mélyen, legbelül már a hullamerevségben is 
látta a távcső mögül leselkedő mesterlövészt, akivel ugyan bará-
tok is lehettek volna, ha nincs ez az átkozott élethelyzet, ha nincs 
ez a színkód, ha nincs ez a fuvolaszó… Kúszott még kicsit, mint 
ott, abban a faluban, amelyiken átvonult a front…

Aztán átszúrt, véres kezével kapcsolta ki a dévédélejátszót, a 
zene oly hirtelen hallgatott el, amilyen váratlan volt az a végzetes 
mozdulat is, amellyel ellökte magától a főkötős arcot, azt a szem-
párt, a feddő mondatokat. „Jaj, anyám…” – dünnyögte maga elé, 
és feltápászkodva úgy libbent ki az ajtón, mint egy jelenés, ame-
lyiknek már nincs hova visszatérnie…

…és csak futott és futott, és futott és futott, és futott és futott 
bele a végtelenbe.
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(ezerkilencszázkilencvenkilenc, április eleje)

    
1.

A falusi házaknak egészen az utóbbi időkig nem volt bezárva 
a kapuja, közvetlenül a háborúk előtt és alatt sem, még akkor sem, 
amikor idegenek özönlötték el a vidéket. Aztán minden elcsende-
sedett, az idegenek közül sokan végleg a faluban maradtak. Az ős-
lakosok előkeresték a régen elkallódott rozsdás kapukulcsaikat, 
zárakat és reteszeket szereltek föl az előszobaajtóikra. Akinek 
nem tetszett a megváltozott világ, fogta a holmiját, és elment. Ha 
elég olcsón árulta a házát, gyorsan megszabadulhatott tőle, de sok 
ház maradt gazdátlanul. A maradók kezdeti haragja később fásult-
sággá, keserűséggé változott, de az új szomszédokkal igyekeztek 
békében lenni. Mert soha nem lehet tudni. Előfordult, hogy az ide-
genek is segítettek a közeledésben, például az idősebbek vissza-
hozták a régen elfelejtett falusi szokást, padokat tákoltak össze, 
sámlikat vittek ki, és a délutáni etetés után leültek a házaik elé be-
szélgetni.

A Szélső utcába többnyire az idősebb jövevények költöztek, 
akik egyrészt az igénytelenségüknek, másrészt a szegénységük-
nek megfelelő házakat vásároltak. A Szélső utca éppen ilyenekből 
állt. Az alacsony, száz, százötven éves, vert falú házak némelyike 
kirakva téglával, bemalterozva, az eredeti tető lecserélve, a geren-
dás mennyezet beborítva, hogy takarva legyenek a gerendák.

A legöregebb, még mestergerendás házra azonban senki sem 
vetett szemet, a benne lakó idős házaspár egyetlen ajánlatot sem 
kapott az idegenektől, és ha cifra deszkakapuját le is fényképez-
ték, azt inkább a művészi hajlamnak engedve tették, nem megkí-
vánásból. Vagy inkább azért, hogy a fotót érdekességként muto-
gathassák: ilyen házak, ilyek kapuk is vannak még az új helyen, 
ahol laknak.

NAGY FARKAS DUDÁS ERIKA
    

TAVASZ A SZÉLSŐ UTCÁBAN

2.

Abban az egyszerű, idejétmúlt utcában az emberek vágyai is 
egyszerűek voltak. Mikor lesz már vége, kérdezgették egymást és 
magukat, miközben újratanulták a szappanfőzést és a kenyérsü-
tést. Az egyik asszony úgy szerette volna látni föntről a falut, 
olyan magasról, ahonnét csak az alacsonyan szálló repülők piló-
tái, és a madarak láthatják, vagy az Isten, de róla többnyire azt tar-
tották, hogy sokkal kevesebbszer tekint rájuk, mint amennyiszer 
szükséges lenne. Addig ne haljak meg, amíg ez a vágyam nem 
teljesül, mondogatta egészen a háború kezdetéig. A bombázások 
második napján a fia átvitette magához Szegedre, a tizedik emeleti 
pici lakásukba. Hat nap után hazaszökött, és utána még a létra te-
tejére se mászott föl soha többé.

    

3.

Háború van, mondták az emberek. A bombázások ideje alatt, 
emlékeztek vissza később. Van, aki hetvenhét napot mond, van, 
aki hetvennyolcat, de másban se egyformák az emlékeik. Volt egy 
olyan tavaszunk is, hárítva említik, és elfelejteni akarják. Mások-
ban még nincs is vége.

Ótos András: Újvidék 1999. (Szerbia)
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4.
        

A Szélső utca egyetlen házsorból állt, az utca túloldala a mező 
volt, ahonnét szabadon rohanhatott a házaknak a szél, száraz idő-
ben behordta a kocsiutakról a port, és a különböző permetezősze-
rek torokkaparó páráját.

Az ott lakóknak soha se jutott eszükbe kivételezettségük, 
hogy talán egyszerűen csak attól békésebbek, hogy az egy soros 
utca arccal a mezőre fordul, és hogy ablakaikból ők látják meg 
legelőször a Napot, és úgy, hogy semmi sem takarja el előlük, 
esetleg a kukorica-, vagy a búzatáblák vesznek el a kilátásból va-
lamennyit.
        

5.
      

Ezek az asszonyok, akik most derékig a hidegüket vesztett 
mélyhűtő ládákba hajolnak, és menteni próbálják, ami még ment-
hető, néha olvasnak regényeket. A lánykorukban kapott és vásá-
rolt Olcsó Könyvtár elsárgult, foszladozó példányait, és az újraol-
vasott történetekből az időközben hozzáélt saját életük is kiolva-
sódik. Az áramtalan esték lámpaoltásakor a könyvet leejtik az ágy 
mellé, vagy óvatosan lerakják az asztalra, hogy föl ne döntsék vele 
a gyertyát, aztán még imádkoznak darabig, a frissen tanult imáikat 
mondják, tartalékosként szolgáló férjük, fiuk, testvérük nevét só-
hajtva közben. Egy egészen kicsit olyanok, mintha Krúdy Gyula 
történeteinek szereplői lettek volna valamikor. Vagy még azok is, 
csak az aggódás sűrűszövésű fátyla alatt rejtőzve.
           

6.
                 

A Szélső utca téglajárdáján egy kalapot lökdösött az áprilisi 
szél. Pillanatra nyugtot hagyott neki, így láthatóvá vált az elko-
szolódott selyembélésbe varrt Örökké szeretlek, és egy hűségre 
emlékeztető versike kezdő sora. Senki se volt kíváncsi a hímzett 
szövegre, és a kalap közepében, az idők során vöröséből szemer-
nyit se vesztett dátumra sem. Akkor már úgy beszéltek arról az év-
számról, hogy az előző háború akkor ért véget, és minden a mosta-
ni háború tükréből számított, vagy nem.

Rövid pihenő után a szél dühödt támadása a kalapot besodorta 
az egyik ház udvarából csordogáló, mélyedésekben összegyűlt 
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trágyalé bűzös tavába. A kalaphoz tartozó öregember ősz haja 
összeborzolódva keveredett a harsányzöld fű éles, erős lándzsái-
val. A kalap nyoma jól kivehető volt az öregember megkopott ha-
jában. Szárnyai azonban sehol sem voltak az öregnek, se a barna 
kabát színén, se a kabáttól takartan, hiába emlékeztetett egy régen 
olvasott novella hősére. Ebben a faluban mindenki emlékei között 
előfordult legalább egy ilyen öreg rokon, senki se botránkozott 
meg rajta. Lábon ért el addig. Földre kerülése zaj nélkül történt, 
csak egy mélyhűtőjét az első szobában tartó asszony vette észre, 
az sem miatta, nem a tompa puffanás gyönge hangjára lépett az ab-
lakhoz, hanem csak megszokásból nézett ki az utcára, hogy köz-
vetlenül a háza előtti virágoskertet ellenőrizze. Közben a gyere-
kek ostoba szokása miatt dohogott, akik gonoszul tépik a korai 
zöldet, virágot, bimbózó életet, aztán bedobálják a nyitott ablakok 
mögött lebegő fehér függönyökre. Volt már, hogy békát, kitapo-
sott belű macskát is. A mező fölött pihenő felhők veszélytelennek 
tűntek. Az öreg ügyében szólt az urának, intézkedjen, megint itt 
esett össze, miért pont előttünk lett rosszul, hogy égne ki a bele a 
sok szesztől, minek él az ilyen, nincs az embernek elég baja, meg-
rohad a hús, menj már az utamból, hallod? Az ember telefonált, az 
asszony dohogva cipelte a tele vájdling húst a kiskonyha felé.

A szokásos faluvégi hangokhoz az iskolai kényszerszüneten 
lévő néhány gyerek lármája, és a néhány hete csak hírbeolvasással 
megszakított, folyamatosan sugárzott komolyzene hol erősebb, 
hol halkabb foszlányai csatlakoztak. A gyerekek csapatokba ve-
rődve járták az utcákat, a falu parkjának padjain zajongtak. Mivel 
tévét nem tudtak nézni, és a számítógépes játékokhoz is áram kel-
lett volna, ezért régi-új játékokat találtak ki maguknak, olyanokat, 
amiket szüleik is játszottak valamikor. A legtöbbnek a lelkére volt 
kötve, hogy ha megszólal a sziréna, azonnal menjen haza. Néhány 
gyereket a szüleik a háború első napja óta ki sem engedtek a ház-
ból, még a kertbe sem, bár gyönyörű tavaszi napok voltak éppen, 
sok-sok napsütéssel. Az öregek közül volt, aki azt mondta, az idén 
nem is ültet semmit a kertbe, hiszen háború van, az is lehet, túl se 
éljük! Mások erre, az okosabbak, azt felelték, de ha mégis túléljük, 
akkor haljunk éhen? És ők voltak azok, akik a repülők zúgása köz-
ben is ástak, gereblyéztek, borsót, répát, zöldséget szórtak a hosz-
szú rónákba, és veteményezés után örömmel várták az esőt ígérő 
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napokat is: kell a magoknak a nedvesség. A munka fáraszt, elűzi a 
félelmet, aggodalmaskodás helyett tenni kell! Nem mondtak ki 
hangosan ilyeneket, de az is lehet, eszükbe sem jutott, csak egy-
szerűen mentek a dolguk után. Akkor semmi sem rajtuk múlott, 
néha órákig álltak egyhelyben, néztek a semmibe mozdulatlanul, 
a háború olyan volt, mint valami nehéztestű szörny, ami még a 
gondolataikat, de még a múló időt is megállította, amikor rájuk 
telepedett.

Az egyik porta mel-
léképületének nyitott ab-
lakából szólt egy elemes 
rádió. A ház gazdasszonya 
rakta oda, udvari munkája 
közben elsősorban a leg-
újabb híreket akarta hal-
lani, de a zene sem volt el-
lenére. A fészer alatti kot-
laház tüzét piszkálta ép-
pen, nehezen fogott lángot 
a nyirkos gally. A kotlából 
alig-alig beazonosítható, 
löttyedt,  színes  halmok 
látszottak: az asszony az 
áramhiány  miatt  három 
napja nem működő mély-
hűtő tartalmát mentette, a 
gyümölcsökből  lekvárt 
készült főzni. A már félig kiengedett húsokat előző nap kisütötte, 
utána nagyfazékba rakta, majd leöntötte forró zsírral. A csontos 
húsok javát megfőzte levesnek, paprikásnak, több napra elég lett, 
de számos csomag így is a kutyák előtt végezte. A zöldségfélék a 
trágyadomb tövébe voltak kiforgatva a zacskóikból, fanyalogva 
vágott csőrével az olvadozó halomba egy-egy baromfi. Kevés 
házban volt áramfejlesztő, vagy ha volt is, a nehezen beszerezhető 
üzemanyag fogyott ki belőle hamar, így azon a délelőttön a falu 
legtöbb házánál a mélyhűtők tartalmával bajlódtak az asszonyok. 
Ha most azonnal megjönne az áram, akkor is későn lenne, sóhaj-
toztak közben.
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Az utca derekán emberek álltak. A közeli házakból néhány 
zsebbe dugott kezű idősebb férfi, és kettő, a boltból hazafelé tartó 
asszony. Előttük a kátyús utat a téglajárdától elválasztó füves sá-
von, tagjait széthányva, mint madzagait vesztet báb, feküdt az 
öregember. Hihetetlen mennyiségű, cefreszagú hányadéka kabát-
ján, kezén, az alatta lévő zsákokon, és körülötte a fűben bűzlött. 
Néha motyogott, nyögött is, közben föl-fölpislantott a mellette 
ácsorgó emberekre. Az öregember fölött a két nő a saját bajait so-
rolta, a férfiak a minden napra kijutó rémhírek valóságalapját la-
tolgatták, és arról beszéltek, hogy a különböző hiányokat miféle 
találékonysággal lehet elviselhetően megélni.

Viselkedésük csak látszólag tanúskodott részvétlenségről, 
közönyről. Az egyikük, akinek a mélyhűtőt ürítő felesége észre-
vette az összeeső öregembert, intézkedett. Telefonált a mentők-
höz, a kalaphoz tartozó, rosszullétig részegedett öregember fele-
ségéhez is elszalajtott egy gyereket, és beszólt két szomszédjának, 
hogy segítsenek. Az elsősegélyük annyiból állt, hogy az erőtlenül 
tiltakozó öregembert fölemelve, néhány csalánzsákot gyömöszöl-
tek alá, hogy ne a csupasz füvön várja be a mentőt az orvossal. A 
környékbeliek számára megszokott jelenet volt, tudták, hogy ha 
az öreg túlissza magát, csak orvosi segítséggel keveredhet ki a ma-
gaszerezte bajból. Feleségének idegei a sok év alatt elrongyolód-
tak, mint a férje kalapbélésébe az elmúlt háború végén hímzett so-
rok. Több esetben úgy találtak rájuk a falubeliek, hogy miközben 
az öreg rosszullétében hánykolódott, a felesége gépiesen tépdesve 
kötényét, kifejezéstelen nézéssel állt mellette. A közösség a két 
gyerektelen öreget soha sem hagyta cserben, és ha gyakran csak az 
utolsó pillanatokban is, de mindig időben érkezett a segítség. A 
bombázások ideje alatt is.

A Napot teljesen eltakarták a nyugat felől érkező egyre söté-
tebb felhők, már-már estefelére emlékeztető volt a homály. Men-
jünk, megázunk, mondta az egyik asszony a másiknak, és választ 
se várva elindult hazafelé. A másik is utána ment, rám itt amúgy 
sincs szükség, mentegetőzéssel, és még azt mondta, hogy reméli, 
ma estig megadják végre az áramot. Végül csak a férfiak maradtak 
az utcán, türelmetlen pillantást vetve a sarok felé, hogy jön-e a 
mentőautó. Mert az is előfordulhat, hogy kivételesen nem. Egy 
pillanatra azt hitték, hogy annak a hangját hallják, de a következő 
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másodpercben fölismerték a gyorsan erősödő, minden más hangot 
elnyomó morajlást, ami nem is a másik utcából, hanem a felhők 
felől hallatszott. Amilyen gyorsan jött, úgy is lett vége: északnyu-
gat felől dél felé három repülőgép húzott el a magasban. A közben 
kapujukhoz ért asszonyok, és a férfiak is fölfelé néztek. A már is-
mét elcsendesedett magasból az arcukba hirtelen éles, hosszú sze-
mű esőcseppek csapódtak. És akkor fordult be végre a Szélső ut-
cába a mentőautó, amikor az eső teljes erejéből rákezdte, és aztán 
zuhogott is késődélutánig, egy időre járhatatlan sártengerré vál-
toztatva a Szélső utcát.

Az eső már majdnem elállt, amikor közvetlenül sötétedés 
előtt, a több napja vakon álló villanykarók alatti járdán egy idős 
asszony érkezett bizonytalan járással, fekete szoknyában, fekete 
kendőben, kezében esernyőt tartva. Egyenesen az esőtől felhígult 
trágyalébe majdnem karimáig süllyedt kalap felé tartott. Óvatosan 
megállt a latyak szélénél, esernyője görbe végével maga felé húzta 
a kalapot, és amikor elérte anélkül, hogy a már amúgy is csurom-
vizes rongymamuszával belelépett volna a trágyalébe, kiemelte, 
megrázta, kicsapta belőle az összegyűlt esővizet, aztán félbehajt-
va a köténye korcába tette, és elindult visszafelé a csúszós tégla-
járdán, arra, amerről jött.

Ha ennek a háborúnak vége lesz, kihajtom, hogy ezt az utat is 
lebetonozzuk, mondta a lekvárt üvegekbe töltő feleségének az 
egyik ház ablakából nézelődő férfi. Ellátott a mezőn keresztül 
egészen a keleti látóhatár széléig, ahol a még mindig borús, ned-
ves szürkeséget lassan különös fény öntötte el. Mások is ott álltak 
a jól bezárt ablakaik mögött, és önkéntelenül mosolyogtak. A fa-
lun keresztül a Szélső utca egyetlen házsora mögül a lemenő Nap 
sugara vérvörösre festette a dombok tetejét, az április elején még 
lombtalanul álló fákat, a kendergyár öreg épületének cserepeit 
fénylő lángszínbe vonta, és a harckocsikat rejtő, ázott földtúrások 
is csak egy ártalmatlan, óriásvakondok vörösen derengő halmai-
nak tűntek. A látvány olyan volt, amire aztán úgy emlékeztek visz-
sza ezek az emberek, mintha egy lehetséges, másik élet idilli jele-
netének díszletét látták volna meg egy rövid negyedórára.
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A világunkon belüli világok egyikében, a gyermek magán-
mennyországában éltünk mindannyian, akik szeme még nem 
szokta a fényt és értelme még nem nyílt ki kellőképp. Gyerekko-
runk leghosszabb és legszebb vakációját köszönhettük azoknak az 
eseményeknek, melyeket felnőtt fejjel átélni maga volt a rémálom.

Sokszor és sokat lógtunk a barátokkal, igazi utcagyerekeknek 
számítottunk, akik, ha csak tehették, szedett-vedett bringáinkon 
járták a falut és az azt övező szántók menti erdőket. A tévés agy-
fertőzés generációja voltunk, mégis ezerszer többet ért számunk-
ra a sarki diófa megmászásának diadala, hisz aki legmagasabbra 
jut, az közelebb kerül az éghez. Az idők folyamán megszámlálha-
tatlanul sok színét láttam már, de azon a nyáron valahogy mind-
egyik árnyalata ugyanolyan kísértetiesen borult az emberek fölé, 
akár a hajnal derengése, akár a késő délutáni égbolt bágyadt ra-
gyogása. Bűvkörébe vonta a völgy házainak fáradt falait, bennük 
lakóiknak repedezett szívével egyetemben.

Gyermekként bele kellett törődnöm a napok bizonyos idősza-
kainak egyhangúságába, főként ami az estéket illette, melyek kö-
zött csupán a falon függő órarendemet fürkészve tudtam különb-
séget tenni, annak tekintetében, hogy másnapra milyen véletlenül 
vagy szándékosan elfelejtett leckének kellett nekifognom. A szü-
leim egy szobával arrébb a varázsdoboz előtt figyelték az esemé-
nyeket, melyek komolyságáról már csak akkor vehettem tudo-
mást, mikor is pár órával később a sötétben ülve hallgattuk a be-
csapódó bombák távoli morajlását. „Verbászt lőhetik éppen” – ta-
nakodtak anyámék, hangjuk valótlanul csengett, és valami irányí-
tott feszültséget véltem érzékelni a levegőben. A tekintetek, ke-
resztülfurakodva a sötéten, a néhány napja az ágyam alá készített 
bőröndöket pásztázták. A nagy döntés gyomorforgató idejét sür-
gették a magukat mélybe vető másodpercek. Menni vagy marad-
ni? Most menni? Egyáltalán, menni? Maradni? Most maradni? – 
amikor egy egész életet hagyunk magunk mögött, akkor az elhatá-
rozásokhoz nem vagyunk elegek.

SZABÓ ÁRPÁD
    

VÖRÖS HORIZONT

Így valahogy élhették meg a szüleim ezeket az időket, mert fél 
órával később már közgyűlést tartottak a kimerészkedő szomszé-
dokkal az utcánk közepén húzódó poros úton, melybe a hatalmas 
esőzések alkalmával egész kanyonokat vájt a lezúduló víz. Mind-
annyian dél felé néztek és mutogattak: „ott, talán ott, és nézd ott 
milyen piros”... Valóban vörösen égett az ég alja a látóhatár felett 
kicsivel – már értettem, miért mondta a nagymama mindig azt, 
hogy háborút hoz az a bíbor derengés, pedig csak a tarlót égették 
aratás után…

Valahol a márciusi ég sötét magasságaiban vadászok hagyták 
maguk mögött a kilőtt célpontokat és a hajnal újra bekúszott a reg-
geli éberség küszöbére. Iskolába indultam…

Csütörtök volt, és a reggelek kivédhetetlen megszokottságá-
nak nyomát sem találva, ismeretlen izgalom vett erőt rajtam. Az 
emlékek homályos gyűrődésein át csupán az a pillanat maradt 
meg bennem, amikor a fáradt arcú földrajztanárnőnk belépett a te-
rembe, és közölte, az oktatás meghatározatlan ideig szünetel. Mi-
vel csengetés után a tanárok majdhogynem mindegyike egyszerre 
érkezett a saját órájára, s az osztályokban egy időben hangzott el 
ugyanez a hír, szinte az egész iskolában egyszerre kezdtek el élje-
nezni a gyerekek. Furcsa kontrasztot adott a momentumnak a kial-
vatlan szemű, szokásosnál is öregebbnek tűnő Vali néni alakja a 
katedrán és a padokból felpattanó naiv gyermekek örömtől sugár-
zó arca..., közös pont csupán az aktuális földrajzóra témájaként a 
falon lógó, minden tekintetben aktualitását vesztett Jugoszlávia-
térkép omladozó vászna volt, mint a sors ördögi mementója.

A kényszerszünidő ténye csupán leheletnyit enyhített szü-
leink afeletti aggodalmán, hogy gyermekeiket az otthon négy fala 
között, biztonságban tudhassák. A kezdeti időkben ezért nem is 
igazán engedtek el bennünket hazulról, és egyébként is, valamifé-
le ifjúsági honvédelmi brigád tagjaivá avanzsálódtunk, akiknek 
feladatai közé tartozott az akkor már rendszeressé váló áramkor-
látozások egy órás szüneteiben az akkumulátorok azonnali töltés-
re állítása. Sokszor kaptam szemrehányást kötelességeim elmu-
lasztásának okán, amikor a tv képernyője előtt ragadtam a röpke 
időszakokra, amikor is megadták az áramot – szinte tömtem ma-
gamba az addig megvont ingereket. Azokban az időkben a mosó-
por reklámokat is úgy végig lehetett nézni, mintha a legkedvesebb 
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rajzfilmünket bámultunk volna. Persze ez csupán a kezdet volt, és 
a varázs egy hónap múltán teljesen megszűnt – megszokhatatlan 
élmény, hogy nem tud hiányozni sem a tévé, sem a rádió vagy a 
magnó.

A szülői szigor enyhültével ismét együtt volt a nagy csapat, és 
kora délelőttől a késő esti légiriadóig minden időnket együtt töl-
töttük. Sosem unatkoztunk, mert mindig akadtak olyan úti cél-
jaink, melyek minden eltöltött napunknak más árnyalatot adtak. 
Az emberek valahogy közelebb kezdtek kerülni egymáshoz. 
Hogy ezt a közös sors, a bizonytalanság, a félelem, vagy az elekt-
romosság hiánya váltotta-e ki bennünk, nem tudni, de annyi bizo-
nyos, hogy soha addig és onnantól fogva nem figyeltünk annyira 
egymásra, mint akkor.

Minden este jöttek és mentek a repülők, szinte már természe-
tes volt, csupán a légicsapások végének dátuma volt kérdéses. 
„Mennyi lebombázni való maradhatott még ebben az országban?” 
– tette fel a költői kérdést keresztanyám egyik esti látogatásuk al-
kalmával. Az asztalon kenyér, zöldhagyma és aludttej – a gyere-
kek az egyik sarkán majszoltak, míg a másik végén a felnőttek 
csavarták a Pali bácsitól szerzett dohányból a füstölni valót – a fia-
talok kézügyességük révén a cigarettasodrást is művészi magas-
ságokba tudták emelni, voltak délutánok, amikor jobb híján, unat-
kozásképpen egy egész doboznyit sikerült elkészítenem. Ebben a 
nagycsaládi idillben teltek napjaink, miközben a rögtönzött 12 
voltos villanyégő halványan pislákoló fényében hallgattuk a kibe-
lezett rádióból érkező híradásokat.

A falu zárt mivoltából eredendően gyorsan terjednek az infor-
mációk, nem volt ez másképp a háború idején sem: az égből hulló 
papírcetlik láttára futótűzként terjedt el az emberek között a rette-
gés újabb hulláma – „meg akarnak mérgezni bennünket, azok a 
papírok mérgezettek”. A keddi piac végére, amely inkább volt cse-
rekereskedelmi értékbörze, mint piac, a gyanakvás már kész tény-
nyé alakult át. A szomszédlány mindig mindenkivel üvöltöző 
nagyanyja bottal gyűjtögette, majd tüzelte fel a repülőkről leszórt 
cédulákat, melyeken a NATO szerb nyelven biztosította támoga-
tásáról a lakosságot. A kerten túli málnásban matatva én is talál-
tam egyet. A gyermeki logika kiszámíthatatlan, eszem ágában 
sem volt megijedni, elvégre egy akkora haderővel rendelkező 
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szervezet, amely nem sajnálja a sok üzemanyagot, hogy minden 
este légi parádét szervezzen nekünk, nem fog vacakolni a lakos-
ság megmérgezésével – ilyen irányú ambíciókhoz egy egész sor 
biológiai fegyver állhatott rendelkezésükre… Végül már gyűjtöt-
tem is a különböző fajta lapokat, melyeket rendre legvaskosabb 
könyvünkbe nyomtattunk le az utókor számára, abba, amelyben a 
régi pénzeket is tartottuk a kilencvenes évek elejéről, a nagy inflá-
ció idejéből – a dolog pikantériája, hogy ez a kötet a Magyaror-
szág Története című enciklopédiánk volt.

    

Anyám a csapások alatt a falutól távol, a helyi szövetkezet 
egyik farmján dolgozott, és háború ide vagy oda, a termelés to-
vább folyt, elvégre is a tyúkokat nem lehetett önmegtartóztatásra 
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inteni alapvető biológiai folyamataik szempontjából. Az igazi ré-
mület akkor kezdett bekúszni házunk falai közé, mikor kiderült, 
két ólat teljesen kiüríttetett velük a hadsereg, és tankokat, fegyve-
reket, lőszereket helyeztek el az objektumokban, melyek elég tá-
vol vannak a lakott területektől és elég könnyű célpontnak szol-
gálnak, hogy egy éjszakai portya alkalmával „megszórják” őket a 
szövetségiek. Aztán lassan ez a borzalmas tény is kezdett beivódni 
mindennapjaink repedéseibe... A tény, hogy anyám egy nap nem 
tér majd haza.

Érdekes a gyermeki lélek, gyorsan képes megnyugodni és sa-
ját valóságába menekülve fantáziájának és játékainak barikádjai 
mögé vonni az iszonyt. Végezetül már anyám sem rettegett. Az el-
szállásolt, frissen besorozott katonákkal kávéztak és kártyáztak 
nap mint nap, nem mintha tehettek volna bármi mást. Talán pont 
ez volt az a tény, amely nyugalomra intette az embereket: itt tenni 
semmit nem lehet, csak várni a csodát.

Meghatározó nyár volt minden tekintetben, kezdve az olyan 
apróságoktól, mint a matek pótvizsga alól történő felmentés, egé-
szen a nagy dolgokig, mint a vasúti híd alatt tett örök-baráti foga-
dalom. Később rádöbbentünk, hogy ezeknek a történéseknek és 
elhatározásoknak csak ebben a miliőben volt erejük, hisz mire fel-
nőttük, be kellett látnunk, hogy az igazi világban minden tettünk-
nek következményei vannak, és az „örökre” szóról is megtanul-
tuk, hogy habár nyelvkészletünk szerves részét képezi, jelentése 
szinte nincs is neki. Kifakultunk, mint a kedvenc ruháink a ki tud-
ja, hanyadik mosás után, végül pedig rojtolózni kezdett bennünk 
minden, amiről azt hittük, kikezdhetetlen.

Lassan rövidülni kezdtek a nappalok, és újra az augusztus vé-
gi illatos alkonyban ültünk barátaimmal. A focipálya égig nyúló 
platánjainak tövében valahogy az az érzésem támadt, eddig tar-
tott… Most véget ér a félévi szünidő, de vele együtt valami más is. 
A világ számomra ismét szürkülni kezdett. A háború véget ért, és 
mi, gyerekek egyre szomorúbbak lettünk, ellentétben a felnőttek-
kel, akik egyre bizakodóbbakká váltak. Az iskolakezdés ténye a 
visszazökkenés lehetőségével kecsegtetett a közösség számára. A 
jövő úttörői ismét a helyükön, az iskolapadokban ülnek majd és 
tanulnak a múltról egy szebb jövőért.
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Kis csend kicseng majd a sorok között.
Lemosódik a mocsok,
Szikra sziklát pattint.
       

Herkules lépteinek csöndes nesze
Ébreszt lágyan,
Csupa gyűrődés,
Csupa felhő az ágyam,
Lassan kikelek,
Zendül a kikelet,
Csúszok a padlón
Mint a korcsolya,
Herkules kedvének 
Arcra ülő mosolya:
32 fehér fog,
1 vagy 2 lépcsőfok,
Csobbanás,
És úszok a vízen,
Herkules tartja a hasam,
Míg ujjbegyem simogatja a túlpartot,
Addig Herkules segít rajtam.

HERNYÁK ZSÓKA
       

HERKULES
      

Lovra Éva: Bologna (Olaszország)
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Késő este, amikor már nincs nagy forgalom, a lámpák átválta-
nak sárga villogásra. Mindig azon tűnődtél, milyen lehet pont ak-
kor áthajtani a kereszteződésen. Abban az egy másodpercben, 
amikor a piros és a zöld megadja magát a sárgának. Milyen érzés 
lehet a sárgának? Egész nap ő csak valamiféle átmenet volt, vala-
miféle választóvonal, de az a fajta, amit mindenki áthág: ha a piros 
után gyullad fel, már zúgnak a motorok az induláshoz, ha a zöld 
után, arra mindenki tesz magasról, sőt, még jobban beletapos a 
gázba, hogy még átcsusszanjon. Szegény sárgának nincs is igazi, 
különálló szerepe, csóválod a fejed együttérzőn.

És akkor eljön az éjszaka, amikor csakis ő tündökölhet. De 
miféle tündöklés ez, veted ellen. Hiszen megint nem irányíthat. 
Csak jelzi, hogy Piros és Zöld, a nagykutyák visszavonultak, nem 
vállalnak érted felelősséget, vedd elő a jobb kezed.

Ezenkívül éjszaka mindenki alszik, nem sokan járnak az 
utcán. Kinek villog az a sárga? Kissé illumináltan hazafelé tá-
molygó egyetemistáknak, a mentőautónak, tűzoltókocsinak, bár, 
legyintesz, egy kisvárosban nem olyan gyakoriak a sürgős esetek 
éjszaka, meg hát a nagyvárosokban is inkább nappal történnek a 
bajok. Vajon Sárga titokban azt kívánja, gyulladjon ki egy csalá-
di ház, legyen rosszul egy öregasszony este 11 és reggel 5 között, 
hogy ő tündökölhessen? Á, minek is tenné? A mentők meg a tűz-
oltók nappal sem nézik a lámpákat, ha vészhelyzet van, szóval 
nem valószínű, hogy az éjszaka közepén, miközben egy het-
venéves szívrohamoshoz sietnek, megállnak a szemafornál, és 
felsóhajtanak: „Lám, hát eljött a Te időd, ó, Sárga! Tündökölj 
hát!”

Sárgának tehát az sem adatott meg, hogy rosszat kívánjon 
másoknak. Ezen a ponton megvilágosodsz. Hát nem irigyelnivaló 
Sárga szerepe? Hát nem művészi, hatalmas és megfoghatatlan? 
Az áldóját, mindig is művészi és megfoghatatlan akartál lenni. 
Sálat tekertél a nyakad köré, cérnát kötöttél a hajadba raszta gya-
nánt, és cigit dugtál a szádba. De a láthatatlanod tojt minderre.

ILLÉS ESZTER
    

MŰVÉSZLÉLEK

Erre meg itt van Sárga. Nappal, amikor mindenki láthatná, 
láthatatlan. Háttérbe húzódik, asszisztál Pirosnak és Zöldnek. Éj-
szaka éli ki csak magát. Ki tudja, mit csinál, ha üresek az utcák? Iz-
galomba jössz. Talán elvillogja a Himnuszt éjfélkor, aztán kompo-
nál. Hajnal táján eltűnik egy órára, hogy kipihenje az alkotás fára-
dalmait, majd 4 óra felé visszatér, hogy előadja a saját műveit.

Mire felébrednek a többiek, engedelmesen, egyenletesen vil-
log, úgy, ahogy az este ott hagyták. 

Csodálattal gondolsz Sárgára. Ő olyankor lép fel, amikor 
nincs kinek. Végül egy nap kiég, és senki sem fog emlékezni rá, 
hogy valaha villogott. Elszomorodsz. Aztán beállítod az órádat fél 
négyre, így négyre pont kiérsz az útkereszteződéshez.

Lovra Éva:  Vicenza (Olaszország)
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MIRACULUM
     

NYÁRI MIKULÁS
         

Fölhúzott a postán a csaj, aki meg nem szólalt volna magya-
rul, fölhúzott a sor, a levél ára, azt hittem, kevesebb lesz, így már 
nem telik csokira, fölhúzott, fölhúzott, fölhúzott. Árnyalatlan áb-
rázattal baktatok hazafelé. Bosszankodom: ezeknél még mindig 
kint van az a rohadt mikulás, már augusztus van, nem tűnt föl ne-
kik, hogy elolvadt a hó? Aztán eszembe jut, hogy idén nem is volt 
hó. Ezen még jobban nekikeseredem.

– Ne félj, kicsi kutya, meggyógyítunk...
Simogató angyali hang, melynek sikerül áthatolnia az én min-

den pozitívat kiszűrő rostámon, ami úgy megsűrűsödött a délelőtt 
folyamán. Fel kell néznem.

Két gyerek, a derekamig se érnek. Egyikük az ölében tart egy 
vele körülbelül egyméretű kutyát, keveréket, csapzottat, csonto-
sat, gyengét, törött lábút. A másik ügyetlenül ugrál körülöttük, 
próbálja simogatni, cirógatni az állatot. Így halad el mellettem ez a 
furcsa menet, észre sem véve, hogy megfordulok, és még sokáig 
bámulok utánuk. Nem veszik észre, nem vesznek azok észre sem-
mit. Nem érnek rá, gondoskodniuk kell éppen.

Én pedig rámosolygok a mikulásra, hiszen nem ő tehet róla, 
hogy ott felejtették.
          

ÁLMOSSÁG
       

Három egymást követő éjjel nem aludtam. Hajnali ötig forgo-
lódtam éberen, reszketve a fejemben cikázó démonoktól és lidér-
cektől. Érthető hát, hogy negyedik este miért néztem félelemmel 
az előttem álló éjszaka elé.

Fél tizenkettőig olvastam. Akkor aztán valami olyasmi kez-
dett úrrá lenni rajtam, amire már oly régóta vártam: az álmosság. 
Örömömben felkacagtam, de rögtön el is hallgattam rémülten, ne-
hogy véletlenül elijesszem Álmosságot!

Lassan kisétáltam a fürdőszobába, és letusoltam. Az ünnepi 
pizsamámat öltöttem föl. Szertartásos kimértséggel ágyba búj-
tam, és megsimogattam Álmosságot.
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Az esti imát is rövidre fogtam.
Igyekeztem megzabolázni a gondolataimat, még túlságosan 

megerőltetik az agyamat, és ezt Álmosság, ez a halványrózsaszín, 
apró, gyermektestű kegyes úr esetleg sértésnek, nagylelkű vissza-
térése semmibevételének értelmezné, és elillanna. Halkan szu-
szogtam, nehogy elriasszam Őt.

Azonban Álmosság – nagy erő lévén – hamar átvette testem és 
elmém fölött a hatalmat. Édes volt az álmom, átlátszó, törékeny. 
Mintha sűrű, tejszínű ködben lebegtem, rózsaszín selyemtenger-
ben úsztam volna. Éreztem a számban mézes, szertefoszló ízét, fi-
nom, alig érzékelhető érintését a bőrömön.
          

KÉK
    

Feküdt a kórházi ágyban, én fölé hajoltam. Egy szót sem szól-
tam, csak csodáltam kék szemét. Gyermeki tisztaság, ártatlanság, 
csodálkozás tükröződött abban a nyolcvanéves szempárban. Egé-
szen beleszédültem beteg nagyapám pillantásába. 

De ő nem értette, mit bámulom ilyen hosszan.
– Na, adod már azt a kiflit? Éhes vagyok.

Molnár Edvárd: Madrid (Spanyolország)
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írok
én írok
     

a. p.
verset akar írni
mert nem akar mindig csak
indiánokat
papagájokat
mezteleneket
kőgörgetegeket
kisüléseket
látni
a. p.
verset akar írni
mert nem akarja hallani
az elesettek és vakok nevetését
a. p. talán fél ezektől
sajnos néha nem csak
csempére hulló csavarokat
akar hallani
mert elmegy az idő
és nem tudja
hova
a. p.
tehát megkérdezte
saját magától kicsit félve
hogy szereti-e önmagát
(illetve hallgasson örökre ha nem!)
miért szeresse tehát a. p.-t valaki más
ha kibernetikus
lett mostanság
a. p. szelíden és bárgyún
sétálgatott a nagyvilág kis zugaiban
és felfedezte hogy bárhol szerezhetne

ANTALOVICS PÉTER
      

LÉLEKPORNÓ
      

hasonlatot vagy metaforát
és ezért úgy döntött
leírja mindezt
mert néha nem csak
a csempére hulló vakolat
érdekelte
a. p. tehát rájött hogy
sokkal több a világ
mint amit szelíden és
bárgyú szemekkel néha meglát
több a lélekpornó szerteszéjjel körülötte
mint amit sejtett éjjel álmában vagy épp fröcsögve
amikor rájött a lényegessé alakuló mindenségek
és apróságok özönére
a. p. tehát célt keresett
mert elhitte feltétlen
hogy a legszebb nimfák érdekében
mindent meg kell tennie
de a fehér szövetbe öltöztetett szüzeket
a minótaurosz kapta
a cél pedig lett hát
maga a vágy

Kószó Attila: Cannes (Franciaország)
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a. p. nem szívesen
hitte el saját fejében
hogy utolsó fecske lehetne egy üvegdróton
vagy épp első és egyetlen
aztán megrázta az áram
és körbenézve megnyugodott
hisz fecskék közt élt
és fecskék közé hullott
megrázva
a. p. álmodott
sokszor nagy hülyeséget
például nyaranta félálomban
hogy tüzet gyújtott a forró szobában
és fogkrémmel festette be a zöld falat
mert szerette a mentolos
cukorfajtákat
a. p. nemrégen
döbbenten konstatálta
hogy a tűzoltóság száma
feléjük igencsak és éppenséggel pontosan 93
pedig nem volt szüksége tűzoltókra
és születésnapi szerelőkre
93 februárjában
eloltani magát
ugyan már
a. p. komolyan
elgondolkodott azon
hogy mégse kellene forró
olvasztott üveget fecskendeznie
bőre alá nap mint nap
mert a biliárdasztal még teli golyókkal
a pókerben sincs kiosztva minden lap
és a. p. most
igazán boldog lehet
kovácsolják mint héphaisztosz kardját
bodzabokrok mellett sétál
és rászakadt isten
egy gót freskó
vonásaiból
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A ZONGORISTA

aki most a zongoránál ül, soha nem fogja 
megérteni  a zenét. atonális végtelen-
ekbe menekül. onnan jött. csupán 
hazafut. leüt sorban véletlen 
hangokat. nem fél. vízen 
úszó fűzvirágokat 
képzel, elgázolt 
kutyákat 
idéz
meg.

Lovra Éva: Antwerpen (Belgium)
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Köd volt. Az a mocskos, fullasztó köd, amiben törvénysze-
rűen rossz dolgok történnek.

Ebben a ködben rajzolódott ki egy nő alakja. Az eddig moz-
dulatlan test, kínos helyzete ellenére valahogy mégis kecsesen 
bontakozott ki a homályból. Eltelt egy kis idő, mielőtt megmoz-
dult. Sötét haja vértócsaként terült el a földön. A nő lassan érzékel-
ni kezdte a külvilágot. Tücsökkoncertet hallott, és bagolyhuho-
gást. Nem értette. Lassan kinyitotta a szemét. Nem látott semmi 
meghatározót, csak lebegő fehérséget.

– Hol a fenében vagyok? – motyogta erőtlenül maga elé.
Felemelte a fejét, majd kezére támaszkodva megpróbált fel-

tápászkodni, de nem sikerült.
– Mi a… – mondta ingerülten, miközben hátra nézett.
Deréktól lefelé valami erősen szorította, puhán, de mégis ha-

tározottan húzta visszafelé. Sár. Tömény, ragadós sár.
Eddigi határozatlanságát kétségbeesés váltotta fel. Eszeve-

szetten próbált kikecmeregni valahogyan, de az ingovány annál 
erősebben szorította. Keservében hadonászni és zokogni kezdett, 
ám ez nem hatotta meg a bűzölgő mocsárvidéket.

– A rohadt életbe, mi a franc ez?! – kiabálta. A szitkozódástól 
mintha erőre kapott volna, ám közben zokogott.

Kicsit összeszedte magát, és most lassan próbálta kihúzni 
magát. Egy ágat, vagy valami hasonlót keresett maga körül, egy 
növényféle akadt kezei közé, de amint megpróbált belekapasz-
kodni, tövestől kitépte. Úgy érezte, hogy mindennek vége. Kezdi 
elhagyni az ereje.

Tekintete egy kocsi füstölgő romjaira tévedt. Derengeni kez-
dett előtte, hogy mi történt. A sűrű ködben, a csúszós úton, épp 
azon merengett, hogy errefelé történt… Bármilyen romlott is a 
gondolat, az az este számára megváltás volt.

És most végezze ő is így, ebben a mocsárban fuldokolva? Hát 
nem! Nem fogja hagyni magát! Nem fog itt pusztulni! Tovább ku-
tatott valami kapaszkodó után, tapogatott mindenfelé, amikor egy 

GÖMÖRI ESZTER
    

SÁR

vaskos faág akadt a kezébe. Fellelkesülten odahúzta magához, 
majd teljes erejéből belekapaszkodott, és ekkor… Ekkor különös 
dolog történt. Az ölelő sár közt mintha ujjak fonódtak volna a lá-
bára. Teste nehezebbé vált, a faág rücskös kérge belemélyedt a te-
nyerébe. Ismét süllyedni kezdett. A mocsár bűzét hirtelen már szag 
váltotta fel: sörszag. Tömény, a gyomor mélyéről felböfögő, ápo-
rodott sörszag, amit annyi éven át érzett. Beborította, betört a tü-
dejébe, és érezte, hogy egyre csak süllyed. Rémülten kapaszko-
dott az ágba, ami a hirtelen rántástól arcon csapta. Megrökönyö-
dött. A kemény fa úgy vágta pofon, mint hajdanán az a tenyér. Az a 
tenyér, amely minden este ütötte, és ez az undorító sörszag!

Csak húzta magával lefelé az ingovány. Most már határo-
zottan érezte lábán a jeges ujjakat. Vége volt. A remény végleg el-
hagyta, zokogva tűrte, hogy elmerüljön.

Távolról hangokat hallott. Talán ez a vég? Fehér fény vakí-
totta el…

Emberek sürögtek körülötte, miközben azt kiabálták, hogy 
„megtaláltuk!”, „itt van!”, „gyertek ide!”.

Nem is emlékezett rá, hogyan húzták ki, egyszer csak ott ült a 
mentőautóban, benyugtatózva, vállán takaróval. Zaklatottan né-
zett maga elé. Egy férfi beült mellé, és nyugtatni próbálta:

 – Ne aggódjon, most már biztonságban van. Bizony szeren-
csésnek mondhatja magát, sokan vesztették már el itt az életüket.

– Tudom – válaszolta. A lábán lévő zúzódásokat figyelte, 
majd hozzátette: – A volt férjem is.

Kószó Attila: Padova (Olaszország)
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összezavar az illatod
szemedben a tolvaj
sorstalan állapot
mely kihúzza alólam 
az alapokat

egymagam merengek
fejem felett apró fényeid
melegen tartják 
reményeim
a tévé zsibbasztó moraja
visszhangzik fejemben

kényelmes a meztelen
bolyongás idebenn
fehér 
kipárnázott
nyugtató

összezavarnak a reggelek
dimenzióim végletei
mostoha világom 
erdejében minden
mozdulat megerőltető

kínoz a félhomály
melyben önmagam lehetek
elmosódó arcomba
csípnek a régmúlt örömök
mégis minden nap felébredek

GERE RITA
       

ÉLETRE FESZÍTVE
      

(S)ÓHAJ

körhinta

kavarog a valóság zacca
metálfényű tányéromból
kinyalták a holnapot
hallom a lovak
nyerítését
a pipacsok pirossága
befesti a tájat
szeretnék egy távcsövet
a szemem helyére
testeket a körvonalak helyére
fényeket az árnyak helyére
gondolatokat az ürességbe

Hegedűs Zsolt: Stockholm (Svédország)
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Sietett előre a hóesésben, én meg kapkodtam a tömzsi lábai-
mat utána. Csúszott a csizmám, de nem estem el. Addig ügyesked-
tem, hogy elértem a kezét, s immár kézen fogva húzott maga után. 
Együtt kapkodtunk a hóesésben.

Nagyon sírt a buszban és közben a kézfejemre potyogtak sú-
lyos könnyei. A kézfejemre, melyet erősen a tenyerei közé szorí-
tott. Nagyon sírt. Nagyon örült nekem, a gyermekének. A busz 
szaladt, ő nagyon sírt.

Halvány volt az egész teste, szinte alig látszott. Fényhomály. 
Csupán a keze barnasága tűnt ki a hókaság közül. Ujjai merevek, s 
kőkemények voltak. Ujjbegyei most nem az erőtől duzzadtak, ha-
nem az ürességtől. Beszéltem hozzá. A meghallott szavak jele a 
kisujjmozgatás lett volna. Úgy beszéltem meg vele, aki nem hal-
lott. Próbáltam segíteni az ujjaknak, jobbról-balról dőlögettem 
őket. Semmi. Mozdulatlanság. Némaság. Könnyek a padlón.

BÍRÓ TÍMEA
     

A KEZE
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Dermesztő hideg volt bent, kint pedig virágzó tavasz. Nagyon 
fájt odabent, kint pedig mindenki nevetett. Nem féltem, csak tilta-
koztam. Ott álltam mellette, hűségesen. Én voltam a legforróbb 
ott, bent. Lázadtam, lelkesedtem, reméltem. Halkan. Az egyik ke-
zére tettem a kezemet. Omló sziklaként sújtott rám a jéghideg-
sége. Ujjaimat mozgatva igyekeztem gyorsan felmelegíteni az 
imádott kezet. Mindhiába. Áradt a fagy a koporsóból.

   

VIZES REMÉNY
      

Gyakran elaludt a kádban, néha olyannyira, hogy még horkolt 
is. Talán ott igazán megnyugodhatott. Nem gondolt arra, hogy mit 
fog holnap a gyerekeinek az asztalra tenni. A fürdőben parányi ab-
lak volt, így azon kitekintve kevésbé érezte át a holnapi nap forró-
ságát a szántóföldeken. Már szép barna volt a bőre a tűző naptól. 
Már szépen kiszívta az életet a lelkéből a tűző nap. Gondjait áztat-
ta a vízben, szegénységét mosta több mint fél órán át. A kádból ki-
szállva a tükörben szemlélte elfáradt testét. Az elhagyott víz eny-
hén fekete volt. A konyhából tányércsörgés, majd egy halk sóhaj 
szűrődött be. A megszokott állapot. A víz most sem mosta le róla a 
szegénységet.

Sándor Róbert: Nagybecskerek (Szerbia)

Kószó Attila: Lausanne (Svájc)
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Egy jelentéktelen, poros kisvárosban élem csendes, unalmas 
hétköznapjaim, ahol nem történik semmi sem, ahol megállt az idő 
egy végtelen ponton, ahol minden nap egyforma. A szerda ugyan-
olyan, mint a kedd, a kedd pedig ugyanolyan, mint a hétfő. Be-
leveszem ebbe a körforgásba, ami mint egy örvény, lehúz, és ma-
gával ránt.

Gyermekkoromban egy legenda járt szájról-szájra a váro-
sunkban. Egy könyvről szólt, amely hatalmába keríti az embert. 
Állítólag ebbe a bizonyos könyvbe a világmindenség összes tudá-
sa benne van, a lapjai pedig sohasem fogynak el, újjászületnek a 
kezed alatt. Nincs se eleje, se vége… körbeér. Az a hír járta, hogy 
nem te választod a könyvet, hanem ő választ ki téged, és ha rád 
talált, nem tudsz ellenállni a csábításnak, felnyitod a fedelét, el-
kezded olvasni… és elvesztél.

Csak olvasol órákon és napokon át, a rengeteg információ 
szétfeszíti az elméd. Olvasol éjjel-nappal, nem beszélsz senkivel, 
nem eszel, csak szívod magadba a tudást, és a lapok mégsem akar-
nak elfogyni, te pedig tudod, hogy nem teheted le addig, amíg az 
utolsó betűig el nem olvasod. Eddig mindenki, akinek a kezébe 
került, a bolondokházában végezte őrültként, fejében az Univer-
zum összes titkával.

Gyermekkoromban megbabonázott ez a legenda. Szinte meg-
szállottként kutattam a könyv után, tudni akartam a titkokat. De 
mindhiába.

Időközben felnőttem és megfeledkeztem erről a meséről is. 
Mindaddig, amíg a könyvtár polcán meg nem akadt a szemem egy 
kisméretű, barna, kopott fedelű könyvön. Leemeltem. A fedőlap-
ján cikornyás domborulatok kacskaringóztak. Átpörgettem a la-
pokat, amelyek sárgák voltak, pergamen-szerűek. Nyomban meg-
állapítottam, hogy kézzel írták őket. Beleszagoltam. Penész szaga 
volt. Rögtön sejtettem, hogy mi az, amit találtam. Gyermekkori 
bátorságom és kíváncsiságom már régen elszállt, megijedtem és 
hanyatt-homlok rohantam a kijárat felé. Útközben feldöntöttem 
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két széket, és lelöktem egy sor könyvet. A könyvtárosnő, Matild, 
megrökönyödve és ijedten nézett utánam.

 Matildot egyszerű és jó szándékú idős hölgynek ismertem, 
aki becsületesen végezte a munkáját, és mindenkihez volt egy-egy 
kedves szava. Engem pedig különösen szeretett, és gyakran tett 
félre számomra különleges és nehezen beszerezhető példányokat.

Mikor kiértem az utcára, teljesen meg voltam zavarodva, 
összevissza lézengtem a városban. Nem tudtam, hogy mitévő le-
gyek. Megpróbáltam elterelni a gondolataimat, s ez többé-kevés-
bé sikerült is.

Azonban este lefekvéskor elkezdett gyötörni a kíváncsiság, 
hogy vajon mi lehet benne?! Egy szemhunyásnyit sem aludtam. 
Másnap kora reggel már a könyvtárban voltam abban a remény-
ben, hogy nem találom a polcon. Tévedtem. Ott volt, de ismét 
inamba szállt a bátorságom, és kisomfordáltam az ajtón. Ezentúl 
minden nap elmentem a könyvtárba, nézegettem, szagolgattam, 
majd csendben visszatettem a helyére. Matildnak már szemet 
szúrt a buzgalmam, de nem szólt semmit sem.

Éjszakánként folyton a könyvre gondoltam, lucskosra izzad-
tam a lepedőmet. Nem beszéltem senkinek sem róla, egyrészt 
mert féltem, hogy nem hinnék el, másrészt mert csak magamnak 
akartam a titkot. Két hét után már nem bírtam tovább, kíváncsisá-
gom felülkerekedett gyávaságomon. Azzal a határozott szándék-
kal léptem be a könyvtárba, hogy most lesz ami lesz, elhozom. Így 
is történt. A kabátom belső zsebébe rejtve csempésztem ki.

Alig vártam, hogy hazaérjek. Bezártam az ajtót, leengedtem a 
rolókat, kikapcsoltam a telefont és az íróasztalomra helyeztem a 
könyvet. Percekig farkasszemet néztem vele.

Feltettem magamban, hogy kinyomozom, ki يrta. Isten vagy 
Ördög műve-e?!

Egy kiindulási pontot próbáltam keresni, de nem találtam 
semmiféle kapaszkodót. A papír olyan öreg volt, hogy majd’ szét-
porladt az ujjaim közt. Szinte féltem hozzáérni. Mégis felnyitot-
tam a fedelét. Az első lap üresen és sárgán vigyorgott rám. Egy 
kissé ijesztő volt, de nem hátráltam meg.

A könyv felépítésével kapcsolatban sikerült megállapítanom, 
hogy nincsen fejezetekre tagolva, sőt bekezdések sincsenek ben-
ne, az egész szöveg egyetlen nagy massza. Méretét tekintve nem 
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volt sem vastag, sem vékony, úgy 250 oldalnyira becsültem (mert 
ugye a lapok nem voltak megszámozva).

Egy hatalmas, díszített iniciálé terpeszkedett a szöveg elején, 
mely magához vonzotta a tekintetemet, akaratlanul is olvasni 
kezdtem… És csak olvastam, és olvastam, képtelen voltam abba-
hagyni. A fejem belefájdult a mérhetetlen információ befogadásá-
ba, de a könyv csak nem akart elfogyni, ujjaim alól önként bújtak 
elő a lapok.

Fogalmam sincs, meddig olvashattam így, eksztázisba estem, 
nem érzékeltem az idő múlását. A szemeim égtek, a szájam kiszá-
radt, a tagjaim elgémberedtek. Egyszer csak elkezdtek táncolni a 
szemem előtt a betűk, összefolytak, egymásba kapaszkodtak, 
majd hirtelen szétrebbentek. Szédülni kezdtem, és elsötétült előt-
tem a világ.

Mikor felnyitottam a szemem, egy kórházi ágyon feküdtem. 
Fehér ruhás ápolók vettek körül, hallottam, hogy beszélnek hoz-
zám, de én nem tudtam válaszolni a kérdéseikre, folyton csak a 
könyvet emlegettem. 

Az orvosoknak elmeséltem a történetemet, hogy hogyan és 
mi módon jutottam ide, mondanom sem kell, hogy senki sem hitt 
nekem. Azt állították, hogy nem volt semmiféle „mágikus” könyv 
a lakásomban, az üres íróasztalra borulva találtak rám. Nem tud-
tam, mitévُ  legyek, már teljesen kétségbeestem, mikor mentő 
ötle-tem támadt. Eszembe jutott Matild.

Ő majd igazolni fogja az állításomat! – örvendeztem magam-
ban.

Behívatták a kórházba. Minden reményem Matildba fektet-
tem, ő volt az egyetlen, aki ki tudott volna vinni a bolondokházá-
ból. Mikor belépett, lelkesen üdvözöltem, de ő fagyosan végig-
mért és csak ennyit mondott:

– Soha életemben nem láttam ezt az embert.
Meglepetésemben elakadt a lélegzetem.
– De Matild, hisz én vagyok! Nem emlékszik rám?! Évek óta 

a könyvtárába járok! Matild, kérem…
Az orvosok figyelemre sem méltatták a könyörgésem, kisiet-

tek a szobámból, Matild is velük tartott, de a küszöbről még meg-
fordult és huncutul rám kacsintott, majd gondosan becsukta maga 
mögött az ajtót.

GYÖK ER EK   és   SZáR NYaKGYÖK ER EK   és   SZáR NYaKGYÖK ER EK   és   SZáR NYaK
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Korunk politikai és gazdasági nagy talánya a kommunista Kína. 
A jelenleg 1,3 milliárd lakost számláló távol-keleti ország az Ameri-
kai Egyesült Államok után a világ második legerősebb gazdasági ha-
talmává nőtte ki magát, ugyanakkor minden egyéb olyan mutató te-
kintetében, amely egy adott ország fejlettségi szintjét és erejét tükrö-
zi (hadsereg, tudományügy, űrkutatás, kulturális hatás), Kína évről 
évre növekedést mutat. Jü Hua Testvérek című nagyregénye sajátos 
szatirikus megközelítésben dolgozza fel a Mao aforizmáitól hangos 
és a vörös terrorba torkollt elmaradott ország felemelkedését a globa-
lizált világ egyik meghatározó nagyhatalmává. A szerző emberközeli 
módon ábrázolja Kína újabb kori történelmének a visszásságait, rá-
világít a társadalmi átalakulásra, az országban végbemenő érték- és 
szemléletváltásra, s mindeközben általános emberi tulajdonságokat 
boncolgat.

A regény főhősei Kopasz Li és Szung Kang, akik az első édes-
anyjának és a második édesapjának házasságkötése révén válnak 
(mostoha)testvérekké és elválaszthatatlan társakká. A kezdeti családi 
idillt a regény cselekményének színhelyéül szolgáló Liuvárosba is 
begyűrűző kulturális forradalom szakítja meg. A kínai társadalom 
burzsoá befolyásoktól való megtisztítását szorgalmazó mozgalom 
1966-ban azzal a néphez intézett felszólítással vette kezdetét, hogy 
mindenki jelentse fel azokat a szomszédjait és ismerőseit, akik nem 
igazi kommunisták. A hagyományos értékek és a bevett magatartási 
formák pillanatok alatt sorra megkérdőjeleződtek, és kizárólag Mao 
elnök szavai döntötték el, mi az elfogadható viselkedés. Különösen 
drámai volt a helyzet a tíz évig tartó kulturális forradalom kitörésé-
nek első esztendejében. Jü Hua kellő érzékletességgel taglalja ezt az 
időszakot és az azt meghatározó terrort: bolondsüveg az osztályel-
lenség fején, tábla a nyakában, kiabálnia kell: „Le velem!”, miköz-
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ben a járókelők közül bárki zaklathatja, és a vörös szalagosok brutális 
kínzásainak van kitéve. Az áldozatok kiszemelése céljából mélyre 
ásnak a múltba, így könnyen megtörténhet, hogy a ma még tiszteletre 
méltó polgár holnapra már osztályellenséggé válik. A kulturális for-
radalom fonáksága a regényben leginkább az állhatatos és méltósá-
gos, de tragikus sorsú Szung Fan-ping, Szung Kang édesapjának a 
kálváriáján érhető tetten. Az addig köztiszteletnek örvendő gimná-
ziumi tanár máról holnapra elveszíti megbecsülését, és elődei szár-
mazása miatt kegyetlen bánásmódban részesül. Kórházban lévő any-
juk hiányában, a fiúk kénytelenek végignézni és végigszenvedni ap-
juk megaláztatását, anélkül, hogy bárkinek is eszébe jutna segíteni 
rajtuk. Megrázó az a jelenet a regényből, amikor a két kisfiú a vasút-
állomáson rátalál az (édes)apa holttestére:

„A két fiú sírva, még min-
dig egymás kezét fogva ki-
ment a csarnokból, le a lép-
csőn, és megközelítette Szung 
Fan-ping kicsavarodott tes-
tét. Szung Kang hüppögött:  
– A papát ismerjük. De ennek 
az arca olyan véres, hogy nem 
lehet megismerni.

Bementek az állomás 
melletti büfébe. Nem volt más 
odabent, csak Szu mama, tö-
rölgette az asztalokat. Egy 
kicsit féltek, úgyhogy tétován 
megálltak az ajtóban. Szung 
Kang suttogva kezdte: – Sze-
retnénk kérdezni valamit, de 
ne tessék mérgesnek lenni.

Szu mama két síró kisfiút 
látott az ajtóban, megnézte a 
ruhájukat, és megkérdezte: – 
Ugye nem koldulni akartok?

– Nem – felelte Szung Kang, és a földön fekvő Szung Fan-pingre 
mutatott. – Csak azt szeretnénk megkérdezni, hogy az ott a papánk?”

Az írói ábrázolásban a kulturális forradalom brutalitásának 
egyik fontos szegmense éppen a kisember hipokrízise. Megveszte-
gethetősége, kicsinyessége és részvéttelensége folytán mindenki 

Jü Hua: Testvérek. Fordította: Széky
János, Magvető, Budapest, 2010



178

megkérdőjelezhetetlenül élteti a forradalmat, és szó nélkül nézi végig 
a diákokból álló vörösgárdista csapatok fosztogatását és randalírozá-
sát a városi utcákon, nem gondolva arra, hogy akkor sem lesz senki, 
aki felemelje a szavát a jelenség ellen, ha majd ő kerül sorra. A hivata-
los adatok ezt számokban is kellőképpen szemléltetik: majdnem há-
rommillió embert jelentettek fel, és mintegy félmillióan vesztették 
életüket a forradalom alatt. Mao elnöknek sikerült „megtisztítania” a 
Kínai Kommunista Pártot, de a párttagok mellett a gazdaság, az okta-
tás és a kulturális intézmények számos tisztségviselője és munkatársa 
is a forradalom áldozatává vált.

Szung Fan-ping halálát követően Szung Kang falura kerül nagy-
apjához, Kopasz Li pedig a városban marad édesanyjával, Li Lannal. 
Miután az édesanya hosszú betegség után meghal, majd nem sokkal 
ezután a nagyapa is, Szung Kang visszaköltözik Liuvárosba Kopasz 
Lihez. Az alkalmi találkozásokat leszámítva a két fiatalember tíz év 
távollét után talál ismét egymásra. Addigra már a kulturális forrada-
lom elhal, és az osztályharc sem dübörög többé. Annak ellenére, hogy 
egymástól teljesen különböző jellemek – Kopasz Li rámenős és szen-
vedélyes, Szung Kang pedig szerény és visszafogott –, testvéri szere-
tetben és meghitt barátságban telnek napjaik. A gondtalan, közös le-
gényéletnek Lin Hung, a város legszebb nője vet véget. Kopasz Li, 
aki tizennégy évesen egy nyilvános latrinán megleste a szépséges Lin 
Hung seggét, majd élete első vállalkozásaként oly módon kamatoz-
tatta élményét, hogy egy adag különleges tésztáért a legapróbb rész-
letekig elmesélte a kíváncsi férfiaknak a látottakat, úgy dönt, hogy 
mindent megtesz annak érdekében, hogy a kívánatos nőszemély az 
övé legyen. A gond abban rejlik, hogy Lin Hung Szung Kangot sze-
meli ki hitveséül. A szerző megfelelő érzékenységgel és számos vá-
ratlan fordulattal rajzolja meg a két testvér küzdelmét önmagával és a 
másikkal szemben, akárcsak a mindkettejükben munkálkodó készte-
tést, hogy a másik kedvére tegyen.

A regény legnagyobb erőssége a karakterábrázolás. A szereplők 
egyenként különböző embertípusokat elevenítenek meg, közösen 
pedig az adott társadalmi miliőt testesítik meg. Kopasz Li céltudatos 
és élelmes, amihez kellő agresszivitással, a mindent vagy semmit elv 
alapján tevékenykedő hazárdjátékosra jellemző elszántsággal ren-
delkezik, ugyanakkor van benne betyárbecsület, és mindig egy ősi 
igazságérzet szerint cselekszik. Gazdasági sikere is nyilván ezeknek 
a tulajdonságoknak a függvénye. A Jótétemény Művek igazgatója-
ként kezdi, ahol két nyomorékot, három gyengeelméjűt, négy vakot 
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és öt süketet foglalkoztat és igazgat nagy sikerrel. Miután Teng 
Hsziao-ping reformjai a gazdaságban éreztetni kezdik hatásukat Ko-
pasz Li beindítja saját vállalkozásait. Az első kudarc után ülősztrájk-
ba kezd a városháza előtt, szemetet gyűjt, s hamarosan már hulladék-
királyként emlegetik, tíz évvel később pedig holdingján keresztül 
egyedül teremti meg az egész megye GDP-jét. Vele ellentétben 
Szung Kang nyugodt és kimért, aki a saját kétkezi munkájából akar 
megélni, boldogsággal töltik el a mindennapok kis örömei, nem vá-
gyik többre, jámborsága azonban olykor naivitást és önsorsromboló 
magatartást szül. Lin Hung az átlagnő megtestesítője. Szeret, de el-
várja, hogy férje mindig csak az ő kedvét keresse. Hiúságának jót 
tesz, hogy házastársa minden nap azon az öröklét-biciklin megy érte 
a munkahelyre, amelyből évente csak három érkezik a liuvárosi bolt-
ba, ugyanakkor jó ízlése és értékrendje még a legnagyobb fenyegeté-
sek közepette sem engedélyezi, hogy kötélnek álljon az őt molesztáló 
főnökének.

A vörös karszalagos csőcselék mellett a tömeg pszichológiájá-
nak boncolgatása több helyen is tetten érhető a regényben. Kopasz Li 
legelső üzlettársai: Kovács Tung, Szabó Csang, Kisolló Kuan, Fogté-
pő Jü, Fagylaltos Vang és Szu mama a mindenkori kisembert képvi-
selik. Kezdetben az üzleti siker reményében éltetik és magasztalják 
Kopasz Lit, majd amikor kudarcot vall, megverik és átkozzák, őt hi-
báztatva vesztességük miatt. A kor emberét leginkább Író Liu szim-
bolizálja. Költő Csaoval együtt a kommunista dilettantizmus törtető 
mintapéldánya. Gimnazistaként nagy előszeretettel vesz részt a test-
vérek bántalmazásában és zaklatásában, ami nem akadályozza meg 
abban, hogy a megfelelő pillanatban „megszépítse” Kopasz Li egy-
kori latrinai leskelődését, cikkével országszerte ismertté téve hősét és 
önmagát. Turisták érkeznek Liuvárosba, újságírók özönlik el Kopasz 
Lit, üzletemberek és politikusok keresik a kegyeit, aminek köszönhe-
tően egyre könnyebben tud hozzájutni a hivatalos papírokhoz, álta-
luk pedig a vagyongyarapító üzletekhez. Az ingyenes reklámért cse-
rébe csakhamar Író Liu lesz Kopasz Li hivatalos piár felelőse. Író Liu 
menedzseri tevékenységén keresztül a szerző egyrészt az országban 
végbemenő szemléletváltásra, a nyugati kapitalizmusnak a kínai tár-
sadalomba való betörésére mutat rá, másrészt pedig az emberi kicsi-
nyességet példázza, azt a tulajdonságunkat, hogy érdekből akár a 
múlt megszépítésére is képesek vagyunk, és még a mítoszteremtéstől 
sem rebbenünk vissza. Az állandó fölhajtásnak és gazdagságnak, a 
széles körű ismeretségnek és közkedveltségnek azonban árnyoldalai 
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is vannak, amit Kopasz Li is csakhamar megtapasztal, amikor az or-
szág minden vidékéről érkező nők elözönlik Liuvárost, és közös gye-
rekükre hivatkozva, bírósági úton követelik az újgazdag férfitól, 
hogy vegye el őket feleségül.

A szerző szellemessége és iróniája az egész kötetet áthatja, de 
amíg kezdetben a humor arra szolgál, hogy feloldja a kulturális forra-
dalom ábrázolása során tapasztalt kegyetlenségeket, addig a regény 
végére kimondottan szatirikus hangnemet kölcsönöz a műnek. A re-
gény befejező, napjainkat taglaló fejezeteiben a Nyugat-majmoló kí-
nai kommunista kapitalizmus és a kor szellemét legpontosabban ki-
fejező, kereskedelmi csatornák által szívesen preferált össznépi pro-
dukciók feletti szélsőséges gúnyolódás érhető tetten. A multimilliár-
dos Kopasz Li szűzszépségversenyt hirdet, hogy biztosítsa magának 
az állandó szereplést a médiában, amivel fellendíti a „szűzhártya-
ipart”: a szűzhártya sebészi helyreállítása lesz a kínai népgazdaság 
legjövedelmezőbb ágazata, emellett drasztikusan megnövekszik a 
kereslet a műszűzhártyák iránt, aminek sikere következtében mell-
növesztő krémek, potenciasegítő szerek és egyéb feketén árult bóvli 
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lepi el a piacot. A szűzszépségverseny lebonyolítása során zajló kép-
mutatás, csalás és visszaélés fricska a javából, kár azonban, hogy a 
végére a regény úgy elbulvárosodik, mint az egész modern (kínai) 
társadalom. A regénynek a kulturális forradalmat taglaló első része 
sokkal hitelesebb a másodiknál, amely időnként túlírt, több olyan 
fejezetet is tartalmaz, amely a szarkasztikus szerzői szándék ismere-
tében sem meggyőző, ugyanakkor teljes mértékben mellőzi a jelen-
kori politikai kérdések feszegetését. A sallangok, hiányosságok és 
kétségtelen hiteltelenségek ellenére a cselekmény magával ragadó, a 
történet levezetése gördülékeny, amihez sokban hozzájárul a fontos 
mozzanatok szájbarágást mellőző újbóli felelevenítése, a regény 
nyelvezete és stílusa pedig mindvégig élvezetes.

A Testvérek többrétegű mű: családregény, nevelődési regény, po-
litikai regény és történelmi regény egyben. Egyszerre tárja föl a kom-
munista Kína két arcát: a szegénység és vörös terror által fémjelzett 
múltat és a világdominanciára törő jelent. Kopasz Li gazdasági és tár-
sadalmi felemelkedésén keresztül a regény hűen szimbolizálja Kína 
gazdasági felemelkedését. Ahogyan a mezítlábas, félárva Kopasz Li-
ből hulladékkirály, majd élet és halál urává avanzsált Főnök Li lesz, 
ugyanúgy változik át az elmaradott Kína a globalizált világ egyik 
meghatározó tényezőjévé. Ezzel egy időben, a könyörtelen múlt irán-
ti nosztalgia legkisebb morzsája nélkül, Kopasz Li sorsa az ember ön-
magától és embertársaitól való elidegenedését is jelképezi. A korgó 
gyomrú Kopasz Li vidám kölyök volt, akit boldogsággal töltött el egy 
tál tészta, vagy néhány cukorka, amit megoszthatott szeretett testvé-
rével, amióta azonban dúsgazdag férfi lett, aki megkaphat minden 
nőt, akit megkíván, nappal hófehér, éjszaka pedig koromfekete lux-
usautóban száguldozhat, valamennyi jótevőjét a kedve szerint meg-
jutalmazhat és Putyin személyes festőjével készíttethet magáról port-
rét, teljesen magányosnak érzi magát, és már csak az űrutazás gondo-
lata tudja némileg izgalomba hozni. Jü Hua múltról mondott ítéleté-
nek és jelenről alkotott társadalomkritikájának közös vonása az em-
ber kiszolgáltatottsága egy „fölső erőnek”: annyi a különbség, hogy 
amíg ennek a „fölső erőnek” a szerepét egykor az ideológia töltötte 
be, mára a pénz-siker-reklám (szent)háromság vette át ezt a szerepet.



182 183

A Gender Studies magyarországi térnyerésével megkezdődött  
a Más-helyzetben alkotó hajdani szerzők rekanonizációja, melynek 
fontos állomásai Borgos Anna izgalmas értekezései és ezek nyomán 
születő tanulmánykötetei. A XX. század eleji értelmiségi nők pszic-
hobiográfiájával foglalkozó kutató egyik legérdekesebb kérdéskört 
feszegető munkája az Egy konvencionális nemiszerepáthágó a múlt 
századfordulón című tanulmány, melyben Vay Sándor/Sarolta alakját 
idézi meg. A gyóni születésű grófnőt édesapja fiúnak nevelte, tanító-
jától, a szabadságharc szellemével csaknem ötven évig viaskodó Ká-
szonyi Dánieltől pedig szintén férfias viselkedésmintákat sajátított 
el. Ezt egyetemista korában tovább erősítette bordélyházbeli afférjai-
val, pesti publicistaként pedig már úgy írt a nőkről, mintha külön vilá-
got képeznének. Dzsentrifikálódott nemes létére a szabadúszó újság-
írók kenyerét ette, ennek ellenére azonban – bár Krúdy Gyula több 
írását is neki szentelte – szakmailag és szociálisan mindvégig a peri-
férián maradt (jól példázza ezt, hogy még a róla szóló nekrológokban 
is rendre Richard von Krafft-Ebing Psychopatia Sexualis című gyűj-
teményes kötetében megjelent, lényegében a transzszexualitást – a 
korra jellemző, gyermekcipőben járó pszichiátriai eszközökkel – kö-
rülíró esettanulmányát említik vele kapcsolatban). Maszkulin énazo-
nossága szexuális orientációjában is megmutatkozott: házasságai ré-
vén igyekezett beilleszkedni a „heteroszexuális mátrixba”, önmagát 
radikálisan konvencionális módon nős férfiként meghatározva. Noha 
tehát biológiai nemét elrejtette, társadalmi nemét – konstrukcióként 
értelmezve azt – maga formálta a korabeli normáknak többé-kevés-
bé megfelelőre. Ez az ellentmondásos önidentifikáció keltette fel 
Rakovszky Zsuzsa figyelmét, aki egy interjúbeli megnyilatkozása 
szerint apósa könyvtárában, a Szenzációk nyomában a békeidők 
Budapestjén című kötetben talált rá VS történetére. Könyvhétre meg-
jelent regényében ennek az extrém határszituációban élő embernek a 
figuráját mutatja be, éppen amikor az különleges válsághelyzetbe ke-
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rül: nyárspolgárként ábrázolt apósa egy adósság miatt börtönbe zá-
ratja, s a fegyházbeli fürdés alkalmával derül ki, hogy akit a vejének 
hitt, testi adottságait tekintve nő.

A regény időkerete az 
1889 novembere és az 1901 
októbere közötti időszak, 
az események nagy része 
viszont 1889 utolsó két hó-
napjában, a vizsgálati fog-
ság idején játszódik. Eköz-
ben a foglyot a bába nőgyó-
gyászati ellenőrzése után a 
klagenfurti császári és ki-
rályi járásbíróság törvény-
széki orvosszakértője, dr. 
Birnbacher kezei közé ad-
ják, hogy megtudja, fele-
lősségre vonható-e egyál-
talán. A doktor jegyzetei 
eredeti alakjukban, fordí-
tásként jelennek meg a 
szövegben: feltűnik, hogy 
rokonszenvezett a vádlot-
tal, elismerte műveltségét, 
gazdag kifejezőkészségét 
és írói tehetségét, közel azonban nem sikerült hozzá férkőznie, az ér-
tetlenkedő tömeg szócsöve maradt. Vitáik minduntalan visszatértek a 
természet rendelése és az Istentől kapott szabad akarat oppozíciójára, 
ami gyermekkora óta kísértette a főhőst. Öreganyja például így okí-
totta egyik csatározásuk alkalmával: „Minden dolog az, ami (…), 
mégpedig az, aminek a Jóisten teremtette! Az asztal asztal, a macska 
macska (…). Hiába is akarnám eldönteni, hogy ez az asztal itt holnap-
tól egy cserép virág, vagy hogy ez az állat igazából egy igásló, mert 
megvan a maguk valósága, és az nem engedelmeskedik az én szeszé-
lyemnek.” (111.) Éppen ez a saját valósághoz való jog az, aminek a 
rendíthetetlenségéhez VS ragaszkodott: az ő valósága ugyan nem 
egyezett meg a környezete valóságával, de ez csupán relativizálta az 
egyetlen realitás létezésének lehetőségét, és nem jelentette magától 
értetődően azt, hogy bármelyikük realitása is valósághűbb lenne a 
többiekénél. Ez a „minden egész eltörött”-féle paradigmaváltás elő-
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jele, az antropocentrizmusból kiábrándult, modern szubjektum ki-
nyilatkoztatása. Ami viszont feltűnő, hogy a főhős nem találja hozzá 
a hangot: találónak szánt szólamai üres pufogtatásnak tűnnek, nincs 
nyelve a romantikát túlhaladó problematika kifejezésére.

Formai szempontból a regényben a műfajok széles skálájával 
találkozunk: van benne vers, naplóbejegyzés, levél, orvosi látlelet és 
egy mintegy kétszáz oldalas önéletírás. Rakovszky Zsuzsa kiváló stí-
lusimitációval teremti meg VS harminc évig evidenciaként megélt 
mentális illúziójának excentrikus glóbuszát. Az önéletrajz mintegy 
betétregényként emelkedik ki a szövegből, születésétől raboskodá-
sáig meséli el élete történetét, úgy, hogy közben kiemeli a három leg-
fontosabb szerelmét: a Madame C. lipcsei leánynevelő intézetéből 
tizenhárom évesen megszöktetett angol Millicentet, az egri színház 
üdvöskéjét, Hegyesi Marit, akinél érzelmei nem találtak viszonzásra, 
és természetesen az álpap színe előtt feleségül vett nyíregyházi pol-
gárlányt, a kóccal kitömött harisnyával (!) kielégített Eszéki Emmát, 
aki nagyvárosi karrierre vágyva mondott igent a lánykérésre. A ne-
gyedik, a Wörthi-tónál megismert huszonhat éves tanítónő, az utolsó 
együtt töltött napokban a magán a várandósság jeleit felismerő (!) 
Engelhardt Marie volt az, aki miatt fogdába került: a barátnak hitt 
bajkeverő, a macskaképű Zarándy megzsarolta, ezért kénytelen volt 
apósától kölcsönkérni, amit azzal indokolt, hogy nyolcszáz forint 
kauciót kell fizetnie egy szerkesztői állásért. A már régóta gyanakodó 
Engelhardt úr jelentette fel végül, hogy a szégyen miatt aztán csalá-
dostul menekülni kényszerüljön, s Amerikába tartva, hajótörést szen-
vedve veszítse életét. 

VS a regény végére kiszabadult a börtönből: az orvosi szakvé-
lemény ugyanis kimondta, hogy „a grófnő nem tekinthető lelkileg 
egészségesnek” (377.), mert öröklött gyöngeelméjűségben szenved. 
Ekkor új életet kezdett: kávéügynöknek állt Svájcban. Még mindig a 
saját valóságában.
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A fiatal művész arra tette fel az életét, hogy létrehozza a nagy 
Művet. A végsőt és grandiózust, amely ámulatba ejt mindenkit, s 
amely méltó arra, hogy kifejezhesse több évtizednyi megfeszített 
munka, művészi hitvallás s a legfontosabb élettapasztalatok lényegét.

Nap nap után dolgozott hát, térdeplőpárnák sokaságát nyűtte el, 
s fotósorozattal örökítette meg a Mű formálódásának minden mozza-
natát. „…a Mű lényegéhez hozzá tartozott az észrevétlen, fokozatos 
formálódás. A képzeletében éjjel-nappal maga előtt látta a végső kör-
vonalat, amit meg kellett töltenie színnel és lélegzettel, hogy a kijelölt 
napon aztán majd azt mondhassa: kész van… Minden elkészült rész-
let a leendő teljességet előlegezte meg.”

Az alkotás különlegességét az aprólékos részletek rendszere ad-
ta, amely a kíváncsi szemlélőnek aligha jelenthetett többet apró mo-
zaikkockáknál, a megragadásához szükségeltetett a rálátás, az „egy-
befogás” képessége. „A Mű első pillantásra alaktalan halomnak tű-
nik, szabálytalan domborulatok halmazának. Aztán, ha többször kör-
bejárjuk, lassan, apránként kibontakoznak előttünk a formák. Egy-
két méter közelségből az ember csak pixeleket, kiszáradt teafiltereket 
lát, távolabbról azonban mindez egyetlen testté mosódik össze.”

Tóth Krisztina mintha Pixel című, legújabb kötete létrehozását 
dokumentálta volna a fenti történetben, mely a novellafüzér, vagy 
ahogy ő fogalmaz, a szöveg-test egyik darabja, s a kötet értelmezé-
séhez szolgáló alapkódokat rejti.

A könyv valódi kis remekmű. Olvasmányos. Pergő. Lebilincse-
lő. Afféle „nem lehet letenni” fajta. Az írónő a tőle megszokott stílusú 
tárcanovelláknál egy jó nagy lépéssel tovább haladva sajátos terem-
téstörténetet hozott létre. A novellák, ahogy a korábbiak is, korunk 
Magyarországán, főként Budapesten játszódnak, a mindennapok 
kisembereinek történeteit, szerelmeit, csalódásait, hétköznapjait, vi-
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láglátását örökítve meg. A szerzőnő azért tesz néhány kitérőt a glo-
balizált Európa porondjára is, a folyton elvágyódó, önkereső embe-
rek olvasztótégelyébe, ahol a sorsok ugyanolyan szomorkásak, mint 
Magyarországon, talán csak a díszlet más és a lehetőségek kecseg-
tetőbbek.

A történetek a huszadik szá-
zad Európájában játszódnak, több 
emberöltőn át görgetik e térség 
történelmi eseményeinek hordalé-
kát. Világháborúk, antiszemitiz-
mus, holokauszt, talajvesztettség, 
ki- és elvándorlás, gyökértelenség, 
nyelvvesztés, világbavetettség-ér-
zet, globalizáció, vendégmunkás-
sors, kisebbségi lét, romakérdés, a 
nemi identitás megélésének mó-
dozatai, előítéletek és konvenciók, 
mind-mind izgalmas és fontos té-
ma, amelyeket nem lehet a sző-
nyeg alá söpörni, hiszen megha-
tározzák a mindennapokat, embe-
rek, családok, generációk sorsát 
befolyásolják. Beszélni kell róluk, 
hiszen akkor érthetők meg, akkor dolgozhatók fel igazán. Tóth Krisz-
tina ennek a mestere. A beszédé és a beszéltetésé. Akár egy jó pszichi-
áter, hagyja, hogy páciensei, azaz hősei, végigdőlve egy kényelmes 
kereveten, az életükről meséljenek, az olvasó pedig, mint egy voyeur, 
a függöny mögött lapítva issza magába a történeteket, s végigkalan-
dozza a felelevenített színhelyeket a párizsi sikátoroktól a homokos 
adriai tengerparton át a magyarországi bérlakások körfolyosóiig, 
csavaroghat lőtéren, temetőben, konferencia-aulában, műteremben, 
romatelepen, villamos-veszteglőben, egyszóval bárhol, ahová az el-
beszélések hősei repítik. Közben még játszhat is. Hisz a szerző nem 
elégszik meg azzal, hogy szimpla történetekkel ajándékozza meg az 
olvasót, hanem játékba is invitál. Mintha Tom Tykwer Loláját üldöz-
nénk, úgy eredünk hőseinek nyomába, ő pedig tykweri rugalmasság-
gal kezeli az eseményeket, újabbnál újabb történet-levezetési módo-
zatokat kínál fel, azt sugallva ezzel, hogy a világban minden képlé-
keny, esetleges, a történések pedig különböző nézőpontokból szem-
lélve más-más irányt vehetnek, és más-más megítélés alá esnek.

187

A játéknak azonban a kötet szerkezeti megkomponáltsága is a 
részét képezi. Tóth Krisztina emberi testrészeket hív prózába, és úgy 
alkotja meg a harminc különböző testrész ihlette történetet, hogy 
mindegyik különálló, teljes egész, ugyanakkor egy nagy mű, a test 
szerves része is, s csak az egészet egységesen szemlélve válik egy-
értelművé a részek közötti összefüggés, és nyer értelmet a mű maga. 
Ehhez azonban kell egy csöppnyi szünet. Néhány lélegzetvétel és a 
néhány lépés távolságból való szemlélés igénye, képessége. Ahogy a 
térd történetének művész főhőse, Tóth Krisztina is egy nagy, komp-
lex alkotás élvezetével ajándékozza meg a játszani szerető olvasót. 
Olvassuk végig, majd tegyük le a könyvet és hagyjunk kis időt ma-
gunknak. Szusszanjunk párat. Néhány lépésnyi távolságról észrevét-
lenül kezdenek majd összeállni a történetek mozaikkockái, vagy ha 
úgy tetszik, a csöppnyi, tarka történet-pixelek.

Kószó Attila: Budapest (Magyarország)
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Aki olvasta a szerző Világsarok non-stop című (ugyanennél a 
kiadónál 2006-ban megjelent) kötetét, és élvezte, az ezúttal sem fog 
csalódni. A koncepció ugyanaz: itt is Balázs Attila publicisztikáinak 
legjavával találkozunk, kritikák, esszék, kiállításmegnyitók, inter-
júk, jegyzetek etc. sorakoznak, azzal, hogy egy fejezet erejéig a szer-
ző internetes naplójába is beleleshetünk nagy titokban. Egyes írások 
talán azóta születtek, no meg eléggé vaskos mindkét kötet – ha egy-
szerre kerül kiadásra, az, ha az olvasónak nem is, a kiadónak (és a 
polcnak) talán túl nagy falat lett volna. De itt a folytatás, én azt se 
bánnám, ha idővel trilógiává egészülne ki.

Szépirodalmat lopni az újságírásba, minél többet, ennek van ér-
telme! Így az már nem olyan, „mint a vízre írni”, ahogyan a főszer-
kesztőnk is emlegeti például a napilapunk politikai rovatát. Hiszen a 
nyomtatott sajtóban megjelent írásoknak mára alig marad hírértéke, 
mire az olvasó kezébe kerülnek, az elektronikus média sokkal napra-
készebb, nem beszélve a világhálóról, ami meg egyenesen „percre-
kész”. Valami olyasmit kell tehát a papírra álmodni, amit a témában 
érdekelt olvasó másnap, vagy a következő héten, vagy éppen bármi-
kor értékesnek tarthat, újra meg újra elolvashat, esetleg ki is ollózhat, 
albumba beragaszthat, évek múltán ismét elővehet... (Vagy: amit egy 
kiadó kötetbe gyűjthet, megjelentethet, mint ez esetünkben is tör-
tént.)

Hadd ne itt értekezzünk arról, mi szépirodalom és mi nem az, vi-
szont Balázs Attila publicisztikai írásai mindenképp szépirodalmi 
igényességgel íródnak. Azt a nemes hagyományt folytatja, aminek 
Ady vagy Hemingway az ősképe (vagy akár Hunter S. Thompson, a 
maga „dzsentris” nemességével). A témák igencsak szerteágazóak, 
mindazonáltal összeköti őket az egyedi stílus, a színekben, hangok-
ban, szagokban és ízekben gazdag leírás, amely dimenzióiban már-
már egyenesen tapintható is az érzékeny olvasó számára. Legyen szó 
vásznon álmodó titánokról, Van Gogh füléről vagy akár a pesti járdán 
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éktelenkedő kutyaszar kupacairól... az élmény élesen átjön. A külö-
nös játékossággal átitatott stílus, a gondolatgazdagság, a keserédes 
humor (mely igen sokszor önironikus) hihetetlenül olvasmányossá 
teszi az írásokat, gördülékeny, mint a Rolling Rock, két szuszra elfo-
gyasztható, és az ember kérne még.

A szerző több helyütt vall 
az előző köteteiről is, „önolva-
sónapló” szerűen mintegy. 
(Számomra ez különösen iz-
galmas, kedvelem a műfajt, 
Gide esetében is például száz-
szor jobban élveztem A pénz-
hamisítók naplóját, mint az 
„alapművet”.) Fontos passzu-
sok hangzanak el itt a Kinek 
Észak, kinek Dél című, meg-
kerülhetetlen  „történelmi 
pletykaregényről” is, amely 
magában is jelentős mérték-
ben tartalmaz publicisztikai 
jellegű részeket (emellett le-
gendákat, anekdotákat, kora-
beli pletykákat etc.), többek 
között ettől válik lélegzővé a 
mű, több kameraállásból felvett, a teljesség igényével papírra vetett 
kordokumentummá, elhatárolódva a rideg, legtöbbször a politika ál-
tal tollba mondott történelemkönyvektől és történelmi regényektől 
(lásd erre a szerző két példáját: Híd a Drinán – Egri csillagok). Tehát 
az átjárhatóság (természetesen) kétirányú: nem csupán az újságírás-
ba „csempésződik” szépirodalom, hanem fordítva is! Természetes – 
ismétlem –, hiszen a művész, az író, a krónikás magát a Világot írja le 
folyton, önmagán átszűrve, megemésztve, testi-lelki-szellemi való-
ján átpárolva, ugyanazt a (jobbik esetben) nagy „regényt” papírra 
(vászonra, kottára, képernyőre etc.) vetve egy életen át. Irreleváns, 
cikket ír, zenét szerez vagy palotát tervez.

No, cseppet elkalandoztam – ahogyan teszi ezt számos esetben 
Attilánk is – a megkezdett gondolattól, szóval: „önolvasónapló”. Egy 
helyütt így vall a kötet előző részéről (az előző rész tartalmából): 
„olyan írásokat tartalmaz, amelyek a SZÉPPRÓZA, esszé, publicisz-
tika határán mozognak. Ha az ember túl sokat foglalkozik az elvont, 

Balázs Attila: Világsarok +.
zEtna, Zenta, 2011
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színtiszta irodalommal, valahol hiányérzete támad a csupasz valóság 
iránt. Nálam a publicisztika játssza el ezt a szerepet, egy kicsit vissza 
is visz abba a világba, ahonnan származom.” Hű részletességgel le-
festeni egy-egy talajszintbeli képet, onnan elrugaszkodni, múzsa-
szárnyon a felhők fölé szállani, majd zuhanórepülésben vissza, eset-
leg meg sem állva a talajszintnél, hanem még lejjebb hatolni – mindez 
egészen természetes módon valósul meg a szerző tolla nyomán. Le-
gyen szó egy tárlatmegnyitóról vagy egy „véresen komoly” regény-
ről. A bravúr elsőre meghökkentő lehet az olvasó számára, később 
már megszokható, de (legalábbis szerintem) soha meg nem unható.

Habár... Nem mondom, hogy unalmas lenne számomra az Új 
Symposion témája, de ez picit több helyütt kerül szóba az arányosnál. 
(Meg úgy általában is az utóbbi években számos szerzőnél, számos 
kontextusban. Persze, előtte meg agyonhallgatták, ugye, és ezt kom-
penzálni kell valahol. Csak sajnos úgy érzem – amellett, hogy termé-
szetesen elismerem a legendás folyóirat és műhely és szellemi köz-
társaság jelentőségét –, mára már akkor is kibillen a mérleg a másik 
irányba. Más kérdés, hogy kevés a magamfajta pók, akinek minden 
szerző minden könyvét el kell olvasnia, különben rosszul érzi magát. 
Fizikailag. Tudod, az elvonás. Szóval, gondolom, az átlagolvasónál 
jóval gyakrabban találkozom ezzel a témával (is). Tehát lehet, hogy 
nem a téma „közkézen forgása” aránytalanul nagy, csupán az én étvá-
gyam. Aztán magamra vessek, ha emódon egy-egy fűszerből több ke-
rül a szervezetembe...) A másik visszatérő „motívum” a szerző első 
regénye, a legendás Cuniculus. Mondjuk, ez nem válik számomra 
unalmassá – inkább egyre csigáz, hogy végre beszerezzem és elol-
vassam. (Külön remekül szórakoztam a briliáns megoldáson: a kötet-
ben szereplő első írás címe Cuniculus vitae. A mókamester...) 

Egyébként is mintha enyhén önéletrajzibb lenne ez a „regény” az 
előző résznél. (Ami engem például dehogy zavar! Hány meg hány író 
teszi ugyanezt, és ha valaki színes egyéniség, ez semmi határon túl 
nem fog öncélúnak tűnni. Az olvasó élvez. Ez a dolga. Nem?) Többet 
vall itt önmagáról, bár leginkább indirekt teszi ezt. A kötet első négy 
fejezete egyenes folytatása az előzőnek. Itt szerepelnek a pompás úti-
rajzok, a kritikák, a jegyzetek, a kiállításmegnyitók etc., köztük 
nyolc, a szerző által készített interjúval, melyek között mindjárt az el-
sőnek nem más az alanya, mint Salman Rushdie! (A nyálam össze-
csordult, ahogy megpillantottam...) Az utolsó két fejezetnek viszont 
már „nyíltan” Balázs Attila a főszereplője. Az Egodripp – az író vég-
ső párlatának, esszenciájának cseppekben való adagolása – néhány  
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blogos bejegyzést tartalmaz, a Kérdi végül ő pedig négy hosszabb 
mélyinterjút a szerzőnkkel. Először kicsit furcsának tartottam az öt-
letet, utóbb viszont rájöttem, jogos ezek szerepeltetése a kötetben, hi-
szen nagyon fontos dolgokat mond a vajdasági és a magyarországi 
irodalom kapcsolatáról, kánonról, kánonokról – jaj, de különösen 
szeretlek, amikor ezt mondod: „Bármelyik kanonizált dolog arra 
ösztönzött, hogy egy jókora, ízléstelen graffitit vagy valami hasonlót 
fújjak-pacsmagoljak-eresszek rá a magam módján.”! – meg úgy álta-
lában az irodalomról. És csak másodsorban önmagáról. Azt is legin-
kább a művein és a Sympón (már megint?) keresztül. 

De hogyan vélekedik maga Balázs Attila minderről (mármint az 
ego „csepegtetéséről”)? „Éppen az a személy, aki legjobban megfelel 
most ennek a misztikus körülírásnak, épp ő találta üzenni, miszerint 
már megint az van, hogy írdogálok valamiket valahová magamról? 
Hát sosem veszem észre az élet másról (is) szóló bonyolult szerkeze-
tét? Na, ez fájt. Szerintem igazságtalan, mert én mindig másról be-
szélek. Ha magamról, akkor másról, ha meg másról, akkor magam-
ról.” Ugyan, Attila, nem kéne „magyarázkodni”. Minden porszem-
ben ott az egész Világ, s melyik porszemet ismernénk jobban, mint 
enmagunkat? Az értelmes/érző olvasó nagyon jól tudja ezt, és nem is 
emel kifogást.

Balázs Attila, ha kell, a teljes kör kedvéért – mert „mintha valami 
mégiscsak kikerekedne itt végül” – megírja a kritika kritikáját is. Ma-
gam pedig, a kör végtelenségét demonstrálandó, a kritika kritikájá-
nak kritikáját is. Ami szintén folytatható, természetesen. (Imádom a 
matematika metafizikába nyúló hajtásait!) Izgalmas lenne, hajrá, 
Attila, hajrá írótársak!

P. S. – Csak egy apróság, amolyan „szurkapiszka”, s tényleg ez 
az egyetlen részletecske, ami a kötet olvasása közben zavart. De ez 
már a Kinek Észak, kinek Dél idején is. Csak az a regény tényleg 
annyira lenyűgöz, hogy nem volt lelkem a kritikámba beleírni. Ebbe 
viszont bármi belefér, hehe... Szóval: a csevapcsicsa... A magyaror-
szági „gasztroszakik” erre ferdítették a délszláv ínyencség nevét, no-
sza. Birizgálja a csőrömet, de kevésbé zavar, mint ha például gulyás-
krémmel öntenék nyakon. Viszont a hazánkfiának talán nem kellene 
mindehhez asszisztálnia, mintegy szentesítenie az elnevezést. Vagy? 
Fogjam már be, ugye?...
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Boldizsár Ildikó egyik korábbi, Mesepoétika (2004) című köte-
tében kifejtette meggyőződését, miszerint a mesék élni segítenek, és 
ez alatt a megállapítás alatt két fontos tényt tudatosított. Azt, hogy a 
mesék az élet kihívásaival szemben nyújtanak magatartási modelle-
ket, megoldási stratégiákat, ugyanakkor terápiás hatásuk is van, nem 
csak szellemi, etikai szinten fejtik ki hatásukat, hanem pozitívan be-
folyásolják az ember fiziológiai problémáinak megoldását is. Egyfe-
lől tehát mentálhigiénés szerepük van, másfelől pedig olyan energia-
forrásokat szabadítanak fel, amelyekből a gyógyuláshoz szükséges 
erő is megszerezhető. A mese oldja a feszültséget, kiegyensúlyoz és 
harmonizál, egyszerre több szinten fejti ki hatását. A személyiség 
vizsgálata során is terápiás hatása lehet a mesének, ugyanis nem csu-
pán a külső akadályok leküzdésében nyújt segítséget a mese, hanem 
annak az alapvető kérdésnek a megválaszolásában is, hogy ki vagyok 
én. A személyiség formálódása során felmerülő akadályok leküzdé-
sében is utat mutat a mese, ugyanis arról szól, hogy tulajdonképpen 
minden rendbe hozható. Ebben két járható út mutatkozik meg, a 
maszkulin és a feminin létprincípium követése. A férfias életelv nyo-
mán a világnak az oda nem való, oda nem illő dolgoktól történő meg-
tisztítása, illetve a valamikor az odatartozónak a visszaszerzése, és 
ezáltal a világ harmóniájának a visszaállítása a mesehős küldetése. A 
női princípium által képviselt megoldási modell pedig oly módon kí-
vánja helyrehozni a világ működésében keletkezett egyensúlyzavart, 
hogy az eltűnt, elfelejtett vagy rejtett értékeket visszaszerzik, vissza-
hozzák és őrzik a világban, vagyis felelősséget vállalnak a világ har-
móniájához szükséges rend fenntartása érdekében.

Szerinte a műtétre készülő betegeket legjobb lenne mesékkel 
felruházni, a műtétre váró gyerek ugyanis a sárkányos, sárkányölős 
meséktől kap kellő impulzusokat az előtte álló nehézségek leküzdé-
sére, ugyanakkor ilyen meséket nem szabad a lázas gyerekeknek me-
sélni, mert még inkább fölszökik tőlük a testhőmérsékletük. A mesék 
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gyógyító erejének jungiánus értelmezésekor Marie-Louise von Fran-
zot idézve mondja ki, hogy a mesékben elmondott történetek életál-
mokat és a kollektív tudattalan azon ellensúlyozó folyamatait jele-
nítik meg, amelyek kiegyenlítik az egyoldalúságot, a betegséget, az 
emberi tudat állandó elhajlásait, miközben folyamatosan figyelmez-
tetnek arra, hogy a földi rend elmozdult a kozmikus rendhez képest.

Újabb könyve, a Meseterápia teljességében a meséknek a gyó-
gyításban és a mindennapokban betöltött szerepével foglalkozik, a 
szerzőre jellemző módszerességgel és rendszerbe állítással.

A mese eredeti funkciója a kö-
zösség egyben tartása. A meseterá-
pia alapcélja a betegségek és men-
tális zavarok megelőzése. Boldi-
zsár Ildikó szerint a mese „mozgás-
ba hoz, felemel, könnyebbé és élhe-
tőbbé teszi a mindennapokat, és kö-
vethető mintát ad arra nézve, hogy 
az ember valóban több lehet annál, 
aminek gondolja magát egy adott 
pillanatban. Ugyanakkor […] visz-
szakapcsol a természethez, hogy 
megtanítson onnan is erőt meríteni 
a létezéshez.” (358.) A szerző által 
kidolgozott, és a világ eddig egyet-
len Meseterápiai Központjában is 
alkalmazott Metamorphoses Mese-
terápiás Módszer, ami a központ-
ban madarak által nyújtott terápiás 
metódussal egészül ki, egyaránt szolgálja az önismereti munkát és a 
harmonikus működésből kibillent egyének visszavezetését az össz-
hangteremtő kötődésekhez, és ennek az interdiszciplináris tevékeny-
ségnek az elméletét meg gyakorlatát esetleírásokkal gazdagítva, a te-
rápia megelőző lehetőségeit hangsúlyozva mutatja be a Meseterápia 
című kötet. A szerző gondolt azokra az olvasókra, akikhez nem jutott 
el előző nagy elméleti összefoglalója, sem mesegyűjteményei, átfo-
gó mesetipológiai összegzést nyújt mostani kötetében is, olvasha-
tunk a népmesék eredetéről, lélektani hátterükről, szimbólumrend-
szerükről, a magyar népmesék samanisztikus elemeiről, a beava-
tásról, a szellemi gyökerek felleléséről, az európai és a keleti mesék 
szemléletbeli eltéréseiről, a mesék életkorhoz köthetőségéről.

Boldizsár Ildikó: Meseterápia. Mesék a gyógyításban 
és a mindennapokban. Magvető, Budapest, 2010



194

A meseterápia gyakorlatát szemléltető rész az emberi élet során 
felmerülő döntéshozási, kötődési, elszakadási, elhagyási, választási, 
megfelelési, tovább- és magasabba lépési, családalapítási, közössé-
gen belül felmerülő problémák meséken belüli felismertetésére, a 
meséken belüli azonosulásra és a problémamegoldásig vezető terá-
piás módszerre világít rá. Ez a rész foglalkozik egyebek közt az útnak 
indulással, a konfliktusokkal és bonyodalmakkal való szembesülés-
sel, a próbatételekkel, a segítők elfogadásával, az ellenfelekkel foly-
tatott küzdelemmel, a régi én elhagyásával és az új én felépítésével, a 
női és a férfi életelvvel, a családdal, az egyén lehetőségeinek megis-
merésével.

A szerző az Utószóban számol be a könyv írása idején létrehozott 
Meseterápia Központban megélt felismeréséről, miszerint a madarak 
példaadó módon alkalmazkodnak a gyorsan és gyökeresen megvál-
tozott körülményekhez és helyzetekhez, miközben megtartják a szár-
nyaláshoz adott lehetőségüket, nem egy közülük három közegben, 
földön, vízen és levegőben is otthonos, határozott életösztön műkö-
dik bennük, csodás teremtmények, amelyekkel együtt lenni, megfi-
gyelni őket, gyógyszert helyettesítő terápiás lehetőség, ami immár 
gyakorlati alkalmazást nyert. Boldizsár Ildikó ezt a kötetet lezáró 
írást egy Goethe-idézettel indítja: „A legtöbb, amit a gyerekeinknek 
adhatunk: gyökerek és szárnyak.” E két fogalmat leggyakrabban a 
biztonságot nyújtó, és a hagyományokat átadó családi háttérrel, illet-
ve a kreativitásban megnyilvánuló önmegvalósítással azonosítják. A 
Meseközpontban viszont – vélhetően a viharba keveredett, sérült ma-
darak ápolását követő felismerés nyomán – olyan gyökereket képzel-
tek el, „amelyek stabil vagy támogató családi háttér nélkül is megta-
lálhatók az emberben”, illetve olyan szárnyakat „amelyek szárma-
zástól, iskolázottságtól és életminőségtől függetlenül mindenkit ké-
pessé tesznek a szárnyalásra”. (359.) Ahhoz, hogy pontosan megért-
sük, mire is gondol ezzel a megállapítással dr. Boldizsár Ildikó mese-
terapeuta, el kell olvasni a könyvét. Nem azért, mert minden ember 
neurotikus, hanem mert nem mindenki képes felismerni, amikor a 
neurózis koncentrált formában jelentkezik nála, és képtelen tenni el-
lene. Pedig az ilyesmi voltaképpen mindennapi történések kísérője, 
párkapcsolatoké, családon belülieké, munkahelyen történőké stb. A 
Meseterápia prevenciós lehetősége, hogy a laikus olvasó akár saját 
problémájának megjelenítésére is rábukkanhat, és nem jobb elol-
vasni egy mesét, mint nyugtatóért rohanni a patikába?
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A nagymamám szép lány, 
szép nő volt. Egészen fiatal korá-
tól kezdve körüllengték a férfiak, 
de ő nem engedett. Nem kellett 
neki senki, pontosabban: senki 
sem volt elég jó. Azt mondják, aki 
sokat válogat, végül hoppon is 
maradhat. De a nagymamámmal 
nem ez történt. Mert nem csak 
szép volt, de ambiciózus is: éne-
kelt, táncolt, szerepelt. Neki olyan 
férj kellett, akivel pompázatos 
élete lehet, aki miatt irigyli majd a 
többi nő, akivel a város álompár-
jává válhatnak. És így is lett. Min-
den olyan volt, mint a mesében: a 
szép nő egy művészben találta 
meg hercegét. Vele olyan lehet 
minden, mint a hollywoodi fil-

mekben: hírnév, pénz, csillogás. Már a lánykérés is filmbeillő volt. 
Hozzám jössz vagy megöllek, és aztán magamat is – meséli a család. 
Az élet azonban korántsem a happy endről szól, a művészek nem fel-
tétlenül keresnek sok pénzt, a bohém élet pedig megterhelő. Persze, 
hogy válás lett a vége. Majd korai halál. Nem is ismertem a nagyapá-
mat.

Mindenki tele van ilyen és ehhez hasonló családi történetekkel. 
Vannak benne igaz részek, vannak túlzások. Van olyan, amit szándé-
kosan mesélnek másképp, és van olyan is, amin az idő változtat. 
Honnan tudjam, hogy igaz-e a nagymamám megkérésének sztorija? 
Honnan tudjam, hogy a soha nem látott nagyapám agresszív vadállat 
volt-e vagy érzékeny művészlélek? Azt tudom, amit elmesélnek. 
Minden gyerek azokat a meséket, azokat a történeteket ismeri, 
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Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz. 
Magvető, Budapest, 2011
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amelyekkel a családja traktálja. Az unalomig újra és újra mesélt hi-
bák, balesetek, viccek, találkozások soráról beszélek. Ahogy Grecsó 
Krisztián is a Mellettem elférszben. Csak ő utánajárt ezeknek a törté-
neteknek, igaz, egy véletlen folytán, de akkor is.

Mert, ugye, mit tehet egy férfi, akit éppen kidobott a barátnője 
egy másik miatt? Berúghat, elmehet csajozni/kurvázni, vagy a mun-
kába menekülhet. A Mellettem elférsz főszereplője ezeket mind meg 
is teszi, de a nagy felejtési procedúra közben olyan emlékekre lel, 
amelyek megváltoztatják múltját, jelenét és jövőjét is. „Nem hívtam 
föl Helgát. Otthon Juszti mama írását olvastam megint. Amikor a vé-
gére értem, kezdtem elölről, mint valami szent szöveget, melynek 
nem az értelme fontos. Olvasás közben figyeltem magam, hol dobog 
jobban a szívem, melyik részt unom, mely mondatoknál szorul a tor-
kom.” Ahelyett, hogy azt mantrázná, minden rendben lesz, nem ment 
tönkre az egész életem, a nagymamája írásához menekül. Ahhoz a 
történethez, amelyről azt hitte, ismeri minden részletét, hiszen a csa-
lád minden történetéről tud. Egy felkérésre megírt cikk azonban 
fényt derít egy titokra, amely további nyomozáshoz vezet. A nyomo-
zás pedig további titkokhoz. A történet a második világháborút és '56 
eseményeit is a család meséjén keresztül mutatja be. Megismerjük 
Márton tatát, aki már majdnem hazaér a Dontól, amikor elfogják és 
visszaviszik, hogy a feleségének ezután még évekig kelljen várnia rá. 
Megismerjük a másik nagytatát is, Domost, aki túl magasra nyújtóz-
kodik, és paraszti származása ellenére egy polgári nő szerelmére vá-
gyik (amit meg is kapna, ha a nőnek nem derogálna a mezaliansz). A 
naplókból, levelekből, elbeszélésekből kirajzolódik a homoszexuális 
nagybácsi (aki harcol érzelmeivel és papi pályára indul, hogy végül 
újra hazatalálva megtalálja a boldogságot), az írói ambíciókkal ren-
delkező nagymama (aki akkor éri el a legnagyobb sikert, amikor né-
hány perc alatt ír verset fia számára az évzáróra), és a Telep is (ahol 
mindig büdös van, és ahonnan nem lehet szabadulni). A belső borí-
tókra rajzolt családfát követve beavatottakká válunk, szinte egybe-
forrunk a regénybeli családdal.

Grecsó Krisztián szépen formált mondatai és gyakran archaikus-
nak is nevezhető szóválasztása teszik a Mellettem elférszet igazi lé-
lekápoló olvasmánnyá. A történet legtöbbször nem vidám, szívme-
lengetőnek meg aligha nevezhető, mégis kedvet érez hozzá az olva-
só, viszi a lendület, viszi a mondatok hullámzása. A Mellettem elférsz 
tökéletes párja, illetve ellenpontja Grecsó első, Isten hozott című re-
gényének, amennyire vidám volt az a regény, annyira komor ez. És a 
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mű belső szerkezete is ilyen kettősséget mutat: amennyire részletgaz-
dag a múltról szóló rész, annyira felszínes a jelen leírása. Az elbeszé-
lőről csak annyit tudunk meg, hogy elhagyta a barátnője, ezért csak 
téblábol a városban és nyomozgat a családja múltja után.

Grecsó Krisztián regénye annyira személyes (vagy legalábbis 
annak tűnik), hogy úgy érezzük, a legjobb barátunk mesél legféltet-
tebb titkairól. Nyilván vannak benne kitalált részek, sőt, akár az egész 
történet is az lehet, mégis olyan, mintha együtt nőttünk volna fel az 
elbeszélővel. És közben nekünk is eszünkbe jut számtalan történet 
saját családunkról, hogy végül megkérdőjelezhessük azok valóság-
tartalmát.

Hegedűs Zsolt: Stockholm (Svédország)
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A korabeli filléres regények és a klasszikus western filmek révén 
romantikusan ábrázolt vadnyugat hosszú évtizedeken keresztül az 
amerikai nép folklórkincsének gazdag táptalaját képezte, aminek 
következtében javában tizenkilencedik századbeli cowboyok és tör-
vénykívüliek egész sorának mítosza teremtődött meg. A kietlen pusz-
taságot meghódító farmerek sorsát taglaló históriák, az igazságos se-
rifek állhatatosságáról szóló legendák és a magányos lovas (vad)ro-
mantikus történetének számos feldolgozása sokban hozzájárultak a 
vadnyugat és a vadnyugat (anti)hőseinek mitikus megéléséhez az 
amerikaiak részéről. A beidegződött vadnyugat-ábrázolással ellen-
tétben Cormac McCarthy, Vad lovak (All the Pretty Horses) című re-
gényében a tizenhat éves John Grady Cole és nála egy évvel idősebb 
barátja, Rawlins fejlődéstörténetének elmesélésével kellő érzékkel, 
de pátoszmentesen vázolja fel a leáldozott hőskorszak utáni határ-
vidéket.

A történet 1949-ben játszódik. A préri már nem az, ami egykoron 
volt. A Texasban élő John Grady Cole nagyapja meghalt, a még fiatal 
édesanyja a színházak világában érzi otthonosan magát, fiát szíve-
sebben látná az iskolapadban, mint a ranchon gazdálkodni, ezért John 
Grady és barátja úgy döntenek, hogy Mexikóban próbálnak szeren-
csét. A két fiú lóháton vág neki a hosszú útnak, amelynek során csat-
lakozik hozzájuk egy harmadik, náluk még fiatalabb srác, „akinek 
nem volt se pénze se ennivalója de még gönce is alig hogy a testét 
befedje”, aki onnantól velük tart, és megosztják vele mindenüket. A 
Jimmy Blevins névre hallgató suhanc „rettentően félt hogy Isten 
agyonsújtja valamelyik villámával és e miatt a félelme miatt elve-
szítette lovát a sivatagban”. Miközben a suttyó csodálatos lova után 
ered, a két barát egy haciendára szegődik dolgozni. Frissen befogott 
lovakat törnek be, egyszerű, nyugodt, vidéki életet élnek. Elégedet-
tek. John Grady azonban titkos kapcsolatba kerül a nagybirtokos 
gyönyörűséges lányával, Alejandrával. Egy olyan világban történik 
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mindez, ahol „egy nőnek a jó híre a mindene”. Az idillikus állapotnak 
csakhamar a rendőrök vetnek véget, ugyanis egy reggel elhurcolják a 
két fiút egy messzi fogdába, ahol ismét összetalálkoznak a gyilkos-
sággal vádolt Blevinsszel. Ekkor már vészjóslóan hat Rawlins ko-
rábban tett megjegyzése, miszerint „a takaros ló olyan mint a takaros 
nő – (…) több a baj velük mint amennyit érnek”. Az emberkereske-
dők, prérifarkasok és időjárási viszontagságok szülte fenyegetéseken 
és nehézségeken túlvergődött fiúknak ezúttal sokkal bonyolultabb 
kihívásokkal kell szembenézniük: emberpróbáló kihallgatásokkal, 
könyörtelen önbíráskodással, véres brutalitás jellemezte börtönléttel, 
az erőszak és korrupció által meghatározott mexikói igazságszol-
gáltatás zord valóságával.

Cormac McCarthy 
művének legfőbb erős-
sége éppen abban rejlik, 
hogy élethűen képes áb-
rázolni a zord valósá-
got, nem moralizál és 
nem von le hősei helyett 
végkövetkeztetéseket. 
Nem lamentál a hősök 
által igazságtalanság-
ként megélt események 
fölött, hanem szemléle-
tesen ábrázolja, hogy 
miként igyekeznek hő-
sei megérteni helyzetük 
alakulását. „Nem tudom 
miféle világban fog élni 
és nincs semmiféle szi-
lárd elvem arra vonat-
kozóan hogy hogyan 
kellene élnie” – mondja 
Alejandra idős nagy-
nénje, a művelt és illúzi-
ók nélküli mexikói mat-
róna John Gradynak. „Én csak azt tudom hogy ha nem jön rá hogy az 
igaz fontosabb a hasznosnál akkor az sem igen számít hogy él-e 
egyáltalán. És az igaz alatt nem azt értem ami elfogadott hanem ami 
tényleg az.” John Grady Cole-nak és barátjának egyedül kell ráébred-

Cormac McCarthy: Vad lovak. Fordította: Szentgyörgyi 
József, Magvető, Budapest, 2011
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Cormac McCarthy összegzi regényében az eszmék és lehetősé-
gek, a vágyak és a tények közé szorult világ történetét. Egy olyan vi-
lág történetét, amelyet lótolvajok utáni hajtóvadászat, börtönbeli ké-
selések, kényszerítő erejű szokások és rádiós hittérítők prédikációi 

A Vad lovakban felelevenedő világ teljes fokú megéléséhez és 
átéléséhez nagymértékben segítségünkre van a szerző sajátos stílusa, 
amit a sallangoktól lecsupaszított mondatok szuggesztivitása, a köz-
pontozás nélküli mondatvezetés, a vesszők által nem tagolt monda-
tok egyedi hangulata, a rideg párbeszédek és a cselekmény filmszerű, 
belső monológot mellőző elbeszélése jellemez. A Cormac McCarthy 
szerzői védjegyévé vált stílfogások zöme már a regény nyitóbekez-
désében tetten érhető: „A gyertyaláng és a gyertyaláng tükörképe ol-
dalra libbent majd visszaállt mikor a szobába lépett és megint ahogy 
az ajtót becsukta. Levette a kalapját és lassan közelebb ment. Súlya 
alatt megreccsentek a padlódeszkák. Fekete öltönyében megállt a 
sötét üveglappal szemben amely előtt sápadtan hajoltak ki elkeske-
nyedő ólomkristály vázájukból a liliomok. Mögötte a hűvös-homá-
lyos folyosón alig ismert elődök bekeretezett arcképei függtek a fa-
burkolatú falon. Lepillantott a megcsurgott gyertyacsonkra s hü-
velykujját a tölgyfa lapon apró tócsába gyűlt meleg viaszba nyomta. 
Fölnézett a gyászruhás figurára és a beesett megviselt arcra és a 
megsárgult bajuszra és a papírvékony szemhéjakra. Ez nem álom. 
Nem álom.” A szerző egyszerre szikár és lírai mondatai nemcsak 
jelentésükben, hanem a szavak lüktetésében is hűen érzékeltetik a ko-
pár táj sivárságát, és a préri társadalmi lepusztulását. „Délután egy 
köves fennsíkra érve ellovagoltak egy romba dőlt tanya előtt. A szik-
ladarabok között magrokkant kerítésoszlopok álltak és drótmarad-
ványok lógtak rajtuk. Egy régi helyőrségi épület. Egy régi faácsolatú 
szélmalom romjai a sziklák között. Továbblovagoltak.” A regény ma-
gyarul is élvezetes nyelvezete Szentgyörgyi József fordítót dicséri, 
akárcsak Totth Benedeket, aki a korábbi fordítást összevetette az 
eredeti szöveggel. Ugyanakkor el kell mondani, hogy tagadhatatlan, 
hogy a fiatal szerelmesek légyottjának ecsetelésekor a regénynek 
vannak giccsbe hajló mozzanatai, de az nem hígítja fel oly mértékben 
a szövegtestet, hogy felboruljon a mű egységes légköre.

niük az emberi kapcsolatok szövevényes hálójában az élet összetett-
ségére, megtanulniuk vállalni a felelősséget tetteikért, tudniuk, mi-
kor várhatnak el segítséget másoktól, és hogy azért, mi jár cserébe, 
valamint tisztában lenniük azzal is, hogy ismereteik elsajátításáért 
ártatlanságuk elvesztésével kénytelenek fizetni.
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határoznak meg. A felnőtté válás megköveteli a fiúktól, hogy az adott 
társadalmi miliőben felismerjék a követendő értékrendet, és érett fér-
fiakra jellemző kötelezettségtudattal igyekezzenek tetteikkel érvényt 
szerezni neki. Ehhez azonban szükség van arra, hogy a külső mellett a 
lelkükben elterülő prérin is megtalálják a szabadságot, és az azzal já-
ró felelősséget. A Vad lovak az útkeresés regénye: kívül, belül egy-
aránt. John Gradynek és Rawlinsnek el kell menniük Mexikóba, 
hogy megtalálják az önmagukhoz vezető utat, de vissza is kell jön-
niük, hogy végigmenjenek rajta. „Ez azért még egy jó ország” – 
mondja Rawlins visszatértekor, amihez John Grady Cole csak a kö-
vetkezőt fűzi hozzá: „Tudom én azt. Csak nem az enyém.” S ezzel a 
véleményével valószínűleg nincs egyedül a világon ez a tizenhat éves 
srác.

Lovra Éva: Oslo (Norvégia)
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Élmény őt olvasni. Egy nemrég megtett maratoni novellatúra 
(Hemingway-, Maupassant-, Csehov-összes) után még inkább. Való-
ban a legnemesebb hagyományokat követi, ugyanakkor – témáiban, 
stílusában – teljesen mai, üde, elevenen lélegző írásokat tár elénk, 
vétek lenne őt női Csehovként „elintézni”; ha a kortársak közt valaki, 
akkor ő igazán megérdemli, hogy Ulickaja névvel büszkén odaálljon 
a sorba!

„...a legnemesebb orosz irodalmi hagyományok folytatója”, 
eme szavakkal végződik korunk egyik legnépszerûbb orosz írója, 
Ljudmila Ulickaja elbeszéléskötetének fülszövege. Tizennégy kötet, 
számos orosz és nemzetközi irodalmi díj, csak Oroszországban több 
mint kétmillió eladott kötet áll mögötte. A „szoknyás Csehov”, így 
emlegetik őt egy ideje...

Mindazonáltal, ha már itt tartunk, gyorsan magam is rámutatnék 
néhány – kizárólag az orosz irodalomból merített – párhuzamra. (Óh, 
az oroszok! Nagy szerelem ez számomra, hiszen Puskin óta, egészen 
a 20. századig mindig egy lépéssel az európai irodalom előtt jártak. 
Ha nem kettővel. S, fájdalom, akkora ez az óceán, a Világirodalom, 
oly régen hajóztam már a zord partjaik mellett, hogy nem is igazán 
tudom, Szolzsenyicin óta mi zajlik arrafelé.) Csehov annyiban, hogy 
Ulickaja is homogén egységet tud gyúrni a vibráló heterogenitásból, 
valamint abban is, hogy ő is a dolgok legmélyére képes leásni, fel-
hozván onnan a mulatságosat vagy a szörnyűt, de mindig meghök-
kentőt.

Ám néhány elbeszélést elolvasván óhatatlanul eszünkbe fog jut-
ni Gorkij is – aki egyébként említés szintjén gyakran megjelenik a 
kötet lapjain: vagy a novellái kapcsán, vagy csak egyszerűen a 
moszkvai Gorkij utcába tér le valamelyik szereplő. Gorkij, akit – szá-
momra báris mindenképp – éppen a novellái tettek halhatatlanná, a 

TOPRONGYOS HERCEGEK ÉS 

HERCEGNŐK A LÉLEKVÁSZNON
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S akkor, harmadikként, okvetlenül meg kell említenünk Bulga-
kovot is. Ulickajánál is gyakran előfordul, hogy egy-egy realisztikus 
eseménysor nagyon váratlanul átfordul a szürreálisba, vagy akár a 
pszichodélikusba. A vadállat című novella titokzatos óriáskandúrja 
pedig egyértelmű tisztelgésnek tűnik a nagy író előtt. (S korántsem ez 
az egyetlen irodalmi utalás a kötetben – a művelt olvasó, mint min-
dig, ezúttal is többet kap.)

Megdobbant a szívem, 
amikor a második és harmadik 
novella elolvastával rájöttem, 
hogy az írások laza szálakkal 
összefüggésben állnak egymás-
sal – a kényszeres regényfaló 
szívdobbanása ez. Az egyik írás 
főhősei a másik mellékszerep-
lői, vagy sokszor csak az em-
lítés szintjén bukkannak fel, 
mindez mégis a kerek egész – 
jóllehet, csak körcikkről eshet 
szó, hiszen válogatáskötetet 
forgatunk – érzetét kelti. (Ami 
engemet például megnyugtat.) 
Ami pedig, talán még jobban is, 
ugyanezt a hatást kelti, az a 
valódi „főszereplő”, mely nem 
más, mint Moszkva külvárosa. 
(Csupán egyetlen novella ese-
tében hagyjuk el a fővárost, New York-ba „kirándulunk”, de erről 
később.) Az elegáns kertváros – elsősorban pedig a nyomornegyed, a 
gettó. Feltűnően kevés egyébként az „igazi” orosz szereplő, grúzok, 
örmények és elsősorban zsidók népesítik be a történeteket. Ezeknél a 
kisebbségeknél meg mindenki „valakinek a valakije”. (A második 
írás – Szegény rokonok – főhőse, Anna Markovna például utána még 
legalább öt helyen felbukkan: hol nagynéni, hol volt szomszéd...) 
Adott tehát a helyszín és a közeg – s nem ám csak úgy felvázolva, ha-
nem aprólékos, mégsem unalmas részletességgel –, amelyben máris 
felpezseg az élet!

Makar Csudra, a Mezítlábasok és társaik. Az élet íze és illata Ulicka-
ja novelláinak esetében is épp oly erősen árad felénk. Parfüm és ve-
rejték. Borscs és orosz pezsgő. Szagolhatod, ízlelheted.

Ljudmila Ulickaja: Elsők és utolsók. Fordította: 
Goretity József, Magvető, Budapest, 2010
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Közben találkozunk Steinbeck ikreivel is, akik ezúttal lányok!, 
de éppen úgy Káinra és Ábelre „ütöttek”, sőt, kicsit Jákobra és 
Ézsaura is (Idegen gyermekek; A kitett gyerek). Aztán pedig Nabokov 
Lolitájával is, aki viszont éppen hogy kisfiú! A csábító viszont éppen 
úgy feleségül veszi az anyját, hogy aztán serdülő neveltjének aprán-
ként megmutassa, mire való igazából „Szodoma rózsája”... (Tubica). 
Egyébként Ulickaja erotika-ábrázolása rendkívül finom, ugyanakkor 
nagyon is merész. Merész, mert furcsa párokat rajzol – egészen idős 
nő fiatal fiúval, gyermeklányok vén „kujonokkal”, idősödő profesz-
szor zsenge fiúcskával... –, s finom, mert leginkább az olvasó fantá-
ziájára bízza a részleteket. (Az egyik kedvenc novellám is ezek közül 

A történetek leginkább melankólikusak és csak ritkán igazán po-
zitív végkicsengésűek, mindazonáltal a nyomor mocskában – vagy 
éppen tisztaságában, hiszen létezik ilyen is – lépten-nyomon felde-
reng valami finom humor, amely lehet irónia, ám derű is egyúttal. A 
szereplők sosem lesznek öngyilkosok – méltósággal vállalják a sor-
sukat, teszik a dolgukat, továbbélnek. Alattomosság és emelkedett 
lélek a külváros zegzugos utcáin összefutnak és farkasszemet néznek 
egymással.

Egyértelmű, hogy Ulickaja megfogadja a hemingwayi jótaná-
csot, mely szerint csak olyasmiről írj, amit jól ismersz. A térről már 
szóltunk, lássuk az időt. A kötetben szereplő elbeszélések átívelnek 
az orosz 20. századon, dédapáktól a dédunokákig, rendszerint a má-
sodik világháborútól indítanak, hogy aztán az Unió széthullása utáni 
időkbe torkolljanak, ahol a cselekmény főszála zajlik. (S micsoda 
szédítő időugrások vannak itt! Az olvasó csak kapkodja a fejét, ami-
kor például – csupán egy új bekezdéssel elválasztva – a tizenkét éves 
leányanya hirtelen idős néniként jelenik meg, aki a múltat felidézi, 
választ ad minden csiklandó kérdésünkre...) A kiáradó, hatalmas 
szláv lélek a burjánzó orosz/szovjet történelem viharában. Akár a 
Háború és béke modern változataként is értelmezhető ez a kötet, ahol 
a főhősök már nem a hercegek és hadvezérek, hanem félkegyelmű 
koldusok – rendkívül sok a testi vagy lelki fogyatékos szereplő –, 
megesett gyermeklányok, szerelemért sóvárgó homoszexuálisok 
vagy orosz „hétszilvafások”. Az írónő közben nem rejtegeti ugyan, 
ám nem is hangsúlyozza a „megvalósult” kommunizmus iránti meg-
vetését, csupán finom utalásokat ejt el erre vonatkozóan (például egy 
galambszaros Lenin-szobor a téren), mintegy mellékesen. És úgy ál-
talában is: ódzkodik az ítéletalkotástól – inkább az olvasóra bízza azt. 
Ő maga megelégszik a hajszálpontos, élethű ábrázolással.
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Élmény volt olvasni. Amikor a múlt irodalma előtt fejet hajt a 
szerző, átmenti mintegy annak értékeit, közben új utakat is keres – 
visszaadja a kortárs irodalomban való hitet. Írónak és olvasónak 
egyaránt.

való, ez pedig Az orosz falvak asszonyai, amely – kivételként – New 
York-ban játszódik, természetesen orosz emigráns illetve kikülde-
tésben lévő szereplőkkel. Ulickaja ezúttal is a humort ötvözi a bor-
zalmassal: a becsiccsentett, a múltjukkal, szerelmeikkel elégedetlen, 
idősödő nők a vacsora és a bőségesen elfogyasztott vodka után nyu-
govóra térnek – ketten egy ágyba. Az egyikük vigasztalón simogatni 
kezdi a részegebbik társát, s egyszerre csak azon kapja magát, hogy 
annak karjáról az ujjai immár a keblére tévedtek. A másik látszólag 
észre sem veszi ezt. Eddig mókás. A „simogató” foglalkozása orvos. 
Hirtelen észreveszi a barátnője mellében a daganatot. Szapphóból 
hirtelen előpattan Aszklépiosz. Ám nem könnyű a részeg nővel meg-
értetni a tényállást... Innen mókás és borzalmas. Mindenekelőtt pedig 
lenyűgöző.)

Bakos Zsolt: Szentpétervár (Oroszország)
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Amióta Margócsy István a nemzedék várakozását és ígéretét 
beteljesítő nagy műnek nevezte a 2001-ben megjelent Paulust, azóta 
Térey János szövegeiről írva egy kritikus sem lehet mentes az ikoni-
kus alkotóknak szóló felhangoktól. Ilyesfajta rajongói elfogultsággal 
kezdtem el olvasni a lírikus legújabb kötetét, a tavaly év végén kiadott 
Protokollt, hogy aztán némi csalódással vegyem tudomásul: nehéz 
rögtön megfelelő interpretációját adni ennek a nihil-himnusznak. Ez 
a meghatározás többé-kevésbé fedi a szöveg szüzséjét: a főszereplő, 
Mátrai Ágoston a Külügyminisztérium protokollfőnöke, akivel – no-
ha munkájának köszönhetően szinte az egész világot bejárja Tel-
Avivtól New Yorkig – soha nem történik semmi. Élete a hétköznapi 
szétforgácsolódás színműve, melyből hiányzik a kitörési eséllyel ke-
csegtető tragédia lehetősége. Minden cselekménymag, ami elvezet-
hetne a tragikus végkifejletig, hamvába holt: sem a vérfertőző szere-
lem, sem az édesanya betegsége, sem a kirúgás réme nem fenyeget 
komolyan. A tragédia-nélküliség drámája pedig a nagyszabású dísz-
letek – a felső-középosztály luxusa, az állami álommunka, az egy-
mást váltogató nők és a szépséges helyszínek – ellenére mégiscsak 
egyfajta kisstílű pokol, még ha oly finom is.

Térey a XIX. századi orosz regényirodalom egyik nagy vívmá-
nyát, a fölösleges ember mítoszát ültette át XXI. századi, tipikusan 
magyar környezetbe. A Protokoll főhőse jó családból származik, re-
mek iskolákba járt, rendkívül művelt, kiváló középvezetői állása 
van, de a negyvenes korosztály összes problémájával küzd. Ennek 
ellenére vérbeli oblomovistaként igyekszik élvezni az életet: imád 
enni, szeret színházba és kiállításokra járni, sőt néha-néha egy-két 
„hungarian celebrities”-bulira is elvetődik, és az egész regényt vé-
gigkíséri szenvedélye a női nem iránt. A szöveg egyfajta 
hölgybreviáriumként is olvasható: archetipikus nőalakok gyűjtemé-
nye, és a velük való kapcsolattípusok tárháza. Blanka, az unokatest-
vér a rosszra csábító szirén, Evelin, az első szerelem az ártatlanság 
megtestesítője, Dorka, a világklasszis teniszező „az ideiglenes meg-

    

FINOM POKOL

BERÉNYI EMŐKE

A protokoll kezdetben a főhős egyetlen „belső” övezete, amely-
ben „kaktuszember”-ként,  „sima lakáj”-ként, biztonságban érzi ma-
gát: „Te vagy istenem, Hűvös Protokoll! / S ti vagytok az isteneim, ti 
mind, / Udvariasságból kölcsönösen / Betartott Normák! Mert ha ti 
kihaltok, / Elszabadul, s megfojt minket a dzsungel.” (19.) Ez a 
„dzsungel” Budapestnek, ennek a „kopott gőgű, barázdált arcú vá-
ros”-nak az a része, amivel a Római parton lakó Mátrai csak nagyon 
ritkán találkozik: „Én rettegem a téli szaunákat, / A gőzfürdők sűrű 
emberszagát; / A metró összes alagútjait, / Dús piacokat, lottóirodá-
kat, / A Kincsem-parkot és a Körutat, / Bacilusgazdák ezer terepét, / A 
népemet és az emberiséget. / Ha viharvert, ha büszke: rettegem, / 
Nem az országot, hanem csak lakóit; / Lakói egy részét. Hogy ponto-
sítsak: / Lakói 98 százalékát. / Fáraszt a Harmadik Köztársaság.” 
(89.) Ez a rettegés a dologtalan, élete értelmét sohasem kereső ember 
félelme azoktól, akik a saját életük értelmének megtalálásán fáradoz-
nak, őket nézve ugyanis nyilvánvalóvá válik saját létezésének hiába-
valósága. A diplomácia, a kínos részletkidolgozás és az ismétlésreto-
rika liturgiája a politikai színtéren valójában a semmi művészete, hi-
szen – ahogyan Térey parafrazeálta von Clausewitz hadtörténészt az 
egyik vele készült interjúban – „a politika a háború folytatása más 
eszközökkel”. A vicsorgó indulatokat elkendőző mosoly tehát nem 

A felületesség csömöre egyre in-
kább a hatalmába keríti: állandó rosz-
szullétei jelzik, hogy nemcsak unja a 
felszínes viszonyokat, hanem egyene-
sen undorodik tőlük. Éppen ezért van 
fókuszban a foglalkozása, amivel szem-
ben a szöveg műfaja különös kontrasz-
tot kap. A regény versekben a versek 
régies jelentésére, az egymás után írt 
sorokra utal, Térey rímtelen jambusai 
viszont csak látszólag vannak feszült-
ségben az epikai anyaggal. A nagysza-
bású díszletek között élt kisstílű élet-
nek ideális az efféle megjelenítés: a 
protokoll előírásai a feledésbe merült 
műfaj szabályainak felelnek meg.

oldás”, Fruzsina, a parlamenti gyorsírónő pedig a frissítő hegyi leve-
gő. Az ígéretes kezdet után viszont mindegyikük idegen marad a szá-
mára, egyikükhöz sem képes közel férkőzni.

Magvető, Budapest, 2010
Térey János: Protokoll.
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lehet lényeges eleme két ország csatározásainak. Ágostont a lényeg-
telen fontoskodás jó ideig kielégíti, de a regény végére kénytelen be-
vallani leglojálisabb munkatársának, Bindernek: „Ó, begombolko-
zott prüdéria, / Viktoriánus illem, látszat-őrzés… / Tisztelem. Bár me-
rev, mégis hatékony. / Én elfáradtam ebben…” (283.) Egy olyan do-
log bizonyul illúziónak, amit addig szentnek hitt: a kiszámíthatóság 
könnyedsége. Az irányíthatóságból való kiábrándulás sokasodó bizo-
nyítékai (Skultéti miniszter kínos beszólása Edinburghban, a szlovák 
határőröknek fityiszt mutató Kovács kolléga esete, Karányi hirtelen 
halála stb.) rámutatnak arra, mennyire nem ura a körülötte végbeme-
nő történéseknek, sőt még a saját életének sem. A kontrollnélküliség 
teszi jelentésessé a Protokoll Cioran-mottóját: „Élni annyi, mint teret 
veszteni.” Mátrai Ágoston élettérvesztése az igazi, nem fölösleges 
ember-lét kezdete. Bár a regény kettős, filmszerűen „lebegtetett” vé-
ge tényleg valamiféle feloldozást sejtet, a fülszövegben ígért 
„majdnem-megváltástörténet” elmarad, de helyette a hegytetőn egy 
másik Ágoston szemléli a tájat: „Viruljon négy irányban zöld özön, / 
És gyűljön össze minden, ami csak / Használható a halál ellenében. / 
A hegyre menet a galagonya szúrjon, / S a csúcson feketéllő bodza nő-
jön, / S mellette ifjú-savanyú szeder.” (401.) A „halál ellenében” indul 
tehát új élete felé Mátrai, hasonlóan névrokonához, a kételkedő hitet-
lenből lett vallásfilozófushoz, Aurelius Augustinushoz.

Térey Házunk tája című 1998-as esszéjében fogalmazta meg 
nagy realista programját: „Hadd utaljak a kordokumentum előállítá-
sának szükségességére. Átmentendő a 90-es évek budapesti levegője, 
az argóból vagy a rock'n'roll szakszókincséből táplálkozó köznyelv 
ízes fordulatai. Kulcsregények kellenek, amelyeket nemcsak a plety-
kaéhség hív életre. A főszereplők fiúk-lányok az 1960 és 1970 körüli 
évjáratokból. Ugyanazt a dialektust beszéljük a félemeleti büfében, a 
Liszt Ferenc tér teraszain meg a Mikszáth Kálmán tér kocsmáiban. 
Szociológiai talajmintákra van szükség. Továbbá tájversekre, komp-
lett miliőrajzokra. Egy terület tökéletes lefedése, egy útvonal ától cet-
tig: katalógus a szorosan együvé tartozó dolgokról.” Azóta minden 
szövegében tetten érhető ez a kordokumentáló törekvés, párosulva a 
„régen felszedett villamossínek újra lerakásának”, azaz az elfeledett 
műfajok felélesztésének a koncepciójával. A Protokoll ennek az 
egyik állomása, melyben a szerzőtől megszokott szenvtelenség mel-
lett a személyes érintettség keserédes iróniája is központi szerepet 
kap, visszatérő szereplői (az Asztalizenéből ismerős Delfin és Donner 
Kálmán figurája) által kialakítva a mai magyar társadalom kórképét.
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UTAZÁS KÉPKOCKÁBA ZÁRT VÁROSOKON ÁT

     
A történetek lényege az utazás, a szabad asszociáció, mikor 

néha messzebbre jutunk a vonatra várakozás öt percében, mint az 
egész, előttünk álló élet alatt. A kerettörténet gyakran egy út, egy 
séta, amikor a primáris élmények elindítják a gondolatokat, s a 
kissé kaotikusnak tűnő összeállítás mindig egy műgonddal dédel-
getett rendet követ, ahol az össze nem egyeztethető élmények, 
mint egy szinesztézikus köd, elmossák a határokat, ha már defi-
niálni akarjuk a Michelangelóból kiinduló, Goldingba torkolló, 
közben egy katartikus élményben kiteljesülő lelki vonulatot, amit 
egy visszhangzó templombelső indít el. A szabad asszociáció já-
téka arra ösztönöz, hogy nyitott szemmel járjunk, hogy egy-egy 
mondatot többször is elolvassunk, bár a kissé önző írásmód, a lel-
ki lecsupaszítás csak az első pillanatban meglepő, s az önmagun-
kon túllépés már nem csak a lelki vonulat, hanem az élmények 
plasztikussága. Egy-egy pillanat súlya csak akkor érezhető, ha 
már remeg a kezed, ami a fényképezőgépet tartja, zársebesség, 
fényerő, az objektívet tartó bal kéz és a kattanás, ami néhány nap 
múlva tükröt tart eléd, de néha azonnal, mikor a digitális világ ins-
tant tea-valóságába csöppensz, ahol nincs a várakozás izgalma, a 
tudat, hogy a pillanat egyszeri, s egy film harminchat kockából 
áll. Túlexponálsz és objektívet cserélsz, ha kell. Néha ott a felis-
merés, az érzés, hogy az első utak az édes szendergés, az éjszakai 
alvajárás állapotában történtek, amikor mindent akarsz, de sem-
mit nem tudsz, a városok egészét megörökíteni, mikor többet je-
lent egy részlet, a tükröződő felhők az épület üvegoldalán, vagy 
egy szökőkút cseppekre bontott vízsugara, a megálló idő a képe-
ken. Az utazás maga a felfedezés izgalma, még akkor is kicsit 
nyugtalanná tesz, amikor már harmadszorra járod be ugyanazokat 
az utcákat, az ismerős mégis ismeretlen és bizarr. Turistát játszani 
az ismerős helyeken, Szabadkán barangolni, s újra felfedezni 
Csáth varázslójának kertjét, követve a jeleket, vasútállomás, ut-

LOVRA ÉVA

    A HAZATÉRŐ BÖLCSESSÉGE
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cák, lebontott falak és törmelékkel hintett zöld világ. Itthon ven-
dég, egy másik országban már szinte helyi, mikor törzshellyé vált 
a kávézó, aminek pultjánál elkortyolod a kávéd ebéd után. Isme-
rősként üdvözölnek, s te visszamosolyogsz, hogy valahol mégis 
otthon vagy – a kávé illatában, a talp fájdalmában az egész napos 
gyaloglás után, a hűvös víz izzadó üvegében, egy szelet olvadó 
csokoládéban, ami kicsurog ezüstszín papírjából. Az utazás rutin-
ná válik, megszokássá, előkészületté, s felfedezed az ismétlődő 
mintákat, ekkor keresed azt a megmagyarázhatatlan csodát, ami 
benne van abban a könyvet olvasó lány tisztaságában, aki nyár kö-
zepén a nyitott ajtó félfájának támasztja hátát Amszterdam köze-
pén, gyermeki ártatlanság a piroslámpás negyed szélén, vagy akár 
a tavakban visszatükröződő finn tájban, a tajga zord, élettelennek 
tűnő vibráló világában, abban a percben, mikor ülsz a balkonon 
egy pohár bort kortyolgatva, figyeled a vihart, ahogy a nedvesség 
felkúszik a falakon, már nem érzed a Bácska illatát, azt az édesen-
dohos esőillatot, s felismered, hogy hiányzik.

Értelmetlennek tűnő fejtegetések, az utazás igazának Laoko-
ón csoportja, amikor tekeregnek a képzelet szkepticizmusának kí-
gyói, míg az egyik fejét tartod, addig a másik a bokádba mar, nincs 
az az álvalóság, ami nyugalmat adhat. Egymásba fonódnak a tes-
tek, s az izmok, inak megfeszülésével már ugrásra kész a felisme-
rés, hogy nem választhatod el egymástól a kétségbeesés bokába 
maró hüllőjét, ami képzeletedben oly gyorsan sokszorozódik, a 
pattanó izmoktól, a mezítelenség szoborszerűségétől. Laokoón és 
fiai köré kígyók tekerednek, levegő után kapkodva, már-már el-
alélva viaskodnak, helyzetük kilátástalan, közel a vég, testtartá-
sukból és fájdalmas arckifejezésükből is ez tükröződik.

Vajon menekülés vagy annak a helyzetnek megteremtése, 
amikor szembe kell néznünk a valaminek a végével, a vég kezde-
tével? Az éjszakával terhes lélegzetvétel a reggelekben, vagy órá-
kig tartó beszélgetés a repülőn. Keresztnév annak a tudatában, 
hogy soha nem látod viszont azt, akivel talán megosztottad a tit-
kaid, s egy pillanatra testvéred, barátod, kedvesed, tanítód lett. 
Változtál, egy kicsit.

A Mesterben lakozó keleti lélek, Joel Kha írta egy levelében: 
„Az utazás maga az élet. Csak akkor lesz értelme, ha az útról haza-
térő gazdagabb, bölcsebb, igazabb, mint az, aki az útra elindult.”
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Az utazás lényege a történet, a primáris élmények önmagun-
kon átszűrt világa, mikor már a szeretem és nem szeretem sem 
csak egy benyomás, a szépnek is értelme és magyarázata van. Ek-
kor már nem az utazás izgalma a fő, hanem önmagunk keresése és 
megtalálása. Akár fekete-fehérben, a macskaköveken elnyúló ár-
nyékban is.

Lovra Éva: Brugge (Belgium)
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CSERNOBIL HUSZONÖT ÉV TÁVLATÁBÓL
ÉS A FUKUSIMAI BALESET

     

Korunk legnagyobb atomerő-műbalesete 1986. április 26-án tör-
tént az ukrajnai Pripjaty és Csernobil városok melletti atomerő-
műben. A katasztrófát egy félresikerült biztonsági kísérlet, ter-
vezési hiba és képzetlenség okozta. A biztonsági kísérlettel, az 
atomfizikához és az atomreaktorokhoz nem értő villamossági 
mérnökök azt akarták felmérni, hogy áramkimaradás okozta reak-
torleállás esetén a reaktor gőzturbinái tehetetlenségüknél fogva 
tudnak-e annyi ideig áramot termelni, amíg a dízelgenerátorok 
elérik üzemteljesítményüket. Ez nagyjából egy percet jelentett. 
Ennyi idő alatt történt meg a tragédia is. A próba rutinfeladatnak 

Csernobil után a világ, ha lassan is, de elhinni látszott a nuk-
leáris ipar ígéretét, hogy soha többé nem lesz hasonló baleset. 
A kényelem táplálta közönybe süppedt és hitt a biztonság ha-
mis ígéretében, hiszen az atomkorszak reneszánszát éljük, 
szakembereink, technológiáink megkérdőjelezhetetlenek. Az 
iparág erősnek hitte magát, hiszen a globális felmelegedés 
korában az egyik legkörnyezetkímélőbb energiaforrásnak 
számít, és azt hirdette, hogy az emberiség energiaszomját 
hosszú távon csak újabb és újabb atomerőművek kiépítésével 
lehet kielégíteni. Üzemeltetésükhöz nincs szükség a folyók el-
torlaszolására, nem függ a széltől és a napos órák számától 
sem. Azonban az egyre nagyobb számú atomerőmű belátha-
tatlan ideig történő alkalmazása szükségszerűen maga után 
vonja egy kolosszális baleset bekövetkezését. Az elképzelhe-
tetlen valóra vált, méghozzá néhány héttel a csernobili ka-
tasztrófa 25. évfordulója előtt.

AZ ATOMKORSZAK VÁLSÁGA
    

DIÓSI ÁRPÁD

A munkaerő képzetlenségét az is jellemezte, hogy az erőmű 
szakemberei először fel sem ismerték a baleset súlyosságát. Nem 
voltak megfelelő dózismérőik, amelyek jelezték volna a pontos 
sugárzást, és védőöltözet nélkül próbálták helyreállítani a károkat 
– heteken belül szinte mind meghaltak. A helyszínre érkező tűzol-
tók sem tudtak a sugárzásveszélyről. A grafittüzet először vízzel 
akarták eloltani, azonban így a 3000 fokon izzó grafitot nem elol-
tani, hanem csak fokozni lehetett, aminek következtében a reak-
torban kisebb robbanások történtek, és csak később, Valerij Lega-
szov akadémikus tanácsára kezdtek dolomitot, bórt és ólmot szór-
ni az égő reaktormaradványra. Az oltás tizenöt napba tellett, és 
csak május első harmadára sikerült megfékezni a radioaktív kibo-
csátást a térségben.

A balesetet kivizsgáló kormánybizottság április 26-án késő 
este ért Csernobilba, és nagyjából 24 órával a balesetet követően 

számít, ha a kísérletet végző személyzet nem szegett volna meg 
tudatosan több fontos biztonsági előírást, és nem kapcsolta volna 
ki az erőmű biztonsági berendezéseit, amelyek leállították volna 
az erőművet. A katasztrófában a szabályozó rudak tervezési hibája 
is közrejátszott. A szabályozó rudakat azért teszik a reaktorba, 
hogy lassítsák a reakciót. A csernobili reaktorokban azonban a 
rudak vége grafitból, vagyis reakciót elősegítő anyagból készült, 
és csak a közepe készült neutronelnyelő bórkarbidból. Ugyanak-
kor a reaktorban igen magas volt a pozitív üregtényező – ha 
ugyanis a reaktor hűtővize forrni kezd, gőzbuborékok keletkez-
nek és a láncreakció felgyorsul. Amikor elkezdték a kísérletet, 
lelassították a hűtővízátfolyást és lezárták a turbinák szelepeit. 
Ennek következtében túlmelegedett a víz, majd a pozitív üreg-
tényező miatt a reaktor teljesítménye emelkedni kezdett. Ezt látva 
a kezelők a szabályozó rudak visszatolásával le akarták állítani a 
reakciót, azonban mihelyt bekerültek a rudak a reaktorba, egy pil-
lanatra megugrott a reakció. E pár másodperc alatt annyi gőz ter-
melődött, hogy a túlnyomás szétvetette a reaktor tetejét, majd a 
beáramló levegő és a reaktorban lévő anyagok összekeveredése 
következtében robbanás történt. Ez a második, kémiai robbanás 
50 méter magasra sodorta az épület tetejét és meggyújtotta a re-
aktorban lévő grafitot. A reaktorból felszálló füst pedig egyre na-
gyobb területet szennyezett be radioaktivitással.
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Korunk második legsúlyosabb atomkatasztrófája egy olyan 
országban történt, amely precizitásáról és odaadásáról ismert. A 
fukusimai erőmű Tokiótól kb. 400 km-re, északra fekszik, a Csen-
des-óceán partján. 1966-ban építették. A baleset 2011. március 11-
én kezdődött a 9-es erősségű földrengéssel, ami elpusztította Ja-
pánnak ezt a részét. A példátlan erejű földmozgás következtében a 
biztonsági rendszerek azonnal leállították a reaktort, azonban a 
hálózati energiaellátás megszakadt, s mint hónapokkal később 
kiderült, a reaktorok hűtőrendszere is megsérült. Az áram kima-
radást és a reaktorok hűtését az ilyenkor automatikusan bekap-
csoló aggregátorok biztosították, s ha egy óra múlva nem érkezik 
meg a több mint 10 méter magasságú cunami, akkor Fukusima ma 
talán csak egy lenne az öregedő atomerőművek sorában.

döbbent rá, hogy a sugárzás milyen magas fokú. Ekkor rendelték 
el az erőműtől néhány kilométerre levő Pripjaty evakuálását, 
amely azóta is szellemváros. Katonákat, úgynevezett likvidá-
torokat vezényeltek a felrobbant reaktorblokkhoz, akik hiányos 
védőfelszerelésben kezdtek neki a romok eltakarításához és a 
reaktor maradványait befedő betonszarkofág megépítéséhez, va-
lamint hosszú heteken át vadásztak a környéken élő vad- és házi-
állatokra. A több hónapig tartó akcióban százezrek vettek részt, 
ezrek haltak meg a Csernobilban eltöltött órák, napok következ-
tében. Az áldozatok számáról nincsenek pontos adatok, mivel a 
katasztrófa után titkosították az áldozatok kórházi adatlapjait. A 
Szovjetunió csupán 30 személy halálát ismerte el: 2 személy a 
robbanás következtében vesztette életét, míg akut sugárbeteg-
ségben három hónapon belül 28 személy – tűzoltók és az erőmű 
dolgozói – halt meg. Azon személyekről, akik a baleset okozta 
rákbetegségben haltak meg vagy halnak majd meg, a keleti és 
nyugati szakértők és tudósok különbözőképpen vélekednek, de 
számukat mindenesetre több ezerre becsülik. Egy tavaly készült 
tanulmány szerint még háromszáz évnek kell eltelnie ahhoz,  
hogy elfelejtsük a katasztrófa hatásait. A csernobili atombaleset 
ugyanakkor az első, melynek az országhatárokon túlmenő, súlyos 
következményei voltak. A radioaktív felhő Ukrajnából először 
északnyugati irányban Lengyelország és Skandinávia felé terjesz-
kedett, majd hamarosan kiterjedt egész Közép-Európára, helyen-
ként vörös esővel itatva a földet.
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Az emberi hiba azonban megint közbeszólt. Az atomerőmű 
közvetlenül az óceánparton épült, védőgátjai pedig csupán az 5 
méteres hullámoktól védték meg a komplexumot. A tervezők nem 
számoltak egy ekkora földrengéssel és a miatta megjelenő szökő-
árral sem. A hatalmas erejű víztömeg elsodorta és tönkretette az 
atomerőmű elektromos rendszerét, és a reaktor hűtőrendszerét is, 
a felmentő sereg pedig a járhatatlan utak miatt csak másnap tudta 
leszállítani és üzembe helyezni a mobil aggregátorokat. Ekkorra 
menthetetlenné váltak a reaktorok. Hűtés híján az üzemanyag le-
olvadt, a reaktorokban pedig kritikusan magas nyomás keletke-
zett. Hogy ne ismétlődhessen meg a csernobili katasztrófa, az 
üzemeltetők kieresztették a reaktorban lévő gőz egy részét, ennek 
következtében viszont az 1-es és a 2-es reaktor felett két kisebb 
kémiai robbanás következett, amelyek megrongálták, megrepesz-
tették a reaktorházakat. Az elégtelen hűtést ekkor az óceánból 
kiszivattyúzott vízzel pótolták, s a reaktorházakon keletkezett 
repedéseken keresztül a radioaktívan szennyezett tengervíz lassan 
elárasztotta a talajt és visszafolyt az óceánba.
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Fukusima esetében sikerült a három legrosszabb forgató-
könyvet elkerülni: egyrészt egy súlyos kritikussági balesetet; 
másrészt azt, hogy a reaktor felrobbanjon; harmadrészt, hogy az 
így kiszabaduló radioaktív anyagok a csernobili grafittűzhöz ha-
sonlóan a magasabb légkörbe jussanak. Ennek ellenére az óceán 
és a talajvíz szennyezettsége minden eddigi mértéket meghalad, 
és ebből a szempontból Fukusimát kell a legsúlyosabb esetnek te-
kinteni, de nem lebecsülendő az sem, hogy a szellőzőkéményből 
hónapokig is észrevétlenül párolgott a radioaktív gőz. Érdekes, 
hogy az üzem területét korábban már aprólékosan feltérképezték, 
még a sugárszennyezett víz kijutását is beszüntették, de ezt a ha-
talmas sugárzási forrást csupán a baleset után 140 nappal később 
találták meg. A szabadba kijutó sugárzó gőzt a szakemberek egy 
hatalmas, 54 méter magas és 47 méter széles, acélvázas, légmen-
tes poliészter-sátorral kívánják összegyűjteni, azonban kérdés 
marad, hogy mit fognak tenni a lecsapódott vízzel. A történetet 
súlyosbítja, hogy a megolvadt fűtőelemek kiszedésének idejét a 
szakemberek 10 évre becsülik.

A szennyezések miatt olyan helyekről is ki kellett telepíteni  
a lakosságot, amelyek kívül esnek a kötelezően kitelepített 20 km-
es zónán, az óceán halaiban pedig hosszú időre elraktározódik a 
méreg. Hogy a kitelepítettek mikor térhetnek vissza, arra vonatko-
zóan nincs ok derűlátásra. A szennyezés egyik fő összetevőjének, 
a cézium 137-es izotópjának felezési ideje ugyanis 30 év. Kér-
déses, hogy a szennyezett területek – amelyek egyébként Japán 
egyik legsűrűbben lakott részére esnek – sugármentesítése meg-
oldható-e. A baleset következményeképp a kormány némi huza-
vona után elérte, hogy leállítsák a Hamaoka erőművet, mivel kö-
zelében egy erős földrengés esélyével fenyegető törésvonal ta-
lálható, valamint bejelentették, hogy az új reaktorok építésére vo-
natkozó terveket leállítják, és a jövőben megújuló energiaforrá-
sokra kívánnak építeni.

Egy biztos, a baleset megtörténte előtt Fukusimára gyakor-
latilag mindenki, a cég, a hatóság, a kormány és a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség is azt mondta volna, hogy biztonságos. 
Azt mondta volna mindenki, hogy ilyen baleset „gyakorlatilag el-
képzelhetetlen”, mint ahogy ez az erőmű vészhelyzeti forgató-
könyvében is szerepel. Csernobil óta alaptétel volt, hogy az üze-
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Az atomenergia ellen kétségkívül az szól, hogy veszélyes. 
Egyetlen atomkatasztrófa által okozott pusztítás évszázados 
egyéb környezetkárosító hatással vetekedhet, a radioaktív sugár-
zás génekre gyakorolt hatása pedig még ma is jóformán ismeret-
len. A balesetveszélyen az sem változtat, hogy hosszú távon és 
statisztikailag az atomenergia a legtisztább, a legbiztonságosabb 
és a legolcsóbb mindazon források közül, amelyek általánosan 

meltetők jól felkészültek mindenre, ezért komoly kibocsátással 
járó baleset, főleg egy könnyűvizes reaktorban, nem következhet 
be többet, és az atomerőműből nem juthat ki sugárzó anyag el-
lenőrzés nélkül. Fukusimában azonban az erre a célra szolgáló 
rendszerek csődöt mondtak: az események során a hűtőrend-
szerek kiesésén túl a „mindent magába záró, robbanásnak is el-
lenálló” konténment (légmentesen záró reaktorház) is megsérült, 
ami viszont, a nukleáris szakma ígéreteinek fényében, igencsak 
váratlan fejlemény. Alábecsülték a kockázatokat. A Fukusimában 
történtek újra felszínre hozták a csernobili robbanás kapcsán fel-
vetett kérdést, miszerint az emberi tényező – akár a tervezési, akár 
az üzemeltetői hiba – mennyire zárható ki egy ilyen balesetnél. 
Sajnos, az eddig tapasztalt kilenc nagyobb atomerőmű-balesetet 
számba véve, nem bízhatjuk el magunkat.

A csernobili katasztrófa csaknem húsz évre leállította az 
atomenergia térhódítását, a fukusimai katasztrófa pedig újra meg-
rengette a világ bizalmát, pedig a számok azt bizonyítják, hogy 
civilizációnk számára az atomenergia jelen pillanatban nélkülöz-
hetetlen, ugyanis az összes áramtermelés húsz százalékát atom-
erőművek állítják elő. A piacgazdaság révén egymással rivalizáló 
gazdasági nagyhatalmak egyike sem engedheti meg magának, 
hogy lemondjon erről az erőforrásról, hiszen a drasztikus intéz-
kedés jelentős áremelkedést idézne elő. Ennek ellenére Német-
ország felgyorsította terveit az atomerőművek bezárása kapcsán, 
sőt, talán fel is váltja őket szélerőművekkel, Olaszország pihenteti 
a további erőművek építésének terveit, és sok amerikai politikus 
moratóriumot kér az atomerőművekre az Egyesült Államokban, 
míg Kína inkább naperőművekbe fektetne. A legnagyobb elutasí-
tást viszont a polgárok körében lehet látni. Kétségkívül, minden-
ki fél a láthatatlan és megfoghatatlan veszélytől, miközben vígan 
mérgezi magát széndioxiddal.
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A modern ember számára azonban a klímaváltozás nem je-
lent többet, mint a légkondicionálók beállításának a megváltoz-
tatását. Hiába van nyakunkon a széndioxid termelés miatti globá-
lis felmelegedés, a megszokott életvitelről, jobban mondva az 
azzal járó energiafogyasztásról senki sem hajlandó lemondani.  
Egyetlen út marad számunkra, mégpedig nem csökkenteni az 

Pedig mindenképpen váltani kellene, mert a hatalmas szén-
dioxid kibocsátás és a mértéktelen erdőkitermelés miatt a globális 
felmelegedés – annak ellenére, hogy a gazdasági hatalmak e kér-
déskört legszívesebben a fiók mélyére süllyesztenék – nem csu-
pán egy távoli rémkép, hanem mindennapjaink valósága. Már ma 
több az olyan rendkívüli időjárási esemény, amelyet a globális 
felmelegedés számlájára írhatunk, és még többre kell számíta-
nunk. Hosszabb ideig tartanak majd az aszályok és az árvizek, 
gyakoribbak lesznek és felerősödnek a hóviharok, szélviharok. 
Nagyobbak lesznek a helyi hőmérséklet-ingadozások; néhol a 
megnövekedett csapadékok miatti heves áradások erodálhatják a 
talaj felső rétegeit, míg máshol a talaj elsivatagosodására számít-
hatunk a szárazság miatt. A jégtakaró olvadásának következtében 
már most emelkedik a tengerek vízszintje, miatta pedig a Golf-
áramlat lelassulhat, irányt változtathat, vagy akár meg is szűnhet, 
jégveremmé változtatva Európát.

használhatók áramtermelésre, míg az égetés útján áramot terme-
lő források – szén, olaj, gáz, biomassza – folyamatosan és nagy-
mértékben szennyezik a környezetet. A nukleáris energia teljes 
termelési láncában – az uránbányászattól az atomerőműi hulla-
dék kezeléséig – az atomenergia kilowattóránként 2-6 gramm 
széndioxidot juttat a légkörbe, annyit, mint a szél- vagy a nap-
energia-termelési lánc, azaz alig egy százalékát annak, amit a 
szén-, olaj- vagy gázalapú termelési folyamat bocsát ki. Az atom-
energiához hasonlóan tiszta módszerek – a víz-, a hullám-, az 
árapály-, a szél-, a geotermikus és a napenergia – nem állnak ren-
delkezésre bárhol, bármilyen akaratlagos mennyiségben. Emel-
lett drágák és alkalmazásuk bevezetése drasztikusan megemelné 
az energia árát. Ebből kifolyólag a gazdaságok, belátható ideig, a 
legnagyobb fokú takarékosság mellett is aligha mondhatnak le az 
atomenergiáról, de ami még rosszabb, a hagyományos energia-
termelésről sem.
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De hogyan lehet a világot hosszú távon olyan energiával el-
látni, amely nem jár jelentős környezetszennyezéssel? Teller Ede 
1992-ben egy vele készült interjúban a fúziós reaktor mellett ér-
velt. A fúziós erőmű tüzelőanyaga, a hidrogén, rendkívül nagy 
mennyiségben áll rendelkezésre a Földön, egymillió évre szolgál-
tathatna elegendő energiát. Felhasználásánál nincs nagy mennyi-
ségű sugárzó hulladék, így összehasonlíthatatlanul környezetba-
rátibb, mint a hagyományos urán alapú atomerőmű. Az egész je-
lenlegi energiaválság könnyen megoldható lenne vele. Hátránya, 
hogy sok és bonyolult csúcstechnológiai elem szükséges a meg-
építéséhez. Ez pedig mérhetetlenül drága. A világhírű atomtudós 
szerint talán csak a világűrben lesz értelme fúziós erőművet hasz-
nálni, de használata sohasem lesz egyszerű. Lehet, hogy igaza lesz 
a tudósnak és energiaéhségünk miatt a csillagok felé vesszük majd 
az irányt. De félő, mire megtörténik, már nem lesz hol élnünk.

Az atomenergia további alkalmazása ugyanakkor a jövőben 
nagyobb mennyiségű radioaktív hulladék termeléséhez vezet, 
amelyek tárolása korántsem veszélytelen. És éppen ebben rejlik a 
nukleáris ipar másik problémája, ugyanis messze nincs megoldva 
az elhasznált fűtőelemek hosszú távú tárolása, miközben az újra-
hasznosítás még gyerekcipőben jár. Mivel azonban a kiégett fű-
tőelemek újrahasznosításának terén, valamint a hulladékok visel-
kedésének, környezetbe való kikerülésének és az ottani terjedé-
sének tudományától további fejlődést várnak a szakemberek, je-
lenleg több állam nem tartja indokoltnak és gazdaságosnak a 
kiégett fűtőelemek végleges elhelyezését. A kiégett és újrahasz-
nosításra egyelőre még nem váró elemeket ezért a sugárvédelmi 
biztonságnak megfelelően kialakított, általában 50 évre tervezett 
élettartamú átmeneti tárolókban tartják. Ugyan ki szeretne egy 
ilyen atomtemető mellett élni? De azt sem szabad elfeledni, hogy 
a Föld élő, állandóan változik, tektonikus mozgások jellemzik. 
Önámítás azt állítani, hogy létezik olyan hely a bolygónkon, ahol 
a radioaktív hulladékot tartalmazó tárolók évtizedekig, vagy év-
századokig sértetlenek maradnának. Már csak az a kérdés, mikor 
kezdjük e hulladékot a világűrbe rejteni.

energia felhasználást, de elkerülni a széndioxid kibocsátást. Ez 
pedig atomreaktorok nélkül még nem megy.

A leginkább gondolatébresztő dolog ezekben a gondolat-
ébresztő  időkben az, hogy még mindig nem gondolkodunk.

Martin Heidegger
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A leginkább gondolatébresztő dolog ezekben a gondolat-
ébresztő időkben az, hogy még mindig nem gondolkodunk.
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CSERNOBIL HUSZONÖT ÉV TÁVLATÁBÓL
ÉS A FUKUSIMAI BALESET

    

Csernobil után a világ, ha lassan is, de elhinni látszott a nuk-
leáris ipar ígéretét, hogy soha többé nem lesz hasonló baleset. 
A kényelem táplálta közönybe süppedt és hitt a biztonság ha-
mis ígéretében, hiszen az atomkorszak reneszánszát éljük, 
szakembereink, technológiáink megkérdőjelezhetetlenek. Az 
iparág erősnek hitte magát, hiszen a globális felmelegedés 
korában az egyik legkörnyezetkímélőbb energiaforrásnak 
számít, és azt hirdette, hogy az emberiség energiaszomját 
hosszú távon csak újabb és újabb atomerőművek kiépítésével 
lehet kielégíteni. Üzemeltetésükhöz nincs szükség a folyók el-
torlaszolására, nem függ a széltől és a napos órák számától 
sem. Azonban az egyre nagyobb számú atomerőmű belátha-
tatlan ideig történő alkalmazása szükségszerűen maga után 
vonja egy kolosszális baleset bekövetkezését. Az elképzelhe-
tetlen valóra vált, méghozzá néhány héttel a csernobili ka-
tasztrófa 25. évfordulója előtt.
     

Korunk legnagyobb atomerő-műbalesete 1986. április 26-án tör-
tént az ukrajnai Pripjaty és Csernobil városok melletti atomerő-
műben. A katasztrófát egy félresikerült biztonsági kísérlet, ter-
vezési hiba és képzetlenség okozta. A biztonsági kísérlettel, az 
atomfizikához és az atomreaktorokhoz nem értő villamossági 
mérnökök azt akarták felmérni, hogy áramkimaradás okozta reak-
torleállás esetén a reaktor gőzturbinái tehetetlenségüknél fogva 
tudnak-e annyi ideig áramot termelni, amíg a dízelgenerátorok 
elérik üzemteljesítményüket. Ez nagyjából egy percet jelentett. 
Ennyi idő alatt történt meg a tragédia is. A próba rutinfeladatnak 

AZ ATOMKORSZAK VÁLSÁGA
    

DIÓSI ÁRPÁD számít, ha a kísérletet végző személyzet nem szegett volna meg 
tudatosan több fontos biztonsági előírást, és nem kapcsolta volna 
ki az erőmű biztonsági berendezéseit, amelyek leállították volna 
az erőművet. A katasztrófában a szabályozó rudak tervezési hibája 
is közrejátszott. A szabályozó rudakat azért teszik a reaktorba, 
hogy lassítsák a reakciót. A csernobili reaktorokban azonban a 
rudak vége grafitból, vagyis reakciót elősegítő anyagból készült, 
és csak a közepe készült neutronelnyelő bórkarbidból. Ugyanak-
kor a reaktorban igen magas volt a pozitív üregtényező – ha 
ugyanis a reaktor hűtővize forrni kezd, gőzbuborékok keletkez-
nek és a láncreakció felgyorsul. Amikor elkezdték a kísérletet, 
lelassították a hűtővízátfolyást és lezárták a turbinák szelepeit. 
Ennek következtében túlmelegedett a víz, majd a pozitív üreg-
tényező miatt a reaktor teljesítménye emelkedni kezdett. Ezt látva 
a kezelők a szabályozó rudak visszatolásával le akarták állítani a 
reakciót, azonban mihelyt bekerültek a rudak a reaktorba, egy pil-
lanatra megugrott a reakció. E pár másodperc alatt annyi gőz ter-
melődött, hogy a túlnyomás szétvetette a reaktor tetejét, majd a 
beáramló levegő és a reaktorban lévő anyagok összekeveredése 
következtében robbanás történt. Ez a második, kémiai robbanás 
50 méter magasra sodorta az épület tetejét és meggyújtotta a re-
aktorban lévő grafitot. A reaktorból felszálló füst pedig egyre na-
gyobb területet szennyezett be radioaktivitással.

A munkaerő képzetlenségét az is jellemezte, hogy az erőmű 
szakemberei először fel sem ismerték a baleset súlyosságát. Nem 
voltak megfelelő dózismérőik, amelyek jelezték volna a pontos 
sugárzást, és védőöltözet nélkül próbálták helyreállítani a károkat 
– heteken belül szinte mind meghaltak. A helyszínre érkező tűzol-
tók sem tudtak a sugárzásveszélyről. A grafittüzet először vízzel 
akarták eloltani, azonban így a 3000 fokon izzó grafitot nem elol-
tani, hanem csak fokozni lehetett, aminek következtében a reak-
torban kisebb robbanások történtek, és csak később, Valerij Lega-
szov akadémikus tanácsára kezdtek dolomitot, bórt és ólmot szór-
ni az égő reaktormaradványra. Az oltás tizenöt napba tellett, és 
csak május első harmadára sikerült megfékezni a radioaktív kibo-
csátást a térségben.

A balesetet kivizsgáló kormánybizottság április 26-án késő 
este ért Csernobilba, és nagyjából 24 órával a balesetet követően 
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döbbent rá, hogy a sugárzás milyen magas fokú. Ekkor rendelték 
el az erőműtől néhány kilométerre levő Pripjaty evakuálását, 
amely azóta is szellemváros. Katonákat, úgynevezett likvidá-
torokat vezényeltek a felrobbant reaktorblokkhoz, akik hiányos 
védőfelszerelésben kezdtek neki a romok eltakarításához és a 
reaktor maradványait befedő betonszarkofág megépítéséhez, va-
lamint hosszú heteken át vadásztak a környéken élő vad- és házi-
állatokra. A több hónapig tartó akcióban százezrek vettek részt, 
ezrek haltak meg a Csernobilban eltöltött órák, napok következ-
tében. Az áldozatok számáról nincsenek pontos adatok, mivel a 
katasztrófa után titkosították az áldozatok kórházi adatlapjait. A 
Szovjetunió csupán 30 személy halálát ismerte el: 2 személy a 
robbanás következtében vesztette életét, míg akut sugárbeteg-
ségben három hónapon belül 28 személy – tűzoltók és az erőmű 
dolgozói – halt meg. Azon személyekről, akik a baleset okozta 
rákbetegségben haltak meg vagy halnak majd meg, a keleti és 
nyugati szakértők és tudósok különbözőképpen vélekednek, de 
számukat mindenesetre több ezerre becsülik. Egy tavaly készült 
tanulmány szerint még háromszáz évnek kell eltelnie ahhoz,  
hogy elfelejtsük a katasztrófa hatásait. A csernobili atombaleset 
ugyanakkor az első, melynek az országhatárokon túlmenő, súlyos 
következményei voltak. A radioaktív felhő Ukrajnából először 
északnyugati irányban Lengyelország és Skandinávia felé terjesz-
kedett, majd hamarosan kiterjedt egész Közép-Európára, helyen-
ként vörös esővel itatva a földet.

Korunk második legsúlyosabb atomkatasztrófája egy olyan 
országban történt, amely precizitásáról és odaadásáról ismert. A 
fukusimai erőmű Tokiótól kb. 400 km-re, északra fekszik, a Csen-
des-óceán partján. 1966-ban építették. A baleset 2011. március 11-
én kezdődött a 9-es erősségű földrengéssel, ami elpusztította Ja-
pánnak ezt a részét. A példátlan erejű földmozgás következtében a 
biztonsági rendszerek azonnal leállították a reaktort, azonban a 
hálózati energiaellátás megszakadt, s mint hónapokkal később 
kiderült, a reaktorok hűtőrendszere is megsérült. Az áram kima-
radást és a reaktorok hűtését az ilyenkor automatikusan bekap-
csoló aggregátorok biztosították, s ha egy óra múlva nem érkezik 
meg a több mint 10 méter magasságú cunami, akkor Fukusima ma 
talán csak egy lenne az öregedő atomerőművek sorában.
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Az emberi hiba azonban megint közbeszólt. Az atomerőmű 
közvetlenül az óceánparton épült, védőgátjai pedig csupán az 5 
méteres hullámoktól védték meg a komplexumot. A tervezők nem 
számoltak egy ekkora földrengéssel és a miatta megjelenő szökő-
árral sem. A hatalmas erejű víztömeg elsodorta és tönkretette az 
atomerőmű elektromos rendszerét, és a reaktor hűtőrendszerét is, 
a felmentő sereg pedig a járhatatlan utak miatt csak másnap tudta 
leszállítani és üzembe helyezni a mobil aggregátorokat. Ekkorra 
menthetetlenné váltak a reaktorok. Hűtés híján az üzemanyag le-
olvadt, a reaktorokban pedig kritikusan magas nyomás keletke-
zett. Hogy ne ismétlődhessen meg a csernobili katasztrófa, az 
üzemeltetők kieresztették a reaktorban lévő gőz egy részét, ennek 
következtében viszont az 1-es és a 2-es reaktor felett két kisebb 
kémiai robbanás következett, amelyek megrongálták, megrepesz-
tették a reaktorházakat. Az elégtelen hűtést ekkor az óceánból 
kiszivattyúzott vízzel pótolták, s a reaktorházakon keletkezett 
repedéseken keresztül a radioaktívan szennyezett tengervíz lassan 
elárasztotta a talajt és visszafolyt az óceánba.
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Fukusima esetében sikerült a három legrosszabb forgató-
könyvet elkerülni: egyrészt egy súlyos kritikussági balesetet; 
másrészt azt, hogy a reaktor felrobbanjon; harmadrészt, hogy az 
így kiszabaduló radioaktív anyagok a csernobili grafittűzhöz ha-
sonlóan a magasabb légkörbe jussanak. Ennek ellenére az óceán 
és a talajvíz szennyezettsége minden eddigi mértéket meghalad, 
és ebből a szempontból Fukusimát kell a legsúlyosabb esetnek te-
kinteni, de nem lebecsülendő az sem, hogy a szellőzőkéményből 
hónapokig is észrevétlenül párolgott a radioaktív gőz. Érdekes, 
hogy az üzem területét korábban már aprólékosan feltérképezték, 
még a sugárszennyezett víz kijutását is beszüntették, de ezt a ha-
talmas sugárzási forrást csupán a baleset után 140 nappal később 
találták meg. A szabadba kijutó sugárzó gőzt a szakemberek egy 
hatalmas, 54 méter magas és 47 méter széles, acélvázas, légmen-
tes poliészter-sátorral kívánják összegyűjteni, azonban kérdés 
marad, hogy mit fognak tenni a lecsapódott vízzel. A történetet 
súlyosbítja, hogy a megolvadt fűtőelemek kiszedésének idejét a 
szakemberek 10 évre becsülik.

A szennyezések miatt olyan helyekről is ki kellett telepíteni  
a lakosságot, amelyek kívül esnek a kötelezően kitelepített 20 km-
es zónán, az óceán halaiban pedig hosszú időre elraktározódik a 
méreg. Hogy a kitelepítettek mikor térhetnek vissza, arra vonatko-
zóan nincs ok derűlátásra. A szennyezés egyik fő összetevőjének, 
a cézium 137-es izotópjának felezési ideje ugyanis 30 év. Kér-
déses, hogy a szennyezett területek – amelyek egyébként Japán 
egyik legsűrűbben lakott részére esnek – sugármentesítése meg-
oldható-e. A baleset következményeképp a kormány némi huza-
vona után elérte, hogy leállítsák a Hamaoka erőművet, mivel kö-
zelében egy erős földrengés esélyével fenyegető törésvonal ta-
lálható, valamint bejelentették, hogy az új reaktorok építésére vo-
natkozó terveket leállítják, és a jövőben megújuló energiaforrá-
sokra kívánnak építeni.

Egy biztos, a baleset megtörténte előtt Fukusimára gyakor-
latilag mindenki, a cég, a hatóság, a kormány és a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség is azt mondta volna, hogy biztonságos. 
Azt mondta volna mindenki, hogy ilyen baleset „gyakorlatilag el-
képzelhetetlen”, mint ahogy ez az erőmű vészhelyzeti forgató-
könyvében is szerepel. Csernobil óta alaptétel volt, hogy az üze-
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meltetők jól felkészültek mindenre, ezért komoly kibocsátással 
járó baleset, főleg egy könnyűvizes reaktorban, nem következhet 
be többet, és az atomerőműből nem juthat ki sugárzó anyag el-
lenőrzés nélkül. Fukusimában azonban az erre a célra szolgáló 
rendszerek csődöt mondtak: az események során a hűtőrend-
szerek kiesésén túl a „mindent magába záró, robbanásnak is el-
lenálló” konténment (légmentesen záró reaktorház) is megsérült, 
ami viszont, a nukleáris szakma ígéreteinek fényében, igencsak 
váratlan fejlemény. Alábecsülték a kockázatokat. A Fukusimában 
történtek újra felszínre hozták a csernobili robbanás kapcsán fel-
vetett kérdést, miszerint az emberi tényező – akár a tervezési, akár 
az üzemeltetői hiba – mennyire zárható ki egy ilyen balesetnél. 
Sajnos, az eddig tapasztalt kilenc nagyobb atomerőmű-balesetet 
számba véve, nem bízhatjuk el magunkat.

A csernobili katasztrófa csaknem húsz évre leállította az 
atomenergia térhódítását, a fukusimai katasztrófa pedig újra meg-
rengette a világ bizalmát, pedig a számok azt bizonyítják, hogy 
civilizációnk számára az atomenergia jelen pillanatban nélkülöz-
hetetlen, ugyanis az összes áramtermelés húsz százalékát atom-
erőművek állítják elő. A piacgazdaság révén egymással rivalizáló 
gazdasági nagyhatalmak egyike sem engedheti meg magának, 
hogy lemondjon erről az erőforrásról, hiszen a drasztikus intéz-
kedés jelentős áremelkedést idézne elő. Ennek ellenére Német-
ország felgyorsította terveit az atomerőművek bezárása kapcsán, 
sőt, talán fel is váltja őket szélerőművekkel, Olaszország pihenteti 
a további erőművek építésének terveit, és sok amerikai politikus 
moratóriumot kér az atomerőművekre az Egyesült Államokban, 
míg Kína inkább naperőművekbe fektetne. A legnagyobb elutasí-
tást viszont a polgárok körében lehet látni. Kétségkívül, minden-
ki fél a láthatatlan és megfoghatatlan veszélytől, miközben vígan 
mérgezi magát széndioxiddal.

Az atomenergia ellen kétségkívül az szól, hogy veszélyes. 
Egyetlen atomkatasztrófa által okozott pusztítás évszázados 
egyéb környezetkárosító hatással vetekedhet, a radioaktív sugár-
zás génekre gyakorolt hatása pedig még ma is jóformán ismeret-
len. A balesetveszélyen az sem változtat, hogy hosszú távon és 
statisztikailag az atomenergia a legtisztább, a legbiztonságosabb 
és a legolcsóbb mindazon források közül, amelyek általánosan 
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használhatók áramtermelésre, míg az égetés útján áramot terme-
lő források – szén, olaj, gáz, biomassza – folyamatosan és nagy-
mértékben szennyezik a környezetet. A nukleáris energia teljes 
termelési láncában – az uránbányászattól az atomerőműi hulla-
dék kezeléséig – az atomenergia kilowattóránként 2-6 gramm 
széndioxidot juttat a légkörbe, annyit, mint a szél- vagy a nap-
energia-termelési lánc, azaz alig egy százalékát annak, amit a 
szén-, olaj- vagy gázalapú termelési folyamat bocsát ki. Az atom-
energiához hasonlóan tiszta módszerek – a víz-, a hullám-, az 
árapály-, a szél-, a geotermikus és a napenergia – nem állnak ren-
delkezésre bárhol, bármilyen akaratlagos mennyiségben. Emel-
lett drágák és alkalmazásuk bevezetése drasztikusan megemelné 
az energia árát. Ebből kifolyólag a gazdaságok, belátható ideig, a 
legnagyobb fokú takarékosság mellett is aligha mondhatnak le az 
atomenergiáról, de ami még rosszabb, a hagyományos energia-
termelésről sem.

Pedig mindenképpen váltani kellene, mert a hatalmas szén-
dioxid kibocsátás és a mértéktelen erdőkitermelés miatt a globális 
felmelegedés – annak ellenére, hogy a gazdasági hatalmak e kér-
déskört legszívesebben a fiók mélyére süllyesztenék – nem csu-
pán egy távoli rémkép, hanem mindennapjaink valósága. Már ma 
több az olyan rendkívüli időjárási esemény, amelyet a globális 
felmelegedés számlájára írhatunk, és még többre kell számíta-
nunk. Hosszabb ideig tartanak majd az aszályok és az árvizek, 
gyakoribbak lesznek és felerősödnek a hóviharok, szélviharok. 
Nagyobbak lesznek a helyi hőmérséklet-ingadozások; néhol a 
megnövekedett csapadékok miatti heves áradások erodálhatják a 
talaj felső rétegeit, míg máshol a talaj elsivatagosodására számít-
hatunk a szárazság miatt. A jégtakaró olvadásának következtében 
már most emelkedik a tengerek vízszintje, miatta pedig a Golf-
áramlat lelassulhat, irányt változtathat, vagy akár meg is szűnhet, 
jégveremmé változtatva Európát.

A modern ember számára azonban a klímaváltozás nem je-
lent többet, mint a légkondicionálók beállításának a megváltoz-
tatását. Hiába van nyakunkon a széndioxid termelés miatti globá-
lis felmelegedés, a megszokott életvitelről, jobban mondva az 
azzal járó energiafogyasztásról senki sem hajlandó lemondani.  
Egyetlen út marad számunkra, mégpedig nem csökkenteni az 
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energia felhasználást, de elkerülni a széndioxid kibocsátást. Ez 
pedig atomreaktorok nélkül még nem megy.

Az atomenergia további alkalmazása ugyanakkor a jövőben 
nagyobb mennyiségű radioaktív hulladék termeléséhez vezet, 
amelyek tárolása korántsem veszélytelen. És éppen ebben rejlik a 
nukleáris ipar másik problémája, ugyanis messze nincs megoldva 
az elhasznált fűtőelemek hosszú távú tárolása, miközben az újra-
hasznosítás még gyerekcipőben jár. Mivel azonban a kiégett fű-
tőelemek újrahasznosításának terén, valamint a hulladékok visel-
kedésének, környezetbe való kikerülésének és az ottani terjedé-
sének tudományától további fejlődést várnak a szakemberek, je-
lenleg több állam nem tartja indokoltnak és gazdaságosnak a 
kiégett fűtőelemek végleges elhelyezését. A kiégett és újrahasz-
nosításra egyelőre még nem váró elemeket ezért a sugárvédelmi 
biztonságnak megfelelően kialakított, általában 50 évre tervezett 
élettartamú átmeneti tárolókban tartják. Ugyan ki szeretne egy 
ilyen atomtemető mellett élni? De azt sem szabad elfeledni, hogy 
a Föld élő, állandóan változik, tektonikus mozgások jellemzik. 
Önámítás azt állítani, hogy létezik olyan hely a bolygónkon, ahol 
a radioaktív hulladékot tartalmazó tárolók évtizedekig, vagy év-
századokig sértetlenek maradnának. Már csak az a kérdés, mikor 
kezdjük e hulladékot a világűrbe rejteni.

De hogyan lehet a világot hosszú távon olyan energiával el-
látni, amely nem jár jelentős környezetszennyezéssel? Teller Ede 
1992-ben egy vele készült interjúban a fúziós reaktor mellett ér-
velt. A fúziós erőmű tüzelőanyaga, a hidrogén, rendkívül nagy 
mennyiségben áll rendelkezésre a Földön, egymillió évre szolgál-
tathatna elegendő energiát. Felhasználásánál nincs nagy mennyi-
ségű sugárzó hulladék, így összehasonlíthatatlanul környezetba-
rátibb, mint a hagyományos urán alapú atomerőmű. Az egész je-
lenlegi energiaválság könnyen megoldható lenne vele. Hátránya, 
hogy sok és bonyolult csúcstechnológiai elem szükséges a meg-
építéséhez. Ez pedig mérhetetlenül drága. A világhírű atomtudós 
szerint talán csak a világűrben lesz értelme fúziós erőművet hasz-
nálni, de használata sohasem lesz egyszerű. Lehet, hogy igaza lesz 
a tudósnak és energiaéhségünk miatt a csillagok felé vesszük majd 
az irányt. De félő, mire megtörténik, már nem lesz hol élnünk.

A leginkább gondolatébresztő dolog ezekben a gondolat-
ébresztő  időkben az, hogy még mindig nem gondolkodunk.

Martin Heidegger
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CSERNOBIL HUSZONÖT ÉV TÁVLATÁBÓL
ÉS A FUKUSIMAI BALESET

    

Csernobil után a világ, ha lassan is, de elhinni látszott a nuk-
leáris ipar ígéretét, hogy soha többé nem lesz hasonló baleset. 
A kényelem táplálta közönybe süppedt és hitt a biztonság ha-
mis ígéretében, hiszen az atomkorszak reneszánszát éljük, 
szakembereink, technológiáink megkérdőjelezhetetlenek. Az 
iparág erősnek hitte magát, hiszen a globális felmelegedés 
korában az egyik legkörnyezetkímélőbb energiaforrásnak 
számít, és azt hirdette, hogy az emberiség energiaszomját 
hosszú távon csak újabb és újabb atomerőművek kiépítésével 
lehet kielégíteni. Üzemeltetésükhöz nincs szükség a folyók el-
torlaszolására, nem függ a széltől és a napos órák számától 
sem. Azonban az egyre nagyobb számú atomerőmű belátha-
tatlan ideig történő alkalmazása szükségszerűen maga után 
vonja egy kolosszális baleset bekövetkezését. Az elképzelhe-
tetlen valóra vált, méghozzá néhány héttel a csernobili ka-
tasztrófa 25. évfordulója előtt.
     

Korunk legnagyobb atomerő-műbalesete 1986. április 26-án tör-
tént az ukrajnai Pripjaty és Csernobil városok melletti atomerő-
műben. A katasztrófát egy félresikerült biztonsági kísérlet, ter-
vezési hiba és képzetlenség okozta. A biztonsági kísérlettel, az 
atomfizikához és az atomreaktorokhoz nem értő villamossági 
mérnökök azt akarták felmérni, hogy áramkimaradás okozta reak-
torleállás esetén a reaktor gőzturbinái tehetetlenségüknél fogva 
tudnak-e annyi ideig áramot termelni, amíg a dízelgenerátorok 
elérik üzemteljesítményüket. Ez nagyjából egy percet jelentett. 
Ennyi idő alatt történt meg a tragédia is. A próba rutinfeladatnak 

DIÓSI ÁRPÁD
    

AZ ATOMKORSZAK VÁLSÁGA

számít, ha a kísérletet végző személyzet nem szegett volna meg 
tudatosan több fontos biztonsági előírást, és nem kapcsolta volna 
ki az erőmű biztonsági berendezéseit, amelyek leállították volna 
az erőművet. A katasztrófában a szabályozó rudak tervezési hibája 
is közrejátszott. A szabályozó rudakat azért teszik a reaktorba, 
hogy lassítsák a reakciót. A csernobili reaktorokban azonban a 
rudak vége grafitból, vagyis reakciót elősegítő anyagból készült, 
és csak a közepe készült neutronelnyelő bórkarbidból. Ugyanak-
kor a reaktorban igen magas volt a pozitív üregtényező – ha 
ugyanis a reaktor hűtővize forrni kezd, gőzbuborékok keletkez-
nek és a láncreakció felgyorsul. Amikor elkezdték a kísérletet, 
lelassították a hűtővízátfolyást és lezárták a turbinák szelepeit. 
Ennek következtében túlmelegedett a víz, majd a pozitív üreg-
tényező miatt a reaktor teljesítménye emelkedni kezdett. Ezt látva 
a kezelők a szabályozó rudak visszatolásával le akarták állítani a 
reakciót, azonban mihelyt bekerültek a rudak a reaktorba, egy pil-
lanatra megugrott a reakció. E pár másodperc alatt annyi gőz ter-
melődött, hogy a túlnyomás szétvetette a reaktor tetejét, majd a 
beáramló levegő és a reaktorban lévő anyagok összekeveredése 
következtében robbanás történt. Ez a második, kémiai robbanás 
50 méter magasra sodorta az épület tetejét és meggyújtotta a re-
aktorban lévő grafitot. A reaktorból felszálló füst pedig egyre na-
gyobb területet szennyezett be radioaktivitással.

A munkaerő képzetlenségét az is jellemezte, hogy az erőmű 
szakemberei először fel sem ismerték a baleset súlyosságát. Nem 
voltak megfelelő dózismérőik, amelyek jelezték volna a pontos 
sugárzást, és védőöltözet nélkül próbálták helyreállítani a károkat 
– heteken belül szinte mind meghaltak. A helyszínre érkező tűzol-
tók sem tudtak a sugárzásveszélyről. A grafittüzet először vízzel 
akarták eloltani, azonban így a 3000 fokon izzó grafitot nem elol-
tani, hanem csak fokozni lehetett, aminek következtében a reak-
torban kisebb robbanások történtek, és csak később, Valerij Lega-
szov akadémikus tanácsára kezdtek dolomitot, bórt és ólmot szór-
ni az égő reaktormaradványra. Az oltás tizenöt napba tellett, és 
csak május első harmadára sikerült megfékezni a radioaktív kibo-
csátást a térségben.

A balesetet kivizsgáló kormánybizottság április 26-án késő 
este ért Csernobilba, és nagyjából 24 órával a balesetet követően 
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döbbent rá, hogy a sugárzás milyen magas fokú. Ekkor rendelték 
el az erőműtől néhány kilométerre levő Pripjaty evakuálását, 
amely azóta is szellemváros. Katonákat, úgynevezett likvidá-
torokat vezényeltek a felrobbant reaktorblokkhoz, akik hiányos 
védőfelszerelésben kezdtek neki a romok eltakarításához és a 
reaktor maradványait befedő betonszarkofág megépítéséhez, va-
lamint hosszú heteken át vadásztak a környéken élő vad- és házi-
állatokra. A több hónapig tartó akcióban százezrek vettek részt, 
ezrek haltak meg a Csernobilban eltöltött órák, napok következ-
tében. Az áldozatok számáról nincsenek pontos adatok, mivel a 
katasztrófa után titkosították az áldozatok kórházi adatlapjait. A 
Szovjetunió csupán 30 személy halálát ismerte el: 2 személy a 
robbanás következtében vesztette életét, míg akut sugárbeteg-
ségben három hónapon belül 28 személy – tűzoltók és az erőmű 
dolgozói – halt meg. Azon személyekről, akik a baleset okozta 
rákbetegségben haltak meg vagy halnak majd meg, a keleti és 
nyugati szakértők és tudósok különbözőképpen vélekednek, de 
számukat mindenesetre több ezerre becsülik. Egy tavaly készült 
tanulmány szerint még háromszáz évnek kell eltelnie ahhoz,  
hogy elfelejtsük a katasztrófa hatásait. A csernobili atombaleset 
ugyanakkor az első, melynek az országhatárokon túlmenő, súlyos 
következményei voltak. A radioaktív felhő Ukrajnából először 
északnyugati irányban Lengyelország és Skandinávia felé terjesz-
kedett, majd hamarosan kiterjedt egész Közép-Európára, helyen-
ként vörös esővel itatva a földet.

Korunk második legsúlyosabb atomkatasztrófája egy olyan 
országban történt, amely precizitásáról és odaadásáról ismert. A 
fukusimai erőmű Tokiótól kb. 400 km-re, északra fekszik, a Csen-
des-óceán partján. 1966-ban építették. A baleset 2011. március 11-
én kezdődött a 9-es erősségű földrengéssel, ami elpusztította Ja-
pánnak ezt a részét. A példátlan erejű földmozgás következtében a 
biztonsági rendszerek azonnal leállították a reaktort, azonban a 
hálózati energiaellátás megszakadt, s mint hónapokkal később 
kiderült, a reaktorok hűtőrendszere is megsérült. Az áram kima-
radást és a reaktorok hűtését az ilyenkor automatikusan bekap-
csoló aggregátorok biztosították, s ha egy óra múlva nem érkezik 
meg a több mint 10 méter magasságú cunami, akkor Fukusima ma 
talán csak egy lenne az öregedő atomerőművek sorában.
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Az emberi hiba azonban megint közbeszólt. Az atomerőmű 
közvetlenül az óceánparton épült, védőgátjai pedig csupán az 5 
méteres hullámoktól védték meg a komplexumot. A tervezők nem 
számoltak egy ekkora földrengéssel és a miatta megjelenő szökő-
árral sem. A hatalmas erejű víztömeg elsodorta és tönkretette az 
atomerőmű elektromos rendszerét, és a reaktor hűtőrendszerét is, 
a felmentő sereg pedig a járhatatlan utak miatt csak másnap tudta 
leszállítani és üzembe helyezni a mobil aggregátorokat. Ekkorra 
menthetetlenné váltak a reaktorok. Hűtés híján az üzemanyag le-
olvadt, a reaktorokban pedig kritikusan magas nyomás keletke-
zett. Hogy ne ismétlődhessen meg a csernobili katasztrófa, az 
üzemeltetők kieresztették a reaktorban lévő gőz egy részét, ennek 
következtében viszont az 1-es és a 2-es reaktor felett két kisebb 
kémiai robbanás következett, amelyek megrongálták, megrepesz-
tették a reaktorházakat. Az elégtelen hűtést ekkor az óceánból 
kiszivattyúzott vízzel pótolták, s a reaktorházakon keletkezett 
repedéseken keresztül a radioaktívan szennyezett tengervíz lassan 
elárasztotta a talajt és visszafolyt az óceánba.
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Fukusima esetében sikerült a három legrosszabb forgató-
könyvet elkerülni: egyrészt egy súlyos kritikussági balesetet; 
másrészt azt, hogy a reaktor felrobbanjon; harmadrészt, hogy az 
így kiszabaduló radioaktív anyagok a csernobili grafittűzhöz ha-
sonlóan a magasabb légkörbe jussanak. Ennek ellenére az óceán 
és a talajvíz szennyezettsége minden eddigi mértéket meghalad, 
és ebből a szempontból Fukusimát kell a legsúlyosabb esetnek te-
kinteni, de nem lebecsülendő az sem, hogy a szellőzőkéményből 
hónapokig is észrevétlenül párolgott a radioaktív gőz. Érdekes, 
hogy az üzem területét korábban már aprólékosan feltérképezték, 
még a sugárszennyezett víz kijutását is beszüntették, de ezt a ha-
talmas sugárzási forrást csupán a baleset után 140 nappal később 
találták meg. A szabadba kijutó sugárzó gőzt a szakemberek egy 
hatalmas, 54 méter magas és 47 méter széles, acélvázas, légmen-
tes poliészter-sátorral kívánják összegyűjteni, azonban kérdés 
marad, hogy mit fognak tenni a lecsapódott vízzel. A történetet 
súlyosbítja, hogy a megolvadt fűtőelemek kiszedésének idejét a 
szakemberek 10 évre becsülik.

A szennyezések miatt olyan helyekről is ki kellett telepíteni  
a lakosságot, amelyek kívül esnek a kötelezően kitelepített 20 km-
es zónán, az óceán halaiban pedig hosszú időre elraktározódik a 
méreg. Hogy a kitelepítettek mikor térhetnek vissza, arra vonatko-
zóan nincs ok derűlátásra. A szennyezés egyik fő összetevőjének, 
a cézium 137-es izotópjának felezési ideje ugyanis 30 év. Kér-
déses, hogy a szennyezett területek – amelyek egyébként Japán 
egyik legsűrűbben lakott részére esnek – sugármentesítése meg-
oldható-e. A baleset következményeképp a kormány némi huza-
vona után elérte, hogy leállítsák a Hamaoka erőművet, mivel kö-
zelében egy erős földrengés esélyével fenyegető törésvonal ta-
lálható, valamint bejelentették, hogy az új reaktorok építésére vo-
natkozó terveket leállítják, és a jövőben megújuló energiaforrá-
sokra kívánnak építeni.

Egy biztos, a baleset megtörténte előtt Fukusimára gyakor-
latilag mindenki, a cég, a hatóság, a kormány és a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség is azt mondta volna, hogy biztonságos. 
Azt mondta volna mindenki, hogy ilyen baleset „gyakorlatilag el-
képzelhetetlen”, mint ahogy ez az erőmű vészhelyzeti forgató-
könyvében is szerepel. Csernobil óta alaptétel volt, hogy az üze-
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meltetők jól felkészültek mindenre, ezért komoly kibocsátással 
járó baleset, főleg egy könnyűvizes reaktorban, nem következhet 
be többet, és az atomerőműből nem juthat ki sugárzó anyag el-
lenőrzés nélkül. Fukusimában azonban az erre a célra szolgáló 
rendszerek csődöt mondtak: az események során a hűtőrend-
szerek kiesésén túl a „mindent magába záró, robbanásnak is el-
lenálló” konténment (légmentesen záró reaktorház) is megsérült, 
ami viszont, a nukleáris szakma ígéreteinek fényében, igencsak 
váratlan fejlemény. Alábecsülték a kockázatokat. A Fukusimában 
történtek újra felszínre hozták a csernobili robbanás kapcsán fel-
vetett kérdést, miszerint az emberi tényező – akár a tervezési, akár 
az üzemeltetői hiba – mennyire zárható ki egy ilyen balesetnél. 
Sajnos, az eddig tapasztalt kilenc nagyobb atomerőmű-balesetet 
számba véve, nem bízhatjuk el magunkat.

A csernobili katasztrófa csaknem húsz évre leállította az 
atomenergia térhódítását, a fukusimai katasztrófa pedig újra meg-
rengette a világ bizalmát, pedig a számok azt bizonyítják, hogy 
civilizációnk számára az atomenergia jelen pillanatban nélkülöz-
hetetlen, ugyanis az összes áramtermelés húsz százalékát atom-
erőművek állítják elő. A piacgazdaság révén egymással rivalizáló 
gazdasági nagyhatalmak egyike sem engedheti meg magának, 
hogy lemondjon erről az erőforrásról, hiszen a drasztikus intéz-
kedés jelentős áremelkedést idézne elő. Ennek ellenére Német-
ország felgyorsította terveit az atomerőművek bezárása kapcsán, 
sőt, talán fel is váltja őket szélerőművekkel, Olaszország pihenteti 
a további erőművek építésének terveit, és sok amerikai politikus 
moratóriumot kér az atomerőművekre az Egyesült Államokban, 
míg Kína inkább naperőművekbe fektetne. A legnagyobb elutasí-
tást viszont a polgárok körében lehet látni. Kétségkívül, minden-
ki fél a láthatatlan és megfoghatatlan veszélytől, miközben vígan 
mérgezi magát széndioxiddal.

Az atomenergia ellen kétségkívül az szól, hogy veszélyes. 
Egyetlen atomkatasztrófa által okozott pusztítás évszázados 
egyéb környezetkárosító hatással vetekedhet, a radioaktív sugár-
zás génekre gyakorolt hatása pedig még ma is jóformán ismeret-
len. A balesetveszélyen az sem változtat, hogy hosszú távon és 
statisztikailag az atomenergia a legtisztább, a legbiztonságosabb 
és a legolcsóbb mindazon források közül, amelyek általánosan 

218

használhatók áramtermelésre, míg az égetés útján áramot terme-
lő források – szén, olaj, gáz, biomassza – folyamatosan és nagy-
mértékben szennyezik a környezetet. A nukleáris energia teljes 
termelési láncában – az uránbányászattól az atomerőműi hulla-
dék kezeléséig – az atomenergia kilowattóránként 2-6 gramm 
széndioxidot juttat a légkörbe, annyit, mint a szél- vagy a nap-
energia-termelési lánc, azaz alig egy százalékát annak, amit a 
szén-, olaj- vagy gázalapú termelési folyamat bocsát ki. Az atom-
energiához hasonlóan tiszta módszerek – a víz-, a hullám-, az 
árapály-, a szél-, a geotermikus és a napenergia – nem állnak ren-
delkezésre bárhol, bármilyen akaratlagos mennyiségben. Emel-
lett drágák és alkalmazásuk bevezetése drasztikusan megemelné 
az energia árát. Ebből kifolyólag a gazdaságok, belátható ideig, a 
legnagyobb fokú takarékosság mellett is aligha mondhatnak le az 
atomenergiáról, de ami még rosszabb, a hagyományos energia-
termelésről sem.

Pedig mindenképpen váltani kellene, mert a hatalmas szén-
dioxid kibocsátás és a mértéktelen erdőkitermelés miatt a globális 
felmelegedés – annak ellenére, hogy a gazdasági hatalmak e kér-
déskört legszívesebben a fiók mélyére süllyesztenék – nem csu-
pán egy távoli rémkép, hanem mindennapjaink valósága. Már ma 
több az olyan rendkívüli időjárási esemény, amelyet a globális 
felmelegedés számlájára írhatunk, és még többre kell számíta-
nunk. Hosszabb ideig tartanak majd az aszályok és az árvizek, 
gyakoribbak lesznek és felerősödnek a hóviharok, szélviharok. 
Nagyobbak lesznek a helyi hőmérséklet-ingadozások; néhol a 
megnövekedett csapadékok miatti heves áradások erodálhatják a 
talaj felső rétegeit, míg máshol a talaj elsivatagosodására számít-
hatunk a szárazság miatt. A jégtakaró olvadásának következtében 
már most emelkedik a tengerek vízszintje, miatta pedig a Golf-
áramlat lelassulhat, irányt változtathat, vagy akár meg is szűnhet, 
jégveremmé változtatva Európát.

A modern ember számára azonban a klímaváltozás nem je-
lent többet, mint a légkondicionálók beállításának a megváltoz-
tatását. Hiába van nyakunkon a széndioxid termelés miatti globá-
lis felmelegedés, a megszokott életvitelről, jobban mondva az 
azzal járó energiafogyasztásról senki sem hajlandó lemondani.  
Egyetlen út marad számunkra, mégpedig nem csökkenteni az 
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energia felhasználást, de elkerülni a széndioxid kibocsátást. Ez 
pedig atomreaktorok nélkül még nem megy.

Az atomenergia további alkalmazása ugyanakkor a jövőben 
nagyobb mennyiségű radioaktív hulladék termeléséhez vezet, 
amelyek tárolása korántsem veszélytelen. És éppen ebben rejlik a 
nukleáris ipar másik problémája, ugyanis messze nincs megoldva 
az elhasznált fűtőelemek hosszú távú tárolása, miközben az újra-
hasznosítás még gyerekcipőben jár. Mivel azonban a kiégett fű-
tőelemek újrahasznosításának terén, valamint a hulladékok visel-
kedésének, környezetbe való kikerülésének és az ottani terjedé-
sének tudományától további fejlődést várnak a szakemberek, je-
lenleg több állam nem tartja indokoltnak és gazdaságosnak a 
kiégett fűtőelemek végleges elhelyezését. A kiégett és újrahasz-
nosításra egyelőre még nem váró elemeket ezért a sugárvédelmi 
biztonságnak megfelelően kialakított, általában 50 évre tervezett 
élettartamú átmeneti tárolókban tartják. Ugyan ki szeretne egy 
ilyen atomtemető mellett élni? De azt sem szabad elfeledni, hogy 
a Föld élő, állandóan változik, tektonikus mozgások jellemzik. 
Önámítás azt állítani, hogy létezik olyan hely a bolygónkon, ahol 
a radioaktív hulladékot tartalmazó tárolók évtizedekig, vagy év-
századokig sértetlenek maradnának. Már csak az a kérdés, mikor 
kezdjük e hulladékot a világűrbe rejteni.

De hogyan lehet a világot hosszú távon olyan energiával el-
látni, amely nem jár jelentős környezetszennyezéssel? Teller Ede 
1992-ben egy vele készült interjúban a fúziós reaktor mellett ér-
velt. A fúziós erőmű tüzelőanyaga, a hidrogén, rendkívül nagy 
mennyiségben áll rendelkezésre a Földön, egymillió évre szolgál-
tathatna elegendő energiát. Felhasználásánál nincs nagy mennyi-
ségű sugárzó hulladék, így összehasonlíthatatlanul környezetba-
rátibb, mint a hagyományos urán alapú atomerőmű. Az egész je-
lenlegi energiaválság könnyen megoldható lenne vele. Hátránya, 
hogy sok és bonyolult csúcstechnológiai elem szükséges a meg-
építéséhez. Ez pedig mérhetetlenül drága. A világhírű atomtudós 
szerint talán csak a világűrben lesz értelme fúziós erőművet hasz-
nálni, de használata sohasem lesz egyszerű. Lehet, hogy igaza lesz 
a tudósnak és energiaéhségünk miatt a csillagok felé vesszük majd 
az irányt. De félő, mire megtörténik, már nem lesz hol élnünk.

A leginkább gondolatébresztő dolog ezekben a gondolat-
ébresztő  időkben az, hogy még mindig nem gondolkodunk.

Martin Heidegger
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A leginkább gondolatébresztő dolog ezekben a gondolat-
ébresztő időkben az, hogy még mindig nem gondolkodunk.
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ÉS A FUKUSIMAI BALESET

Csernobil után a világ, ha lassan is, de elhinni látszott a nuk-
leáris ipar ígéretét, hogy soha többé nem lesz hasonló baleset. 
A kényelem táplálta közönybe süppedt és hitt a biztonság ha-
mis ígéretében, hiszen az atomkorszak reneszánszát éljük, 
szakembereink, technológiáink megkérdőjelezhetetlenek. Az 
iparág erősnek hitte magát, hiszen a globális felmelegedés 
korában az egyik legkörnyezetkímélőbb energiaforrásnak 
számít, és azt hirdette, hogy az emberiség energiaszomját 
hosszú távon csak újabb és újabb atomerőművek kiépítésével 
lehet kielégíteni. Üzemeltetésükhöz nincs szükség a folyók el-
torlaszolására, nem függ a széltől és a napos órák számától 
sem. Azonban az egyre nagyobb számú atomerőmű belátha-
tatlan ideig történő alkalmazása szükségszerűen maga után 
vonja egy kolosszális baleset bekövetkezését. Az elképzelhe-
tetlen valóra vált, méghozzá néhány héttel a csernobili ka-
tasztrófa 25. évfordulója előtt.

    

Korunk legnagyobb atomerő-műbalesete 1986. április 26-án tör-
tént az ukrajnai Pripjaty és Csernobil városok melletti atomerő-
műben. A katasztrófát egy félresikerült biztonsági kísérlet, ter-
vezési hiba és képzetlenség okozta. A biztonsági kísérlettel, az 
atomfizikához és az atomreaktorokhoz nem értő villamossági 
mérnökök azt akarták felmérni, hogy áramkimaradás okozta reak-
torleállás esetén a reaktor gőzturbinái tehetetlenségüknél fogva 
tudnak-e annyi ideig áramot termelni, amíg a dízelgenerátorok 
elérik üzemteljesítményüket. Ez nagyjából egy percet jelentett. 
Ennyi idő alatt történt meg a tragédia is. A próba rutinfeladatnak 

     

CSERNOBIL HUSZONÖT ÉV TÁVLATÁBÓL

DIÓSI ÁRPÁD
    

AZ ATOMKORSZAK VÁLSÁGA

A balesetet kivizsgáló kormánybizottság április 26-án késő 
este ért Csernobilba, és nagyjából 24 órával a balesetet követően 

A munkaerő képzetlenségét az is jellemezte, hogy az erőmű 
szakemberei először fel sem ismerték a baleset súlyosságát. Nem 
voltak megfelelő dózismérőik, amelyek jelezték volna a pontos 
sugárzást, és védőöltözet nélkül próbálták helyreállítani a károkat 
– heteken belül szinte mind meghaltak. A helyszínre érkező tűzol-
tók sem tudtak a sugárzásveszélyről. A grafittüzet először vízzel 
akarták eloltani, azonban így a 3000 fokon izzó grafitot nem elol-
tani, hanem csak fokozni lehetett, aminek következtében a reak-
torban kisebb robbanások történtek, és csak később, Valerij Lega-
szov akadémikus tanácsára kezdtek dolomitot, bórt és ólmot szór-
ni az égő reaktormaradványra. Az oltás tizenöt napba tellett, és 
csak május első harmadára sikerült megfékezni a radioaktív kibo-
csátást a térségben.

számít, ha a kísérletet végző személyzet nem szegett volna meg 
tudatosan több fontos biztonsági előírást, és nem kapcsolta volna 
ki az erőmű biztonsági berendezéseit, amelyek leállították volna 
az erőművet. A katasztrófában a szabályozó rudak tervezési hibája 
is közrejátszott. A szabályozó rudakat azért teszik a reaktorba, 
hogy lassítsák a reakciót. A csernobili reaktorokban azonban a 
rudak vége grafitból, vagyis reakciót elősegítő anyagból készült, 
és csak a közepe készült neutronelnyelő bórkarbidból. Ugyanak-
kor a reaktorban igen magas volt a pozitív üregtényező – ha 
ugyanis a reaktor hűtővize forrni kezd, gőzbuborékok keletkez-
nek és a láncreakció felgyorsul. Amikor elkezdték a kísérletet, 
lelassították a hűtővízátfolyást és lezárták a turbinák szelepeit. 
Ennek következtében túlmelegedett a víz, majd a pozitív üreg-
tényező miatt a reaktor teljesítménye emelkedni kezdett. Ezt látva 
a kezelők a szabályozó rudak visszatolásával le akarták állítani a 
reakciót, azonban mihelyt bekerültek a rudak a reaktorba, egy pil-
lanatra megugrott a reakció. E pár másodperc alatt annyi gőz ter-
melődött, hogy a túlnyomás szétvetette a reaktor tetejét, majd a 
beáramló levegő és a reaktorban lévő anyagok összekeveredése 
következtében robbanás történt. Ez a második, kémiai robbanás 
50 méter magasra sodorta az épület tetejét és meggyújtotta a re-
aktorban lévő grafitot. A reaktorból felszálló füst pedig egyre na-
gyobb területet szennyezett be radioaktivitással.
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Korunk második legsúlyosabb atomkatasztrófája egy olyan 
országban történt, amely precizitásáról és odaadásáról ismert. A 
fukusimai erőmű Tokiótól kb. 400 km-re, északra fekszik, a Csen-
des-óceán partján. 1966-ban építették. A baleset 2011. március 11-
én kezdődött a 9-es erősségű földrengéssel, ami elpusztította Ja-
pánnak ezt a részét. A példátlan erejű földmozgás következtében a 
biztonsági rendszerek azonnal leállították a reaktort, azonban a 
hálózati energiaellátás megszakadt, s mint hónapokkal később 
kiderült, a reaktorok hűtőrendszere is megsérült. Az áram kima-
radást és a reaktorok hűtését az ilyenkor automatikusan bekap-
csoló aggregátorok biztosították, s ha egy óra múlva nem érkezik 
meg a több mint 10 méter magasságú cunami, akkor Fukusima ma 
talán csak egy lenne az öregedő atomerőművek sorában.

döbbent rá, hogy a sugárzás milyen magas fokú. Ekkor rendelték 
el az erőműtől néhány kilométerre levő Pripjaty evakuálását, 
amely azóta is szellemváros. Katonákat, úgynevezett likvidá-
torokat vezényeltek a felrobbant reaktorblokkhoz, akik hiányos 
védőfelszerelésben kezdtek neki a romok eltakarításához és a 
reaktor maradványait befedő betonszarkofág megépítéséhez, va-
lamint hosszú heteken át vadásztak a környéken élő vad- és házi-
állatokra. A több hónapig tartó akcióban százezrek vettek részt, 
ezrek haltak meg a Csernobilban eltöltött órák, napok következ-
tében. Az áldozatok számáról nincsenek pontos adatok, mivel a 
katasztrófa után titkosították az áldozatok kórházi adatlapjait. A 
Szovjetunió csupán 30 személy halálát ismerte el: 2 személy a 
robbanás következtében vesztette életét, míg akut sugárbeteg-
ségben három hónapon belül 28 személy – tűzoltók és az erőmű 
dolgozói – halt meg. Azon személyekről, akik a baleset okozta 
rákbetegségben haltak meg vagy halnak majd meg, a keleti és 
nyugati szakértők és tudósok különbözőképpen vélekednek, de 
számukat mindenesetre több ezerre becsülik. Egy tavaly készült 
tanulmány szerint még háromszáz évnek kell eltelnie ahhoz,  
hogy elfelejtsük a katasztrófa hatásait. A csernobili atombaleset 
ugyanakkor az első, melynek az országhatárokon túlmenő, súlyos 
következményei voltak. A radioaktív felhő Ukrajnából először 
északnyugati irányban Lengyelország és Skandinávia felé terjesz-
kedett, majd hamarosan kiterjedt egész Közép-Európára, helyen-
ként vörös esővel itatva a földet.
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Az emberi hiba azonban megint közbeszólt. Az atomerőmű 
közvetlenül az óceánparton épült, védőgátjai pedig csupán az 5 
méteres hullámoktól védték meg a komplexumot. A tervezők nem 
számoltak egy ekkora földrengéssel és a miatta megjelenő szökő-
árral sem. A hatalmas erejű víztömeg elsodorta és tönkretette az 
atomerőmű elektromos rendszerét, és a reaktor hűtőrendszerét is, 
a felmentő sereg pedig a járhatatlan utak miatt csak másnap tudta 
leszállítani és üzembe helyezni a mobil aggregátorokat. Ekkorra 
menthetetlenné váltak a reaktorok. Hűtés híján az üzemanyag le-
olvadt, a reaktorokban pedig kritikusan magas nyomás keletke-
zett. Hogy ne ismétlődhessen meg a csernobili katasztrófa, az 
üzemeltetők kieresztették a reaktorban lévő gőz egy részét, ennek 
következtében viszont az 1-es és a 2-es reaktor felett két kisebb 
kémiai robbanás következett, amelyek megrongálták, megrepesz-
tették a reaktorházakat. Az elégtelen hűtést ekkor az óceánból 
kiszivattyúzott vízzel pótolták, s a reaktorházakon keletkezett 
repedéseken keresztül a radioaktívan szennyezett tengervíz lassan 
elárasztotta a talajt és visszafolyt az óceánba.
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Egy biztos, a baleset megtörténte előtt Fukusimára gyakor-
latilag mindenki, a cég, a hatóság, a kormány és a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség is azt mondta volna, hogy biztonságos. 
Azt mondta volna mindenki, hogy ilyen baleset „gyakorlatilag el-
képzelhetetlen”, mint ahogy ez az erőmű vészhelyzeti forgató-
könyvében is szerepel. Csernobil óta alaptétel volt, hogy az üze-

A szennyezések miatt olyan helyekről is ki kellett telepíteni  
a lakosságot, amelyek kívül esnek a kötelezően kitelepített 20 km-
es zónán, az óceán halaiban pedig hosszú időre elraktározódik a 
méreg. Hogy a kitelepítettek mikor térhetnek vissza, arra vonatko-
zóan nincs ok derűlátásra. A szennyezés egyik fő összetevőjének, 
a cézium 137-es izotópjának felezési ideje ugyanis 30 év. Kér-
déses, hogy a szennyezett területek – amelyek egyébként Japán 
egyik legsűrűbben lakott részére esnek – sugármentesítése meg-
oldható-e. A baleset következményeképp a kormány némi huza-
vona után elérte, hogy leállítsák a Hamaoka erőművet, mivel kö-
zelében egy erős földrengés esélyével fenyegető törésvonal ta-
lálható, valamint bejelentették, hogy az új reaktorok építésére vo-
natkozó terveket leállítják, és a jövőben megújuló energiaforrá-
sokra kívánnak építeni.

Fukusima esetében sikerült a három legrosszabb forgató-
könyvet elkerülni: egyrészt egy súlyos kritikussági balesetet; 
másrészt azt, hogy a reaktor felrobbanjon; harmadrészt, hogy az 
így kiszabaduló radioaktív anyagok a csernobili grafittűzhöz ha-
sonlóan a magasabb légkörbe jussanak. Ennek ellenére az óceán 
és a talajvíz szennyezettsége minden eddigi mértéket meghalad, 
és ebből a szempontból Fukusimát kell a legsúlyosabb esetnek te-
kinteni, de nem lebecsülendő az sem, hogy a szellőzőkéményből 
hónapokig is észrevétlenül párolgott a radioaktív gőz. Érdekes, 
hogy az üzem területét korábban már aprólékosan feltérképezték, 
még a sugárszennyezett víz kijutását is beszüntették, de ezt a ha-
talmas sugárzási forrást csupán a baleset után 140 nappal később 
találták meg. A szabadba kijutó sugárzó gőzt a szakemberek egy 
hatalmas, 54 méter magas és 47 méter széles, acélvázas, légmen-
tes poliészter-sátorral kívánják összegyűjteni, azonban kérdés 
marad, hogy mit fognak tenni a lecsapódott vízzel. A történetet 
súlyosbítja, hogy a megolvadt fűtőelemek kiszedésének idejét a 
szakemberek 10 évre becsülik.
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Az atomenergia ellen kétségkívül az szól, hogy veszélyes. 
Egyetlen atomkatasztrófa által okozott pusztítás évszázados 
egyéb környezetkárosító hatással vetekedhet, a radioaktív sugár-
zás génekre gyakorolt hatása pedig még ma is jóformán ismeret-
len. A balesetveszélyen az sem változtat, hogy hosszú távon és 
statisztikailag az atomenergia a legtisztább, a legbiztonságosabb 
és a legolcsóbb mindazon források közül, amelyek általánosan 

A csernobili katasztrófa csaknem húsz évre leállította az 
atomenergia térhódítását, a fukusimai katasztrófa pedig újra meg-
rengette a világ bizalmát, pedig a számok azt bizonyítják, hogy 
civilizációnk számára az atomenergia jelen pillanatban nélkülöz-
hetetlen, ugyanis az összes áramtermelés húsz százalékát atom-
erőművek állítják elő. A piacgazdaság révén egymással rivalizáló 
gazdasági nagyhatalmak egyike sem engedheti meg magának, 
hogy lemondjon erről az erőforrásról, hiszen a drasztikus intéz-
kedés jelentős áremelkedést idézne elő. Ennek ellenére Német-
ország felgyorsította terveit az atomerőművek bezárása kapcsán, 
sőt, talán fel is váltja őket szélerőművekkel, Olaszország pihenteti 
a további erőművek építésének terveit, és sok amerikai politikus 
moratóriumot kér az atomerőművekre az Egyesült Államokban, 
míg Kína inkább naperőművekbe fektetne. A legnagyobb elutasí-
tást viszont a polgárok körében lehet látni. Kétségkívül, minden-
ki fél a láthatatlan és megfoghatatlan veszélytől, miközben vígan 
mérgezi magát széndioxiddal.

meltetők jól felkészültek mindenre, ezért komoly kibocsátással 
járó baleset, főleg egy könnyűvizes reaktorban, nem következhet 
be többet, és az atomerőműből nem juthat ki sugárzó anyag el-
lenőrzés nélkül. Fukusimában azonban az erre a célra szolgáló 
rendszerek csődöt mondtak: az események során a hűtőrend-
szerek kiesésén túl a „mindent magába záró, robbanásnak is el-
lenálló” konténment (légmentesen záró reaktorház) is megsérült, 
ami viszont, a nukleáris szakma ígéreteinek fényében, igencsak 
váratlan fejlemény. Alábecsülték a kockázatokat. A Fukusimában 
történtek újra felszínre hozták a csernobili robbanás kapcsán fel-
vetett kérdést, miszerint az emberi tényező – akár a tervezési, akár 
az üzemeltetői hiba – mennyire zárható ki egy ilyen balesetnél. 
Sajnos, az eddig tapasztalt kilenc nagyobb atomerőmű-balesetet 
számba véve, nem bízhatjuk el magunkat.
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A modern ember számára azonban a klímaváltozás nem je-
lent többet, mint a légkondicionálók beállításának a megváltoz-
tatását. Hiába van nyakunkon a széndioxid termelés miatti globá-
lis felmelegedés, a megszokott életvitelről, jobban mondva az 
azzal járó energiafogyasztásról senki sem hajlandó lemondani.  
Egyetlen út marad számunkra, mégpedig nem csökkenteni az 

Pedig mindenképpen váltani kellene, mert a hatalmas szén-
dioxid kibocsátás és a mértéktelen erdőkitermelés miatt a globális 
felmelegedés – annak ellenére, hogy a gazdasági hatalmak e kér-
déskört legszívesebben a fiók mélyére süllyesztenék – nem csu-
pán egy távoli rémkép, hanem mindennapjaink valósága. Már ma 
több az olyan rendkívüli időjárási esemény, amelyet a globális 
felmelegedés számlájára írhatunk, és még többre kell számíta-
nunk. Hosszabb ideig tartanak majd az aszályok és az árvizek, 
gyakoribbak lesznek és felerősödnek a hóviharok, szélviharok. 
Nagyobbak lesznek a helyi hőmérséklet-ingadozások; néhol a 
megnövekedett csapadékok miatti heves áradások erodálhatják a 
talaj felső rétegeit, míg máshol a talaj elsivatagosodására számít-
hatunk a szárazság miatt. A jégtakaró olvadásának következtében 
már most emelkedik a tengerek vízszintje, miatta pedig a Golf-
áramlat lelassulhat, irányt változtathat, vagy akár meg is szűnhet, 
jégveremmé változtatva Európát.

használhatók áramtermelésre, míg az égetés útján áramot terme-
lő források – szén, olaj, gáz, biomassza – folyamatosan és nagy-
mértékben szennyezik a környezetet. A nukleáris energia teljes 
termelési láncában – az uránbányászattól az atomerőműi hulla-
dék kezeléséig – az atomenergia kilowattóránként 2-6 gramm 
széndioxidot juttat a légkörbe, annyit, mint a szél- vagy a nap-
energia-termelési lánc, azaz alig egy százalékát annak, amit a 
szén-, olaj- vagy gázalapú termelési folyamat bocsát ki. Az atom-
energiához hasonlóan tiszta módszerek – a víz-, a hullám-, az 
árapály-, a szél-, a geotermikus és a napenergia – nem állnak ren-
delkezésre bárhol, bármilyen akaratlagos mennyiségben. Emel-
lett drágák és alkalmazásuk bevezetése drasztikusan megemelné 
az energia árát. Ebből kifolyólag a gazdaságok, belátható ideig, a 
legnagyobb fokú takarékosság mellett is aligha mondhatnak le az 
atomenergiáról, de ami még rosszabb, a hagyományos energia-
termelésről sem.
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De hogyan lehet a világot hosszú távon olyan energiával el-
látni, amely nem jár jelentős környezetszennyezéssel? Teller Ede 
1992-ben egy vele készült interjúban a fúziós reaktor mellett ér-
velt. A fúziós erőmű tüzelőanyaga, a hidrogén, rendkívül nagy 
mennyiségben áll rendelkezésre a Földön, egymillió évre szolgál-
tathatna elegendő energiát. Felhasználásánál nincs nagy mennyi-
ségű sugárzó hulladék, így összehasonlíthatatlanul környezetba-
rátibb, mint a hagyományos urán alapú atomerőmű. Az egész je-
lenlegi energiaválság könnyen megoldható lenne vele. Hátránya, 
hogy sok és bonyolult csúcstechnológiai elem szükséges a meg-
építéséhez. Ez pedig mérhetetlenül drága. A világhírű atomtudós 
szerint talán csak a világűrben lesz értelme fúziós erőművet hasz-
nálni, de használata sohasem lesz egyszerű. Lehet, hogy igaza lesz 
a tudósnak és energiaéhségünk miatt a csillagok felé vesszük majd 
az irányt. De félő, mire megtörténik, már nem lesz hol élnünk.

Az atomenergia további alkalmazása ugyanakkor a jövőben 
nagyobb mennyiségű radioaktív hulladék termeléséhez vezet, 
amelyek tárolása korántsem veszélytelen. És éppen ebben rejlik a 
nukleáris ipar másik problémája, ugyanis messze nincs megoldva 
az elhasznált fűtőelemek hosszú távú tárolása, miközben az újra-
hasznosítás még gyerekcipőben jár. Mivel azonban a kiégett fű-
tőelemek újrahasznosításának terén, valamint a hulladékok visel-
kedésének, környezetbe való kikerülésének és az ottani terjedé-
sének tudományától további fejlődést várnak a szakemberek, je-
lenleg több állam nem tartja indokoltnak és gazdaságosnak a 
kiégett fűtőelemek végleges elhelyezését. A kiégett és újrahasz-
nosításra egyelőre még nem váró elemeket ezért a sugárvédelmi 
biztonságnak megfelelően kialakított, általában 50 évre tervezett 
élettartamú átmeneti tárolókban tartják. Ugyan ki szeretne egy 
ilyen atomtemető mellett élni? De azt sem szabad elfeledni, hogy 
a Föld élő, állandóan változik, tektonikus mozgások jellemzik. 
Önámítás azt állítani, hogy létezik olyan hely a bolygónkon, ahol 
a radioaktív hulladékot tartalmazó tárolók évtizedekig, vagy év-
századokig sértetlenek maradnának. Már csak az a kérdés, mikor 
kezdjük e hulladékot a világűrbe rejteni.

energia felhasználást, de elkerülni a széndioxid kibocsátást. Ez 
pedig atomreaktorok nélkül még nem megy.

A leginkább gondolatébresztő dolog ezekben a gondolat-
ébresztő  időkben az, hogy még mindig nem gondolkodunk.

Martin Heidegger
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A leginkább gondolatébresztő dolog ezekben a gondolat-
ébresztő időkben az, hogy még mindig nem gondolkodunk.
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A Magyar Napló a Magyar Írószövetség havonta megjelenő iro-
dalmi folyóirata. Egyidős a rendszerváltozással – 1989-ben Cseres 
Tibor, az Írószövetség elnöke ajánlotta a magyar olvasók figyelmébe 
azzal, hogy „politikai értékek, erkölcsi normák és egy kikezdhetetlen 
minőségeszmény jegyében” induljon útjára.

Jelenlegi formáját 1994-ben nyerte el, amióta Oláh János, József 
Attila-díjas író, költő, a „Kilencek” néven indult költőcsoport tagja 
jegyzi főszerkesztőként. „Túl a Cseres Tibor által meghirdetett nyi-
tottságon, a nemzeti irodalomnak ahhoz a fájdalmas, őszinte hang-
ütéséhez kell visszatalálni, hűnek maradni, amely először, de máig 
képletes tömörséggel az Ómagyar Mária-siralomban hangzik fel, s 
máig hallik” – vallja a lap szellemiségéről.

A lap népszerű rovatai között meg kell említeni a Nyitott Mű-
helyt, amely írók, költők, irodalomtörténészek alkotói műhelyébe 
nyújt bepillantást, valamint az Európai Figyelőt, amely elsősorban 
kis népek irodalmára fókuszál.

A Magyar Napló szerzői többek mellett Csoóri Sándor, Farkas 
Árpád, Ferenczes István, Ferdinandy György, Juhász Ferenc, Kalász 
Márton, Kontra Ferenc, Kiss Benedek, Kovács István, Vasadi Péter, 
Vathy Zsuzsa, Vári Fábián László, valamint Alföldy Jenő, Márkus 
Béla, Szakolczay Lajos irodalomtörténészek stb., de ott volt közöttük 
a közelmúltban elhunyt Határ Győző, Lászlóffy Aladár, Nagy Gás-
pár, Rába György, Utassy József is. Szerkesztőbizottságának elnöke 
Jókai Anna író.

A folyóirat mellett 1999 óta könyvkiadó is működik. A rangos és 
ismert írók, költők, műfordítók, irodalomtörténészek kötetei mellett 
kiadásában rendre napvilágot látnak tehetséges, fiatal szerzők köny-
vei is, mind az anyaországból, mind a határon túlról. A szépirodalom 
mellett helyet ad történelmi, néprajzi, szociográfiai tanulmányköte-
teknek is. Megjelentetett már impozáns grafikai albumot, fotóalbu-
mot is, és egyre népszerűbbek sorozatai.

2002-ben indította útjára Az év esszéi, Az év novellái és Az év ver-
sei című antológiákat. Ezek a reprezentatív gyűjtemények évről évre 
széles panorámát nyújtanak a kortárs magyar irodalmi és szellemi 
életről. Másik közkedvelt sorozata a Magyar Irodalom Zsebkönyvtá-
ra, amely a diákságnak és az irodalomszerető olvasóközönségnek ha-
tékony segítséget nyújt egy-egy régi és kortárs magyar klasszikus 

A MAGYAR NAPLÓRÓL életművének megismerésében. Ezért az adott válogatáshoz mindig 
értő kísérőesszé társul. Eddig Ady Endre, Ambrus Zoltán, Arany 
János, Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Cholnoky László, Cs. Szabó 
László, József Attila, Kányádi Sándor, Kovács Imre, Mezey Katalin, 
Mikszáth Kálmán, Szabó Dezső, Szabó Lőrinc, Takáts Gyula, Tollas 
Tibor, Tömörkény István, Utassy József, Vasadi Péter életművéből 
készített válogatást, valamint Minden nípnek az ü nyelvin címmel a 
régi magyar irodalomból szerkesztett értékes szemelvényt. A Magyar 
Napló folyóirat közkedvelt rovatából, a Nyitott Műhelyből a kiadó 
reprezentatív albumsorozatot indított 2006-ban. A beszélgetést fény-
képek és saját alkotások gazdagítják, majd egy átfogó tanulmány zár-
ja. A sorozatban eddig Csoóri Sándor, Nagy Gáspár, Juhász Ferenc, 
Bella István és Tornai József munkássága és élete került górcső alá. 
2009-ben sikerült Németh László világirodalmi írásainak befejező, 
harmadik gyűjteményét is megjelentetni Szimultán utazás címmel. 
2008-ban regénysorozatot indítottunk egy pályázat nyerteseinek 
műveiből, amelyek a magyar rendszerváltás és az azóta eltelt időszak 
társadalmi változásait dolgozzák fel igényes irodalmi eszközökkel. 
Ily módon eddig Kiss Judit Ágnes, Kondor László, Nagy Gábor, Ber-
ta Zsolt, Burns Katalin, Horváth (EÖ) Tamás, Pósa Zoltán és Tompa 
Z. Mihály regénye látott napvilágot.

A folyóirat előfizetésére és a kiadványok megrendelésére az 
info@magyarnaplo.hu e-mail címen, illetve a Magyar Napló honlap-
ján (www.magyarnaplo.hu) van lehetőség.
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SZÁMUNK SZERZŐI
         

    

ALMÁSY Zsuzsanna – 1960-ban született Pécsett. 2010 óta Christ-
church-ben (Új-Zéland) él.
    

ANDRIĆ, Ivo – (1892–1975) Boszniai származású szerb író, költő, köz-
életi személyiség. Az egykori Osztrák-Magyar Monarchia számos egye-
temén (Zágráb, Bécs, Krakkó, Graz) tanult. A Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyság (később Jugoszlávia) idején diplomataként tevékenykedett. A 
második világháború után visszavonultan élt Belgrádban, életét teljesen 
a szerb irodalomnak szentelte. Ismertebb művei: Híd a Drinán (Na Drini 
ćuprija), Travniki krónika (Travnička hronika), A kisasszony (Gospođi-
ca), Az elátkozott udvar (Prokleta avlija) stb. Munkásságáért 1961-ben 
Nobel-díjjal tüntették ki.
      

ANTALOVICS Péter – 1993-ban született Zomborban. A zombori 
gimnázium tanulója. Bácskertesen él.
      

BAKOS Zsolt – 1980-ban született Nagybecskereken. Muzslán nevel-
kedett. Dunaszerdahelyen él.
     

BÁBA Zoltán –1961-ben született Nagybecskereken, ahol ma is él. Az 
Újvidéki Egyetem Jogi Karán szerzett oklevelet. Napjainkig öt önálló 
kötete jelent meg, a legutóbbi 2008-ban, San planine (A hegy álma) 
címmel. Több haiku-antológia társszerzője, illetve szerkesztője.
    

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

BALÁZS F. Attila – 1954-ben született Marosvásárhelyen. Költő, pró-
zaíró, szerkesztő, műfordító és könyvkiadó. Könyvtáros szakból és mű-
fordításból szerzett diplomát. 1994-ben létrehozta az AB-ART Kiadót, 
melynek azóta is vezetője. Szlovákiai, magyarországi és romániai író-
szervezetek tagja. Verseit és novelláit több nyelvre lefordították. Nap-
jainkig tizenkilenc önálló és műfordításokat tartalmazó kötete jelent 
meg. 1990 januárjától Szlovákiában él.
  

BERÉNYI Emőke – 1986-ban született Szabadkán. Jelenleg az Újvidéki 
Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének mesterképzéses 
hallgatója, a Híd-kör tagja és a Magyar Szó munkatársa. Királyhalmán él.

BESZÉDES István – 1961-ben született Zentán, ahol ma is él. Költő, 
szerkesztő. A zEtna irodalmi portál (www.zetna.org) és könyvkiadó ala-
pító-főszerkesztője. Napjainkig öt önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 
2008-ban, Napkitörés címmel. Szerbről és horvátból fordít. 1988-ban 
Sinkó-díjban, 2011-ben  pedig  József  Attila-díjban  részesült.
     
BÍRÓ Tímea – 1989-ben született Szabadkán. Az Újvidéki Egyetem 
BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének hallgatója. Csantavéren él.
       
BLAGA, Lucian – (1859–1961) Román filozófus, újságíró, költő, író, 
dramaturg, fordító, egyetemi professzor és diplomata, kimagasló kul-
túrember a két világháború közötti Romániában. 1936-tól a Román 
Akadémia tagja. 1956-ban irodalmi Nobel-díjra jelölte Rosa del Conte, 
de a román kommunista kormány minden szempontból ellenezte ezt, 
mert idealista filozófusnak tartották, és versei egészen 1962-ig be voltak 
tiltva. A német és a francia nyelv mellett beszélte a magyart is. Rend-
szeresen olvasta a magyar sajtót és a Tűz című folyóirat ankétjára vála-
szolva azt  írta: „nincs egyszerűbb útja a népek megbékélésének, mint a 
kultúra…”
           
CZIROK Attila – 1988-ban született Nagybecskereken. A Sikoly hon-
lapjának webmestere. Önálló kötete: Muzslától Medina (2009). Muzs-
lán él.
            
CSÍK Mónika – 1978-ban született Zentán. Az Újvidéki Egyetem BTK 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén abszolvált. A Magyar Szó mun-
katársa. Tagja a Sikoly szerkesztőségének és a Fiatal Írók Szövetségé-
nek. Eddigi munkásságát Kilátó-díjjal jutalmazták. 2010-ben Székely 
János-ösztöndíjat kapott. Önálló kötetei: Metszetek (2006), Mákvihar 
(2011) és Instant (2011). Kispiacon él.
            
CSÍKI András – 1980-ban született az erdélyi Nyárádszeredában. A 
Debreceni Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett oklevelet. A 
szakmájában dolgozik, mellette újságírónak tanul.
             
DIÓSI Árpád – 1979-ben született Zomborban. Bezdánban nevelke-
dett. Felsőfokú tanulmányait a zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főisko-
lán folytatta Szociálpedagógia, valamint Hittanár Szakon. A Magyar Szó 
munkatársa. Szabadkán él.
         
FARKAS-KOVÁCS László – 1972-ben született Jászberényben. Zá-
molyon él.
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FEKETE J. József (Mihályi Czobor) – 1957-ben született Bács-
kossuthfalván. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszékén szerzett oklevelet. Kritikusi és esszéírói munkásságát hét iro-
dalmi díjjal jutalmazták. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. 
Napjainkig tizennégy önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2010-ben, 
Elmélet  helyett:  koreográfia  címmel.  Zomborban  él.
            

FELLINGER Károly – 1963-ban született Pozsonyban. Napjainkig tíz 
önálló kötete jelent meg. Jókán él.
          

GERE Rita – 1991-ben született Zentán, ahol ma is él.
           

GÖMÖRI Eszter – 1992-ben született Oshawán, Kanadában. Szüleivel 
1995-ben költöztek haza. Középiskolásként rendszeresen szerepelt a 
KMV döntőjében. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi Karának pszichológia szakos hallgatója. Moholon él.
        

HEGEDŰS Zsolt – 1948-ban született Kolozsváron. Huszonöt éve 
Stockholmban él, többek között a Svéd Külügyminisztérium mellett 
akkreditált magyar újságíróként tevékenykedik.
          

HERNYÁK Zsóka – 1991-ben született Zentán. Jelenleg a Szegedi Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója. Szabadkán él.
           

IANCU Laura – 1978-ban született Magyarfaluban. Költő, író, szer-
kesztő, néprajzkutató. Legutóbbi regénye 2011-ben jelent meg Szeret-
föld címmel. Budapesten él.
     

ILLÉS Eszter – 1991-ben született Zentán, ahol ma is él. Jelenleg a Sze-
gedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának angol-német 
szakos hallgatója.
           

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

KOLLÁR Árpád – 1980-ban született Zentán. Költő, műfordító, kriti-
kus. Doktori tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Modern Ma-
gyar Irodalom Tanszékén végezte. Eddigi munkásságát Faludy-díjjal és 
Sziveri-díjjal jutalmazták. Önálló kötetei: Például a madzag (2005) és 
Nem Szarajevóban (2010). A Fiatal Írók Szövetségének elnöke. Szege-
den él.
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KÓSZÓ Attila – 1977-ben született Szabadkán, ahol ma is él. A sza-
badkai Közgazdasági Karon szerzett főiskolai oklevelet. A Magyar Szó 
munkatársa. Nyolc éve foglalkozik fényképészettel.
     

KOVÁCS Jolánka – 1958-ban született Muzslán, ahol ma is él. Az Új-
vidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett 
oklevelet. A muzslai Szervó Mihály Általános Iskola könyvtárosa, vala-
mint a SZJMSZ elnöke. Tagja a Sikoly szerkesztőségének. Kiadás előtt 
áll a Takard ki a kakadut című első kötete.
      

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

LOVRA Éva – 1984-ben született Topolyán, ahol ma is él. Tanulmánya-
it a szabadkai Építőmérnöki Karon folytatja, Pécsett építőművészetet és 
építészetet tanult. Kutató, több nemzetközi konferencia résztvevője, fő 
területe a város- és építészettörténet. Önálló kötete: Amikor otthon van a 
sehol (2011).
      

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

MARKOVICS Annamária – 1983-ban született Szabadkán, ahol (né- 
mi kitérővel) azóta is él. A Szegedi Tudományegyetem angol-kommuni-
káció szakán végzett 2008-ban. Kritikái számos magyarországi lapban, 
valamint a Magyar Szóban jelennek meg. Angol szakos tanár és hivatá-
sos olvasó. Eddigi munkásságát Kilátó-díjjal jutalmazták.
       

MÉSZELY József – 1956-ban született Sepsikőröspatakon, Erdélyben. 
Tanítóként dolgozik. Versei számos folyóiratban, antológiában és több 
kötetben jelentek meg. Mosonmagyaróváron él.
    

MOLNÁR Edvárd – 1976-ban született Szabadkán, ahol ma is él. Új-
ságírói- és művészfotós. Napjainkig több csoportos tárlaton állított ki 
műveiből. Egyéni tárlatait Bécsben, Budapesten és Szabadkán rendez-
ték. Jazzfotó-sorozatát itthon és külföldön is többször díjazták. A Ma-
gyar Szó munkatársa. Honlapja: www.molnaredvard.com.
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NAGY FARKAS DUDÁS Erika – 1960-ban született Kishegyesen, ahol 
ma is él. Művei számos folyóiratban és kilenc antológiában jelentek meg.
     

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

ÓTOS András – 1963-ban született Újvidéken, ahol ma is él. 1984 óta a 
Magyar Szó fotóriportere. A kilencvenes évek háborúiról készült fény-
képeit Szerbiában, Magyarországon és Franciaországban állították ki.
         

PAVLOVIĆ, Milika – 1934-ben született a Durmitoron. A Belgrádi 
Egyetem Filológiai Karán világirodalmat és irodalomelméletet tanult. 
Évtizedekig a Pobjeda újságírójaként és szerkesztőjeként dolgozott. A 
volt Jugoszlávia területén zajló háború idején felemelte a hangját az em-
beri jogok és a polgári szabadságjogok érvényesítése érdekében. 1991-
ben demonstratívan kilépett a Montenegrói Írószövetségből, amelynek 
korábban az elnöke volt, mivel meglátása szerint az egyesület a „nagy-
szerb nacionalizmus politikai fészkévé” vált. A montenegrói PEN és az 
Újságírók Nemzetközi Egyesületének a tagja. Napjainkig nyolc verses-
kötete jelent meg, a legutóbbi 2010-ben, Zbog Sunca i Peloponeza cím-
mel. Barban él.
       

SÁNDOR Róbert – 1980-ban született Nagybecskereken. Két éve fog-
lalkozik fényképészettel. Muzslán él.
        

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

SCHWARTZ, Gheorghe – 1945-ben született Lugoson. Író, egyetemi 
tanár. A kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen szerzett oklevelet. A Ro-
mán Írószövetség elnökségi tagja. Napjainkig több mint harminc kötete 
jelent meg, több nyelvre fordították. Aradon él.
         

SINKOVITS Péter – 1946-ban született Zentán, ahol ma is él. A Ma-
gyar Szó munkatársa, egykori főszerkesztője és budapesti tudósítója. 
Napjainkig öt önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2009-ben Vergilius a 
csatornákban  címmel.
       

SZABÓ Árpád – 1986-ban született Topolyán. Írásai az Akira Útja el-
nevezésű blogján (akirablog.org) jelennek meg. Kishegyesen él.
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SZABÓ PALÓCZ Attila – 1971-ben született Zentán. Az Újvidéki Mű-
vészeti Akadémia Színművészeti Szakán szerzett oklevelet. Napjainkig 
hét önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2011-ben, Köd címmel. Jelenleg 
újságíróként dolgozik. Budapesten él.

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

SZŰGYI Zoltán – 1953-ban született Adán. Tanulmányait az Újvidéki 
Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén végezte. Napjain-
kig tizenegy verseskötete jelent meg, a legutóbbi 2009-ben, Pillangó-
versek címmel. 1991 óta Budapesten él.
       

TÓBIÁS Krisztián – 1978-ban született Zentán. Versei, prózái és vers-
fordításai négy antológiában jelentek meg. Önálló verseskötetei: Ver/sec 
(2006) és vasjani (2008). Utóbbi művét Sinkó-díjjal jutalmazták. 2007-
ben Babits Mihály-, 2008-ban pedig Móricz Zsigmond-ösztöndíjat ka-
pott. Balatonfüreden és Csókán él.
          

TÓMÓ Margaréta – 1983-ban született Szabadkán, ahol ma is él. A 
belgrádi Megatrend Egyetemen szerzett közgazdászi oklevelet. A Ma-
gyar Szó munkatársa.
       

VILLÁNYI László – 1953-ban született Győrött, ahol ma is él. A Szom-
bathelyi Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát népművelés-magyar 
szakon. Népművelőként, tanárként dolgozott. 1990 óta a győri Műhely 
folyóirat főszerkesztője. Munkásságát nyolc irodalmi díjjal és ösztön-
díjjal jutalmazták. Napjainkig egy gyerekregénye és tizenegy verseskö-
tete jelent meg, a legutóbbi 2009-ben, mondja édesanyám címmel.
      

VUKOVIĆ Ildikó – 1989-ben született Zentán, ahol ma is él. Jelenleg   
az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének a 
hallgatója.
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jainkig tizenkilenc önálló és műfordításokat tartalmazó kötete jelent 
meg. 1990 januárjától Szlovákiában él.
  

BERÉNYI Emőke – 1986-ban született Szabadkán. Jelenleg az Újvidéki 
Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének mesterképzéses 
hallgatója, a Híd-kör tagja és a Magyar Szó munkatársa. Királyhalmán él.

BESZÉDES István – 1961-ben született Zentán, ahol ma is él. Költő, 
szerkesztő. A zEtna irodalmi portál (www.zetna.org) és könyvkiadó ala-
pító-főszerkesztője. Napjainkig öt önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 
2008-ban, Napkitörés címmel. Szerbről és horvátból fordít. 1988-ban 
Sinkó-díjban, 2011-ben  pedig  József  Attila-díjban  részesült.
     
BÍRÓ Tímea – 1989-ben született Szabadkán. Az Újvidéki Egyetem 
BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének hallgatója. Csantavéren él.
       
BLAGA, Lucian – (1859–1961) Román filozófus, újságíró, költő, író, 
dramaturg, fordító, egyetemi professzor és diplomata, kimagasló kul-
túrember a két világháború közötti Romániában. 1936-tól a Román 
Akadémia tagja. 1956-ban irodalmi Nobel-díjra jelölte Rosa del Conte, 
de a román kommunista kormány minden szempontból ellenezte ezt, 
mert idealista filozófusnak tartották, és versei egészen 1962-ig be voltak 
tiltva. A német és a francia nyelv mellett beszélte a magyart is. Rend-
szeresen olvasta a magyar sajtót és a Tűz című folyóirat ankétjára vála-
szolva azt  írta: „nincs egyszerűbb útja a népek megbékélésének, mint a 
kultúra…”
           
CZIROK Attila – 1988-ban született Nagybecskereken. A Sikoly hon-
lapjának webmestere. Önálló kötete: Muzslától Medina (2009). Muzs-
lán él.
            
CSÍK Mónika – 1978-ban született Zentán. Az Újvidéki Egyetem BTK 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén abszolvált. A Magyar Szó mun-
katársa. Tagja a Sikoly szerkesztőségének és a Fiatal Írók Szövetségé-
nek. Eddigi munkásságát Kilátó-díjjal jutalmazták. 2010-ben Székely 
János-ösztöndíjat kapott. Önálló kötetei: Metszetek (2006), Mákvihar 
(2011) és Instant (2011). Kispiacon él.
            
CSÍKI András – 1980-ban született az erdélyi Nyárádszeredában. A 
Debreceni Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett oklevelet. A 
szakmájában dolgozik, mellette újságírónak tanul.
             
DIÓSI Árpád – 1979-ben született Zomborban. Bezdánban nevelke-
dett. Felsőfokú tanulmányait a zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főisko-
lán folytatta Szociálpedagógia, valamint Hittanár Szakon. A Magyar Szó 
munkatársa. Szabadkán él.
         
FARKAS-KOVÁCS László – 1972-ben született Jászberényben. Zá-
molyon él.
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FEKETE J. József (Mihályi Czobor) – 1957-ben született Bács-
kossuthfalván. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszékén szerzett oklevelet. Kritikusi és esszéírói munkásságát hét iro-
dalmi díjjal jutalmazták. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. 
Napjainkig tizennégy önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2010-ben, 
Elmélet  helyett:  koreográfia  címmel.  Zomborban  él.
            

FELLINGER Károly – 1963-ban született Pozsonyban. Napjainkig tíz 
önálló kötete jelent meg. Jókán él.
          

GERE Rita – 1991-ben született Zentán, ahol ma is él.
           

GÖMÖRI Eszter – 1992-ben született Oshawán, Kanadában. Szüleivel 
1995-ben költöztek haza. Középiskolásként rendszeresen szerepelt a 
KMV döntőjében. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi Karának pszichológia szakos hallgatója. Moholon él.
        

HEGEDŰS Zsolt – 1948-ban született Kolozsváron. Huszonöt éve 
Stockholmban él, többek között a Svéd Külügyminisztérium mellett 
akkreditált magyar újságíróként tevékenykedik.
          

HERNYÁK Zsóka – 1991-ben született Zentán. Jelenleg a Szegedi Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója. Szabadkán él.
           

IANCU Laura – 1978-ban született Magyarfaluban. Költő, író, szer-
kesztő, néprajzkutató. Legutóbbi regénye 2011-ben jelent meg Szeret-
föld címmel. Budapesten él.
     

ILLÉS Eszter – 1991-ben született Zentán, ahol ma is él. Jelenleg a Sze-
gedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának angol-német 
szakos hallgatója.
           

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

KOLLÁR Árpád – 1980-ban született Zentán. Költő, műfordító, kriti-
kus. Doktori tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Modern Ma-
gyar Irodalom Tanszékén végezte. Eddigi munkásságát Faludy-díjjal és 
Sziveri-díjjal jutalmazták. Önálló kötetei: Például a madzag (2005) és 
Nem Szarajevóban (2010). A Fiatal Írók Szövetségének elnöke. Szege-
den él.
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KÓSZÓ Attila – 1977-ben született Szabadkán, ahol ma is él. A sza-
badkai Közgazdasági Karon szerzett főiskolai oklevelet. A Magyar Szó 
munkatársa. Nyolc éve foglalkozik fényképészettel.
     

KOVÁCS Jolánka – 1958-ban született Muzslán, ahol ma is él. Az Új-
vidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett 
oklevelet. A muzslai Szervó Mihály Általános Iskola könyvtárosa, vala-
mint a SZJMSZ elnöke. Tagja a Sikoly szerkesztőségének. Kiadás előtt 
áll a Takard ki a kakadut című első kötete.
      

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

LOVRA Éva – 1984-ben született Topolyán, ahol ma is él. Tanulmánya-
it a szabadkai Építőmérnöki Karon folytatja, Pécsett építőművészetet és 
építészetet tanult. Kutató, több nemzetközi konferencia résztvevője, fő 
területe a város- és építészettörténet. Önálló kötete: Amikor otthon van a 
sehol (2011).
      

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

MARKOVICS Annamária – 1983-ban született Szabadkán, ahol (né- 
mi kitérővel) azóta is él. A Szegedi Tudományegyetem angol-kommuni-
káció szakán végzett 2008-ban. Kritikái számos magyarországi lapban, 
valamint a Magyar Szóban jelennek meg. Angol szakos tanár és hivatá-
sos olvasó. Eddigi munkásságát Kilátó-díjjal jutalmazták.
       

MÉSZELY József – 1956-ban született Sepsikőröspatakon, Erdélyben. 
Tanítóként dolgozik. Versei számos folyóiratban, antológiában és több 
kötetben jelentek meg. Mosonmagyaróváron él.
    

MOLNÁR Edvárd – 1976-ban született Szabadkán, ahol ma is él. Új-
ságírói- és művészfotós. Napjainkig több csoportos tárlaton állított ki 
műveiből. Egyéni tárlatait Bécsben, Budapesten és Szabadkán rendez-
ték. Jazzfotó-sorozatát itthon és külföldön is többször díjazták. A Ma-
gyar Szó munkatársa. Honlapja: www.molnaredvard.com.
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NAGY FARKAS DUDÁS Erika – 1960-ban született Kishegyesen, ahol 
ma is él. Művei számos folyóiratban és kilenc antológiában jelentek meg.
     

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

ÓTOS András – 1963-ban született Újvidéken, ahol ma is él. 1984 óta a 
Magyar Szó fotóriportere. A kilencvenes évek háborúiról készült fény-
képeit Szerbiában, Magyarországon és Franciaországban állították ki.
         

PAVLOVIĆ, Milika – 1934-ben született a Durmitoron. A Belgrádi 
Egyetem Filológiai Karán világirodalmat és irodalomelméletet tanult. 
Évtizedekig a Pobjeda újságírójaként és szerkesztőjeként dolgozott. A 
volt Jugoszlávia területén zajló háború idején felemelte a hangját az em-
beri jogok és a polgári szabadságjogok érvényesítése érdekében. 1991-
ben demonstratívan kilépett a Montenegrói Írószövetségből, amelynek 
korábban az elnöke volt, mivel meglátása szerint az egyesület a „nagy-
szerb nacionalizmus politikai fészkévé” vált. A montenegrói PEN és az 
Újságírók Nemzetközi Egyesületének a tagja. Napjainkig nyolc verses-
kötete jelent meg, a legutóbbi 2010-ben, Zbog Sunca i Peloponeza cím-
mel. Barban él.
       

SÁNDOR Róbert – 1980-ban született Nagybecskereken. Két éve fog-
lalkozik fényképészettel. Muzslán él.
        

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

SCHWARTZ, Gheorghe – 1945-ben született Lugoson. Író, egyetemi 
tanár. A kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen szerzett oklevelet. A Ro-
mán Írószövetség elnökségi tagja. Napjainkig több mint harminc kötete 
jelent meg, több nyelvre fordították. Aradon él.
         

SINKOVITS Péter – 1946-ban született Zentán, ahol ma is él. A Ma-
gyar Szó munkatársa, egykori főszerkesztője és budapesti tudósítója. 
Napjainkig öt önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2009-ben Vergilius a 
csatornákban  címmel.
       

SZABÓ Árpád – 1986-ban született Topolyán. Írásai az Akira Útja el-
nevezésű blogján (akirablog.org) jelennek meg. Kishegyesen él.
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SZABÓ PALÓCZ Attila – 1971-ben született Zentán. Az Újvidéki Mű-
vészeti Akadémia Színművészeti Szakán szerzett oklevelet. Napjainkig 
hét önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2011-ben, Köd címmel. Jelenleg 
újságíróként dolgozik. Budapesten él.

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

SZŰGYI Zoltán – 1953-ban született Adán. Tanulmányait az Újvidéki 
Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén végezte. Napjain-
kig tizenegy verseskötete jelent meg, a legutóbbi 2009-ben, Pillangó-
versek címmel. 1991 óta Budapesten él.
       

TÓBIÁS Krisztián – 1978-ban született Zentán. Versei, prózái és vers-
fordításai négy antológiában jelentek meg. Önálló verseskötetei: Ver/sec 
(2006) és vasjani (2008). Utóbbi művét Sinkó-díjjal jutalmazták. 2007-
ben Babits Mihály-, 2008-ban pedig Móricz Zsigmond-ösztöndíjat ka-
pott. Balatonfüreden és Csókán él.
          

TÓMÓ Margaréta – 1983-ban született Szabadkán, ahol ma is él. A 
belgrádi Megatrend Egyetemen szerzett közgazdászi oklevelet. A Ma-
gyar Szó munkatársa.
       

VILLÁNYI László – 1953-ban született Győrött, ahol ma is él. A Szom-
bathelyi Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát népművelés-magyar 
szakon. Népművelőként, tanárként dolgozott. 1990 óta a győri Műhely 
folyóirat főszerkesztője. Munkásságát nyolc irodalmi díjjal és ösztön-
díjjal jutalmazták. Napjainkig egy gyerekregénye és tizenegy verseskö-
tete jelent meg, a legutóbbi 2009-ben, mondja édesanyám címmel.
      

VUKOVIĆ Ildikó – 1989-ben született Zentán, ahol ma is él. Jelenleg   
az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének a 
hallgatója.
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SZÁMUNK SZERZŐI
         

    

ALMÁSY Zsuzsanna – 1960-ban született Pécsett. 2010 óta Christ-
church-ben (Új-Zéland) él.
    

ANDRIĆ, Ivo – (1892–1975) Boszniai származású szerb író, költő, köz-
életi személyiség. Az egykori Osztrák-Magyar Monarchia számos egye-
temén (Zágráb, Bécs, Krakkó, Graz) tanult. A Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyság (később Jugoszlávia) idején diplomataként tevékenykedett. A 
második világháború után visszavonultan élt Belgrádban, életét teljesen 
a szerb irodalomnak szentelte. Ismertebb művei: Híd a Drinán (Na Drini 
ćuprija), Travniki krónika (Travnička hronika), A kisasszony (Gospođi-
ca), Az elátkozott udvar (Prokleta avlija) stb. Munkásságáért 1961-ben 
Nobel-díjjal tüntették ki.
      

ANTALOVICS Péter – 1993-ban született Zomborban. A zombori 
gimnázium tanulója. Bácskertesen él.
      

BAKOS Zsolt – 1980-ban született Nagybecskereken. Muzslán nevel-
kedett. Dunaszerdahelyen él.
     

BÁBA Zoltán –1961-ben született Nagybecskereken, ahol ma is él. Az 
Újvidéki Egyetem Jogi Karán szerzett oklevelet. Napjainkig öt önálló 
kötete jelent meg, a legutóbbi 2008-ban, San planine (A hegy álma) 
címmel. Több haiku-antológia társszerzője, illetve szerkesztője.
    

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

BALÁZS F. Attila – 1954-ben született Marosvásárhelyen. Költő, pró-
zaíró, szerkesztő, műfordító és könyvkiadó. Könyvtáros szakból és mű-
fordításból szerzett diplomát. 1994-ben létrehozta az AB-ART Kiadót, 
melynek azóta is vezetője. Szlovákiai, magyarországi és romániai író-
szervezetek tagja. Verseit és novelláit több nyelvre lefordították. Nap-
jainkig tizenkilenc önálló és műfordításokat tartalmazó kötete jelent 
meg. 1990 januárjától Szlovákiában él.
  

BERÉNYI Emőke – 1986-ban született Szabadkán. Jelenleg az Újvidéki 
Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének mesterképzéses 
hallgatója, a Híd-kör tagja és a Magyar Szó munkatársa. Királyhalmán él.

BESZÉDES István – 1961-ben született Zentán, ahol ma is él. Költő, 
szerkesztő. A zEtna irodalmi portál (www.zetna.org) és könyvkiadó ala-
pító-főszerkesztője. Napjainkig öt önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 
2008-ban, Napkitörés címmel. Szerbről és horvátból fordít. 1988-ban 
Sinkó-díjban, 2011-ben  pedig  József  Attila-díjban  részesült.
     
BÍRÓ Tímea – 1989-ben született Szabadkán. Az Újvidéki Egyetem 
BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének hallgatója. Csantavéren él.
       
BLAGA, Lucian – (1859–1961) Román filozófus, újságíró, költő, író, 
dramaturg, fordító, egyetemi professzor és diplomata, kimagasló kul-
túrember a két világháború közötti Romániában. 1936-tól a Román 
Akadémia tagja. 1956-ban irodalmi Nobel-díjra jelölte Rosa del Conte, 
de a román kommunista kormány minden szempontból ellenezte ezt, 
mert idealista filozófusnak tartották, és versei egészen 1962-ig be voltak 
tiltva. A német és a francia nyelv mellett beszélte a magyart is. Rend-
szeresen olvasta a magyar sajtót és a Tűz című folyóirat ankétjára vála-
szolva azt  írta: „nincs egyszerűbb útja a népek megbékélésének, mint a 
kultúra…”
           
CZIROK Attila – 1988-ban született Nagybecskereken. A Sikoly hon-
lapjának webmestere. Önálló kötete: Muzslától Medina (2009). Muzs-
lán él.
            
CSÍK Mónika – 1978-ban született Zentán. Az Újvidéki Egyetem BTK 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén abszolvált. A Magyar Szó mun-
katársa. Tagja a Sikoly szerkesztőségének és a Fiatal Írók Szövetségé-
nek. Eddigi munkásságát Kilátó-díjjal jutalmazták. 2010-ben Székely 
János-ösztöndíjat kapott. Önálló kötetei: Metszetek (2006), Mákvihar 
(2011) és Instant (2011). Kispiacon él.
            
CSÍKI András – 1980-ban született az erdélyi Nyárádszeredában. A 
Debreceni Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett oklevelet. A 
szakmájában dolgozik, mellette újságírónak tanul.
             
DIÓSI Árpád – 1979-ben született Zomborban. Bezdánban nevelke-
dett. Felsőfokú tanulmányait a zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főisko-
lán folytatta Szociálpedagógia, valamint Hittanár Szakon. A Magyar Szó 
munkatársa. Szabadkán él.
         
FARKAS-KOVÁCS László – 1972-ben született Jászberényben. Zá-
molyon él.
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FEKETE J. József (Mihályi Czobor) – 1957-ben született Bács-
kossuthfalván. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszékén szerzett oklevelet. Kritikusi és esszéírói munkásságát hét iro-
dalmi díjjal jutalmazták. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. 
Napjainkig tizennégy önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2010-ben, 
Elmélet  helyett:  koreográfia  címmel.  Zomborban  él.
            

FELLINGER Károly – 1963-ban született Pozsonyban. Napjainkig tíz 
önálló kötete jelent meg. Jókán él.
          

GERE Rita – 1991-ben született Zentán, ahol ma is él.
           

GÖMÖRI Eszter – 1992-ben született Oshawán, Kanadában. Szüleivel 
1995-ben költöztek haza. Középiskolásként rendszeresen szerepelt a 
KMV döntőjében. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi Karának pszichológia szakos hallgatója. Moholon él.
        

HEGEDŰS Zsolt – 1948-ban született Kolozsváron. Huszonöt éve 
Stockholmban él, többek között a Svéd Külügyminisztérium mellett 
akkreditált magyar újságíróként tevékenykedik.
          

HERNYÁK Zsóka – 1991-ben született Zentán. Jelenleg a Szegedi Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója. Szabadkán él.
           

IANCU Laura – 1978-ban született Magyarfaluban. Költő, író, szer-
kesztő, néprajzkutató. Legutóbbi regénye 2011-ben jelent meg Szeret-
föld címmel. Budapesten él.
     

ILLÉS Eszter – 1991-ben született Zentán, ahol ma is él. Jelenleg a Sze-
gedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának angol-német 
szakos hallgatója.
           

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

KOLLÁR Árpád – 1980-ban született Zentán. Költő, műfordító, kriti-
kus. Doktori tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Modern Ma-
gyar Irodalom Tanszékén végezte. Eddigi munkásságát Faludy-díjjal és 
Sziveri-díjjal jutalmazták. Önálló kötetei: Például a madzag (2005) és 
Nem Szarajevóban (2010). A Fiatal Írók Szövetségének elnöke. Szege-
den él.
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KÓSZÓ Attila – 1977-ben született Szabadkán, ahol ma is él. A sza-
badkai Közgazdasági Karon szerzett főiskolai oklevelet. A Magyar Szó 
munkatársa. Nyolc éve foglalkozik fényképészettel.
     

KOVÁCS Jolánka – 1958-ban született Muzslán, ahol ma is él. Az Új-
vidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett 
oklevelet. A muzslai Szervó Mihály Általános Iskola könyvtárosa, vala-
mint a SZJMSZ elnöke. Tagja a Sikoly szerkesztőségének. Kiadás előtt 
áll a Takard ki a kakadut című első kötete.
      

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

LOVRA Éva – 1984-ben született Topolyán, ahol ma is él. Tanulmánya-
it a szabadkai Építőmérnöki Karon folytatja, Pécsett építőművészetet és 
építészetet tanult. Kutató, több nemzetközi konferencia résztvevője, fő 
területe a város- és építészettörténet. Önálló kötete: Amikor otthon van a 
sehol (2011).
      

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

MARKOVICS Annamária – 1983-ban született Szabadkán, ahol (né- 
mi kitérővel) azóta is él. A Szegedi Tudományegyetem angol-kommuni-
káció szakán végzett 2008-ban. Kritikái számos magyarországi lapban, 
valamint a Magyar Szóban jelennek meg. Angol szakos tanár és hivatá-
sos olvasó. Eddigi munkásságát Kilátó-díjjal jutalmazták.
       

MÉSZELY József – 1956-ban született Sepsikőröspatakon, Erdélyben. 
Tanítóként dolgozik. Versei számos folyóiratban, antológiában és több 
kötetben jelentek meg. Mosonmagyaróváron él.
    

MOLNÁR Edvárd – 1976-ban született Szabadkán, ahol ma is él. Új-
ságírói- és művészfotós. Napjainkig több csoportos tárlaton állított ki 
műveiből. Egyéni tárlatait Bécsben, Budapesten és Szabadkán rendez-
ték. Jazzfotó-sorozatát itthon és külföldön is többször díjazták. A Ma-
gyar Szó munkatársa. Honlapja: www.molnaredvard.com.
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NAGY FARKAS DUDÁS Erika – 1960-ban született Kishegyesen, ahol 
ma is él. Művei számos folyóiratban és kilenc antológiában jelentek meg.
     

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

ÓTOS András – 1963-ban született Újvidéken, ahol ma is él. 1984 óta a 
Magyar Szó fotóriportere. A kilencvenes évek háborúiról készült fény-
képeit Szerbiában, Magyarországon és Franciaországban állították ki.
         

PAVLOVIĆ, Milika – 1934-ben született a Durmitoron. A Belgrádi 
Egyetem Filológiai Karán világirodalmat és irodalomelméletet tanult. 
Évtizedekig a Pobjeda újságírójaként és szerkesztőjeként dolgozott. A 
volt Jugoszlávia területén zajló háború idején felemelte a hangját az em-
beri jogok és a polgári szabadságjogok érvényesítése érdekében. 1991-
ben demonstratívan kilépett a Montenegrói Írószövetségből, amelynek 
korábban az elnöke volt, mivel meglátása szerint az egyesület a „nagy-
szerb nacionalizmus politikai fészkévé” vált. A montenegrói PEN és az 
Újságírók Nemzetközi Egyesületének a tagja. Napjainkig nyolc verses-
kötete jelent meg, a legutóbbi 2010-ben, Zbog Sunca i Peloponeza cím-
mel. Barban él.
       

SÁNDOR Róbert – 1980-ban született Nagybecskereken. Két éve fog-
lalkozik fényképészettel. Muzslán él.
        

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

SCHWARTZ, Gheorghe – 1945-ben született Lugoson. Író, egyetemi 
tanár. A kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen szerzett oklevelet. A Ro-
mán Írószövetség elnökségi tagja. Napjainkig több mint harminc kötete 
jelent meg, több nyelvre fordították. Aradon él.
         

SINKOVITS Péter – 1946-ban született Zentán, ahol ma is él. A Ma-
gyar Szó munkatársa, egykori főszerkesztője és budapesti tudósítója. 
Napjainkig öt önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2009-ben Vergilius a 
csatornákban  címmel.
       

SZABÓ Árpád – 1986-ban született Topolyán. Írásai az Akira Útja el-
nevezésű blogján (akirablog.org) jelennek meg. Kishegyesen él.
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SZABÓ PALÓCZ Attila – 1971-ben született Zentán. Az Újvidéki Mű-
vészeti Akadémia Színművészeti Szakán szerzett oklevelet. Napjainkig 
hét önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2011-ben, Köd címmel. Jelenleg 
újságíróként dolgozik. Budapesten él.

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

SZŰGYI Zoltán – 1953-ban született Adán. Tanulmányait az Újvidéki 
Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén végezte. Napjain-
kig tizenegy verseskötete jelent meg, a legutóbbi 2009-ben, Pillangó-
versek címmel. 1991 óta Budapesten él.
       

TÓBIÁS Krisztián – 1978-ban született Zentán. Versei, prózái és vers-
fordításai négy antológiában jelentek meg. Önálló verseskötetei: Ver/sec 
(2006) és vasjani (2008). Utóbbi művét Sinkó-díjjal jutalmazták. 2007-
ben Babits Mihály-, 2008-ban pedig Móricz Zsigmond-ösztöndíjat ka-
pott. Balatonfüreden és Csókán él.
          

TÓMÓ Margaréta – 1983-ban született Szabadkán, ahol ma is él. A 
belgrádi Megatrend Egyetemen szerzett közgazdászi oklevelet. A Ma-
gyar Szó munkatársa.
       

VILLÁNYI László – 1953-ban született Győrött, ahol ma is él. A Szom-
bathelyi Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát népművelés-magyar 
szakon. Népművelőként, tanárként dolgozott. 1990 óta a győri Műhely 
folyóirat főszerkesztője. Munkásságát nyolc irodalmi díjjal és ösztön-
díjjal jutalmazták. Napjainkig egy gyerekregénye és tizenegy verseskö-
tete jelent meg, a legutóbbi 2009-ben, mondja édesanyám címmel.
      

VUKOVIĆ Ildikó – 1989-ben született Zentán, ahol ma is él. Jelenleg   
az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének a 
hallgatója.
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